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Втора и трета книжка на списание „Българска реч“ за 2019 г. с уваже-
ние посвещаваме на проф. дфн Юлияна Стоянова. Изданието ни е знак на 
признателност към дългогодишната и всеотдайна работа на проф. Стоянова 
в Катедрата по български език на Софийския университет „Свети Климент 
Охридски“ и в полето на лингвистиката като цяло.

Участие в броя на списанието взеха повече от двадесет учени от българ-
ски университети, които са имали честта да работят с проф. Стоянова, както 
и чрез текстовете си са били в непрекъснат диалог, за да отстояват важни за 
лингвистиката тези.

Разнообразието от тематични области, застъпени в този брой на списа-
нието, показват широтата на професор Стоянова като лингвист, който проучва 
задълбочено различни теми и проблеми, свързани с детската реч и онтогене-
зата, с важни психолингвистични аспекти на ранноезиковото обучение и с 
редица други значими лингвистични проблеми.

В края на изданието е приложена актуална библиография на трудовете 
на проф. Юлияна Стоянова, която ще ориентира и бъдещите изследователи в 
научните ѝ приноси.

Пожелаваме и здраве и все същата най-висока лингвистична компетент-
ност, с която задава стил в науката, но маркира и свой собствен почерк чрез 
оригиналността на научните разработки.

Бъдете жива и здрава, професор Стоянова!

Доц. д-р Владислав Миланов
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ЗА ЮЛИЯНА СТОЯНОВА – 
С ПРИЗНАТЕЛНОСТ И С УВАЖЕНИЕ 

Проф. дфн. Юлияна Стоянова е сред изтъкнатите съвременни лингвисти 
със собствен научен почерк и индивидуално творческо присъствие. Пътят ѝ в 
науката е дълъг и изключително плодотворен, изследващ в дълбочина разноо-
бразни езикови явления и посветен на актуални езиковедски търсения. 

Юлияна Иванова Стоянова завършва специалността „Българска филоло-
гия“ в СУ„Св. Климент Охридски“ през 1974 г. През 1979 г. получава науч-
ната степен „доктор по филология“, а през 2009 г. става „доктор на филоло-
гическите науки“. От 1984 г. преподава в СУ„Св. Климент Охридски“ – като 
асистент, доцент (от 1992 г.) и професор (от 2012 г.). Води лекционни кур-
сове по съвременен български език на студенти от различни специалности, 
както и лекции по психолингвистика и психолингвистика на развитието на 
студенти от специалността „Логопедия“. До 2018 г. е ръководител на магис-
търската програма „Трансгранична българистика“, където чете авторски курс 
„Теоретични проблеми при овладяването на втори/ чужд език“. Участва също 
с авторски курсове („Текст и контекст“ и „Семиотика на страха“) в магис-
търските програми „Литературата – творческо писане“ и „Интерпретативна 
антропология“. Автор е на над 150 публикации, от които 5 самостоятелни и 
5 колективни монографии, студии и статии в научни списания и сборници у 
нас и в чужбина, публикувани рецензии, предговори, съставителство и др. 
Изследванията ѝ обхващат широк кръг проблеми на съвременния български 
език, често в съпоставка с други езици, въпроси на лингвистичната прагмати-
ка, анализи на литературни творби от гледна точка на изразената в тях психо-
логическа перспектива, дълбиннопсихологически тълкувания на фолклорни 
и авторски текстове, овладяване и учене на втори език. Участва и в  редица 
проекти с национално и международно значение. 

Най-голям дял заемат публикациите, посветени на овладяването на бъл-
гарския език в ранна възраст. Значима част от тях са самостоятелните  моно-
графии „Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст“ (1992), 
„Психолингвистични изследвания“ (2006), „Индивидуални вариации във вер-
балното развитие“ (2009), „Ранно езиково развитие (От първите звукови ком-
плекси до многословни изказвания) (2011). В съавторство издава монографии 
с научен и практико-приложен принос като „Диагностика и превенция на ези-
ка 3–4“ (2010), „Развитие и учене в ранното детство (възрастова валидизация 
на стандартите за развитие и учене от раждането до три години“ (2015). 

В повече от 15 студии и близо 100 статии  в списания и сборници Юлияна 
Стоянова разглежда разнообразен кръг от въпроси, посветени на различни 
важни феномени в процеса на овладяване на първи и втори език, прави ези-
кови паралели с оглед на овладяването на  език (между български и полски, 
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български и немски език). В работите си в тази насока разглежда явления от 
фонологично, морфологично, лексико-семантично и синтактично естество, с 
което запълва множество празни полета в българската лингвистична литера-
тура в тази област, поставя релевантни отправни точки за бъдещи търсения. 
По същество е единственият български лингвист, изследвал онтогенезата на 
езика в такава всеобхватност на отделните явления с необходимата дълбочина 
на разбирането и научна аргументация. Присъствието ѝ в научното поле на 
психолингвистиката на развитието чрез изследователски наблюдения върху 
аспектите на вербалното развитие е ярко и знаково. Значим е приносът ѝ за 
теорията на овладяване на втори език, която  тепърва ще търпи своето разви-
тие в българската наука – „Овладяване на втори език: проблеми на теорията и 
практиката“ (2014). 

Широкия обсег на интересите на изследователката отразява и моногра-
фията „Eрос и Агапе. Литературни превъплъщения“ (2018), предшествана от 
повече от десет  психолингвистични и  лингвокултурни прочита на класиче-
ски български произведения. 

Юлияна Стоянова публикува освен на български, на руски, немски и ан-
глийски език, прави преводи на научни текстове.  Автор е на над 20 рецензии 
и предговора, съставител е на 9 престижни научни сборника с текстове от на-
ционални и международни конференции.  Библиографията  ѝ включва около 
50 доклада, изнесени на международни и национални научни форуми. Като 
активен участник в академичния живот е редактор и научен рецензент на ре-
дица авторски монографии на утвърдени учени, както и автор на  множество 
рецензии и становища по процедури за избор на академични длъжности, ръ-
ководител и участник в национални научни проекти. 

Мащабната продукция и научните изяви на Юлияна Стоянова трудно мо-
гат да бъдат обобщени с няколко думи. Това, което впечатлява в научния ѝ 
подход, независимо от конкретната тема,  са изключителното внимание към 
детайла в текстовете ѝ, съвременната методика на научните изследвания, 
стойностният коментар на получените резултати. Работейки целенасочено в 
широко научно поле, тя следва високи наднационални критерии за актуал-
ност и значимост в науката, водена от ерудицията и несъмнената си профе-
сионална компетентност. 

Професор Стоянова, Вашето научно наследство е подадена ръка към бъ-
дещето на българската лингвистика. Бъдете здрава и се радвайте на живота 
на идеите си в трудовете на новите поколения лингвисти. Нека творческото 
вдъхновение не Ви напуска! 

Венера Матеева – Байчева 
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Език и реч

Василка Радева, СУ „Св. Климент Охридски“

ЛОГИЧЕСКО И ГРАМАТИЧЕСКО В РЕЧЕВАТА ИЗЯВА

THE LOGICAL AND THE GRAMMATICAL IN SPEECH

The paper deals with the quantitative definiteness of objects and phenomena, which 
is treated as a semantic feature. Attention is drawn to the denotational means of expressing 
the quantitative characteristic and its parameters, which are interpreted through comparison 
and opposition. The specific expression of the features ‘plurality‘,‘singularity‘,‘collective
ness‘, etc, through the derivational means of language is presented in connection with its 
relation to the means of grammatical expression of quantitative definiteness.     

On the basis of examples from speech, the paper offers an explanation of the deviations 
from the norm of the literary language, which are due to the asymmetry between the 
“logical“ and the “grammatical“ in syntactic connection.     

Key words: grammatical category, countable form, dual number, quantitative and 
numerical definiteness, semantic feature.

Чрез досега и взаимодействието си със заобикалящата го реалност чо-
векът натрупва знания и опит, изгражда понятия и се стреми към тяхното 
назоваване, за да може да ги съобщава. При това е трудно да се определи 
категорично коя от двете функции на езика е водеща, въпреки че необходи-
мостта от общуване динамизира стремежа към номинация на изградените по-
нятия. Те се отнасят предимно към субстанции, техни признаци и състояния, 
но отразяват и по-абстрактни връзки и отношения, свързани с пространство, 
време, количество и пр. Езиковото изразяване на количествените параметри 
и характеристики на предметите и явленията има особено значение не само 
за обобщаване на инварианти, специфично предствени в отделните езици. 
Интерес представляват преди всичко възможностите, които предлага езикът 
за изразяване на количествената характеристика като семантична категория 
(Вж. Крумова-Цветкова 2007). 
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Осъзнатата количествена определеност на предметите и явленията води 
до изграждане на понятия, осмислени чрез сравнение и противопоставяне. 
При интерпретиране на количествената характеристика като семантичен при-
знак се отразява амбивалентността на числовата и количествената определе-
ност – голям/малък, много/малко, един/много, един/няколко, няколко. Характе-
ризирането чрез признаците ’множественост’ и ’единичност’ отразява значи-
мостта им при номинацията на предмети и явления, съществени за живота на 
носителите на езика. 

Лексикалната система реагира с предлагане на номинационни средства 
за отразяване на количествена характеристика. Например с деривационните 
възможности на езика се оформят деминутиви, в чиято основа е противопос-
тавянето голям:малък. Признакът ’умалителност’ се осъзнава, докато същест-
вува назоваване на същата реалия без неговото експлициране (град – градче, 
вятър – ветрец, дете – детенце). Освен това не само в български език се оф-
ормя словообразувателна категория за израз на ’единичност’, която обхваща 
производни съществителни с предметно значение, което предполага наличие 
на признака ’вещественост’. Това дава възможност за реaлизиране на взаи-
моотношение между ’дискретност’ и ’континуитет’ при образуване на произ-
водни за ’единичност’ (Трубицина 2006: 10) със значение „едно от много“ или 
„част от цяло“: грозде – грозд, зеле –  зелка, лоза – лозина,  пясък – песъчинка, 
слама – сламка, сняг – снежинка, трева – тревичка. Изразяването на призна-
ка ’единичност’ чрез образуване на „сингулативи“ отразява способността на 
езика да активизира номинационната си функция чрез използване на дерива-
ционната сиситема, когато познавателната му дейност налага подчертаване на 
количествена характеристика като съществен признак.  

При осъзнаване на признака ’множественост’ деривационната система на 
езика реагира със създаване на названия за означаване на множество еднород-
ни предмети, възприемани като една цялост, т. нар. nomina collectiva, напр. 
камънак, клонак, славянство, човечество и др. Тяхната производна структура 
ги отличава от словоформите за множествено число на съответните произ-
веждащи думи, срв. граждани и гражданство, клони и клонак, славяни и сла-
вянство. Освен това лексикалната система разполага с названия, носители на 
събирателно значение, чието образуване е свързано с историческия развой на 
езика: дружина, отбор, орляк, семейство, стадо, чета, ято и др. Заложеният 
в значението им семантичен признак зa израз на множество еднородни пред-
мети (събирателност) и неговото изразяване чрез  граматичната характерис-
тика, може да се интерпретират чрез терминологията за дълбинната структура 
в нейното отношение към повърхнинната, експлицирано в речевата практика. 
Известно е, че сред различните аспекти при семантичните изследвания, които 
имат отношение към разкриване значението на думите и оформяните от тях 
съчетания, особено значение има „разработването на език за записване на се-
мантичната информация и (отчасти) правилата за прехода от изреченията на 
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този език към изреченията на естествения език“. Така се обособяват две рав-
нища на изказванията: „семантично (у някои автори – дълбинно-синтактично) 
и повърхнинно-синтактично (Апресян 1955: 15). Те отразяват не само много-
аспектната връзка между език и мислене, която не подлежи на съмнение, но и 
отношението между езиковата система и речевата дейност, израз на номина-
ционната и комуникативната функция на езика. Например съществителните, 
които съдържат признака ’множественост’, конкретизиран чрез събирателно-
то им значение, притежават граматичен род, определен според техния фоне-
тичен изглас: екип, народ, отбор (м. род), селячество, офицерство (ср.р.), 
дружина, чета (ж.р.). Тяхната употреба в речта изисква съгласуване според 
категориалното значение число, представено от специални словоизменителни 
форми за израз на признаците ’единичност’ и ’множественост’. В  речевата 
практика обаче се наблюдава колебание при съчетаването на събирателните 
названия, когато означават вършител на действие или процес. От една страна, 
наличието на форми за единствено и множествено число позволява грамати-
ческо съгласуване, което се изисква от книжовноезиковата норма. От друга 
страна, осъзнаването на признака ’събирателност’ актуализира представата за 
’множество’ и обуславя допускането на „логическо“ съгласуване, което нару-
шава изискването на установеното правило, напр:

Събират се целия род – от другите села, от чужбина; гръцкият народ по-
бедиха сегашното правителство; искам да благодаря на целия екип, които ми 
позволиха да реализирам своя албум (btv). Семейството ми почиват тук вече 
за трети път (Нова телев.). При операцията са задържани група от хора, запо-
дозрени в кражба и незаконна търговия със скъпоценни камъни (в-к „24 часа“).

Не само в устната, но и писмената реч се срещат изрази, оформени чрез 
логическо, а не граматическо съгласуване. При съобщения за екзистенциал-
ност (наличие, съществуване), отнесени към свързани, възприемани като ця-
лост факти и реалии, предикативната връзка се изразява с форма за ед. число: 
цареше мир и тишина; гръм и мълния проряза нощта; чу се смях и весела 
глъчка. Едновременност или редуване на последователни действия изразени 
с граматическия субект може да бъдат осмислени като цялост и да се свържат 
със сказуемо в ед. число: Популизмът и липсата на елементарен икономи-
чески и пазарен професионализъм най-после лъсна (в-к „Труд“). Смяната на 
ролите и даването на думата може да се контролира не само от водещата 
личност в разговора (http:// bg speech.net.bg). Осъзната едновременност на 
действие, отнесено към две субстанции, също може да се изрази чрез логиче-
ско съчетаване, напр. Мястото и часът на приемане на проектите ще бъде 
съобщено предварително („Хоризонт“).

Предпоставка за обобщаване на субекта, изразен граматически с някол-
ко подлога, се наблюдава, когато предикативната връзка е изградена чрез из-
ползване на пасивна глаголна форма, напр. И само една нощ сред поредните 
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избори е достатъчно време да се обърне редакционната политика и езикът 
на медиите точно на 180 градуса; … в тези времена се искаше не само речева 
култура, богата обща култура, но също правоговор и непрекъснати езикови 
упражнения (журналист. изказване).

Особено често се допуска логическо, а не граматическо синтактично 
съгласуване, когато предикативната връзка е изградена с помощта на глаго-
ла съм: Важна е собствеността и целите, които може да постигне тази 
собственост чрез медиите (журналист. изказване).  В направените изказва-
ния е изразена превога и несъгласие с провежданата политика („Хоризонт“). 
По-широкият контекст на езика е обществото и културата (студ. текст).

Нормативно определено е съгласуването на думата, когато посоченият от 
нея признак атрибутивно се приписва към повече от една субстанция. Под-
чинено на принципа за икономия е еднократното ѝ използване: българското 
радио и телевизия; традиционния бит и култура. Когато отнесеността на об-
щия признак към повече субстанции се отрази с експлициране на ’множест-
веност’ чрез употреба на признаковата дума във форма за мн. число, изразите 
нарушават системната норма, напр. естествено красиви коса и кожа (телев. 
реклама); обсъждат проблемите на националните радио и телевизия („Хори-
зонт“); уважение към българските история, традиция и култура (из печата); 
това момиче показа неочаквани за нас сила и храброст (Нова телевизия). В 
подобни  съчетания предикативната връзка се изразява граматически с форма 
за мнoжествено число, напр. … човешката недоверчивост и неадаптивност 
към всякакъв вид промяна на статуквото са разбираеми (из печата).

Когато чрез отделни признакови думи атрибутивно се приписват при-
знаци на две еднородни субстанции, те се означават със съществително във 
форма за ед. число: българския и руския език, икономическа и търговска спо-
годба, сръбски и български фолклор и пр. Подчинено на принципа за езико-
ва икономия, определеното название не се повтаря, въпреки че означава две 
субстанции (срв. съседски отношения между гръцкия народ и турския народ). 
При приписване на предикативен признак се актуализира семантичният ком-
понент ’множественост’, граматически изразен чрез употреба на признакова 
дума в мн. число: българският и руският език са славянски. Пасивният и 
активният речник на българския език отразяват най-добре развитието на 
една дума (студент. текст). Така посочените като носители на различни при-
знаци еднотипни субстанции (езици, народи, речници), представени от назва-
ние във форма за единствено число, се съчетават граматически със сказуемо 
в мн. число. Когато признакът ’множественост’ се експлицира чрез употреба 
на форма за мн. число при означаване носителя на признаците, се нарушава 
изискването на кодифицираното правило: напр. Българският и немският от-
бори ще се срещнат в края на сезона („Хоризонт“). 

Граматичната категория число, основно средство за езиков израз на отно-
шението между ’единичност’ и ’множественост’ на морфолофично равнище, 
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е характерна за развоя на българската именна система, като от формата за 
множествено число се извежда от единственото. Отсъствието на една от две-
те форми се разглежда като дефективност, чието наличие обособява pluralia 
tantum (въглища, клещи, соли) и singularia tantum (въздух, захар, сол).

Осъзнатата възможност за определяне броя на предметите, а не само тях-
ната ’множественост’, намира езиков израз в обособяване на т. нар. бройна 
форма при съществителните, наследена от характерното за старобългарски 
език двойствено число за назоваване на естествена двойка предмети, най-вече 
соматизми: криле, очи, уши, ръце, рога. В съвременния български език тези 
облици се приемат като форми за множествено число, като съществуват и 
дублети, напр. колена и колене, рамена и рамене. В своя развой бройната фор-
ма е разширила и обогатила своята семантика в сравнение със старобългар-
ското двойствено число. Чрез нея се означават не само два, а повече предмети, 
чийто брой е точно определен (пет стола, два коня, три билета, десет лева и 
др.). Освен това при употребата ѝ се запазва и отразява противопоставянето 
одушевеност/неодушевеност, релевантно за старобългарската падежна систе-
ма. В съвременната речева практика бройната форма се употребява при наз-
вания на неодушевени предмети, а при съществителни за лица се препоръчва 
формата за мн. число, която се съчетава със специална „мъжколична форма“ 
на атрибутивно употребеното числително, напр. двама състезатели, петима 
ученици, а също и няколко младежи (студенти, родители и пр.). Правилото 
за употреба на тази форма, в която се специфизира езиковото изразяване на 
количествена характеристика като семантичен признак, отразява особености 
на историческия развой на българския език. То обаче не е подкрепено от тра-
диционно установена речева практика, а е резултат от въведена книжовноези-
кова норма. Необходимостта от специално изучаване и съзнателно съобразя-
ване обяснява честото ѝ нарушаване, напр. Вече са записани повече от двеста 
ученика; трима участника се отказаха още при първия тест; изказаха се 
само двама депутата и т. н. 

В разграничаването на бройна и множествена форма на съществителните 
имена се отразява богатството на българския език, запазил особености, насле-
дени или изградени в многовековния му развой. Употребата на бройната фор-
ма има значение за семантично диференциране на названия като участник, 
противник, офицер и цар (в шахмата), претендент, конкурент и др., за които 
формата на определящото числително разграничава лице : нелице, назовано 
със съществителното, срв. Двамата финалисти (лица) в тая категория са 
представители на домакините. Двата съперника (отбори) излязоха на тере-
на и двамата капитани се ръкуваха … 

Разминаването между логическо и граматическо в речевата практика е 
характерно и при съществителните, чиято категориална характеристика (гра-
матически род) не съвпада с логическото съдържание (естествения пол). Наз-
вания на лица като аташе, владика, съдия, дядо, чичо и пр. се разглеждат като 
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изключения при определяне на  граматическия род, несъобразен с фонетичния 
изглас. Интересна е например употребата на съществителното момиче, чиято 
принадлежност към граматическия среден род се определя от словообразува-
телния формант, вкл. окончанието. Това определя синтагматичните връзки на 
думата, като се наблюдава отклонение от граматичното правило при редуване 
на съществителното с местоименна форма, напр. Там имаше едно момиче, 
която не искаше да излиза с него (Нова телевизия), … 14-годишно момиче се 
удави. Тя се метна във водата със свой приятел въпреки червения забраните-
лен флаг заради големите вълни (в-к „Стандарт“ 41, 2019). Предпочитането 
на ненормативно „логическо“ съгласуване се основава на осъзнато подчерта-
ване на естествения женски пол, неексплициран от граматическия среден род 
на съществителното. Подобно колебание се наблюдава и при употребата на 
названието момче (момченце), напр. Чашката беше подадена …. на момченце 
от подавачите на топки и той тръгна да носи кафето на Винс (Телеграф, 
30.08.2019).

Езиковите средства, създадени на граматично равнище, дават възможност 
да се изразяват количествени значения не само на равнище номинална фраза, 
но и на равнището на цялостната структура на изречението (Крумова-Цветко-
ва 2007: 16). В семантичен план това има отношение към речевата практика, 
когато възниква несъответствие между „граматически“ и „логическо“. 

Към взаимодействието на логическо и граматическо (синтактично) в ре-
чевата практика има отношение нормативността, обективно изграждана в ре-
чевата практика или кодифицирана като изисквано правило и предписание. 
Употребата на езиковите средства, която невинаги е съобразена с норматив-
ните прескрипции и предписаните правила, съгласувани с нормата, има свое-
то обяснение и в разграничаване на узуса и нормата. 

Разглеждани като отклонения от нормата, речевите особености, несъв-
падащи с предписанията в езиковедските изследвания, всъщност разкриват 
спецификата на книжовноезиковата норма, в която се отразяват резултатите 
от езиковия развой и неговото усъвършенстване. От една страна, дескриптив-
ният ѝ аспект отразява как се говори, как в дадено общество е прието да се 
говори, а от друга, прескриптивният – как трябва, как е прието да се говори 
(Крисин 2006: 279). 

При книжовните езици особено значение имат езиковите норми, устано-
вени в колективната практика, която се взема под внимание. Когато преобла-
даващата практика не е достатъчно убедителна, кодификацията се определя 
по научен път, като се „преценяват предимствата и недостатъците на всяка от-
делна възможност и се прави препоръка в полза на най-добрата, вместо да се 
чакат неопределено дълго резултатите от стихийното развитие в практиката 
(Андрейчин 1961: 14). Затова когато съществуват вариативни форми и упо-
треби, особено значение имат обяснението и изучаването на дескриптивните 
правила и изисквания за прилагането им в речевата практика (Радева 2012, 68).
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В речевата дейност, когато всъщност се проявяват динамиката на езика и 
способността му да отразява промените в неговия развой, се наблюдава несъ-
образяване със системните празила и норми, което се обяснява със специфи-
ката на комуникативната функция на езика. Известно е, че тя включва особе-
ности, които надграждат логическото съдържание и формалната структура на 
съобщенията, като изразяват отношение на говорещия към изказването, към 
начина, по който се използват езиковите знаци, за да се изрази и отношението 
между участниците в комуникативния акт. Неслучайно научният интерес към 
поведението на езиковите формации в процеса на общуването между хората 
обособява и развива лингвистичната прагматика (Димитрова 2009), която из-
следва прагматичната функция на езика в отношението ѝ към комуникатив-
ната. 

При изграждане на книжовните езици се въвеждат норми и изисквания, 
невъзникнали при естествения развой на езика и неподкрепени от живата ре-
чева дейност, но съществени за функциониране на езиковите средства, обу-
словено от отношението между участниците в комуникацията. При стилис-
тичното обогатяване на книжовните езици се въвежда т. нар. учтива форма 
за израз на уважение, респект към  адресата. Езиковото ѝ изразяване се опира 
на категориалното значение мн. число, като по отношение на граматическото 
лице се наблюдава различие между отделните езици, срв.

Вие ли казахте това? (бълг.)                             Haben Sie das gesagt ? (нем.)
Это Вы сказали ?  (рус.) 

Използването на тези форми има особена роля при изграждане на преди-
кативна връзка в съобщението с употреба на глаголно или именно сказуемо. 
При т. нар. учтива форма предикативният признак, изразен с форма за мн. 
число, се приписва на адресат, представен от едно лице. Нарушеното съответ-
ствие между логическо и граматическо в структурата на съобщението затруд-
нява последователното спазване на установеното в книжовния език правило, 
неподкрепено от естествения развой на езика. Често се наблюдава непосле-
дователност при граматическо изразяване на предикативната връзка, особено 
когато се използват причастия. Характерните за българския език причастия, 
наследени и утвърдени в историческия развой на езика, заемат особено място 
между признаковите думи. В морфологичните изследвания деятелните при-
частия еднозначно се отнасят към глаголната парадигма, докато със своето 
значение и функция страдателните се свързват с прилагателните имена. Това 
е отразено и в правилото за тяхното съгласуване в изразитe с „учтива форма“. 
Тъй като миналото деятелно (елово) причастие е компонент на словоформите 
на глаголните времена, то се употребява с форма за мн. число, както и т. нар. 
прости глаголни форми: трябва Вие да подпишете документа; нали Вие сте 
подписали документа; Вие бяхте ли подписали документа и пр. Употребата 
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на страдателните причастия, чийто признаков характер ги сближава с прила-
гателните имена, се подчинява на изискванията за оформяне на именно сказу-
емо, в което предикативният признак се изразява с прилагателно име, срв. Вие 
сте добре информирана и Вие сте вече здрава. Така предписаните правила, 
незадължителни за всички стилове на българския език, създават интересно 
разнообразие, което изисква специално усвояване и прилагане, напр.

Вие сте сте подписали.      Вие сте добре информиран.       Вие сте още млад.
Вие сте завършили.            Вие сте изпратена.                      Вие сте вече здрава.
Вие сте били тръгнали.      Вие сте били поканен.                Вие сте били болен.

 
При устната комуникация винаги се долавят особености, неподчинени 

строго на общозадължителните норми за единен изговор и за съчетаване на 
думите. Тези особености не са израз само на спонтанност и непринуденост, 
нa недостатъчна образованост или целенасоченo търсена конотативност. Те 
разкриват богато езиково творчество и индивидуалност, които се опират на 
здрави езикови позиции, като отразяват и динамичната връзка между концеп-
туализирането на усвояваните факти и явления в тяхното отношение към гра-
матичните правила и закономерности.  

Използването на лексикалните единици в речта е подчинено на грамати-
чески правила и изисквания, които в книжовните езици се регулират от съз-
дадените норми за уреждане съчетаването на думите в изрази и съобщения. В 
речта обаче се проявява динамиката на живия език, който се променя по свои 
вътрешни закони, изгражда свои норми независимо от волята на своите но-
сители. Способността на езика да се променя е заложена в неговата същност. 
Докато се развива и променя, езикът съществува и изпълнява комуникатив-
ната си функция и тъкмо речевата дейност му предоставя възможност да се 
развива, да се обогатява и усъвършенства.   

Сложното отношение между концептуализацията на заобикалящата 
действителност и изграждането на езикова картина на света  се отразява и 
изразява както чрез номинационната, така и чрез комуникативната функция 
на езика. Не само защото производните думи опосредстват връзката между 
назоваваните обекти и тяхното означение, а зададените им съчетателни въз-
можности определят тяхната узуалност, което има отношение към лексикал-
ната норма.

Владеенето на езика включва не само познаване на различните отноше-
ния между изказванията (синонимия, логическа последователност), както и 
на техните семантични свойства (правилност, свързаност, съчетаемост и пр.). 
Изграждането на адекватно езиково поведение се опира на цялостното опи-
сание на езика. При това определено място заема семантиката, която изучава 
концептуализацията на света чрез езика.
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МУЛТИМОДАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЧЕВИ ДАННИ

Abstract: The modern concept of multimodality envisages diversity (multiplicity) in 
the presentation of information channels (auditory and visual) in communication. This fact 
presents multiple opportunities for a simultaneous, multidimensional interpretation of the 
variability in an individual’s speech when used in different types of discourse, which in 
the future could potentially lead to a cross-modal approach in research. Multimodal oral 
discourse (sounding speech) is characterised by a segmental (verbal) component and a 
multitude of non-segmental (paraverbal, prosodic) parameters which supplement the verbal 
component in real time use. The visual channel, on the other hand, contains a series of 
extraverbal elements that complement and refine the information conveyed.

In the article the multimodal presentation of speech is illustrated by examples of 
Bulgarian children’s speech.

Keywords: multimodal linguistics, speech data

С налагането на антропоцентричната парадигма в съвременната ху-
манитаристика настъпват съществени промени в цялостната концепция за 
изследването на човешката реч, като във фокус вече не е изолираното про-
учване на нейните единици и особености, а самият говорещ човек. От тази 
гледна точка е напълно обяснимо обръщането на учените към холистичната 
парадигма, в която се поддържа тезата за неделимо преплитане на общи ези-
кови и когнитивни принципи и правила. Това на свой ред измества интереса 
от традиционното лингвистичното обяснение на езиковите правила и прин-
ципи към търсенията на съответните отговори от позициите на когнитив-
ната лингвистика. Като ключов проблем на изследванията вече се откроява 
проучването на природата на езиковата познавателна система и достъпът до 
нейния процесор. 

В контекста на казаното възниква въпросът за емпиричното осигуряване 
на когнитивната холистична парадигма. При това възможните решения мо-
гат да бъдат намерени в областта на съвременната корпусна лингвистика, тъй 
като именно в нея се продуцират бази данни, солидни не само по обем, но и 
по отношение на възможностите за комплексно изучаване на речта.

Именно това категорично наложи като изследователска парадигма през 
последните десетилетия в научното пространство корпусните проучвания, 
осъществявани в светлината на холистичната традиция в езикознанието. А 
благодарение и на постиженията на съвременните информационни техноло-
гии и създадените мултимедийни програмни пакети, предназначени за пос-
тигането на различни цели в отраслите на приложната лингвистика, за съвре-
менния изследовател стана възможно илюстрирането и визуализацията на ре-
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зултатите да бъде осъществявано комплексно и цялостно. За това допринасят 
и натрупванията в младата мултимодална лингвистика, представляваща едно 
от направленията за едновременно многоизмерно представяне на езиковите 
факти и явления в рамките на холистичното езикознание“.

Терминът мултимодален се използва от много учени за многоаспектно 
онагледяване на представата за езика и речта като част от процеса на меж-
дуличностната комуникативна интеракция в различни перспективи. Модал-
ността тук не бива да се асоциира с граматическата категория. Терминът мул-
тимодален в настоящия принос се опира на разбирането за модалност в пси-
хологията, неврофизиологията и информатиката, където се тълкува като тип 
външен стимул, който се възприема с някое от сетивата на човека, на първо 
място със зрението и със слуха (срв. Кибрик 2010). Оттук произтича и зада-
чата какви ресурси да бъдат подбрани така, че визуалният и слуховият код да 
бъдат илюстрирани като информационни канали, способстващи за обектив-
ното изобразяване на речевите портрети в реално време. При това мултимо-
далността не означава просто наличие на няколко информационни канала за 
връзка, тук се има предвид тяхното взаимодействие и интеграцията им. „Му-
лтимодалният подход предполага, че съобщението се разпространява чрез 
всичките комуникативни модуси. Ако това е така, то всеки модус представля-
ва само частичен носител на глобалното значение на съобщението“ (Крес, ван 
Люен 2001; Крес 2002).

Както беше споменато, понятието мултимодалност се базира на разли-
чията в сетивното възприятие и предимно на различието между зрителен 
и слухов канал. Наред с това, в рамките на всеки от каналите съществуват 
по-нататък други по-дребни различия, които също се вписват в представата 
за мултимодалност. Ето защо в мултимодалността на устния дискурс (зву-
чащата реч) са налични сегментен (вербален) компонент, от една страна, и 
от друга – множество несегментни (паравербални, прозодични) параметри, 
които в реално време съпътстват вербалните. Визуалният канал пък включва 
поредица от екстравербални елементи, като напр. жестикулация, посока на 
погледа, мимика и други аспекти на „езика на тялото“ (виж Фигура №1, на 
която е представен иконичният модел на езиковите знаци на речта).
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Фиг. № 1: Иконичен модел на езиковите знаци на речта.

За целите на изследователския дизайн се използва инструментариумът на 
информационните технологии и неговото приложение в съвременната мулти-
модална лингвистика. Информационните технологии се интересуват от моду-
са (способа, начина, канала) за предаване на информацията.

Модусът (от лат. modus – мярка, начин, способ), т.е. каналът за предаване 
на информация, съдейства, за да бъдат противопоставени различните типове 
дискурс според характера на тяхната материална същност и формата им на 
реализация (срв. Кибрик 2009: 3). Известни са следните типове (модуси) на 
дискурса:

– устен модус (канал за предаване на информация) – акустичен, с харак-
терна прозодия. Говорещият поражда звуков сигнал с помощта своя 
артикулаторен апарат, а адресатът го възприема като акустичен сигнал 
със слуха си;

– жестов модус, основан на визуалното взаимодействие между говоре-
щия и адресата. Жестовете съпровождат обикновено устната реч;

– писмен модус – визуален, с графични белези. Базиран е на зрителен 
сигнал в канала за предаване на информация; 

– мислителен модус, с помощта на който човек създава вътрешен дис-
курс, недостъпен за другите (затова е по-малко изследван. Предмет на 
внимание е предимно на психолози и в частност – в монографията на 
Л. С. Виготски „Мислене и реч“; 

– електронен субмодус. В този предавателен канал на информацията се 
вписват: телеграмата, радиопредаванията, телевизионните предавания, 
телефонният разговор, общуването с помощта на пейджъра и телефон-
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ния секретар, кореспонденцията по електронната поща във виртуал-
на среда. Типичен пример за съединяване на особеностите на устния 
и писмения дискурс представлява общуването в режим TALK (или 
CHAT) чрез приложенията Viber и Skype, с чиято помощ се реализират 
аудиално или аудио-визуално разговорите. 

Очевидно е, че в тази таксономия устният модус е изходната фундамен-
тална форма за съществуването на езика. Ето защо интересът към неговото 
изследване дава добри резултати в лингвистичната персонология. Разговорът 
като типична форма на устната реч представлява особен модус на дискурса. 
„Разговорният дискурс е важен източник за изследователи, които се интересу-
ват от процеса на конструиране на идентичност, защото в беседата може да се 
наблюдава както конструирането на идентичност, така и приемането на тази 
идентичност от другите събеседници. И като добавка – речта е средство за 
метадискусии за аспектите на идентичността. Такива метадискусии нерядко 
се срещат в обичайните спонтанни разговори“ (Камерън 2015: 276).

В прагмалингвистичното измерение на дискурса се вписват и неговите 
тонални характеристики. Комуникативната тоналност на дискурса представя 
емоционално-стиловия формат на общуването, който се определя от изменя-
щите се нагласи на даден говорещ и от избора на неговите персонални сред-
ства за комуникация. Тоналността е съотносима с индивидуалния и уникален 
тембър на гласа в звучащата реч. М. В. Вербицка например съобщава за пет 
вида тембрални окраски в английската реч – неутрална, повествователна, ли-
рична, патетична и драматична (Вербицка 2000: 22). Независимо от импре-
сионистичния характер на названията, все пак те отразяват правдоподобно 
психологическата същност на изразената емоционалност. Всъщност емоцио-
налността представлява психологическа окраска на речта, която може да бъде 
тържествена, неутрална или вулгарна. Като вид субективна модалност (тук 
конкретно модалността се интерпретира в граматически смисъл като катего-
рия, изразяваща отношението на говорещия към действителността на изказ-
ването чрез наклонение, интонация, частици и др.), отразяваща отношението 
на говорещия, тоналността може да има следните разновидности на звучене 
в дискурса: официално, сериозно, шеговито, възторжено, дружелюбно, враж-
дебно, саркастично, недоверчиво, безразлично, песимистично, внимателно, 
замечтано, тъжно, пренебрежително, надменно, агресивно, с отвращение, 
настойчиво, завистливо, с удивление, развълнувано, хвалебствено, тревожно, 
раздразнително, с обида, радостно, прикрито, замислено, решително, подбу-
дително, тайнствено, грубо, изплашено, вежливо, ласкаво и пр. От една стра-
на, те са израз на емоционално отношение, а от друга, представляват оформ-
ление на речта в определен стилистичен регистър.

Тембърът (фонацията) е инхерентна величина на гласа. В настоящето по-
нятието ГЛАС се използва активно и доста свободно и полисемантично от 
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множество изследователи за целите на анализа на дискурса (срв. Мироп 2005; 
Киър, Пелсбро 2008: 279; Слей, Смит 2011). За открояване на звучащите гла-
сове в дискурса е необходимо да бъдат определени действащите лица и осо-
беностите на взаимоотношенията между тях. В широк смисъл и метафорич-
но гласовете се квалифицират като социални агенти на комуникацията, т.е. 
като личности, които участват в конструирането на идентичности – те винаги 
присъстват в дискурса и могат да бъдат представени по различен начин. Гла-
совете изпълняват регулярно специфични роли в речта и по такъв начин го-
ворещият често конструира своята идентичност (срв. Мироп 2005: 110–111). 
Лингвистично това може да се индикира с помощта на дискурсивни маркери 
за обозначаване на дейксис (от гр. δειξις – показвам, посочвам), а също така 
– с употреба на модални думи, частици и дори цели фрази, съчетани с опреде-
лена характерна прозодична огласовка на речта.

Съобщенията в човешката комуникация се предават с думи и звукове, ре-
чевите сигнали носят информация за персоналната анатомия, за физиология-
та, за лингвистичния опит и за менталното състояние на говорещия. Характе-
ристиките на говорещото лице се откриват в неговата реч на всички равнища 
на описание – от спектралната информация на веригата от звукове до избора 
на думи и изказвания в определен дискурс. Интерес предизвиква и въпросът 
за това как речта може да стане носител на информация за характеристиките 
на говорещия, от една страна, и как – носител на информация за съобщение-
то, от друга. Важно е също да бъдат показани и начините, по които индиви-
дуалността на говорещия може да бъде изразена в речта, и какви са нейните 
характеристики.

Ако двама говорещи изрекат едно и също изказване, то очевидно ще 
звучи по различен начин, защото в говорния процес са ангажирани няколко 
системи – нервна, физиологична, анатомична и физическа, а във всяка от 
тях се откриват специфични за говорещите лица индивидуални особености. 
Понеже не е възможно две лица да са идентични, характерните различия 
в техните изговорни системи водят до характеристични разлики в тяхна-
та реч, независимо от факта, че продуцират един и същи израз по смисъл.  
Предаваните чрез речевия сигнал специфични характеристики, присъщи на 
дадена говореща личност, могат да информират реципиента и да му дадат 
възможност да ги опише и да класифицира говорещите по възраст; по про-
износителен стил; по езика, на който разговарят, както и да разкрие техните 
емоции, дори здравословното им състояние и пр. Именно по такива налич-
ни белези говорещият може да бъде разпознат от слушащия, или казано по 
друг начин, определени персонални характеристики на едно лице може да 
се окажат достатъчно физиономични, за да бъде определена и верифицира-
на неговата идентичност. Тези наблюдения намират необходимото прило-
жение в сферата на сигурността, на съдебната лингвистика, на разследва-
щата журналистика и др. Обединяващият момент тук е да се направи опит 
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за описание на речевите характеристики на дадено говорещо лице, които се 
изразяват чрез неговия глас.

Немският семиотик Роланд Познер в статията си „Човекът като знак“ 
пише, че всекидневието на човешкото поведение на различни нива в йерар-
хията на достоверността служи за идентифициране. Всеки човек притежава 
сума от „лични характеристики на всяко ниво от йерархията; те изграждат не-
говия специфичен персонален код. Но в повечето ситуации за идентификация 
на човека се използва съвсем малък обхват от личния код. Обикновено е дос-
татъчен кратък поглед, да речем, към пуловера на човека или е достатъчно да 
чуем гласа му. Обикновено се заслушваме или заглеждаме, ако усетим несъо-
тветствия (необичайно облекло, дрезгав глас, необичайна походка). В такива 
случаи обръщаме внимание на постоянните характеристики като физически 
черти, например“ (Познер 1995: 87). Това наблюдение ангажира вниманието 
на изследователите да търсят в хода на анализа характеристичното, физионо-
мичното, уникалното в речевото поведение на човека и още по-конкретно – в 
неговия глас. Уникалността на индивидуалния човешки глас е неговата неви-
дима „визитна картичка“.

Мултимодалният подход като изследователски дизайн за илюстриране 
на речевото поведение на човека в реално време дава най-добра, точна и ав-
тентична представа за изобразяването и експонирането му като дискурсивен 
фрейм (или сценарий). И ако сонаграмите, интонограмите и осцилограмите 
визуализират и обективизират само реализациите на вътрешноприсъщите ха-
рактеристики на речта (т.е. аудиално, едноканално), то влючването и на визу-
алния канал дава възможност за всеобхватно ситуиране на речевото събитие 
(дискурса). 

В поредица от екипни приноси на авторите на настоящата статия, осъ-
ществени в Лабораторията по приложна лингвистика на Шуменския универ-
ситет е проследено индивидуално говорно развитие на няколко деца в проце-
са на усвояването на езика и речта чрез провеждането на лонгитудинални из-
следвания (срв. Познер 1995; Попова, Попов 2013, 2014, 2015). Като методо-
логия за изследването е послужила постановката на Брайън МакУини (2010), 
който специално е разработил за целите на анализа на речта и оптималното ѝ 
многоаспектно визуализиране интерактивна мултимодална система на плат-
формата CHILDES, където с програмата CLAN става възможно интегрирано-
то представяне на речевите данни чрез транскрипти на аудио- и видеозаписи, 
с помощта на които многостранно да бъде представен конкретен маркиран 
транскрипт от речевите последователности, който едновременно е линкуван 
към (свързан с) няколко модуса (канала) на комуникацията:

а) към (с) изпълнимия аудиофайл и неговата чувана (усещана със слуха) 
в реално време звучаща звукова реализация в SONIC MODE, изобразена като 
осцилограма в долния край на прозореца на програмата CLAN – Фиг. № 2.
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Фиг. № 2: Аудиотранскрипция от форма на звуковата вълна.

б) към (с) отделен прозорец на видеофайл, отразяващ в реално време дис-
курсивния фрейм (отдясно горе) – Фиг. № 3.

Фиг. № 3: Видеотранскрипция с отворен звуков панел.
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в) към (с) генерираната в реално време в отделен прозорец (отдясно долу) 
интонационна реализация на тона (интонограма, визуализирана с програмата 
Praat) – Фиг. № 4.

Фиг. № 4: Тоналният контур, експортиран с Praat.

Именно такова мултимодално интегрирано многоаспектно представяне 
на речевото поведение дава оптимални резултати за наблюдението на 
речевото събитие като процес и от различни зрителни ъгли, така че в хода 
на анализа да се предоставят добри възможности за правилно разпознаване 
и идентифициране на целокупния индивидуален слухов образ и адекватното 
конструиране на речевия портрет на даден говорещ. Така върху изследван 
материал от ексцерпти на българска спонтанна детска реч презентирането на 
поведението на говорещото дете е осъществено в мултимодална перспектива.

Мултимодалната комуникация е вербален процес, неразделно свързан с 
паравербалните и невербалните компоненти на общуването, който включва 
в своето единство едновременно съвместно съжителство на различни 
модалности, които имат за цел да предадат на конкретната речева ситуация 
някакво социално значение. Към тези модалности се отнасят вербаликата, 
прозодията (фонацията), кинезиката (мимики, жестове), проксемика (пози, 
положение на комуникантите един спрямо друг). При това дори и тялото на 
човека може да бъде и инструмент, а едновременно с това централен ресурс на 
всички указани равнища на модалността. Многомодалният интерфейс, който 
обработва паралелно два (аудио, видео) или повече потока от естествените за 
человека информации, такива като речта, мимиките и жестовете, движението 
на главата и тялото, постоянно се усъвършенства, за да може да продължи да 
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предоставя все по-оптимални възможности за разпознаването и за разбирането 
на знаците в човешката комуникация. Модулите, които обезпечават синтез на 
речта и другите естествени модалности, представляват съществена важна 
част от многомодалните интерфейси. Това разкрива и нови изследователски 
хоризонти за бъдещи проучвания в сферата на лингвистичната персонология. 
Използването на възможностите на съвременния мултимодален интерфейс 
намира приложение в най-различни отрасли на съвременния живот. Това не 
само ще улесни общуването в дигиталния и виртуалния свят на човека, но 
ще помогне за решаването на много практически дилеми в биометричния 
анализ и по-конкретно във фоноскопските изследвания. С мултимодалното 
презентиране на речевото поведение на човека в реално време са свързани 
впечатленията както от аудиалния канал, така и от видеоканала (визуалния 
канал). Ушите чуват звука, докато в същото време очите виждат движенията, 
лицето, езика и устните. Освен това, тактилната информация също се използва 
в речевата среда. Редица изследователи твърдят, че визуалните сигнали са 
важни за по-доброто разбиране на произносимата реч. Акцентът в речта 
може да бъде усилен от един от следните сигнали: от честотата на основния 
тон, повдигането на веждите, движението на главата, отделния жест или от 
комбинацията на такива сигнали.

Разпознаването на качеството на гласа и интонацията имат основно 
значение за идентифицирането на говорещия, защото те дават индикация за това 
как да се определи неговата възраст, пол, здравословно състояние, социална 
принадлежност, ниво на образованост, чужд акцент или диалект на базата на 
запис с речев материал, съдържащ индивидуалния му начин на говорене и 
негова акустична визуализация (осцилограма, интонограма, спектрограма) 
като материално доказателство. Параметрите на гласа като например честота 
на основния тон, гръмкост, тембър, темпо винаги са индивидуални в речта и 
уникални за съответния речев портрет. Към всичко това допълнително могат 
да се прибавят и визуалните и тактилните параметри, които тук не са обект 
на внимание. Важно е обаче да се спомене, че по разчитането на формата и 
движението на устните биха могли да се определят елементарните единици на 
визуалната реч (виземите). За гласовия интерфейс обаче са достатъчни само 
параметрите на слуховата модалност, защото тя е носител на лингвистичната 
информация за разпознаване и характеризиране на говорещия. 

За по-надеждна идентификация на определено лице в последно време в 
някои страни се използват бимодалните системи, при които биометричните 
изследвания се правят въз основа на комбинирано разпознаване на 
поведенческата модалност (гласа) и на физиологическата модалност (ретината 
на окото, пръстовия отпечатък).

Констатираната множественост на информационните канали дава днес 
несъмнени възможности за едновременна многоаспектна интерпретация на 
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вариативността в речта на говорещия индивид в реален режим на употреба 
на езика в различни типове дискурс, поради което в перспектива би могло 
да се заговори дори и за прилагането на кросмодален подход в научните 
изследвания, което може да бъде предмет на авторовото внимание в една 
следваща разработка.
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СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ЗА РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ 
И ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ГРАМАТИЧЕСКИ РОД 

И ЕСТЕСТВЕН ПОЛ

Abstract: The problem of grammatical gender-biological gender relation is related 
to study of nouns for persons. The gender assignment in Bulgarian language is defined 
primarily by a formal indicator. There is also a small number of nouns containing a semantic 
component ҅sex҅. The study presents the model of gender differentiation according to the 
semantic component of  biological gender in the common nouns for relatives. Some of them 
have their origin since the Proto-Indo-European language.

Key words: grammatical gender, biological gender, relation, nouns for persons, relatives

Проблемът за отношението между граматически род и естествен пол не 
е нов в лингвистичната наука. Проучване на това отношение от граматична 
гледна точка конкретно при съществителните имена, назоваващи роднински 
връзки, липсва. Правени са предимно лексикални, етнографски, антрополож-
ки, диалектоложки изследвания, но за природата на граматическия род у тези 
съществителни не са открити проучвания.

В български език определянето на рода се осъществява предимно чрез 
завършека на съществителното. Съществува и една немалка част названия за 
лица, в които се съдържа семантичен компонент ʻполʼ. В лексиката, назова-
ваща роднински връзки, проучването на родовата диференциация по семан-
тичен показател е от особено значение, тъй като повечето лексика води нача-
лото си от индоевропейския праезик и говори за автентичен модел на родово 
присвояване.

Цел на изследването е да се посочи моделът на родова диференциация 
според семантичния компонент ʻестествен полʼ и по какъв начин се проявява 
природата на граматическия род в тях. 

Обект на изследването в това проучване са съществителните имена за 
лица, назоваващи роднински връзки. 

Значимостта на подобно изследване се определя от автентичността на 
езиковия материал. Съществителните имена за роднински връзки са част от 
лексикалното богатство на българския език. Те водят началото си от древ-
ността, като една част от тях са регистрирани от епохата на индоевропей-
ския праезик, а други идват от праславянски (Георгиева 2016: 61). Цв. Ге-
оргиева споделя тезата за тип система от роднински названия на българите, 
характерна за народите на териториите на днешен Судан, тъй като почти за 
всеки един роднина по кръвно и некръвно родство има конкретно название 
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в зависимост от неговия пол и връзката му с лицето, към което се опреде-
ля. С най-древен произход са думи като баща, брат, дъщеря, майка и син, 
а в праславянски се откриват баба, внук, девер, дядо, зет, зълва, мащеха, 
етърва, пастрок, отец, свекърва, свекър, сестра, снаха, тъст, тъща, сват, 
сваха (Георгиева 2016: 61). Проучването на този подклас е доказателство за 
наличието на автентичен модел при родово диференциране чрез флексий-
ни показатели, маркиращи наличието на семантичен компонент ʻполʼ. От 
мъжки род съществителните имат консонантен завършек. Към женски род 
се отнасят тези, които завършват на гласна -а [-’а], а от среден род са назва-
нията, окончаващи на гласни -о и -е. Роднинските наименования по бащи-
на и майчина линия следват триродовия модел със семантичен компонент: 
грамемата мъжки род, съдържа значение ʻвъзрастно лице от мъжки полʼ. 
Названията от женски род обозначават ʻвъзрастно лице от женски полʼ, а 
лексиката от среден род е с основно значение ʻмалко същество, рожбата 
на Хʼ. Съществена особеност на този лексико-семантичен клас е наличи-
ето на конкретно, „половоизтъкващо“ (Енглунд 1981: 90) значение, което 
не позволява използването на съществителните в екзистенциален контекст. 
При родова диференциация се наблюдават частични отклонения от следва-
нето на модела главно по отношение на употребата на родовите окончания. 
Това се открива при съществителните баща, дядо, чичо, вуйчо и татко, а 
при всички други названия се спазват книжовните норми за присвояване на 
род по семантичен компонент ʻполʼ (брат, син, братовчед). При първите 
определящо е значението на думата, която препраща към конкретно лице 
от мъжки пол, преминало момента на съзряване. При тях се осъществява 
конкуренция между граматически мъжки и женски род (баща) и мъжки и 
среден род (татко, чичо, дядо, вуйчо). В първия случай завършекът -а от-
вежда към грамемата женски род, а при останалите лексеми окончанието -о 
е характерно за названията от средния род. 

В Българския етимологичен речник срещу думата баща стои дефиници-
ята ʻмъж спрямо децата сиʼ. Според Ст. Младенов съществителното идва от 
праславянското *batja, а татко е „бълболна дума“, подобно на готската atta 
за otьcь, която се свързва с диалектното тато. В съпоставка с баща, татко 
се възприема като звателна форма, а при първата такава липсва (Младенов 
1979: 188). Сравнявайки обаче лексиката на древните българи с тази на сан-
скрит и авестийски (езици на народи, които са общували с прабългарите), в 
които окончанието -а е характерно за думи от мъжки род, освен за женски 
род, П. Добрев доказва произхода на съществителното баща като автентич-
но и с типично древнобългарски произход. Хр. Холиолчев също подкрепя 
това твърдение, като прави съпоставка със старобългарското прилагателно 
бащинъ, посочено в Българския етимологичен речник и лексиката за бат-
ко (по-голям брат) при славянските народи, която идва от праславянското 
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*bat(i)ja. Коренът бащ- се запазва в прилагателното бащинъ, а в руското 
б/атя, б/атько, украинското б/атьо, б/атько, сърбохърватството baća и 
чешкото bat’a липсва този корен, така названията се свързват със същест-
вителното батко (Холиолчев 2013: 65). Това опровергава и твърдението на 
Ст. Младенов за праславянския произход на думата (Младенов 1979: 19). 
В своите проучвания П. Добрев обръща особено внимание на окончание-
то -а при лексиката, назоваваща професии, длъжности, чинове, наследена 
от Аспаруховите българи, както и при думата баща. Според автора думите, 
назоваващи длъжности, чинове, професии, които изразяват върховна титла, 
старшинство или уважаван възрастен човек от мъжки пол, притежават това 
окончание. По същия критерий се определя наличието на завършек -а при 
думата баща, чието начало се свързва с паща и най-вече бакща, използвани 
в памирските и ираноезични общности с това значение (Добрев 1995: 65). 
При проследяване етимологията на думите татко, чичо, дядо и вуйчо, чийто 
завършек отвежда към средния род, става ясно, че това са старобългарски 
звателни форми. В Българския етимологичен речник съществителното дядо 
е посочено с диалектен вариант дедà. А в Етимологическия и правописе-
нъ речникъ на българския книжовен език на Ст. Младенов като книжовна 
е отразена думата – дѣдà сѫщ. м.; вж. дѣдо. За нея се дава уточнение като 
„старинна, бълболна дума“ (Младенов 1979: 157). Същото е характерно за 
чичо: „чичà сѫщ. м. и чичо...бълболна дума отъ коренъ ар.-алт...“ (Младенов 
1979: 686) и за вуйчо: „вуйкà сѫщ. м. и вуйко, вуйчо...“ (Младенов 1979: 84). 
В названията звателната форма се превръща в представителна, а значението 
им отвежда към възрастен и уважаван в йерархията човек от мъжки пол. Раз-
ликата се състои в регистрираната лексема като представителна в съвремен-
ните речници. Спецификата на родовия завършек при баща не предполага 
образуването на звателна форма по аналогия на дядо, чичо и вуйчо. Тя съ-
ществува при умалителното бащица (звателна форма бащице), ето защо като 
неутрална звателна форма, която същевременно се използва като представи-
телна книжовна думата, се явява названието татко. В диалектен вариант то 
се среща като татà и води началото си от индоевропейското *atta, *tāta със 
значение ʻбащаʼ, ʻдядоʼ (Холиолчев 2012: 639).

Анализът на съществителните баща, татко, дядо, чичо и вуйчо освет-
лява важен момент при родова диференциация по полов признак. При тези 
думи, чийто произход води началото си от предславянския период и се свърз-
ва с езика на прабългарите, които населяват земите при Памир и Хиндукуш, 
от гледна точка на съвременния модел за родово присвояване, очевидно има 
разминаване и отклонение от книжовната норма. При тях надделява семан-
тичният компонент ʻполʼ. Според древните правила обаче, при които с окон-
чание -а се маркират съществителни не само от женски, но и от мъжки род, 
назоваващи лица от мъжки пол, които са издигнати, уважавани и с висок ранг 
в йерархията, тези съществителни се вместват напълно закономерно в модела 
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за родова диференциация, като сега старите правила се определят като изклю-
чения в българския език. Направените наблюдения може да послужат и като 
аргумент за съществуването на общ род, включващ в себе си мъжки и женски 
род и противопоставящ се или кореспондиращ си със средния род. Разделе-
нието идва не само по критерий ʻполʼ, но и по ʻлицеʼ, и ʻвъзраст и значимост 
в йерархията на това лицеʼ.

При останалите съществителни, назоваващи роднински връзки, също 
може да се открият известни особености в значението на трите грамеми. Из-
следването на етимологията, семантиката и родовите окончания на думите 
дете, внук, син, дъщеря, момче, момиче, брат и сестра в двойките: дете 
(чедо)–момче, дете–момиче, дете–син, дете–дъщеря, дете–брат, дете–се-
стра дава ясна представа за древното мислене по отношение на етапите на 
раждане, съзряване и зрелостта. Осветлява ролята на мъжа и жената за про-
дължаване на потомството в природния кръговрат. 
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Табл. 1

Съществително
име значение етимология

бебе

ʻдете новороденоʼ
ʻмалко детенце, обикно-
вено непроходилоʼ, ʻпе-
леначеʼ

детска бълболна дума (Младенов 1941: 
20)
според БЕР тази дума е заемка от 
френски или английски (БЕР 1971: 38), 
стб. – липсва

чедо ʻдете, рожбаʻ

и.-е. кор. *ken + наст. *-dho. (Младенов 
1941: 680) праслв. Свързано е с глаг. 
начѧти, начѧтиѥ ʻзапочна, наченаʼ → 
същ. начѧтиѥ ʻначалоʼ (Холиолчев 
2012: 689), стб. чѧдо  

дете

ʻмомче или момиче от 
ранна възраст до юно-
шествоʼ, ʻсин, дъщеря, 
рожбаʼ, ʻчедо, рожбаʼ, 
ʻневръстен човек до 
юношеска възрастʼ, 
ʻсин, момчеʼ

прасл. dӗtь събират., *dӗte, и.-е. ко-
рен dhē(i)- ʻдоя, суча, кърмяʼ → прич. 
*dhai-t-ent, *dětent- ʻнадоен, накърменʼ 
(Младенов 1941: 125), стб. дѣтѧ 

син

ʻлице от мъжки пол 
спрямо родителите сиʼ, 
ʻмъжко чедоʼ, ʻмъж, 
момче спрямо своите ро-
дителиʼ

прасл. *synъ, и.-е. *sunu-s, произв. от 
sū- ʻраждамʼ и суф. -nu-, възхождащ 
към и.-е. суф. за отглаг. образувания от 
пасивния залог (БЕР 2002: 654), стб. 
сынъ 

дъщеря

ʻлице от женски пол 
спрямо родителите сиʼ, 
ʻженско чедоʼ, ʻжена, 
момиче спрямо своите 
родителиʼ

и.-е. *dhugha-ter, праслав. *dъkti, стб. 
дъшти 

внук ʻсин на син или дъщеряʼ
и.-е. *an-ou-ko-s ˃ праслав. (с асими-
лация a-ou ˃ u-ou) *v-ъnūko- (умали-
телно или притежателно към *ano(u)- 
ʻдядоʼ , стб. вноукъ (БЕР 1971: 167)

внучка ʻдъщеря на син или дъ-
щеряʼ

и.-е. *an-ou-ko-s ˃ праслав. (с асими-
лация a-ou ˃ u-ou) *v-ъnūko- (умали-
телно или притежателно към *ano(u)- 
ʻдядоʼ, стб. вноука (БЕР 1971: 167)

внуче ʻдете на син или дъщеряʼ умалително на внук и внучка
стб. вноуче (БЕР 1971: 167)

момче ˂ момък
ʻнеженен мъж҅

От кор.-осн. мом- + разш. наст. -че → 
мом|че, като гал.-умал. название, при-
добило неутрална нарицателна функ-
ция. (Холиолчев 2012: 389
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момиче ˂ мома

ʻнеомъжена женаʼ, ʻде-
войка, стигнала възраст 
за жененеʼ, нар. ʻрожба 
от женски полʼ

От кор.-осн. мом- + разш. наст. -(и)че 
→ мом|иче, като гал.-умал. название, 
придобило неутрална нарицателна 
функция. (Холиолчев 2012: 389

брат

ʻмъжко чедоʼ, ʻсин на 
едни и същи родители 
спрямо останалите им 
децаʼ

и.-е. *bhrātē(r), и.-е. кор. *bher- ʻнося, 
изнасям в утробаʼ , стб. братръ (Младе-
нов 1941:43)

сестра

ʻженско чедоʼ, ʻдъщеря 
на едни и същи родители 
спрямо останалите им 
децаʼ

прасл. *sestrā, свързано вероятно с 
и.-е. възвратно местоимение *swe- 
~ *se- + sōr ʻженаʼ. Сравнението на 
родствените форми позволява да се 
предполага и.-е. основа *swe-, слав. 
Sestra, стб. сестра (БЕР 2002: 621–622)

От Таблица 1 става ясно, че с изключение на момче, момиче и бебе всич-
ки останали съществителни водят началото си от индоевропейски корени. 
Думите дете, чедо, бебе и внуче припокриват семантичния показател ʻмалко 
същество’, чиято полова принадлежност е потисната. Тези названия предста-
вят типичния модел, характерен за лексиката от среден род, тъй като според 
родовото окончание завършват на -е (дете, бебе, внуче) и -о (чедо), а по се-
мантичен компонент носят значение ʻмалко същество, рожбата на Х’. Мор-
фемата -е, която според Б. Кръстев е „основна умалителна морфема, влизаща 
в състава на умалителните суфикси“ (Кръстев 1976: 18), свидетелства за по-
явата на съществителното дете в момент на класифициране на лицата по ня-
какъв белег, който в случая е свързан с физическа умаленост. По аналогия на 
думата бебе, в която също се съдържа неутралност към половата принадлеж-
ност, внуче, дете с разговорния вариант чедо спадат към този тип названия от 
среден род, изразяващи значение за малки същества, чийто пол не е указан. 
От друга страна, окончанията -е и -о маркират първоначалото в етапите на 
човешкия живот, когато новороденото се зачева (чедо) в утробата на майката, 
ражда се и е кърмено (дете) от нея. Тълкуването на значението на съществи-
телните чедо и дете е свързано с още една дума – рожба. От етимологията 
на тези лексеми става ясно, че чедо препраща към глагола начѧти ʻзапочна, 
наченаʼ, както и към съществителното начѧтиѥ ʻначалоʼ. Названието рожба 
идва от глагола раждам, а дете носи началото си от и.-е. корен dhē(i)- ʻдоя, 
суча, кърмяʼ с причастна форма *dhai-t-ent, *dětent, означаваща ʻнадоен, на-
кърменʼ (Младенов 1941: 125). Зачеването като биологичен процес е свързан 
с репродуктивната функция на лица от двата пола. В съпоставка с митоло-
гичното създаване на нов живот, което се осъществява в женското тяло без 
участие на мъжки индивид (самозачеването на Богинята-майка в тракийската 
митология), при хората се включват и двете лица от мъжки и женски пол. 
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Като психологични понятия, а оттам и лингвистични, названията зачатие и 
начало (които са от среден род) са абстрактни съществителни. С по-голяма 
отвлеченост в значението се явява начало с вокален завършек -о, а в зача-
тие (формант -е) се наблюдава известна конкретност. Аналогични могат да 
бъдат разсъжденията в думите чедо и дете, чиято семантика е с абстрактен 
характер (чедо с окончание -о от начѧтиѥ ʻначалоʼ) и конкретния процес на 
кърмене след раждането в дете със завършек -е. В случая средният род със 
своите автентични родови окончания изразява не само умаленост в размерите 
на лица и предмети (с или без стилистична натовареност), но и по-голяма или 
по-малка степен на абстрактност в семантичния пълнеж на тези съществител-
ни. В двойките дете–момче и дете–момиче например се наблюдава допълни-
телно препращане към наличие на полови белези на дете, което противоречи 
на семантичния пълнеж на граматическия среден род при тези съществител-
ни. Според Българския етимологичен речник имената момче и момиче водят 
началото си от думите момък и мома. Граматически момък и мома са от мъж-
ки и женски род и в своята семантика те съдържат значенията ʻнеженен мъж’ 
и ʻнеомъжена жена’. И двете съществителни идват от индоевропейския корен 
*mom-, като названието момък (според уточнението в Академичния етимоло-
гичен речник) се образува с наставка -ък от мома. (БЕР 1979: 224, 230). Спо-
ред Хр. Холиолчев момче и момиче са първоначални умалително-гальовни 
названия, които впоследствие придобиват нарицателна и неутрална функция 
(Холиолчев 2012: 389–394). Водещи началото си от момък и мома, които с 
основание днес се приемат като съществителни, наследени от Аспаруховите 
прабългари (Добрев 1994: 180), те също биха били доказателство за специфи-
ката на трите грамеми със семантичен показател ʻполʼ. Родовата диференци-
ация при момък и мома се осъществява според значението ʻзряло същество 
от мъжки и женски полʼ, а при названията от среден род момче и момиче, 
като производни от момък и мома, се изразява конкретност на половата при-
надлежност, непосредствено преди периода на зрелостта. Поради кореновата 
основа, от която се образуват, те очертават друг аспект на грамемата среден 
род – двуполовост, но разгледана в своята разделност, като същество с мъжки 
полови белези (момче) и с женски полови белези (момиче).

Значението на съществителните син и дъщеря се свързва с конкретния 
пол на детето – ʻмъжко чедоʼ или ʻженско чедо’. И двете съдържат индоев-
ропейски корени – *su- в син и *dhugha- в дъщеря, като кореновата основа 
на син носи значението ʻраждамʼ. Съществителното рожба идва от глагола 
раждам, а неговото родово окончание препраща към грамемата женски род. 
Вероятността първоначалният вид на българската родова система да пред-
ставлява общ граматически род (мъжки и женски), противопоставящ се или 
кореспондиращ със средния род, е голяма. Независимо от женскородовия си 
облик думата рожба получава допълнителни определители за съответния 
пол (мъжка рожба, женска рожба), а думата син в народното творчество се из-
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ползва със значение за назоваване на дете от мъжки пол или като гальовно об-
ръщение към дете от женски пол: „Мама Петкани думаше: / –Я лъжи, синко, 
кого щеш, / Мама си не мойш излъга...“ (Българско народно творчество 1961: 
378). Като цяло и при двете названия е изпълнено граматическото правило. 
При думата син се наблюдава консонантен завършек (мъжки род), с която се 
назовава същество от мъжки пол, а в названието дъщеря е налице мек вариант 
-’а, обозначаващо същество от женски пол. Семантичната основа, допълнена 
с второто значение като ʻмъжко чедоʼ и ʻженско чедо’, препраща към думата 
дете, ʻрожбата на Х’. Отношението между двойките съществителни (син – 
момче, дъщеря – момиче), от друга страна, е и причина, поради която в гра-
матично и синтактично отношение (в кореферентна връзка) вместо лично-
то местоимение то да се използват съответно тя (вместо момиче) и той 
(вместо момче). 

Сходно е тълкуването на названията брат и сестра като мъжко и жен-
ско чедо. От една страна, препратките са към мъжки и женски род според 
родовите окончания, а от друга страна, към среден род по отношение на се-
мантичния компонент. В Речника на българския език съществителните брат 
и сестра са със значение ʻсин и дъщеря по отношение на другите деца на 
едни и същи родители или на един от тяхʼ (РБЕ http://ibl.bas.bg/rbe/lang/
bg/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82/). Както беше споменато, названията 
син и дъщеря са с по-стар произход. В народното творчество и художестве-
ната литература в семантиката на син се съдържа препратка и към малко съ-
щество от женски пол, а от друга страна, в електронния вариант на Речника 
на българския език съществителното име син е със значение ʻдете от мъжки 
пол по отношение на родителите сиʼ, а дъщеря в същия речник е със значение 
ʻдете момиче по отношение на родителите сиʼ. Половата принадлежност на 
референта е загатната чрез думата момиче за сестра и ʻдете от мъжки пол’ за 
брат, а чрез завършека на съществителните се регистрира наличие на един от 
двата биологични пола. В същото време значенията ʻдете момиче’ и ʻдете от 
мъжки пол’ препращат към грамемата среден род. Евентуален граматически 
среден род в двойката брат–сестра би могъл да се получи чрез продуктивния 
суфикс за умалителност -че (братче, сестриче), но мисленето в различните 
етапи от човешкия живот по естествен начин създава богат инвентар от съ-
ществителни от трите рода, маркиращи процесите на преминаването от дет-
ството към зрелостта. Названията дете и чедо се явяват като отправни точки 
в представата на родителите за човешките биологични процеси от раждането 
до смъртта. Мъжкородовата и женскородовата лексика само отразява осъзна-
тост в житейския процес, в който синът и братът, дъщерята и сестрата винаги 
съдържат значението дете и чедо, независимо от това, че са пораснали, съ-
зрели и създали поколение. Опозицията мъжки/женски род – среден род по 
отношение на семантичния компонент зрялост/несъзрялост откриваме в па-
радигмите: син – дъщеря – дете, внук – внучка – внуче, брат – сестра – дете. 
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Значението ʻмалко същество, рожбата на Хʼ се противопоставя на семанти-
ката при съществителните от женски род и мъжки род, а от друга страна, го-
вори за един допълнителен нюанс в концепта за полово съзряване по скалата 
дете – мъж/жена. По същия начин се възприемат и названията братовчед/
братовчедка, племенник/племенница, внук/внучка. Те носят значението ʻдете 
– син или дъщеря на брат или сестраʼ, но препращат към съответната полова 
принадлежност – мъж или жена. Така идеята за полово съзряване се съдържа 
не само в думи като баща (мъж) и майка (жена), но и при думите от мъжки 
и женски род син, дъщеря, внук, внучка, племенник, племенница, братовчед, 
братовчедка, при които тълкуването е свързано с процеса на превръщането 
на детето в зряло същество от мъжки и женски пол. Названията бебе, дете, 
чедо и внуче могат да се възприемат като класически пример за думи, назова-
ващи малки същества, при които половата принадлежност е потисната. При 
останалите съществителни независимо от това, че маркират деца на възраст-
ни и половоопределени лица, препратката е към компонент възрастен човек 
от мъжки и женски пол. При имена като син, дъщеря, внук, внучка, племенник, 
племенница, братовчед, братовчедка правилото за родова диференциация 
допълнително може да даде индикация за полова зрялост чрез родовите окон-
чания, а не чрез семантичния показател. 

Като цяло при съществителните имена, обозначаващи роднински връзки, 
логично се реализира „половата диференциация чрез родова и отразява бъл-
гарската родова таксономия на полово разграничаване между хората от пу-
бертета нататък“ (Буров 2004: 317). Отнасянето на съществителните към един 
от трите рода, според наличието/отсъствието на полова принадлежност, се 
наблюдава в думите: баща–майка–дете, дядо–баба–внуче, син–дъщеря–мом-
че/момиче, брат–сестра–братче/сестриче. Изследването на този подклас 
съществителни сочи, че те са надежден материал за проучване на автентич-
ността на категорията род, нейната природа и специфика в отделните етапи 
от развитието на българския език. Лексиката отразява (с някои изключения) 
по естествен начин половата принадлежност чрез родовата диференциация. 
Лицата от мъжки пол се обозначават със съществителни от мъжки род (брат, 
зет, съпруг, син, свекър, годеник). Лицата от женски пол се назовават винаги 
с лексика от женски род (майка, баба, леля, вуйна, сестра, дъщеря). Малките 
същества, при които има потискане на пола, се маркират с названия от сре-
ден род (дете, момче, момиче, братче, сестриче, заварениче). Това опреде-
ля функционирането им само с конкретно значение във всякакъв контекст. В 
част от тях се наблюдава конкуренция между формален и семантичен показа-
тел, при което превес взема семантичният компонент биологичен пол (баща, 
татко, дядо, чичо, вуйчо). Разсъжденията обаче отвеждат към наличие на 
прабългарска лексика, чието окончанието -а обозначава ̒ възрастно и издигна-
то в йерархията по старшинство лицеʼ (баща и диалектните дедá, чичá, вуйчá, 
татá). Конкретното значение, с което функционират тези названия, ги добли-
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жава до съществителните за лица, обозначаващи народности, нации, етног-
рафски групи и общности, и ги разграничава от тези за професии, длъжности, 
степени и чинове, които се употребяват с обобщено и конкретно значение. 

По отношение на словообразувателните процеси някои съществителните 
са хетероними: баща–майка, брат–сестра, зет–снаха. Останалата част са об-
разувани от мъжкородовия корелат с продуктивни суфикси за женски род -ка 
(братовчедка), -чка (племенничка), -ица (племенница) или от женскородовата 
лексема с наставка -ък, както е при мома–момък. При съществителните име-
на от женски род с наставка -чка, -ка обозначаването на пола на референта се 
осъществява и в множествено число (племеннички, братовчедки). 

Наличието в българския език на голям брой съществителни имена за 
лица, назоваващи роднински връзки, не е случайно. Родовата диференциация 
и изработването на солиден инвентар от лексика говорят за спецификата на 
епохата, когато взаимоотношенията в рода и семейството са на почит. Благо-
дарение на това лексикално богатство днес може да се проследи начинът на 
присвояване на род по формален и семантичен показател и да се опише по-за-
дълбочено природата на граматическия род в българския език.
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ЕЗИКОВАТА ИНТУИЦИЯ КАТО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕН 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ НОРМАТА 

В МЕДИЙНАТА РЕЧ 

Abstract: The article presents the results of a survey that verifies the linguistic 
intuition of speakers of Bulgarian as a native language of defective plural forms of nouns 
with abstract-event and collecting meaning. Linguistic intuition involves both assessments 
of correctness and acceptability, as they depend on the norms that the speaker knows and 
obeys. The results of the survey show that there is still not enough reason to predict a change 
in the morphological category of the number of abstract and collective nouns, although 
fluctuations in the use of nouns with a defective plural will be exacerbated by the influence 
of media speech.

Key words: linguistic intuition, nouns, media speech

Езиковата интуиция като психолигвистичен инструмент

Езиковата интуиция се разглежда в два аспекта от генеративната грама-
тика (Хироши 1988). Първият я свързва с граматическото описание, което е 
адекватно само когато представя коректно граматически правилните според 
езиковата интуиция на говорещите езика като роден езикови факти (вж. Чом-
ски 1964: 28). Другият аспект я отнася към езиковите елементи от една т.нар. 
чакаща реабилитация „граматика“. Адекватността на тези езикови средства по 
отношение на стандарта може да се провери чрез езиковата интуиция, която 
включва умението да се разграничат граматически от неграматически явле-
ния, да се анализират синтактични отношения, да се възприемат синонимни 
варианти на речта, да се осъзнава двусмислеността в изразяването. Езиковата 
интуиция е свързана не само с речевата продукция, но и със способността на 
говорещия да оценява изказвания, много от които никога не е чувал или кон-
струирал. Съществено при оценката е смесването на критериите „правилно“ 
и „приемливо“. Според Ст. Пинкър „Начинът да се определи дали една кон-
струкция е „граматична“, е да се намерят хора, които говорят езика и да бъдат 
попитани“ (Пинкър 2007: 441). Езиковите факти се оценяват по първия крите-
рий според граматическата норма, а по втория – според прагматичната умест-
ност на употребените езикови средства. Затова „Когато лингвистът запита своя 
информатор за някоя форма в неговата реч (например дали казва вървим или 
вървиме), често бива засечен с искрения контравъпрос „Мани, какво има да га-
дая сега, кажи кое е правилното!“ (Пинкър 2007: 441), защото и двете форми са 
приемливи и нормативни за някакви ситуации, но винаги само едната е грама-
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тически правилна по отношение на кодифицираната норма. Ще се възползвам 
от образното заключение на Ст. Пинкър: „Така че няма противоречие, ако се 
каже, че всеки нормален човек може да говори граматично (т.е. систематич-
но) и неграматично (с оглед на прескриптивните правила), също както няма 
противоречие, ако кажем, че това такси се подчинява на законите на физиката, 
но нарушава законите на щата Масачузетс“ (Пинкър 2007: 442). В езиковата 
интуиция участват както оценките за правилност, така и за приемливост, тъй 
като те зависят от нормите, които познава и на които се подчинява говорещият.

Процесът на конкретизация на съществителните имена с аб-
страктно-събитийно значение в медийната реч

В статията се представят резултатите от анкета, която проверява езиковата 
интуиция на говорещите български език като роден за дефективните форми за 
множествено число на съществителните имена с абстрактно-събитийно и съ-
бирателно значение и за уместната им употреба. За дефективността на грамати-
ческата категория „число“ на тези съществителни имена писах по-подробно в 
друга статия (вж. Ефтимова 2015). Сред класовете съществителни имена, които 
имат форма само за единствено число, Ст. Буров поставя класа „събирателни 
съществителни (с форма само за единствено число) – те отразяват концептуа-
лизацията на многото като цяло“, класа „наименования за маси (веществени и 
абстрактни) (с форма само за единствено или само за множествено число) – те 
отразяват концептуализацията на нецялото като нецяло (континуум)“ (Буров 
2004: 101). Според В. В. Виноградов „категорията на събирателността намира 
граматическо отражение в отсъствието на форми за множествено число“ (Ви-
ноградов 1972: 132). Абстрактно-събитийните имена пък нямат множествено 
число, защото не допускат характеризиране според множествеността на субек-
тите или обектите на действията или на носителите на признака (напр. стро-
ежите на сградите срещу строежът на сградите, продажби на перални 
машини срещу продажба на перални машини; вежливостите на колегите ми 
срещу вежливостта на колегите ми, популярностите на двамата артисти 
срещу популярността на двамата артисти) (Буров 2004: 239). Образуването 
на форми за множествено число на тези съществителни води до изменение на 
отвлечената семантика в посока към конкретизация на отвлеченото значение 
и към открояване на семантичния признак `интензивност`. Процесът е описан 
от Ст. Буров като семантична транспозиция на формата за множествено число 
(пак там, 248). Изостреният интерес на психолингвистите към отношението 
между когнитивни, семантични и формални категории се отразява не само вър-
ху изследванията върху овладяването на езика (Стоянова 2006: 26), но и вър-
ху осмислянето на промените, настъпващи в морфологичната категория число 
при съществителните имена. Зачестилата употреба на формите за множествено 
число на съществителните имена с абстрактно-събитийно и събирателно зна-
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чение в медийната реч поражда поредица от въпроси: дали езиковата интуиция 
на говорещите за (не)правилна и (не)уместна употреба на тези форми вече не е 
променена, дали измененията в парадигмата на този клас думи са необратими 
и засягат ли вече всички елементи от класа. 

В разсъжденията си за езиковия инстинкт Стивън Пинкър защитава все-
кидневната реч като перфектен механизъм, като технология, която работи тол-
кова добре, че не си заслужава да се обсъждат вредни митове като този – „че 
някога граматическата изрядност се е култивирала в училищата, но западащи-
те образователни стандарти и простотиите на масовата култура са довели до 
застрашителен упадък на способностите на средностатистическия гражданин 
да конструира граматични изречения“ (Пинкър 2007: 14).  В крайността на 
тази защита се пропуска фактът, че средствата за масова комуникация наисти-
на стават бърз медиатор на езикови изменения (понякога следствие от езикова 
некомпетентност и ниска култура), които водят до промяна на езиковата ин-
туиция на говорещите един език. А промени ли се тя, промяната на книжовно-
езиковата норма е необратима и следва да се обмисли сериозно нейното коди-
фициране. Защото „Книжовният език на съвремието и обществото все по-мал-
ко ще търпят разтварянето на ножицата между кодификация и действителна 
масова практика, т.е. реална книжовноезикова норма“ (Вълчев 2009: 248).

За да се отговори на въпросите дали медиите са успели да наложат семан-
тичните транспозиции на множественото число при абстракно-събитийните и 
събирателните съществителни и дали е настъпило времето кодификацията да 
опише тези форми, направих анкета, в която се изследва езиковата интуиция 
на говорещите за споменатия феномен – оценката на правилността и прием-
ливостта на формите за множествено число на съществителните с абстракт-
но-събитийно значение.

Цел и замисъл на проведената анкета

Целта на анкетата е да се провери кои от вариантите се оценяват според 
езиковата интуиция на анкетираните лица като граматично нормативни („пра-
вилни“) и като прагматично приемливи. Резултатите позволяват да се напра-
ви заключение дали вследствие на многократното повторение на формите за 
множествено число на съществителните абстрактни и събирателни имена те 
се схващат като правилни и единствено възможни употреби и дали граматич-
ната парадигма на този клас думи се намира в процес на промяна по посока на 
налагането на граматично дефективните форми в множествено число по ана-
логия с броимите съществителни. Тези резултати показват релативната при-
рода на езиковата интуиция като интрумент за оценка на граматичната и праг-
матичната нормативност на речевите прояви, зависещ от речевата практика 
и степента на проявление и повторителност на определени речеви явления в 
нея. С други думи казано, езиковата интуиция е в динамично неравновесие 
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под влияние на обществените речеви практики и най-вече на медийната реч, 
като оценката за правилно-неправилно и приемливо-неприемливо по отноше-
ние на редица граматични и прагматични феномени се влияе от повторението 
и разпространението на т.нар. масови отклонения от нормата. 

Методика на съставянето и провеждането на анкетата

В анкетата се представят варианти на единадесет изречения, в които се 
употребяват съществителни имена с абстрактно-събитийно и събирателно зна-
чение в единствено и в множествено число. Формите в множествено число са 
регистрирани в медиите с висока честота на употреба, а формите в единствено 
число отразяват нормативно възприетите в граматиките на книжовния българ-
ски език събирателни, абстрактни и др. неброими съществителни имена, които 
имат само форми за единствено число (singularia tantum)1 (ГСБКЕ 1993: 111; 
Куцаров 2007: 63). Примерите с дефективните форми в множествено число са 
реално употребени в медийната среда, докато останалите примери са констру-
ирани с формите в единствено число на съответните съществителни имена 
и налагащите се от това промени в съгласуването на изреченията така, че те 
да не изглеждат напълно аграматични. Целенасочено в анкетата местата на 
съществителните в единствено и множествено число са разменени, за да се 
избегне възможността анкетираните лица да отговарят според автоматизъм, 
без да прочетат внимателно изреченията, и по аналогия на съседни примери.

Сред избраните абстрактни и събирателни съществителни  имена са от-
глаголните купуване, продаване, затваряне, както и престъпление, терми-
нология, физика, джакпот, алкохол, имунитет, ефир, имидж, суша, които 
означават съвкупност на предмети по общ качествен признак или абстракт-
но-събитийни понятия, немислими като множества.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Купуванията и продаванията на гласове са престъпление.
Купуванията и продаванията на гласове са престъпления.
Купуването и продаването на гласове са престъпление.
Купуването и продаването на гласове са престъпления.

Към момента няма да има затваряния на нови отделения. 
Към момента няма да има затваряне на нови отделения. 

Прокуратурата поиска имунитета на шестима депутати. 
Прокуратурата поиска имунитетите на шестима депутати. 

1 Но „Класификацията на българските съществителни на съществителни singularia/
pluralia tantum е формална класификация, която механично обединява разнородни по се-
мантика класове единствено според невъзможността на включените в тях съществителни 
да се изменят по число“ (Буров 2004: 149)



45

Да оставим изборджийската терминология. 
Да оставим изборджийските терминологии.

Хора с едни такива огромни физики се появиха изневиделица.
Хора с една такава огромна физика се появиха изневиделица. 

Как след тези ефири се прибираш вкъщи? 
Как след този ефир се прибираш вкъщи?

Към днешна дата джакпот се натрупва още в игрите 
„Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – Рожден ден“, „Тото Джокер“.
Към днешна дата джакпоти се натрупват още в игрите 
„Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – Рожден ден“, „Тото Джокер“.

Анализ на имиджа на Барак Обама и Доналд Тръмп
Анализ на имиджите на Барак Обама и Доналд Тръмп 

Не обичам такива показности. 
Не обичам такава показност.

Кафе с различни видове алкохол. 
Кафе с различни видове алкохоли.

Неподготвени да се справят с тежки суши. 
Неподготвени да се справят с тежка суша. 

Примерите са предложени на 21 анкетирани лица, които са студенти в 
първи курс от различни специалности в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов 
български университет. Инструкцията съдържа две части. Първата се отнася 
до оценяване на правилността на формите, а втората – до приемливостта им 
в съответния тесен изреченски контекст. Предпоставка за оценката на пра-
вилността на формите е езиковата интуиция на говорещия за съответствие с 
граматично и семантично правилните форми (независимо дали те са позна-
ти на говорещия, или не са познати). Приемливостта на формите се оценява 
на базата на редица условия: според усещането на говорещия за степента на 
нарушаване на смисъла на изречението (ако смисълът се запазва, формите 
изглеждат приемливи), според индивидуалното му съприкосновение с раз-
личните форми и авторитетността на източниците, които ги използват (ако е 
срещал по-често една от формите, и то от авторитети в медиите, вероятността 
тя да му се струва по-приемлива и по-правилна е по-висока) и пр. Следова-
телно езиковата интуиция може да се гради както върху (не)познаването на 
описанието на граматическите норми в българските граматики, така и върху 
комуникативния опит на говорещите. 

Инструкциите към анкетираните лица позволяваха повече от един отго-
вор и по двата критерия.
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Резултати от анкетата

В таблица 1 са представени пет варианта на едно популярно в медиите из-
речение, което се репродуцира в предизборните кампании от няколко години. 
Изречението е широко коментирано в българското общество и езиковата ин-
туиция на общуващите очертава тези пет варианта, в които се редуват форми-
те в единствено и множествено число на отглаголните съществителни купува-
не/ купувания, продаване/продавания, както и на родовото съществителното 
престъпление/ престъпления. Въпреки масовото усещане за неправилност 
на изречението, вариантът, който се разпространява от медиите, е смятан за 
най-правилен – Купуването и продаването на гласове е престъпление. В него 
подлогът се осъзнава като един, съставен от еднородни части. Вариантът, в 
който съгласуването показва, че купуването и продаването се осъзнават като 
два подлога, на които се приписва признака броимост и се обозначават като 
престъпления, е вторият по правилност в таблицата. В същото време 8 от ан-
кетираните лица са посочили като приемлив вариантът, в който купуването и 
продаването са означени с родовото понятие `престъпление`, което очевидно 
се схваща като събирателно съществително на различни видове дейност, ха-
рактеризираща се като престъпна. Множествените форми на отглаголните съ-
ществителни получават по-високи оценки по приемливост и слаби резултати 
по правилност.

Таблица 1. Оценяване на формите купуване/купувания, продаване/ продавания, 
престъпление/престъпления

 правилно приемливо
Купуването и продаването на гласове е престъпление. 13 4
Купуванията и продаванията на гласове са престъпление. 2 3
Купуванията и продаванията на гласове са престъпления. 2 4
Купуването и продаването на гласове са престъпление. 4 8
Купуването и продаването на гласове са престъпления. 6 6

Изводът е, че високата честота на повторение в медиите е изменила ези-
ковата интуиция на общуващите, които категорично определят като правилно 
изречението, третиращо подлога като един и използващо формите на всички 
съществителни в единствено число. Този избор на анкетираните лица про-
тиворечи на тенденцията да се избират и използват формите за множествено 
число на съществителните, чието отвлечено значение се конкретизира и пре-
връща в броима същност.

В таблица 2 отново са предложени две форми на отглаголно съществител-
но име. Оценката на анкетираните лица по критерия правилност е висока за 
единственото число на съществителното затваряне. Въпреки това не могат да 
се пренебрегнат отговорите, които приемат за правилна и приемлива употре-
бата на съществителното в множествено число.
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Таблица 2. Оценяване на формите затваряне/затваряния

 правилно приемливо
Към момента няма да има затваряния на нови отделения. 3 3
Към момента няма да има затваряне на нови отделения. 19 0

Очевидно съществува, както и в първото изречение, малък брой хора, чи-
ято езикова интуиция подсказва тези форми като възможни в този контекст.

В таблица 3 резултатите са твърде любопитни. Съществителното имуни-
тет в единствено число съдържа в значението си идеята за комплексна защи-
та и недосегаемост и е оценено от 14 души като правилно и от 2 като прием-
ливо за употреба. Голям е обаче и броят на анкетираните лица, които приемат 
като правилно и приемливо употребена формата в множествено число (общо 
11 души). Тук най-ясно проличава тенденцията към промяна на парадигмата 
и към утвърждаването на дефективните множествени форми като предпочи-
тани и нормативни.

Таблица 3. Оценяване на формите имунитет/имунитети

 Правилно приемливо
Прокуратурата поиска имунитета на шестима депутати. 14 2
Прокуратурата поиска имунитетите на шестима 
депутати.

8 3

Събирателното съществително терминология е оценено от 18 души като 
правилно употребено в единствено число. Въпреки всичко и при него проти-
ча конкретизация на значението и 8 души оценяват множествената му форма 
терминологии като възможна за употреба. Може обаче в конкретния случай 
да става дума и за интерпретация на множественото число като употреба със 
стилистична цел (например ирония).

Таблица 4. Оценяване на формите терминология/терминологии

 Правилно приемливо
Да оставим изборджийската терминология.  18 2
Да оставим изборджийските терминологии. 1 7

Съществителното име физика в значението му на събирателно наимено-
вание за физическите качества на човека няма множествено число. Това се 
потвърждава от отговорите, от които 18 посочват единственото число като 
граматически правилно. Въпреки всичко петима души приемат, че е възмож-
на и нормална и употребата на множествено число на съществителното (вж. 
таблица 5), което означава, че е започнал процес на конкретизиране на семан-
тиката му и превръщането му в броимо съществително. 
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Таблица 5. Оценяване на формите физика/физики

 правилно приемливо
Хора с едни такива огромни физики се появиха
изневиделица.

0 5

Хора с една такава огромна физика се появиха 
изневиделица.  

18 1

Езиковата интуиция на анкетираните лица показва като правилна употре-
бата на абстрактното съществително ефир в единствено число. Не липсват и 
отговори, които определят като правилно и приемливо и множественото чис-
ло на съществителното, но не са значимо количество (вж. таблица 6).

Таблица 6. Оценяване на формите ефир/ефири

 правилно приемливо
Как след тези ефири се прибираш вкъщи? 2 4
Как след този ефир се прибираш вкъщи? 20 0

Чуждата дума джакпот навлиза в българския език със значение `натруп-
ване на парични суми поради липса на печеливши комбинации сред участни-
ците в играта`. Според семантиката си съществителното е абстрактно-съби-
тийно и не следва да се употребява в множествено число. В телевизионни 
игри напоследък то се използва обаче предимно в множествено число. Ето 
защо въпреки езиковата интуиция за правилността на формите в единствено 
число, под влияние на електронните медии има и отговори, които определят 
като правилна и приемлива и множествената форма на съществителното име 
(вж. таблица 7).

Таблица 7. Оценяване на формите джакпот/джакпоти

 правилно приемливо
Към днешна дата джакпот се натрупва още в игрите 
„Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – Рожден ден“, „Тото Джокер“.

16 3

Към днешна дата джакпоти се натрупват още в игрите 
„Тото 2 – 6 от 42“, „Тото 2 – Рожден ден“, „Тото Джокер“.

5 4

Съществителното име имидж фигурира в Официалния правописен реч-
ник на българския език (2012) и с двете форми – за единствено и множествено 
число. Решението на кодификатора да признае като нормативни и двете форми 
е сполучливо, както показват резултатите в таблица 8, тъй като е съобразено 
с проучване на речевата практика. Резултатите при осъзнаването на формите 
като допустими и правилни са почти изравнени – 16 (имидж):15 (имиджи).
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Таблица 8. Оценяване на формите имидж/имиджи

правилно приемливо
Анализ на имиджа на Барак Обама и Доналд Тръмп 13 3
Анализ на имиджите на Барак Обама и Доналд Тръмп 10 5

В таблица 9 е отразен случай, в който отново множественото число може 
да се интерпретира като стилистична употреба. Вероятно затова са регистри-
рани 11 души, които определят употребата като правилна и приемлива.

Таблица 9. Оценяване на формите показност/показности

 правилно приемливо
Не обичам такива показности. 7 4
Не обичам такава показност. 17 1

Употребата на съществителното алкохол в единствено число не поражда 
особени колебания заради несъгласуваното определение в множествено число 
– видове алкохол. Прилагането на конкретизиращата дума видове е причината 
формата на съществителното в множествено число алкохоли да се възприема 
като проява на граматическа тавтология. Би било любопитно дали отговорите 
за приемливост биха се повишили при словосъчетанието кафе с различни ал-
кохоли, в което липсва поясняващата дума видове.

Таблица 10. Оценяване на формите алкохол/алкохоли

 правилно приемливо
Кафе с различни видове алкохол.  20 0
Кафе с различни видове алкохоли. 0 4

Абстрактното съществително име суша също не провокира езиковата ин-
туиция на анкетираните лица. Като правилна единодушно е определена фор-
мата за единствено число (вж. таблица 11).

Таблица 11. Оценяване на формите суша/суши

 правилно приемливо
Неподготвени да се справят с тежки суши. 1 4
Неподготвени да се справят с тежка суша. 20 0

Резултатите от анкетата показват, че все още няма достатъчно основания 
да се прогнозира промяна на морфологичната категория число на абстракт-
ните и събирателните съществителни имена. Тези съществителни нямат 
множествено число и процесът на семантична транспозиция на формите за 
множествено число все още не е напълно прокаран за всички съществител-
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ни от този клас. Ето защо към кодифицирането на формите за множествено 
число при тези съществителни имена трябва да се подхожда внимателно. В 
същото време анкетата убедително доказва влиянието на медиите (без да се 
преувеличава то) върху формирането и развитието на езиковата интуиция за 
правилността и дефективността на формите за единствено и множествено 
число на абстрактните и събирателните съществителни имена. Очевиден е 
стремежът към унификация в класа на съществителните имена и колебанията 
в употребата на съществителни имена с дефективно множествено число ще 
се засилват.
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Венера Матеева–Байчева, СУ „Св. Климент Охридски“ 

МОДЕЛ НА ПОЯВАТА НА СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ В ДЕТСКАТА РЕЧ 

Проблемът за онтогенезата на сложни изречения е актуален и като част от 
общото езиково развитие на детето, и като обект на интерес за логопедията, 
психологията на развитието, педагогиката и други социални науки. Наличи-
ето на повече данни по темата би улеснило работата с деца в доучилищния 
период от гледна точка на формулирането на образователни потребности, изо-
лирането на отклонения от относителните норми на развитие, за констатиране 
и улавяне на комуникативни проблеми при децата над 3;0 години, които могат 
да доведат до отклонения в психо- физиологичното развитие в по-късна въз-
раст. Развитието на умение за боравене със сложни конструкции до определе-
на възраст може да бъде критерий за адекватната социализация и интеграция 
на детето в семейството и по-широката социална среда. Ранното включване 
на чужд език в образователните програми още в дописмения период също се 
нуждае от допълнителна теоретична база и обосновка, от адекватна методика 
на  обучението,  към която една по-изчерпателна теория за онтогенезата на 
българското сложно изречение може да допринесе.  

Основите на синтактичното познание, което децата трябва да овладеят, 
включват развитие на умения да разпознаят и продуцират синтактичните 
единици; да осмислят скритата схема на изречението, в която отделните 
конституенти изграждат йерархична структура и постепенно да се научат да 
пренасят думи и морфеми върху нея; да осъзнаят базовото различие между 
функционалните категории, които имат граматическа роля (на самостойни-
те и несамостойните думи); да усвоят основния словоред на своя език; да 
овладеят правилата и ограниченията в езиковите операции (Бавин 2009). 
Синтактичното развитие на детската реч преминава през няколко етапа – 
еднословен стадий (холофрази), двусловни изказвания с различен принцип 
на свързване; трисловни изказвания – увеличаване на средната дължина 
на изказването и „добавена сложност“ (Кларк 2005), т.е. не само комбина-
ция на повече единици, а изразяване на по-прецизни и сложни значения. 
В този етап се добавят маркерите за въпросителност и негация. Стоянова 
(2005, 2009б, 2010) разработва подробно стадия от развитието на детска-
та реч, наречен „телеграфен стил“, характерен с изпускането на служебни 
думи и някои морфеми. Най-ранната форма на координация в детската реч 
представляват поредица от части, които съдържат няколко NP, представени 
последователно, на принципа „мултипликация“ на изказването, като коор-
динативните конструкции се появяват от знанията на децата за дискурса. 
(Стоянова 2009б, 2011а). 
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Появата в спонтанната реч на децата на изречение, в което присъстват две 
и повече предикативни ядра, се възприема като значителна крачка в когнитив-
ното и езиковото им развитие. „Един от най-интересните и важни аспекти на 
усвояването на езика е развитието у децата на умението да създават и разбират 
сложни изречения от различни типове“. (Лимбер 1973). След усвояването на 
сложни конструкции езикът на децата търпи само усъвършенстване и е много 
близък до признатите употреби от възрастните. В този смисъл изследването 
на синтактичния профил  в развитие на деца във възраст до 6;0 години може 
да доведе до наблюдения, валидни както за онтогенезата, така за овладяването 
на втори (чужд) език. 

Според изследванията се приема, че до края на третата година от когни-
тивното и лингвистично развитие на детето в неговата спонтанна реч започват 
да се появяват с все по-голяма честота изречения с по-голяма средна дължина 
и усложнена структура. Без съмнение, тяхната употреба дава възможност за 
ефективно участие в потока на речта съвместно с възрастните и по-цялост-
но изразяване на собствените наблюдения, желания и мисли. За да достигнат 
до изразяването чрез сложни изречения, децата трябва да се научат как да 
говорят за причинно-следствените и темпорални отношения, които свързват 
събитията. Още по-важно е да успеят да структурират информацията и да ре-
шат каква част от нея принадлежи към главното и съответно към подчиненото 
изречение, както и кое трябва да бъде казано на първо място и кое след това. 
(Кларк 2000, 245–270). 

Изследване 

За представяне появата на сложните конструкции в речта на български 
деца на изследване е подложена спонтанната и стимулираната реч на деца 
от 1;6 до 6;6 годишна възраст. Изводите са направени на базата над 350 дет-
ски изказвания като част от естествен експеримент (лонгитюдно наблюде-
ние) със 7 деца и целенасочен експеримент за стимулирана продукция с 
10 деца. Данните за всяко дете са транскрибирани от записи и оформени в 
индивидуален синтактичен профил на респондентите, който типологизира 
ексцерпираните конструкции. 

Двата изследователски метода са приложени върху различни информато-
ри, но резултатите от тях взаимно се допълват и изясняват. Изводите водят до 
възможност за обобщение на някои основни закономерности в онтогенезата 
на сложни конструкции. Изследваниса перцепцията и продукцията  на ко-
ординативни, субординативни и смесени конструкции. При работата върху 
продукцията на сложни конструкции главен акцент е поставен върху типи-
зацията на детските изреченски структури, като е направен опит за хроно-
логично представяне на появата в речта на всеки тип и неговите подтипове. 
Предвид „индивидуалните вариации“ в езиковото развитие на децата хроно-
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логията винаги е относителна, но все пак дава обща представа за логиката и 
особеностите в процеса на продукцията. Изведени са и междуизреченските 
връзки, използвани от децата, описана е хронологията на тяхното включване 
в речта, взаимната им замяна или оказионална употреба. 

Резултати. Модел на сложното изречение 

Въз основа на резултатите от двата експеримента е изготвен модел на 
онтогенезата на сложно изречение в българския език. Той онагледява раз-
витието на видовете сложни изречения в перцепцията и продукцията на бъл-
гарските деца. Моделът отчита последователността на поява на основните 
типове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни сме-
сени. Представени са петте вида сложни съставни изречения, регистрирани в 
изследвания български материал: с подчинени допълнителни, обстоятелстве-
ни (за време, причина, условие) и определителни, като към всеки от видовете 
изречения са отразени и съюзните връзки, овладени от децата при перцепция 
и продукция. 

Формалното представяне на сложните съчинени изречения отразява тен-
денцията децата да продуцират безсъюзно (само чрез прозодично маркиране) 
свързани координативни конструкции, както и горната граница в дължината 
на детските изречения – три съчинително свързани прости изречения. Мо-
делът умишлено не включва показателя „възраст“, защото при всяко дете се 
наблюдава разлика от два до шест месеца за появата на определени структури 
спрямо момента на този процес за други деца. Началото на процеса на спон-
танна продукция на сложни изречения може да се отнесе условно към въз-
растта след 1;7 години за ранните говорители и след 2;0 години за късните.1 
Относителна овладяност на перцепцията и продукцията на основните типове 
сложни изречения, характерни за речта на възрастните говорители, българ-
ските деца постигат във възрастта след 2;8 – 3;0 години при ранните  и след 
4;0 години при късните говорители. 

Предложеният модел е валиден съобразно наличните данни, като не може 
и не цели да има универсален характер на предписание или скàла за синтак-
тично развитие. Моделът няма  претенции да има и характера на стандарт, но 
има стойност на примерен вариант за обичайно езиково развитие в синтак-
тичен план. Със сигурност някои от изводите в него би било полезно бъдат 
потвърдени от изследване на по-големи групи български деца, защото нами-
рат съвпадение в малкото налични изследвания за български език. Моделът е 
онагледен чрез графично представяне на данните във Фигура 1. 

1 Изследваните деца не са наблюдавани с оглед на това към кой тип говорители могат 
да се причислят. 
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Модел на овладяване на сложно изречение в българския език

Съставни (субординативни) изречения  Съчинени (координативни) изречения 

Общите изводи, които представя моделът са, че във възрастта преди на-
вършване на 2;0 години повечето деца започват да включват в своята реч ня-
кои варианти на сложни конструкции. Интензивността на този процес зависи 
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от входните езикови данни на възрастните, отглеждащи детето, и неминуемо 
от индивидуалния стил на овладяване на речта, и от спецификата на овладява-
ната езикова система. Въпреки индивидуалните особености на стила на син-
тактично развитие на всяко дете, могат да се откроят някои общи тенденции: 
1. За всички сложни конструкции е валидно това, че тяхната перцепция е 

овладяна преди продукцията им. 
2. Етап на неструктурирани предикати. Откроява се етап от синтактично-

то развитие, в който, без да бъдат експлицирани междуизреченски връзки, 
предикативни ядра се поставят едно до друго в потока на речта. Това сви-
детелства за увеличаване на средната дължина на изказването и за наме-
рение да бъде изразена по-цялостна мисъл. Отношенията между простите 
изречения стават ясни от контекста на изказването, като теоретично между 
тях може да се очаква появата както на координативна, така и на суборди-
нативна връзка. Обикновено включват повече от две ядра. 

3. Протосубординация. Първите прости изречения, структурирани като 
части от сложни конструкции, се появяват като естествена съставка от 
диалога между възрастен и дете – могат да бъдат отговори на поставени 
въпроси или довършване на репликата на възрастния. 

4. Преди да започнат да използват цялостни сложни съставни изречения, де-
цата продуцират само подчиненото изречение, чиято главна част се съдър-
жа в репликата на възрастния. 

5. Протокоординация. Интересен вариант на сложни конструкции са пре-
дикативните ядра, неструктурирани синтактично, но представящи после-
дователности от действия. 

6. Употребата на неструктурирани предикати, които предполагат по-скоро 
координативна връзка, и на подчинени части от субординативни конструк-
ции се развиват като два стила в генезиса на сложните изречения. 

7. Експлицирана субординация. Първите цялостно формулирани сложни 
конструкции са субординативни. 

8. Експлицирана координация. Координативно свързаните прости изрече-
ния се появяват след субординативните, въпреки че координацията в рам-
ките на словосъчетанието се появява относително рано. 

9. В детската реч е налице безсъюзно свързване между прости изречения в ко-
ординативна връзка, маркирано прозодично, както в речта на възрастните. 

10. Най-сложни за децата се явяват конструкциите от смесен тип, което пре-
допределя тяхната най-късна поява в продуцираната реч. Причина за това 
е логичната необходимост двата типа организация на сложни конструкции 
да бъдат овладени поотделно, за да се премине към тяхното съчетаване. 

11. Междуизреченските връзки, маркиращи паратактичното и хипотатктич-
ното свързване в конструкциите, се развиват последователно, като сред 
първите овладени са съюзите „и“, „да“, „че“, следвани от „защото“, „ама“,   
„който“, „когато“, „за да“. 
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Във възрастта след 3;6 години овладяването на основните типове синтак-
тично свързване в рамките на сложното изречение е приключило, но предстои 
дълго усъвършенстване на употребите, което при доста деца продължава до 
възрастта след 6;0 години. Не е възможно да се претендира за изчерпателност 
и всеобхватност на представените данни по темата. По-красноречиви и точ-
ни данни могат да се се получат от отделно изследване на типовете сложни 
конструкции. Вероятно това е причината такова комплексно изследване на 
синтактичното развитие в рамките на българската психолингвистика на раз-
витието или по данни от български език да не е правено. 

Моделът демонстрира опит за частично осмисляне на българския дет-
ски синтаксис в търсене на универсални принципи на развитието му с цялата 
им условност. Изследването на други явления в сферата на синтактичното 
конструиране на детската реч би било значително обогатяване на българска-
та психолингвистика на развитието, която се развива основно в аспектите на  
морфологията и фонологията. Планирането на експерименти, осъществявани 
от екип за събиране на целенасочени резултати в по-тесни проблемни рамки, 
би бил най-добрият начин за обогатяване на корпуса от детски изказвания и за 
съществено развитие в тази научна област. Изследването на детската реч има 
значение и с оглед на това, че „структурите на продуциране на реч подчертано 
са инвариантни в развитието“ (Wijnen 1989, 655). и направените заключения 
могат да имат значимост и по отношение на теоретизацията и методическото 
моделиране на овладяването на втори език. 
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Савелина Банова, ДЧО СУ „Св. Климент Охридски“ 

ОСОБЕНОСТИ НА СЛОВОРЕДА ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ КЛИТИКИ 
В МЕЖДИННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

По отношение на словореда на приглаголните клитики българският език 
представя изключително интересни данни, тъй като съчетава ареални осо-
бености като балкански език и типологически като славянски език. Поради 
големия интерес словоредът на българските клитики е обект на много из-
следвания (Цихун 1962, 1968, Минчева 1981, Ницолова 1986, Асенова 1989, 
Тилков 1983, Августинова 1997, Илиева 1999, Тишева 2001, Велчева 2003, 
Банова 2005, 2014, 2018 и др.). Той привлича вниманието на  специалистите, 
от една страна, с големия брой клитики, които се „натрупват“ около глагола, 
образувайки синтагматични единства, в резултат от което се създава единен 
акцентен комплекс, в който „се акумулират основните типове балкански при-
лики“ (Цивян 1981), и, от друга – със запазване подвижността на глаголните 
клитики, явление, характерно за славянските езици. Няма да бъде пресилено, 
ако се каже, че тази специфична особеност на българския език е истинско 
предизвикателство пред изучаващите българския език като чужд. Словоред-
ните особености на приглаголните клитики не само затрудняват езикоусвоя-
ването, но и допусканите грешки са неизменна характеристика на междинния 
български език в процеса на неговото усвояване. Вниманието тук е насочено 
именно към този тип грешки.

Обект на настоящата статия е описанието и анализа на словоредните ва-
риации в речта на неносители на българския език при акцентното оформя-
не на синтагматичните единства, образувани от пълнозначна дума (глагол) и 
клитики. 

1. Параметри

Преди представяне класификацията на езиковия материал да си припом-
ним словоредните правилата в българския език в глаголната група, в резултат 
от което се образува единен акцентен комплекс.

Подвижните клитики, (обектните местоимения, формите на глагола съм в 
сегашно време и възвратните частици) имат строго фиксиран словоред, който 
не се променя от позицията им спрямо глагола. Изключение се наблюдава в 
словореда на глагола съм, който сменя позицията си при третоличните сингу-
ларни форми на перфекта.

Подвижните клитики са задължително проклитики, когато VP e след ак-
центогенна дума или когато са след приглаголна проклитика, като мястото 
на подвижните клитики е винаги втора позиция след постоянните клитики 



58

(проклитиките ще, да, не). Двете обектни клитики, ако са употребени едно-
временно, имат следния ред: дателна форма – винителна третолична форма 
(Василев 1969).

Редът в глаголната фраза следва конфигурациитe, представени по-долу: 
1)	 проклитична конфигурация в рамките на VP
акцентогенна дума/проклитика – подвижна клитика (подвижни клитики) 
/ глагол
Особеност: частицата не може да бъде втора позиция, когато е в група с 

да: да-не-подвижни клитики
Подвижните клитики са задължително енклитики, когато, първо, гла-

голът е в начална изреченска позиция, второ, в интерогативните изказвания 
след енклитиката ли при определени глаголни времена и трето, в групата на 
деепричастието и сегашното деятелно причастие. 

2)	 енклитична конфигурация в рамките на VP
глагол – подвижна клитика (подвижни клитики).
В интерогативните изказвания се реализира или само енклиза, или про-

клиза и енклиза едновременно: 
3) клитична конфигурация в рамките на VP в интерогативните изказ-
вания
глагол – енклитика – подвижна клитика (подвижни клитики)
проклитика-подвижна клитика(подвижни клитики)-глагол-енклитика

2. Вариации в речта на неносители на езика

Данните, които са обект на описание и анализ в настоящата статия, са 
ексцерпирани от речевата продукция (писмена и устна) от над 50 души чуж-
дестранни студенти и курсисти, изучаващи български език като чужд, с раз-
лични изходни езици – английски, арабски, арменски, виетнамски, гръцки, 
испански, кирунди, китайски, корейски, монголски, немски, турски, унгар-
ски, френски, японски. Корпусът наброява над 10000 примера.   Данните са 
събирани от контролни работи, тестове, писмени отговори на въпроси и есета 
в продължение на четири години.  По-голямата част от поставените задачи 
са репродуктивни. Поради тази причина примерите са доста еднообразни по 
отношение на тематиката.

Анализирането на грешките/отклоненията чрез сравняване със структу-
рата в езика цел се разглежда като вид естествен експеримент, който позволя-
ва да се експлицират някои вътрешни процеси в междинния български език. 
За всеки специалист тези грешки са „естествена“ характеристика на речта на 
изучаващите даден чужд език (вж. също Вишоградска 2017), те са не само 
неизбежни, но са и показател за протичащите процеси при овладяването на 
чуждия, в нашия случай – на българския език. 
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2.1. Класификация1

Класификацията се базира на трансформационния модел преместване, с 
който се описват неправилно генерираните словоредни варианти в междин-
ния език поради нарушаване на посочените по-горе правила в  езика цел (бъл-
гарския) (вж. по-подробно Банова 2018).

А. Препозиция
Данните от корпуса показват, че препозиция на клитиките се наблюдава 

обикновено, когато в акцентогенната група има само една от подвижните кли-
тики. Такива са: местоименните клитики, възвратните частици и презентните 
форми на глагола съм. Явлението е характерно за началния етап на усвояване 
на българския език (А1), като в по-напреднал етап намаляват (А2).

(1) *Се казвам Джон.
        (Казвам се Джон.)
(2) *Го виждам.
        (Виждам го.)
(3) *Му дава една химикалка.
        (Дава му една химикалка.)
(4) *Е дошла да провери дали имаше втора дата за изпита. 
        (Дошла е да провери дали има втора дата за изпита.)
Анализираният тип грешки в речта на изследваните лица/ респондентите 

показва, че не е спазено правилото, според което в книжовния български език 
изречението не може да се започне с клитика (по-точно с подвижна клитика). 

Обикновено, когато се допускат грешки и отклонения в началния етап на 
обучение, приемаме, че главният „виновник“ за тяхното допускане е родноези-
ковият пренос. Пъстрата палитра от езици обаче не предпоставя еднозначно ре-
шение по отношение на определяне на психолингвистичния процес: при някои 
езици вероятно е резултат от родноезиков пренос, при други обаче трябва да се 
търси друго обяснение на това явление (вж. също Стоянова 2014). Така напри-
мер, контрастивният анализ между български и гръцки език дава основание да 
се приеме, че коментираните грешки са предпоставени от родноезиков пренос. 
И  двата езика принадлежат към групата на pro-drop езиците, но за разлика от 
български в гръцки език местоименните приглаголни клитики са постоянни 
проклитики и словоредът не се променя при изпускането на подлога Εγώ τον 
βλέπω ‘Аз го виждам’; Τον βλέπω  *Го виждам/ ‘Виждам го’. Именно тази раз-
лика предпоставя коментираният тип грешки в речта на гръцкоезични лица.

Съвсем различна е причината в английски език, например, където упо-
требата на подлога е задължителна. Появяването на изказвания от типа Се 

1 Поради еднотипността на изказванията, се посочва само по един модел, показващ 
неправилната употреба. 
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казвам Джим, Го видях в речта на англофони най-вероятно също е в резултат 
от незадължителната употреба на подлога в българския език. Тук обаче се 
наблюдава свръхгенерализирано правило на дадения етап от междинния им 
български език, че е достатъчно да се изпусне подлогът, като източникът на 
интерференцията е вътрешноезиков – в резултат от по-рано придобитите зна-
ния (напр. Аз пия кафе= Пия кафе). 

Поставянето на формите на глагола съм в началноизреченска позиция се 
среща и в речта на носители на българския език, но тази употреба е маркира-
на като силно разговорна и има специфичен стилистичен оттенък на шега, за-
качка, оригиналничене, напр. Е ли вярно това? Подобна употреба се посочва 
и полски език (вж. Савицка, Бояджиев 1988: 118). В изследването се отчитат 
като отклонения, защото не се препоръчва в българския книжовен език.  

Отклоняващите се употреби показват, че междинното правило за пре-
позиция в началноизреченска позиция на приглаголните клитиките не може 
да се диагностицира еднозначно. В едни случаи вероятно са предпоставени 
от родноезиковата интерференция (например при балканските и романски-
те езици), в други случаи  (при носители на езици, в които няма изоморфни 
съответствия с български) – от вътрешноезикова интерференция, следствие 
от предходни знания, че употребата на подлога (личното местоимение) не е 
задължителна, и от неусвоеното словоредно правило за позицията на мобил-
ните клитики. Генерализираното правило гласи: приглаголните клитики са 
проклитики. 

Б. Постпозиция 

Една подвижна клитика в акцентогенната група
Данните с една подвижна приглаголна клитика в акцентогенната група, 

които са ексцерпирани от корпуса, са от началния период на усвояване на бъл-
гарския език до периода „средно напреднали“. Макар че намаляват в периода 
„средно напреднали“ в сравнение с началния период, не може да се твърди, 
че употребата е усвоена: тези грешки са характерна особеност на междинния 
български език в по-дълъг период2. Ексцерпцията включва акцентогенни гру-
пи на глагол с възвратна частица и глагол с местоименна клитика.

(5) *Аз казвам се Джим.
        (Аз се казвам Джим.)
(6) *Ани и Мари четоха цял ден и много умориха се. 
        (Ани и Мари четоха цял ден и много се умориха.)
(7) *Ако Вие обичате ме, Вие ще дойдете /.../ неделя. 
       (Ако Вие ме обичате, ще дойдете в неделя.)

2 В дисертационен труд, посветен на усвояването на обектните клитики от англофо-
ни (Иванов 2009), този тип грешки също се посочват като характерна черта при равнище 
среднонапреднали.
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(8) – Какво ще пожелаете на приятелката си за рожденния ѝ ден?
     –*Аз ще ѝ казва, че аз желая Ви всичко най-хубаво: здрав, любов, 

               успех живот, ...
      (Аз ще ѝ кажа, че ѝ желая всичко най-хубаво: здраве, любов, успех  

               в живота...)
Този тип грешки се срещат при носителите на всички езици, включително 

и при носителите на езици, при които има проклиза на приглаголните клитики 
( напр. гръцки, романските). Както е известно, според закона на Вакернагел, 
клитиките заемат втора позиция след пълнозначната дума. Може да се допус-
не, че употребата  на приглаголните клитики в енклитична позиция подкрепя 
тезата, според която моделът пълнозначна дума + клитика, в нашия случай 
Г + К, е по-слабо маркиран от универсална гледна точка и следователно е 
по-близо до естествения модел. По този начин може да се обясни и фактът, 
че няма положителен родноезиков пренос от основния словореден модел в 
романските и балканските езици. Тези данни са интересни, защото подкрепят 
становището, че междинните езици като по-слабо маркирани от родния и чу-
ждия език, минават през етап, в който стоят по-близо до универсалния модел, 
който е най-естествен (вж. също Данчев 2001: 97).

Свръхгенерализираното правило гласи: обектните и възвратните кли-
тики, а също и презентните форми на глагола съм, са винаги след глаго-
ла, т.е те са енклитики. 

Нарушаване на словореда в клитичната група – енклиза на подвиж-
ните клитики

Данните за неправилен словоред в акцентогенната група показват, че когато 
постоянните и мобилните клитики са употребени едновременно, се наблюдава 
промяна в словореда на клитичната група и тя не представлява фиксирана еди-
ница, която се поставя пред или след глагола в зависимост от изреченската му 
позиция, а се разкъсва от глагола. В препозиция са проклитиките, а подвижните 
клитики са в постпозиция, т.е. са енклитики. Това е една специфична особеност 
на междинния български език, която го характеризира от периода на изучаване 
на бъдеще време и съставните сказуеми до равнище средно напреднали. 

Примерите по-долу показват картината в междинния български език, ко-
гато са едновременно употребени постоянните клитики (проклитиките ще, 
да, не и енклитиката ли) и подвижните клитики.

(9) *Аз ще почакам Ви там. 
       (Аз ще Ви почакам там.)
(10) *Ще измие си зъбите 
        (Ще си измие зъбите)
(11) *Юлия трябва да взема ги.
        (Юлия трябва да ги взема/вземе.)
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(12) *Лидия го моли, като види Елена, да предаде ѝ да отиде у тях. 
        (Лидия го моли, като види Елена, да ѝ предаде да отиде у тях.)
(13) *Не виждам го.
        (Не го виждам.)
(14) *Дадох ги му.
        (Дадох му ги.)
Отклоняващите се реализации при посочения по-горе словоред са в ре-

зултат от неспазване на правилото, че приглаголните клитики образуват кли-
тична група, която има строго фиксиран ред и, когато има постоянни про-
клитики, позицията ѝ е пред глагола. При словоредните грешки, свързани с 
едновременната употреба на дативната и акузативната местоименна клитика, 
също се наблюдава нарушаване на фиксирания ред.

Словоредът може да се опише по следния начин: проклитиките са пред 
глагола, а мобилните клитики са енклитики и позицията им е след глагола.

В. Словоредни особености на енклитиката ли  
Образуването на общите въпроси най-често с въпросителната частица ли 

е особеност на българския език, с която изучаващите го чужденци се запозна-
ват в самото начало на обучението си. Данните показват затрудненията, които 
изучаващите българския език като чужд срещат при усвояването на позиция-
та на енклитиката ли.

(15) *В апартамента има телефон ... ли? 
        (В апартамента има ли телефон?) 
(16) *Не познаваш го ли?
        (Не го ли познаваш?)
(17) *Те са ли архитекти?  
        (Те архитекти са ли?)  
(18) *Разхождихте се ли?
        (Разхождихте ли се?)
Картината на словоредната употреба на въпросителната частица ли е пъс-

тра. В някои примери ли е в енклитична позиция, но е нарушено правилото, 
че мястото ѝ е след ударената дума, а не след клитики (Даваш го ли?). В други 
примери ли е проклитика – позицията ѝ е след клитика и пред акцентогенна 
дума (Те са ли архитекти?). Във въпросителните изречения в примерите от 
типа *В апартамента има телефон ... ли? въпросителната частица е поставе-
на в абсолютния край на изречението. Много често пред оператора ли има па-
уза. В този случай е запазен словоредът на съответното съобщително изрече-
ние, т.е. наблюдава се използване на непермутирани конструкции, към които 
се добавя въпросителната частица ли. Коментираните погрешни изказвания 
показват, че изучаващият български език като чужд има знания, че с частица 
ли се задава общ въпрос въпрос, но все още не научил словоредните правила.



63

Общото, което обединява различните погрешни употреби, е неспазване на 
правилата, че ли е енклитика, трябва да бъде след глагола във интерогативните 
изречения и след ударената клитика в отрицателните интерогативни изречения.

Г. Словоредът в перфекта
Усвояването на словореда на българския перфект е истинско предизвика-

телство пред изучаващите българския език като чужд. От една страна, затруд-
нява ги движението на клитичната презентна форма на глагола съм, която се 
премества в трето лице единствено число. От друга, картината се усложнява 
допълнително, когато глаголната фраза включва и други клитики – винител-
ното и дателното местоимение, енклитиката ли, възвратно-местоименните 
частици. Както знаем, приглаголните клитики имат строго определен слово-
ред: глаголът съм – дателната форма – винителната форма на местоименните 
клитики. Изключение прави третоличната сингуларна форма, при която сло-
воредът е: дателна форма – е – винителна форма. Фиксираната клитична еди-
ница не променя своя словоред при своето движение около лексикалния гла-
гол (миналото деятелно причастие). В интерогативните изказвания позицията 
на енклитиката ли е непосредствено след глагола и тя не нарушава словореда 
на клитичната единица. В негативните интерогативни изказвания първата 
клитика след отрицателната частица не получава ударение и по този начин се 
образуват две акцентогенни групи в глаголната фраза ( вж. по-подробно Тил-
ков 1983). Например, Не сѝ ли //му го дал?; Не мỳ ли // го е дал.

1) клитична конфигурация в перфекта без 3/Sg
съм – дателна местоименна форма – винителна местоименна форма 
(аз съм му го дал/ дал съм му го); 
съм – рефлексивна местоименна частица  
(аз съм се разходил/ разходил съм се). 
2) клитична конфигурация с 3/Sg
дателна форма – винителна форма – е
(той му го е дал/ дал му го е);
рефлексивна местоименна частица – е
(той се е разходил/ разходил се е)
Данните от корпуса показват следните словоредни особености:
(19) *Силвия изпратила е ли телеграмата?
        (Силвия изпратила ли е телеграмата?)
(20) Филип измил ли се е? – *Не още не е се измил.
       (Филип измил ли се е? – Не, още не се е измил)
(21) Янко съблякъл ли се е? – *Не съблякъл се е.
                                                   *Не съблякъл е се.
  (Янко съблякъл ли се е? – Не, не се е съблякъл.)
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(22) Дал ли си тетрадката на Иван? – *Дал  му я съм.
       (Дал ли си тетрадката на Иван? – Дал съм му я.)
(23) Върнал ли е книгите на Борислав? – *Върнал е му ги.
                                                                      *Върнал му е ги.
                                                                      *Върнал ги му е.
       (Върнал ли е книгите на Борислав? – Върнал му ги е.)
(24) В магазина няма масло. *Продали са ли го?
       (В магазина няма масло. Продали ли са го?)
(25) Не сме дали парите на децата.  – *Не сте им ги ли дали?
                                                          *Не сте ли дали им ги?
                                                          *Не сте им ли ги дали?
       (Не сме дали парите на децата. – Не сте ли им ги дали?)
(26) Обяснил съм урока на Анета. – *Обяснил си ли му го?
       Обяснил съм урока на Анета. – *Обяснил ли си го ѝ?
      (Обяснил съм урока на Анета.  – Обяснил ли си ѝ го?)
Анализът на погрешните форми при словореда на перфекта показва, че 

част от срещаните грешки са резултат от опростяване по схемата 1:1, т.е. сло-
воредът на глагола съм във всички лица и числа е един и същ (*Върнал е 
му ги). Както е известно от литературата (вж. Данчев 2001: 122), този тип 
опростяване е характерно за първоначалните етап на усвояване на дадена-
та граматическа единица. На по-следващ етап (а понякога и едновременно) 
изучаващите започват да избягват изоморфната структура и се ориентират 
към аломорфната в резултат на което се появяват грешки в словореда при 
употребата  на глагола съм в другите лица и числа под влияние на словореда 
в трето лице единствено число (*Дал му я съм). Тази тактика, известна като 
„презастраховане“, показва, от една страна, знания за двата вида словоред на 
формите на глагола съм и, от друга, неусвояване на правилото, че промяната в 
словореда се отнася само за формите на трето лице единствено число. 

Словоредната картината се усложнява, когато в състава на глаголната 
група се включат дателните и винителните местоимения. Наблюдава се про-
мяна в словореда на двете обектни клитики и на глагола съм:

– среща се употреба на винителната местоименна клитика пред дателната 
(*Върнал ги му е) (промяна в словореда на двете обектни клитики);
– среща се глаголът съм между двете местоименни клитики (*Дал му е го). 
Словоредните вариации на интерогативната енклитика ли, които се на-

блюдават, са:
– позицията на клитиката ли е между глагола съм и обектното местоиме-
ние (*Продали са ли го?,*Обяснил си ли му го?); 
– позицията на клитиката ли е между двете обектни местоимения (Не сте 
им ли ги дали?);
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Може да се обобщи, че приглаголните клитики в състава на перфекта са 
в отношение на свободно вариране, т.е нямат фиксиран словоред. Участието 
на енклитика ли в интерогативни изречения също предпоставя отклонения в 
словореда на перфекта. 

3. Изводи

Грешките, класифицирани според трансформационното правило пре-
местване/ разместване са разнообразни. Една част от тях са свързани с проклиза 
на подвижните клитики, когато вербалната фраза е в началноизреченска пози-
ция. Друга част са свързани с енклиза на подвижните клитики, когато пред вер-
балната фраза има акцентогенна дума или проклитика. Трета част са в резултат 
от нарушаване целостта на клитичната група. Четвърта е свързана с нарушава-
не на словореда в клитичната група. Въпреки голямото разнообразие, което се 
наблюдава, те могат да се опишат чрез следните модели на опростяване.

1.	Психолингвистичните процеси родноезикова интерференция и  свръх-
генерализация, предпоставящи словореда в началноизреченска пози-
ция, от една страна, кореспондират с правилото за незадължителна-
та употреба на подлога в българския език и, от друга, показват, че не 
е спазено правилото, че в българския книжовен език изречението не 
може да започне с клитика ( по-точно – с подвижна клитика).

2.	Моделът на опростяване на междинния български език от носители на 
различни изходни езици, отнасящ се до постпозиционната употреба на 
подвижните приглаголни клитики, е в резултат от свръхгенерализира-
ното правило, че обектните клитики, възвратните клитики и презент-
ните форми на глагола съм са енклитики. По-горе бе коментирана те-
зата, че поставянето на клитиките след глагола вероятно е по причина, 
че този словоред е по-слабо маркиран от универсална гледна точка и 
следователно е по-близо до естествения модел. 

3.	Словоредната характеристика на ли показва, че тя е в отношение на 
свободно вариране, т.е не е усвоен енклитичният ѝ характер. 

4.	Картината, показваща усвояването на словореда на перфекта е доста 
пъстра. Словоредните особености, които се наблюдават, акумулират 
различните особености, с които се характеризира усвояването на приг-
лаголните клитики.
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ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ СПАЗВАНЕТО 
НА ПИСМЕНИТЕ КНИЖОВНИ НОРМИ1

Abstract. The research paper presents and discusses various opinions of survey 
respondents regarding 6 benefits from following the Bulgarian standard language grammar 
norms. The empiric data has been derived from a nationally representative survey that 
investigates Bulgarians’ opinions on and attitudes towards complying with the grammar 
rules of the Bulgarian standard language. Following P. Garvin’s theory (Garvin 1993) in 
interpreting my respondents’ replies, I present a hierarchy of the language attitudes towards 
the standard Bulgarian language, which is based on native’s views on the hierarchy of the 
benefits that one could gain from following the Bulgarian standard language grammar rules. 

Keywords: nationally representative survey, language attitudes, standard language 
norms, benefits

1. Въведение

Въпросът за спазването на писмените книжовни норми на българския 
език никога не е загубвал своята актуалност. Обучението в средното училище 
силно акцентира върху усвояването и прилагането на тези норми, а външното 
оценяване след 4. и след 7. клас, а и държавният зрелостен изпит по български 
език и литература са едни от най-значимите проверки на степента на тяхната 
овладяност. Проверката на знанията се осъществява и от кандидатстудентски 
изпити в различни университети, а обучението по филологически специално-
сти (но не само в тях) надгражда знанията, свързани с българските писмени 
книжовни норми, и проверява уменията те са се прилагат. И обучението, и 

1 Настоящата работа използва данни от проекта „Изследване на обществените нагла-
си и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор 
при кодификацията на нормите му“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН, 
договор ДН10/5 от 15.12.2016 г. Изказвам благодарност за финансовата подкрепа. 
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проверката на знанията чрез различни изпитни формати въздействат върху 
мотивираността на обучаваните да спазват писмените правила на книжовния 
български език. 

Въпреки че можем да получим достъп до данни за степента на спазва-
не на писмените норми от различни изпити, у нас липсва изследване, което 
да даде отговор на въпроса каква е обществената мотивираност да се прила-
гат правилно нормите на писмения ни книжовен език. Затова в рамките на 
изпълнението на научните задачи по проекта „Изследване на обществените 
нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен 
език като фактор при кодификацията на нормите му“ си поставихме задача-
та да проучим общественото мнение за ползите от спазването на писмените 
книжовни норми, тъй като тези осъзнани ползи са в основата на мотивира-
ността за спазване на писмените правила. Това проучване се реализира като 
част от национална представителна анкета, проведена сред 1000 пълнолетни 
жители на България. Анкетното проучване е представително по признаците 
пол, местоживеене и възраст. Приложена е тристепенна гнездова извадка с 
вероятности, пропорционални на размера на общината. За извадкова рамка 
е използван модифициран картографски метод (по Лесли Киш). Приложен е 
методът на полустандартизираното face-to-face интервю по домовете на рес-
пондентите. Анкетирането е реализирано от EXACTA RESEARCH GROUP в 
125 гнезда в 92 населени места в периода 5–12 юли 2017 г.

Целта на настоящата работа е да представи и анализира данните от въ-
прос № 8 от анкетата, чиято основна задача е да се проучи кои ползи от спаз-
ването на писмените норми на книжовния български език са водещи за рес-
пондентите.

2. Представяне и анализ на емпиричните данни 

Във въпрос № 8 от анкетната карта са изброени 6 ползи от правилното 
прилагане на писмените книжовни норми, като освен тях са включени и отго-
вори „Не мога да преценя“ и „Не е задължително да пишем правилно“, затова 
отговорите са общо 8. На респондентите се дава възможност да се изберат 
до 2 от изброените 8 отговора. Затова тук ще коментираме поотделно първия 
избор от 8-те отговора, а след това и втория избор от същите 8 отговора.

Добре е да пишем на правилен книжовен български език, защото:
(Отговорите се четат, възможни са до 2 отговора)

1. Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си;
2. Правилното писане ни обединява и съхранява като нация;
3. Да пишеш правилно, е престижно;
4. Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички сфе-

ри на обществения живот;
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5. За да си успешен, трябва да пишеш правилно;
6. Работната среда изисква да пишеш правилно;
7. Не е задължително да пишем правилно;
8. Не мога да преценя (без отговор).

Шестте ползи от спазване на правилата на писмения книжовен български 
език (от отговор 1 до отговор 6) са дефинирани като твърдения. Могат да се 
обособят две групи твърдения: личностно ориентирани и обществено ориен-
тирани. 

Първата група е свързана с ползи от правилното писане, ориентирани към 
всеки отделен индивид от обществото: Да пишеш правилно, е престижно; 
Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички сфери 
на обществения живот; За да си успешен, трябва да пишеш правилно; Ра-
ботната среда изисква да пишеш правилно. Както се вижда, това са твърде-
ния, които биха могли да важат за всекиго. Именно затова са избрани обобще-
но-лични изречения (с глагол във 2 л., ед.ч.), представящи твърдения, валидни 
за всеки български гражданин. 

Втората група включва твърдения, които съдържат ползи от писането на 
правилен книжовен български език, валидни за обществото като цяло:  Пра-
вилното писане ни помага да се разбираме помежду си; Правилното писане 
ни обединява и съхранява като нация. 

Един от отговорите отрича необходимостта от правилното писане, което 
имплицира и липсата на ползи от него.

Седем от твърденията могат да бъдат разгледани и от друга гледна точка 
– според обвързаността им с 4 вида езикови нагласи според гледната точка 
на П. Гарвин (Garvin 1993): езикова лоялност, гордост, осъзнаване на нор-
мата и желание за участие, показателни за представеността на пет основ-
ни функции на книжовния език: обединяваща, разграничаваща, престижна, 
еталонна/референтна и функция на участие. Вижданията на П. Гарвин са в 
теоретичната основа на анкетното проучване, а значимостта им за реализа-
цията на научните задачи е представена от Р. Станчева, ръководител на про-
екта (Станчева 2017).

Изредените твърдения за оценка на ползите от правилното писане пряко 
се свързват с четири нагласи към книжовния език по П. Гарвин:

– Показателни за нагласата лоялност

Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото правилното писане ни обединява и съхранява като нация е свързано 
с нагласата лоялност към книжовния език, защото в твърдението е заложена 
идеята, че книжовният език служи като средство за интеграция и за съхраня-
ване на идентичността ни като нация. 
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– Показателни за нагласата гордост

Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото да пишеш правилно, е престижно е показателно на нагласата гор-
дост от владеенето на книжовния език, която от своя страна е индикатор за 
развитостта на престижната му функция. В случая твърдението отвежда към 
равнището на общността, тъй като обобщено-личното изречение, с което е 
оформено твърдението, се отнася до всеки един български гражданин.

– Показателни за нагласата желание за участие

Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото, за да си успешен, трябва да пишеш правилно е свързано с нагласата 
желание за участие по класификацията на нагласите към книжовния език на 
Гарвин. Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички 
сфери на обществения живот е показателно за нагласата желание за учас-
тие, която е индикатор на функцията участие, т.е. функцията на книжовния 
език да дава възможност на всеки индивид да общува успешно в различни 
сфери и ситуации, без да се налага използването на друг език. Твърдението 
Работната среда изисква да пишеш правилно също може да се отнесе до 
нагласата участие, тъй като правилното писане участва в професионалната 
реализация.

– Показателни за нагласата осъзнаване на нормата

Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото правилното писане ни помага да се разбираме помежду си отвежда 
към комуникативната функция, като в случая може да обвържем твърдението 
с нагласата осъзнаване на нормата на П. Гарвин. Книжовният език обслужва 
всички сфери и ситуации на общуване, като дава равни шансове на всички, 
независимо от социално-демографските им различия и особеностите на мест-
ните говори, да общуват успешно помежду си. 

Твърдението Не е задължително да пишем правилно разкрива отношение 
към степента на задължителност на писмените правила на книжовния език. 
Твърдението отвежда към нагласата осъзнаване на нормата, която е показа-
телна за еталонната функция на книжовния език. По-точно казано, твърдение-
то сочи неосъзнаване на нормата и на нейната задължителност. 

След като беше изяснено за кои нагласи по класификацията на П. Гарвин 
са показателни твърденията от 8. въпрос, ще преминем към коментара на да-
нните за процентите респонденти, избрали всяко от твърденията при първия 
избор на отговор.

Графика 1 представя процентното разпределение при първия избор на отго-
вор от осемте възможни (на този въпрос се дават до два отговора). Прави впечат-
ление, че отговорите „Не мога да преценя“ са относително малък процент – 3.6%. 
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Графика 1. Първи избор от 8-те отговора на въпрос № 8 за необходимостта от 
писане на правилен български език в проценти

Процентното разпределение на данните показва, че при първи избор на 
отговор най-малко проценти събират отговорите, показателни за нагласата же-
лание за участие: „Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно 
във всички сфери на обществения живот“ – 12.6%; „За да си успешен, трябва 
да пишеш правилно“ – 6.7%; „Работната среда изисква да пишеш правилно“ – 
5.2%. Към тази група с най-ниски проценти може да се отнесе и отговора „Не е 
задължително да пишем правилно“ – 6% при първи избор. На второ място като 
първи избор са отговорите, свързани с нагласата гордост: „Да пишеш правил-
но, е престижно“ (18.4%). Най-голям процент са събрали отговорите, свързани 
с нагласата лоялност: „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду 
си“, което е свързано с комуникативните функции на книжовния език (26.3%), 
и „Правилното писане ни обединява и съхранява като нация“ (21.1%). Първият 
избор на респондентите (1000 души са отговорили на въпроса) е показателен 
за наличието на йерархия между нагласите, когато става въпрос, че е добре да 
се пише на правилен български книжовен език: доминира нагласата лоялност, 
следвана от гордост и накрая желание за участие. 

Да напомним, че респондентите избират два отговора на въпрос №8, за-
това на Графика 2 е представено разпределението според втория избор на от-
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говор. Отново са участвали 1000 души. Процентното разпределение говори, 
че на първо място по брой са отговорите, показателни за нагласата желание 
за участие: „Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във 
всички сфери на обществения живот“ – 17.2%; „За да си успешен, трябва да 
пишеш правилно“ – 16.3%; „Работната среда изисква да пишеш правилно“ – 
5.2% , на второ място отново е въпросът, свързан с нагласата гордост:  „Да 
пишеш правилно, е престижно“ – 14.9%. Най-малък процент отговори (на-
пълно логично, защото при първия избор са събрали най-високи проценти) 
има при отговорите, свързани с нагласата лоялност: „Правилното писане ни 
помага да се разбираме помежду си“, свързано с комуникативните функции 
на книжовния език (13.2%), и „Правилното писане ни обединява и съхранява 
като нация“ (3.3%).

Графика 2. Втори избор от 8-те отговора на въпрос № 8 за необходимостта от 
писане на правилен български език в проценти

Фактът, че при втория избор отговорите, отвеждащи към определени 
нагласи, се подреждат по огледален начин в сравнение със ситуацията при 
първия избор, потвърждава извода, че правилното писане е оценностявано 
на първо място под влияние на нагласата към книжовния език, дефинирана 
от Гарвин като лоялност, на следващо място от нагласата гордост, а на трето 
място от нагласата желание за участие. 

От седемте отговора на въпрос №8 (без „Не мога да преценя“) само при 
два има статистическа значимост на връзката. Това са две твърдения, показа-
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телни за нагласата лоялност: „Правилното писане ни помага да се разбираме 
помежду си“ и „Правилното писане ни обединява и съхранява като нация“.

Освен представянето на процентните разпределения на отговорите и чрез 
тях онагледяване на йерархията между езиковите нагласи, настоящата работа 
се интересува от социално-демографската детерминираност на дадените от 
респондентите отговори. За да получим данни за тази детерминираност, бе 
извършен статистически анализ на връзките между социално-демографските 
характеристики на респондентите в ролята им на признаци фактори (незави-
сими променливи) и отговорите на респондентите в ролята им на признаци 
резултати (зависими променливи). Подходящ в случая е хи-квадрат анализът 
за изследване на връзки между признаците фактори и признаците резултати. 
Наличието на връзка се доказва от коефициента р (равнище на значимост) на 
Таблица 12, който е по-малък от риска за грешка α = 0.05. При доказано нали-
чие на връзка се интересуваме и от силата на тази връзка, за която се съди по 
коефициента на Крамер3 (К на Табл. 1). 

На Таблица 1 могат да се видят социално-демографските характеристики 
като признаци фактори, които са в статистически значима връзка с признака 
резултат „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“, кое-
фициенът на Пирсън (р) и коефициентът на Крамер (К) за сила на връзката. 

Таблица 20. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители на 
връзката им с признака резултат „Правилното писане ни помага да се разбираме по-
между си“

Социално-демографски характеристики P K

Образование на майката 0,00 0,233
Образование на респондента 0,00 0,230
Образование на бащата 0,00 0,208
Етническа принадлежност 0,00 0,204
Жизнен стандарт 0,00 0,192
Местоживеене 0,00 0,146
Трудова активност 0,00 0,135
Възраст 0,00 0,110

2 Изчисляването на коефициентите р и К на Таблица 1, както и Графика 3 са дело са 
на гл.ас. д-р Ивайло Янков и гл.ас. д-р Борис Гюров, социолози, членове на научния екип 
по проекта.

3 Тук се прилага следната скала за сила на връзките: K≤0,150 – слаба (незначителна), 
0,151≤K≤ 0,200 – средна, 0,201≤K≤ 0,250 – умерена, 0,251≤K≤ 0,300 – умерено силна, 
0,301≤K≤ 0,350 – силна, 0,351≤K≤ 0,400 – много силна, K≤ 0,400 – изключително силна.
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На първите три места по сила на връзката са образованието на майката, 
на респондента и на бащата. Според коефициента на Крамер връзката и в три-
те случая е умерена. От Графика 3 се вижда разпределението на отговорите в 
четирите групи по образование (висше, средно, основно, по-ниско от основ-
ното) на бащата, на майката и на респондента (на графиката то е отбелязано 
само като „образование“). 

Графика 3. Разпределение на отговорите „Правилното писане ни помага да се 
разбираме помежду си“ в четири групи по образование

Става ясно, че има близко разпределение на отговорите в четирите групи 
по образование, когато става въпрос за образованието на бащата, майката и 
на самия респондент. Общи са и зависимостите – с нарастване на образова-
телната степен нараства и процентът респонденти, избрали като първи отго-
вора „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“. Колкото 
по-високо е образованието, толкова повече се осъзнава значимостта на ко-
муникативната функция на книжовния език, а също така по-ясно е застъпена 
нагласата лоялност.

Интерес представлява разпределението по жизнен стандарт на 263-те 
респонденти, избрали отговора „Правилното писане ни помага да се разби-
раме помежду си“ при първия избор. От Графика 4 личи, че най-голям про-
цент сред тези 263-ма респонденти са живеещи с известни лишения. Именно 
представителите на тази група очевидно поставят най-често комуникативната 
функция на езика на първо място, когато става въпрос за правилното писане 
на български език. 
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Графика 4. Разпределение по жизнен стандарт на отговорите (263 при първи из-
бор) „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“

Като се има предвид, че от общия брой респонденти най-много са рес-
пондентите, посочили, че живеят с известни лишения“ (64% от 1000 души), 
резултатите на Графика 4 са напълно обясними. Затова се поинтересувахме 
колко процента от всяка група по жизнен стандарт са избрали като първи 
отговора „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“. Да-
нните показват следното разпределение: този отговор е посочен от 5.9% от 
живеещите богато, 25.5% от живеещите без лишения, 27.2% от живеещите 
с известни лишения, 26.8% от живеещите с големи лишения и от нито един 
от живеещите в мизерия. Тези факти дават основание да се обединят живе-
ещите без лишения, с известни лишения и с големи лишения в нова група 
„живеещи с различни по степен лишения“, тъй като процентите са близки. 
Вижда се, че именно сред тази обобщена група, движеща се между 25% и 
27% в отделните три първични групи, е относително най-висок процентът на 
избралите при първия избор значимостта на правилното писане за разбира-
нето между членовете на обществото. Не се оправдаха очакванията, че сред 
групата на богатите ще бъдат най-много избралите този отговор при първи 
избор. 

Слаба по сила е връзката между коментирания отговор и фактора мес-
тоживеене. Разпределението по местоживеене на тези 263 респонденти, по-
сочили като първи отговора „Правилното писане ни помага да се разбираме 
помежду си“, не показва значими разлики. Той е даден от 25.6% от живеещите 
в София, 28.2% от живеещите в областните градове, 24.4% от живеещите в 
необластните градове и 25.9% от живеещите в селата респонденти.
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Възрастта също показва слаба по сила свързаност, а процентите във вся-
ка от възрастовите групи на респондентите, избрали отговора „Правилното 
писане ни помага да се разбираме помежду си“, не се различават с повече от 
1–2%. 

Отговорът „Правилното писане ни обединява и съхранява като нация“ 
показва свързаност с факторите образование на респондента и жизнен стан-
дарт – вж. коефициента р на Таблица 3. Според коефициента на Крамер (К) 
връзката е слаба.

Таблица 2. Социално-демографски характеристики като признаци фактори и из-
мерители на връзката им с отговора „Правилното писане ни обединява и съхранява 
като нация“ като признак резултат

Социално-демографски характеристики P K
Образование на респондента 0,03 0,123
Жизнен стандарт 0,00 0,121

 Разпределението на отговорите във всяка от четирите групи по образо-
вание на респондентите (висше, средно, основно, по-ниско от основното) по-
казва, че 25.2% от групата на респондентите с висше образование са посочили 
при първи избор именно „Правилното писане ни обединява и съхранява като 
нация“. Сред групата на респондентите със средно образование процентът е 
20.8%, сред групата с основно образование процентът е 17.9%, а сред тези с 
по-ниско от основното образование – 4.8%. Тези данни говорят, че с повиша-
ване на образователната степен расте и процентът на респондентите, които 
са посочили при първия избор на отговор обединяващата роля на правилното 
писане в рамките на обществото. 

Влиянието на фактора жизнен стандарт може да се наблюдава при срав-
нение на процента респонденти във всяка от петте групи по жизнен стан-
дарт (живеещи богато, без лишения, с известни лишения, с големи лишения, 
в мизерия; на базата на самоопределението, което респондентът прави). На 
Графика 5 са представени данните за процента анкетирани от всяка група, 
избрали като първи отговора „Правилното писани ни обединява и съхранява 
като нация“. От респондентите в групата на живеещите богато 23.5% са из-
брали този отговор, а освен това 26.8% от живеещите без лишения, 21.4% от 
живеещите с известни лишения, 16.4% от живеещите с големи лишения. Нито 
един от живеещите в мизерия не е дал този отговор. 
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Графика 5. Проценти респонденти (в рамките на всяка от групите по жизнен 
стандарт), избрали при първи избор отговора „Правилното писане ни обединява и 
съхранява като нация“

Графика 5 говори за зависимост, в която обаче не се включва групата на 
живеещите богато. С повишаването на жизнения стандарт (по самоопределе-
нието на респондента) се повишава средният процент на респондентите във 
всяка от групите, избрали отговора „Правилното писане ни обединява и съх-
ранява като нация“. Следователно с повишаването на жизнения стандарт на-
гласата към книжовния език гордост се оказва по-широко представена, като 
това обаче не важи за групата на самоопределилите се като живеещи богато.

След като беше разгледана социално-демографската обусловеност на от-
говорите, може да се обърне внимание на една интересна съпоставка между 
твърдения в два въпроса – в № 8 и в № 9. А това значи да се съпоставят две 
от твърденията на въпрос № 8 с две от твърденията от въпрос № 9, за кои-
то респондентите изразяват или несъгласие. Става въпрос за съпоставката на 
твърдения 8.3. Добре е да пишем на правилен книжовен език, защото да пи-
шеш правилно, е престижно и 8.6. Добре е да пишем на правилен книжовен 
език, защото работната среда изисква да пишеш правилно, с твърдения 9.2. 
Това, че мога да пиша правилно на български, ми носи престиж в очите на 
околните и 9.3. Това, че мога да пиша правилно на български, ми помага да 
изграждам кариерата си от въпрос № 9. 

Става ясно, че 9.2 и 8.3 се отнасят до една и съща полза, която носи пра-
вилното писане – престиж. Има обаче важно различие – 9.2 се отнася до прес-
тижа като лична полза от правилно писане за респондента, а 8.3 представля-
ва генерализирано (а не персонализирано) твърдение за престижността като 
полза от правилното писане на български език. Общо 68.2% от респондентите 
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са приели като важащо за тях самите твърдението, че правилното писане им 
носи престиж сред околните, а генерализираното твърдение, че правилното 
писане е престижно, е избрано измежду седемте твърдения за ползите от пра-
вилното писане от 16.4% при първия избор и от 14.9% респонденти при вто-
рия избор на отговор. Данните говорят, че когато се изисква персонализирана 
оценка, респондентите виждат по-голяма полза за себе си от правилното пи-
сане като носещо престиж, за разлика от случая, в който от тях се изисква да 
изберат престижа от правилното писане като генерализирано твърдение сред 
други ползи, които са резултат от спазването на писмените книжовни норми. 

Твърдение 9.3 и 8.6 се отнасят до ролята на писането на правилен кни-
жовен език в работната среда. Приели са твърдението, че правилното писа-
не помага за изграждането на собствената кариера, 56.1% от респондентите 
(твърдение 9.3). За сметка на това обаче само 5.2% от анкетираните са посо-
чили при първия избор и 10.4% при втори избор на въпрос № 8, че работната 
среда изисква правилно писане на книжовен български език (твърдение 8.6). 
Следователно, от една страна, повече от половината от респондентите оце-
няват значимостта на владеенето на писмените книжовни норми за собстве-
ното кариерно израстване, а от друга страна, малък процент са тези, от които 
работната среда изисква спазване на писмените книжовни норми. Налице е 
непренебрежимо разминаване между персоналното виждане за ползата от 
владеенето на книжовните норми за успешността на кариерното развитие и 
изискванията за владеене на тези норми, поставени от работната среда.

Може да се направи още една съпоставка – между процента респонденти, 
приели твърдението, че правилното писане помага за изграждането на кари-
ерата (56.1% – твърдение 9.3), и процента респонденти, които в свободните 
отговори на въпрос 6 са посочили като мотив за правилното писане желание-
то да изградят кариера, кариерното развитие, шанса за растеж в службата, 
успеха в работата – 1.38%. Ако за неголям процент респонденти работната 
среда изисква владеене на писмените книжовни норми, то не може да се оч-
аква висока мотивираност за спазването на тези норми, макар че правилното 
писане е видяно като персонална полза за кариерното развитие от около 56% 
от анкетираните.

3. Заключение

Като обобщение може да се каже, че от осемте възможни отговора на 
въпрос № 8 най-висок процент при първия избор на респондентите имат от-
говорите, които са свързани с комуникативната функция на книжовния език 
(„Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“), показателна 
за нагласата осъзнаване на нормата, а след това и с обединяващата функция 
на книжовния език („Правилното писане ни обединява и съхранява като на-
ция“). Изборът на това твърдение е свързано с нагласата лояност към книжо-
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вния език според класификацията на П. Гарвин. На трето място по честота 
на избора е твърдението от въпрос № 8, което е свързано с нагласата гордост 
от владеенето на правилното писане („Да пишеш правилно, е престижно“). 
Тази нагласа е показателна за степента на представеност на престижната сим-
волна функция на книжовния език според П. Гарвин. Най-малко проценти 
при първия избор на респондентите имат твърденията, свързани с нагласата 
желание за участие в цялостния живот на обществото чрез книжовния език: 
„Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички сфери 
на обществения живот“,„За да си успешен, трябва да пишеш правилно“, „Ра-
ботната среда изисква да пишеш правилно“.  

Става ясно, че според първия избор на отговор за ползите от правилно-
то писане изследваните типове нагласи се подреждат в следната низходяща 
йерархия: осъзнаване на нормата, лоялност, гордост, желание за участие. 
Езиковите нагласи са показателни за степента на представеност на символни-
те функции на книжовния език, следователно според отговорите на респон-
дентите на въпрос № 8 представеността на символните функции на книжо-
вния език също може да бъде йерархизирана: еталонна/референтна функция, 
обединяваща, престижна функция и функция, дефинирана като участие. Ста-
ва ясно, че е необходимо езиковата политика, която осъществява обучението 
в книжовните норми във всички образователни институции, да се насочи към 
формиране на нагласи от ниската част на йерархията – престижната функция 
на книжовния език и функцията участие в пълноценния живот на обществото 
чрез книжовния език.  
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ИМЕНАТА НА ПАРИТЕ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ РАЗКАЗИ

The establishment of commodity-money economics has a long history.  It starts with 
the exchange of gifts in primitive communities through the barter trade in the Middle Age. 
Practically all terms connected to trade and finance reveal a story, which stands behind their 
names. Gold and silver were treated as other goods of weight and such currencies as pound 
still keep track of this. The town Joachimsthal became godfather of the Habsburg thaler, 
the Scandinavian daler and the American dollar.  The right of authorities to mint coins is 
reflected in the appellations ducat, real, sovereign or imperial. The Bulgarian name of the 
game heads or tails refer to the calligraphic monogram of Ottoman sultans, which was 
stamped out on the coins. The paper traces the evolution of financial terms on evidence of 
selected languages. 

Key words: take and give, rich, buy and sell, trade, price, means of payment, coins

Ако ти се струва, че не става дума за пари, значи нещо не си разбрал. 
Тази максима отразява духа да съвременния свят, задвижван от парите. Обаче 
анализът на думите, описващи парично-стоковите отношения, рисува карти-
ната на дълъг и постепенен развой, за да се установят сегашните икономиче-
ски отношения.

Думата „даром“ означава ‘безплатно, без пари’. Всъщност именно размя-
ната на дарове води до развитие на търговията и в крайна сметка до появата 
на парите.  

Антрополози и етнографи описват формите на безкористна размяна сред 
безкласовите общества. В Североизточен  Заир бантуезични и нило-сахарски 
народи, които се занимават със земеделие, съжителстват с  пигмеите мбути, 
чийто поминък са лов и събирателство. Пигмеите през цялата година разчи-
тат на земеделската продукция на своите съседи, като от време на време им 
доставят „престижни храни“, като месо и горски мед. Тези отношения не са 
стриктно регламентирани и се възприемат като размяна на дарове. При при-
биране на реколтата първите банани са за предците и се оставят да изгният по 
дърветата, вторите са за мбути и чак третите са за вожда (mwami). Пигмеите, 
като най-древни обитатели на тези земи, имат приоритет пред земеделците и 
затова те ръководят празника на прибиране на реколтата (Харт 1984). 

В ранните общества идеята за собственост и притежание е била развита 
слабо. Категорията „неотчуждаема принадлежност“ се е разпростирала само 
върху такива имена, които по самата си същност органично са принадлежали 
на някого или нещо – части на тялото, роднински имена, „половина“. В арха-
ичния латински не е съществувал глагол със значение ‘имам’. Вместо това се 
е употребявал глаголът esse ‘съм’ с дателен падеж – mihi aliquid est ‘у мене 
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е нещо’. Подобно е положението и в старогръцки: esti soi chrysos  ‘при тебе 
е злато’. Чак по-късно на базата на думи със значение ‘държа’ се развиват 
глаголи, означаващи притежание – лат. habeo, гр.echō ((Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 288–290)

В древните индоевропейски езици понятията взимане и даване са се раз-
глеждали като две страни на един и същи процес.  Думата, съдържаща в себе 
си двете значения и отразяваща процеса на взаимност в процеса на размяната, 
се реконструира като *dō-. На по-късен етап в отделните езици значенията се 
разделят: хетският корен da- означава ‘вземам’, докато латинското dō, гръц-
кото dídōmi и старобългарското дати, дамь имат значение ‘давам’. От 
същия корен са и старогръцката дума  dō̂ron ‘дар’ и старобългарските даръ 
‘дар’ даньѥ ‘подарък’, както и дань ‘данък’ (Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 753)

Главната цел на този древен вид размяна е потребление, а не забогатява-
не. В определен смисъл като размяна на дарове се е разглеждал и брачният 
обмен. Отглас от тези стари представи се пази например в сръбския глагол 
удати ‘давам за жена, омъжвам’. С течение на времето може да се развие 
„спецификация“: хетският глагол daḫ- ‘взимам’ съответства на две различни 
акадски думи – lequ ‘взимам въобще’ и aḫazu ‘взимам за жена’ (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984, 753)

Отношенията между хората и боговете също са се разглеждали като раз-
мяна на дарове: човек принася на боговете жертви и се надява на взаимно 
отношение. Идеята за благоразположението на божеството живее в старобъл-
гарската дума богатъ  ‘заможен, обичан от бога‘. Противоположната идея, 
„лишен от божията милост“, се съдържа в думата оу-богъ ‘беден’. Подобно 
развитие има още в хетски (ašiuant- ‘беден, просяк’ при šiu- ‘бог’) и в гръцки 
atheos ‘изоставен от боговете’.

Разбирането за богатство възниква много преди появата на производи-
телна икономика, но в него се влага друго съдържание. Атапаските от Колвил 
Лейк – ловци и събиратели –  смятат за бедни такива хора, които имат малко 
роднини и кучета. Сред други атапаски групи, при които знанията са били 
на особена почит, жените са смятали за богатство разказите си. За камчат-
ските ителмени богатството се състои в добра жена, много храна и дрехи 
(Шнирелман 2016) 

С усложняването на социалните отношения се развива и друг вид раз-
мяна, при който този, който придобива определени блага, не ги оставя за 
собствена употреба, а ги пуска по-нататък в обращение, с намерението да си 
върне вложените средства и да ги умножи. В хетски понятията ḫap- ‘изобил-
ствам’ и  ḫapinant- ‘богат’ започват да се свързват с  ḫappar ‘цена, търговия’ 
и  ḫappira- ‘град, място където се търгува’ (Гамкрелидзе, Иванов 1984, 746). 
Появява се специализирана терминология за обозначаване на купуването и 
продаването: хетски u̯aš- ‘купувам’, лат. uēnum ‘продажба’, стб. вѣнити 
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‘продавам’. В старобългарски за обозначаване на идеята на придобиване и 
притежание се специализира глаголът ѩти, имѫ, който първоначално 
е означавал безвъзмездно присвояване на природните дарове – ‘ловя’ или 
‘бера’: принесэте отъ рыбъ ѩже ѩсте нынѣ „донесете от 
рибите които уловихте сега“ ; винограда иже насади десница 
божия ... ныня ѩмл҄ѭтъ вьси мимоходѧштеи   „от гроз-
дето,  което насади божията десница, сега берат всички, които минават по-
край него“ (Старобългарски речник/ѩти). От този глагол се развиват имам 
‘притежавам’, има̀не ‘богатство’ и имот ‘собственост’. Както показва антро-
пологът Дейвид Гребер, богатството и дълговете възникват заедно с първите 
държавни обединения: силните на деня, владетелите използват отпускането 
на заеми за закрепостяване на поданиците си (Гребер 2011).

Придобиването на блага често е било далеч от мирната размяна. 
Сибирският фолклор свидетелства за такава търговия между чукчи и ески-
моси, при която е трудно да прокара разлика между мирна размяна и военен 
сблъсък. Например в преданията се разказва за това, как чукотският герой 
отива при американските ескимоси и иска от тях тюленови кожи, ремъци, 
мас и др. След като му отказват, той със сила отнема онова, което му трябва и 
откарва ескимоса в плен. Дори през ХІХ век търговията с чукчите все още е 
била опасна, защото и двете страни идват с оръжие в ръка и често е имало по-
вече сблъсъци, убийства и грабежи, отколкото размяна на стоки (Антропова 
1957). До късно в средновековието нередовното заплащане на войските се е 
компенсирало с богата плячка от завоеванието. Превъзходството на оръжието 
над богатството е отразено в лаконичния стих на Пушкин «Все куплю, сказа-
ло злато. – Все возьму, сказал булат».

Дълго време на търговията се е гледало като на съмнително занима-
ние. Старогръцкият бог на търговията и богатството, Хермес, е също и по-
кровител на крадците и мошениците. Още в младенческа възраст той кра-
де скиптъра на Зевс, тризъбеца на Посейдон, клещите на Хефест, пояса на 
Афродита, меча на Арес. Култът към римския аналог на Хермес, Меркурий, 
се разпространява едва след като Рим завързва търговски отношения със съ-
седните народи. Името му е свързано с думата merx ‘стока’ и е в основата на 
глагола mercari ‘търгувам’. По-късно възниква и думата mercenarius ‘който 
върши нещо срещу заплащане’, а впоследствие  ‘наемник’ и ‘користолю-
бец’ (ОЕД/ mercenary). С развитието на търговията се изостря чувството за 
равностойност при размяната. Идеята за справедливо компенсиране на стой-
ността или постъпката  се обединява с идеята за въздаянието, възмездието. 
Понятията цена, праслав. *cěna и лит. káinа, са свързани със стб. каяти 
сѧ ‘кая се, изповядвам вината си’ и сръб. каjати ‘отмъщавам’. В гръцки общ 
етимологичен произход имат timē ‘оценка, достойнство, почит’ и poinē ‘въз-
даяние, възмездие, наказание’ (Фасмер/цена).
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В авестийски съществува един глаголен корен, par-, със значение ‘ком-
пенсирам, реванширам се’. Той е наследник на същия индоевропейски корен 
*per- ‘прекарвам, превозвам [стока]’, от който през латински произлизат ан-
глийските думи дума price ‘цена’  и prize ‘награда’. В средноперсийски от 
същия корен намираме думата pārak ‘компенсация, награда’ и най-накрая в 
новоперсийски думата придобива облика pāre ‘възнаграждение, пари’, който 
през турски  навлиза в български като пара̀ (ET/ para).

В тюркските езици понятието teŋ се свързва с идеята за подобие, еднак-
вост, равномерност. От една страна, то е в основата на думата денк ‘вързоп’: 
товарът на магарето трябва да е разпределен равномерно от двете му страни, 
за да е в равновесие (ET/ denk). Но през идеята за равновесието, баланса (тур. 
denge)  се развива teŋka ‘средноазиатска монета’, откъдето води началото 
си руският термин деньги ‘пари’ (Фасмер/ деньга). В древния свят основно 
движимо имущество и мерило за богатство е добитъкът. В архаичния период 
на древна Гърция Аполон е пастир и пазител на стадата. Според легендата, 
Хермес открадва кравите на Аполон и е принуден да му ги върне едва след 
намесата на Зевс. Но в крайна сметка Аполон дава кравите на Хермес в за-
мяна на лирата, изработена  от коруба на костенурка, и става покровител на 
певците и музикантите. 

Староиндийското понятие за богат,  puru-kṣu, означава буквално ‘имащ 
много добитък’ (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 579). В български стока (от сте-
ка ‘спечеля’) и добитък (от добия) все още са синоними. В румънски от ста-
робългарския глагол добыти, добѫдѫ е произведена  думата dobândă 
‘лихва’. В древния Рим от названието на добитъка, pecu, се развива думата 
pecunia  ‘богатство, пари’. Латинската дума продължава да живее в английски 
като pecuniary ‘паричен, имуществен’. А старият английски термин за доби-
тък, feoh, дава начало на понятието fee ‘такса, комисиона’(OEД/fee).

При традиционното натурално стопанство, което е господствало в пред- 
индустриалната епоха, продукцията е била предназначена за задоволява-
не собствени нужди, а не за пазара. Дори през двайсети век голяма част от 
българските селяни са си произвеждали всичко сами, от храна до облекло. 
Малкото „суха пара“, която са успявали да скътат, е отивала само за неизбеж-
ни разходи. На първо място за данъци, защото властта не си поплюва, а също 
за неща, които не са могли да си произведат сами: газ и сол. В миналото солта 
е била рядка и се е ценяла високо. Като спомен за това е останал изразът „да ти 
излезе солено“, т.е. да платиш висока цена за нещо. В древни времена солта  е 
била своеобразна  валута. Солницата край Провадия е най-старият праистори-
чески град на Стария континент, възникнал преди повече от 6500 години. Той е 
дължал благосъстоянието си на новата технология за добив на сол – изваряване 
на водата от солените извори. В древността солта е била използвана като уни-
версално платежно средство. Латинската дума salarium „дажба сол“ придобива 
значението ‘заплата‘ , та и до сега в английски (salary). 
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До късно предмет на търговията са били предимно луксозни и престижни 
стоки. Търгували са с подправки, благовония, екзотични животни, платове, 
кожи. Когато готите обсаждат Рим, те искат за откуп освен злато и сребро, 
копринени туники, пурпурни кожи и 3000 либри пипер. 

Данъците в Панония и в Киевска Рус са били събирани под формата на 
кожи, с които е била богата Северна Европа. Кожата на златката, чието име 
на много славянски езици звучи като куна или куница, е била особено ценена. 
Името започва да означава парична единица (Фасмер/ куна). Докъм ХV век 
в Русия думата се използва в значение на пари изобщо, а през 90-те годи-
ни куната става националната валута на Хърватска. Като платежно средство 
са използвани и тъканите. В различните части на света материите са били 
различни. В Европа платовете са се произвеждали от вълна, лен и коноп. 
Ефирните памучни тъкани са доставяни от Индия, а коприната – от Китай. 
В древността особено е бил ценен висонът, произвеждан от нишките на сре-
диземноморската бисусна мида Pinna nobilis. В древността дрехи от висон са 
могли да си позволят само най-знатните хора: царе, първосвещеници, патри-
ции. Когато библейския Йосиф Прекрасни става „велик везир“ или пръв за-
местник на фараона, обличат го в дреха от висон. Функцията на платове като 
платежно средство е закрепена в глагола платя/плащам, който се използва 
във всички славянски езици:  рус. платить, укр. платити, блр. плацiць, срх. 
платити, словен. platíti, чеш. platiti, словаш. рlаtit᾽, полск. рɫасiс́, горнолуж. 
рɫасič, долнолуж. pɫaśiś (Фасмер/плата). Зает е и в румънски – a plăti. Солта, 
кожите, платовете, добитъкът имат ясна потребителска стойност. С употреба-
та им по предназначение, с консумирането на потребителската им стойност, 
те излизат от обращение. За разлика от тях, златото и среброто са лукс, а не 
насъщна потребност. Точно за това те стават символична проява на богатство. 
В най-старото златно съкровище в света, Варненското, са намерени жезъл и 
каменна брадва с позлатена дръжка – символи не само на богатство, но и на 
власт. Властта и богатството са свързани: в германските езици понятието ‘бо-
гат’ *rikijaz се развива от значението ‘силен, могъщ’. Например името Rode-
rick (от което произлиза руската династия Рюрик) буквално означава  ‘славен 
владетел’ или ‘богат откъм слава’ (OEД/rich/ Roderick).

Поради факта, че благородните метали практически нямат друга потре-
бителска стойност, освен като проява на богатство, те постепенно придобиват 
функциите на универсално разменно средство.  Както отбелязва Аристотел, 
всичко трябва да се измерва с една мярка, затова по договореност са се появи-
ли парите. Името им  nomisma ‘монета, пара̀’ е дадено, защото те съществуват 
не по природа, а по  nomos  – ‘обичай, закон’ (Аристотел кн. 5). Златото е 
рядък метал и затова често е трябвало да се придобива чрез размяна. Херодот 
ни е оставил следния разказ за безмълвната търговия между финикийци и 
африканци:
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Обитаваната част на Либия се простира чак отвъд Херакловите Стълпове. Щом 
картагенците пристигнат при тамошните хора, те стоварват стоките си на брега 
и ги нареждат. След това пак се качват на корабите и разпалват сигнален дим. 
Като го видят, местните жители идват до морето, слагат злато срещу стоките 
и след това се оттеглят. Тогава картагенците пак слизат на брега за проверка: 
ако решат, че златото е равностойно на стоките, взимат го и заминават. Ако 
ли пък златото според тях е недостатъчно, те се качват на корабите и чакат. 
Тогава туземците отново идват на брега и добавят злато, докато търговците не 
се задоволят. При това  не се мамят: търговците не докосват златото, докато 
не е равностойно на стоките, а туземците също не вдигат  стоките, докато 
търговците не си вземат златото (Херодот книга IV, 196)

Първоначално металните пари са съществували не във форма на мо-
нети, а като кюлчета с различна форма. Най-древните римски протопари са 
необработени късове с неправилна форма, наричани aes rude ‘груб бронз’. 
Старогръцките оболи са имали форма на игла: obelos значи ‘острие’ и живее в 
думата обелиск ‘островръха колона’. Името на дребната монета лепта означава 
буквално ‘люспа’ (от lepein ‘лющя, беля’). В славянския свят за разплащане са 
се използвали медальони, носени на шията и наричани гривни (от грива ‘врат’). 
По-късно те се развиват в парични единици: полаб. grėiw(n)ě род. п. ‘грош’, 
горнолуж. hriwna ‘марка‘, полск. grzywna ‘монета, глоба’. В Московското кня-
жество през XIV в. гривната е сребърна монета с тежест един фунт, равностой-
на на 200 денги. По-късно стойността на гривната пада до 20 денги и в най-но-
во време гривенник е разговорно название на монета от 10 копейки. 

Гривната, насечена („разрубленная“) на монети, се нарича рубль и впо-
следствие рублата става основна парична единица. Рублата  на свой ред по-
ражда редица нови названия. Селото Рубльово е лежало върху среброносни 
пясъци. В тази местност са добивали сребро, което са карали в Москва и са го 
насичали на рубли. По името на селото е наречено Рубльовското шосе, около 
което по-късно изниква вилно селище. Сега Рубльовка е неофициално назва-
ние на територията на запад от Москва, където се намират резиденциите на 
висшите държавни ръководители. За това за някои Рубльовка е символ на лукс 
и разкош, а за други – на грандомания и нетрудови доходи (Рублёвка 2008)

Също като другите стоки, кюлчетата са били претегляни, за да се установи 
точното количество метал. Названията на древните теглилки  започват да се 
използват за обозначаване на парите. Такъв е произходът на латинската libra 
‘везни’ и на  германския фунт от libra pondo ‘тегловна либра’ (OEД /pound).

В Библията често се споменава сикълът като теглилка за ненасечено в 
монети злато и сребро. В основата на думата е еврейският глагол šaqal, който 
означава ‘тежи, тегне’. В разказа за предателството на Юда сребърници ве-
роятно значи сикли. Сикъл е гръцко произношение на семитската дума šeqel, 
която се среща още в акадските текстове. Първата отсечена монета с името си-
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къл се появява през времето на Макавеите (Библейски речник/сикъл). Същият 
семитски корен се среща и в арабски като s̠aqula, от който през турски навлиза 
в български думата съклет, със значение ‘тегло, тежест, тегота’. Префиксално 
образувание от арабския корен е mis̠qāl – мярка за тегло, равняваща се на един 
и половина драма. У Найден Геров се среща във формата мъскал със следната 
илюстрация:

Прошетало лудо младо низ село, 
Продавало мъскал сърма невером. 
Излегла ми кяфир Яна хубава, 
Да ми купит мъскал сърма невером.

Като парична единица мъскалът се използва в Мароко през XVII–XIX 
век. В съвременния български думата мускал е придобила значение ‘флакон’ 
(за розово масло или есенция).

В древна Гърция са съществували няколко понятия за тегло: stathmos, 
zygos и talanton. От трите думи за обозначаване на тегловна и парична еди-
ница разпространение получава думата талант – talanton. Тя е производна 
от глагола tlēnai ‘нося, мъкна’ и е свързана си идеята за товара, който може 
да носи един човек –  амфора пълна с вода. От същия корен е името на бог 
Атлас, който е наказан от Зевс да крепи на плещите си небосвода. Затова, 
също като на български, тежестта и  бремето са свързана с представата за 
теглило, физическо или душевно страдание. Еднокоренни думи с таланта са  
talas ‘страдалец’ и tlēmōn ‘търпелив, понасящ страдания’ (Рабинович 1991). 
Още в античния свят талантът поради голямата си стойност реално не се из-
ползва за разплащане, а съществува като сметководна единица, например за 
изчисляване на контрибуции, данъци върху имуществото и подобни. За това 
думата талант се свързва с представата за голямо богатство, сполука, щас-
тие. Във връзка с библейската притча за човека, който заровил подарения му 
талант в земята, през средновековието се развива друго значение на думата – 
‘дарба, природни способности’.

В древността реалните разплащания са се извършвали във драхми. 
Стойността на атическия талант се е равнявала на 6000 драхми. Драхмата 
е стара единица, като думата произлиза от drássomai  ‘държа в шепа’. Една 
стиска, съдържаща  шест обола, се е  равнявала на една драхма. След персий-
ския поход на Александър Македонски драхмата се разпространява и в Иран, 
където добива облика dirham. През VII в. дирхемът получава голямо разпрос-
транение в Арабския халифат от Бактрия до Испания. Сега е валута в някои 
арабски страни. От драхмата води началото си и единицата драм. Това е мярка 
за тегло (3, 7–3, 9 гр), а също и валута на Армения. 

За да се избегне необходимостта металните кюлчетата да се претеглят 
всеки път, те започват да се оформят в стандартни предварително претегле-
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ни късове – първите монети. Те са били изсичани ръчно и не са имали ед-
наква форма, а по-скоро са наподобявали елипсовидни пластини. Идеята 
за претеглянето се пази в названието на най-старите монети в областта на 
Средиземноморието, лидийските статери (от statēx – ‘кобилицата на везни-
те’). Наред с това започват да се появяват и названия, препращащи към тех-
нологията на производство. Името на индийската рупия (VІ в. пр.н.е.) е про-
изводно от rūpa ‘форма, образ’ – дума срещана още в Ригведа. Германският 
шилинг (готски skilliggs) препраща към корена *skell- ‘сека, чукам, удрям’. 
Технологичният процес е отразен и в по-късни названия: украинският кар-
бованец от карбувати ‘насичам’  или в турския мангър от арабски manqūr 
‘гравиране’. От Лидия монетите се разпространяват из гръцкия свят на море-
плаватели и търговци. Според сравнението на Платон, гръцките градове, раз-
пръснати по крайбрежията от Колхида до Херакловите стълбове, приличат на 
жаби наклякали около блатото (Федон 2010, с. 57). Всеки полис сече монети 
със собствени изображения: на монетите от сицилийския Селинос има лист от 
целина (selinos), атиняните изобразяват главата на Атина Палада и свещената 
ѝ сова, а ефесци – пчелата, въплъщение на Артемида Ефеска. Собствените 
монети са въпрос на гордост и престиж. За да се отличат от съперниците си от 
Егина, които използват статери от 12.3 грама, атиняните секат четворните си 
тетрадрахми по атически стандарт от 4.2 грама на драхма. През елинистичния 
период атическият стандарт става повсеместен. Но Александър Македонски 
не се осмелява да сложи изображението си върху монетите. На неговите те-
традрахми са изобразени Херакъл и Зевс, култът към които е общоелински, 
и само надписът Alexandrou отразява неговата власт. При наследниците на 
Александър, диадохите, ликът на монарха вече се появява на лицевата страна. 
В това те следват персийските традиции: когато Кир Велики завладява Лидия 
и въвежда сеченето на монети, персийският златен  дарик1 носи изображение-
то на шахиншаха , царя на царете. 

Освен икономическия аспект, парите имат и политическо значение. 
Правото да сечеш монети е атрибут на властта. Когато владетелят изсича 
собствена монета, това е въпрос на престиж – портретът или поне името му 
стои върху монета. Но това е и контрол: на моята територия могат да се из-
ползват само местни монети. Атрибутите на властта са отразени в названията 
на много монети. Венеция са управлява от дож или на латински dux, затова 
на венецианските дукати стои надписът Sit tibi Christe datus quem tu regis iste 
ducatus – „Да бъде на тебе, Христе, посветено, ти който царуваш над това хер-
цогство“. В иберийската монета maravedí е увековечено името на мавритан-
ската династия Алморавиди. Испанският реал ‘кралски’ на стойност 3 мара-
веди е въведен от крал Педро І Кастилски. Короната като регалия на  властта 

1 Гърците по народна етимология са извеждали името на монетата от Дарий. Всъщ-
ност на староперсийски *dari- означава ‘златен’.
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е избрана за монетна единица в страните от Скандинавския монетен съюз и в 
Австро-Унгария – корона на италиански и полски, коруна на чешки и словаш-
ки, круна на сърбохърватски, кроне на немски и крона на шведски.  Луидори, 
наполеони, махмудии и меджидии носят имената на съответните владетели. 
Дори когато не секат собствени монети, властителите се грижат да оставят 
подписа си върху съществуващите. Влашкият войвода Владислав I Влайку 
ползва асприте на цар Иван Александър, но ги прави свои чрез поставяне на 
знак върху тях. Иванко, чието официално име е  Йоан Тертер,  пренабива бук-
вата Т върху монета от Златната орда. 

Когато в Рим се появяват монети, римската натурална икономика няма не-
посредствена нужда от тях. Причината е по-скоро културна: римляните смя-
тат сеченето на монети за белег на гръцката култура, с която си съперничат 
(Бърнет 1987: 15–16). Най-стара истинска римска монета е бронзовият ас. Той 
дължи името си на единицата (І), която е гравирана върху него (as – ‘единица, 
цялост’) Половин ас, или semis, се бележи с буквата S. Най-дребните подраз-
деления на аса са унциите, букв. дванайсетини, белязани просто топче и с 
пшеничено зрънце. С времето асът постепенно се обезценява, и в Библията се 
среща вече като дребна монета в гръцката си форма асарий: Не дъвѣли 
пьтици на ассарии вѣнимѣ есте „Не продават ли се две врабчета 
за един асарий?“ (Старобългарски речник/ асъсарии)

По време на Втората пуническа война се появява и първата сребърна мо-
нета – денарият. Първоначално той се е равнявал на десет аса, откъдето и 
името му (dēnī от *decenī, ‘десетица’). Векове наред той е основна парична 
единица и името му става нарицателно за пари в романския свят: исп. dinero, 
порт. dinheiro, ит. denaro. След ІІ век сл.н.е. Римската империя престава да 
се разширява и приходите от присъединяване на нови територии спират. Но 
държавните разходи за армията и администрацията трябва да бъдат покрива-
ни и император Нерон намалява сребърното съдържание на денария на 90%. 
Девалвацията непрекъснато продължава и след това, за да се стигне до сре-
бърно съдържание от едва 5% през втората половина на III век. И през ІV 
век при Диоклециан и Константин Велики се въвежда нова монета –  злат-
ният solidus ‘солиден’. Поради голямата му стойност,  в обращение са били 
по-дребните siliquae, на стойност 1/24 от солида. Името на силиквите идва 
от siliqua graeca ‘гръцка шушулка’, както римляните са наричали рожкова.  
Смятало се е, че семената на рожкова (гр. kerátiοn)  са абсолютно еднакви и 
затова са се използвали на везните като грамчета.  По-късно арабите заемат 
гръцкия kerátiοn във формата qirāt – една дванайсета част от дирхема. Сега 
каратът е универсална мярка за злато, като през 1907 г. е възприет метрич-
ният карат от 200 mg. След падането на Рим монетните системи на Запад и в 
Източната римска империя започват да се различават. Във Византия солидът 
получава названието nomisma, но след постепенното обезценяване на моне-
тата, по времето на Алекси Комнин е заменен от  златния hyperpyron.  Името  



89

намеква, че има по-високо златно съдържание, постигнато чрез многократно 
пречистване с огън. В България става популярна като перпера или златица. 
Пак тогава се появява и сребърната аспра, букв. ‘бяла’, като подразделение на 
перперата. След превземането на Византия турците калкират названието на 
аспрата като akçe (ak – ‘бял’). Появява се и „цветният“ каламбур Ak akça kara 
gün için – Бели пари за черни дни.

В Каролингската империя златният стандарт се сменя със сребърен и се 
въвежда тричленната система либри-солиди-денарии. По идея либрата (фр.
livre) трябва да тежи един фунт, солидът (фр. sou) е 1/20 от нея, а 12 денария 
(фр.denier) правят един солид. Тази система функционира почти през цялото 
европейско средновековие и известна със съкращението LSD (librae, solidi, 
denarii). В германските езици монетите могат да носят други названия: фунт, 
шилинг, пенинг, но латинската традиция продължава в съкращенията, с които 
се обозначават съответните монети. Така например в английски  два фунта, 
три шилинга и шест пенса се изписва £2.3s.6d., където £, s и d са първите бук-
ви на librae, solidi и  denarii. 

Славяните са поддържали търговски отношения с германците и самият 
глагол  коупити произлиза от готската форма  kаuрōn. Германските наз-
вания на монетите са заети и в славянските езици: skilling на старобългарски 
се предава като скълѧзь, а penning – като пѣнѩѕь: покажитеми 
скълѧзь кинъсъны.они же принѣсѧ емоу пѣнѩѕь 
(Старобългарски речник/ скълѧзь) „Покажете Ми данъчната монета. И те 
Му донесоха един динарий“. По времето на епископ Вулфила е разпростра-
нена монетата centenionālis, разговорно centus. В готски тя е заета като kintus, 
а в старобългарски става цѧта (Фасмер/цата). Съответно цѧтоимьство, 
синоним на блѫдилище, е място, където с блудство се изкарват пари. В 
новобългарски, когато вече действат други звукови закони, същият латински 
корен със значение ‘сто’ е зает през албански (qind) във формата кинти жарг. 
‘пари’.

Благодарение на дългото господство и икономическа мощ на Рим, латин-
ската терминология продължава да живее и в средновековна Европа. Солидът 
става нарицателно име за пари в Италия (i soldi).  От същия корен е и saldo – 
счетоводният баланс, разликата между приходи и разходи. Латинската дума 
soldarius ‘платен, на който му се плаща’, стеснява значението си до „солдат“ – 
наемен воин. Денарият, макар и излязъл от употреба, във Франция до късно се 
използва за изчисляване на лихви. Така например 5% лихва (1/20) се обозна-
чава като „denier 20“. (Аманати  2012: 311).

Арабският халифат завоюва много от земите, принадлежали на Рим: 
Сирия, Египет, Северна Африка, Сицилия, Испания. Редица монетни дво-
рове попадат в ръцете на арабите и те продължават да секат златни динари. 
Динарът и до сега е официални валута в редица арабски страни, в Сърбия и 
в Македония (денар). Римската система от теглилки също се възприема от 
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арабите. Мярката от сто либри centenarium влиза в арабски като qintār, а у нас 
кантарът става синоним на везни (ET/kantar). Унцията, или в гръцко произ-
ношение oúnkia, се разпространява в арамейския език на Сирия като uqiyyā 
и с тази си форма е заета в арабски. В турски придобива облика okka и през 
османския период оката тежи 400 дирхема (драма) или 1,28 кг (ET/okka). 
При арабите византийските монети претърпяват метаморфоза: християнската 
символика се сменя с мюсюлманска. Но понеже в исляма изображенията на 
живи същества са забранени, монетите започват да се украсяват с калиграф-
ски изписани изречения от корана.

Калиграфията преживява небивал разцвет и в Османската империя. Един 
от върховете на османската калиграфия е туграта – личният монограм на 
султана. Според преданието, Орхан І, син на основателя на държавата Осман,  
полагал върху държавните документи намастилен отпечатък от ръката си. 
Придворните калиграфи обработвали този отпечатък, като с плетеница от 
арабски букви изписвали името и титлата на владетеля. Туграта, като персо-
нален герб на царстващия монарх, стояла и върху монетите. Последната, 35-а 
тугра на 36-ия и последен султан Мехмет ІV, е изсечена през 1920 г. върху мо-
нетата от един грош или 40 пари (Ахмедов 2012). На турски думата се изписва 
като tuğra, но в ново време буквата ğ е престанала да се произнася, затова в 
български е заета като тура. С думите ези и тура се обозначават аверсът и 
реверсът на монетите. Ези произлиза от думата yazı – ‘написаното’. 

Почти всяко понятие, свързано с икономика и пари, съдържа в себе си ис-
торически сюжет. Румънските bani препращат към изискването глобите да се 
плащат със звонкови пари в епоха, когато е господствала натуралната размяна 
(ДЕР/ban). В странните номинали от 25, 35, 45 кята върху бирманските банкно-
ти се вижда влиянието на нумерологията върху генерал У Не Вин – неограничен 
държавен глава на Социалистическа република Бирмански съюз (Мянма 2017). 
Произходът на талерите и доларите е свързан със сребродобива в чешкия град 
Яхимов, чието немско име е Йоахимстал. Не него дължат името си и руски-
те ефимки. В названието на албанския лек е закодирано името на Александър 
Велики, което албанците умаляват като Лека. За всяко название може да се на-
пише разказ, който отразява историята на стопанството и на политиката.
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СТИЛИСТИЧНИ РЕГИСТРИ В БЪЛГАРСКАТА И ФРЕНСКАТА ПРЕСА

The paper studies stylistics in Bulgarian and French press.
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Известен факт е, че стилистичните регистри са много и са комплексни и 
именно по тази причина думите се актуализират в процеса на комуникацията 
според кода и контекста, според отправителя и получателя на съобщението. 
Наблюденията показват, че най-релевантно е присъствието на експресивния, 
оценъчния и манипулативния стил на съвременната преса.

За да се илюстрират механизмите на комуникацията, особено подходящ е 
моделът на Р.Якобсон:

                          Контекст
Отправител – Съобщение - Получател 
                          Контакт
                          Код

Такива са според Якобсон необходимите елементи, за да се реализира ус-
пешната комуникация. Той подчертава, че във всяко съобщение присъстват 
всички елементи, но в различна йерархия според типа на текста.

Тези шест фактора пораждат шест различни езикови функции. Вербална-
та структура зависи преди всичко от доминиращата функция.

                             Комуникативна
Експресивна  – Поетическа – Апелативна
                             Фатична
                             Метаезикова

Ако  трябва да се ситуира медийната комуникация в този модел, то тогава 
ще се реализират най-вече две доминиращи функции – комуникативната, тъй 
като вестникът има за основна цел да информира, да дава коректна картина на 
света, и апелативната, защото той цели да повлияе върху получателя. Остана-
лите функции сменят местата си според жанра на текста.

Могат да се посочат и другите фактори, важни за медийната комуникация. 
Твърде рядко отправителят на съобщението е единствено журналистът, 

тъй като той се подчинява на издателската линия на вестника. Следователно 
той може да се определи като колективен продукт. Журналистът има задачата 
да информира своята аудитория – да казва това, което се случва в света, да 
представя неговата комплексност по-възприемаемо и разбираемо. 



93

Получателят на съобщението е аудиторията на вестника – една твърде 
разнородна и променяща се съвкупност от хора, която трудно може да се об-
общи и предвиди. За да бъде ефективно съобщението, журналистът трябва 
да се постави на мястото на читателя. Ето защо съществува един прост, но 
универсален за пресата  закон – закона за близостта. Този закон е резултат 
от множество ориентации (според Мартин-Лагардет), по-важните от които са 
времевата и географската ориентация. 

Другите пет ориентации са:
Психологическа – секс, пари, насилие, смърт, войни и др. Тази ориента-

ция е твърде важна и продуктивна за практиката на българската преса, която 
търси сензацията в лошата новина, в преекспонирането на събития, лишени 
от морални и етични стойности.

Афективна – драми, катастрофи, необходимостта от разтоварване и др. В 
това отношение българската преса също е представена твърде добре, тъй като 
непрекъснато акцентира именно на тези новини, като засилва чувството за 
несигурност и страх у аудиторията.

Социалнопрофесионална – тази ориентация създава възможност за ситу-
иране на отделната личност по отношение на другите в обществото. 

Политическо-идеологическа – тази ориентация се отнася към важните 
човешки теми: живота, смъртта, Бог и др.

Ежедневие – цените, заплатите, наемите, кредитите, сметките и др.

Специфики на журналистическия дискурс
Известен факт е, че вестниците трябва да използват прозрачен и разбира-

ем език, който не разрушава разбираемостта на текста. Трябва да се изолзва 
по-често деятелният залог, тъй като той създава динамичност на дискурса. 
Читателят си купува вестник, за да научи нещо, за да получи отговори на въ-
просите си. Журналистическият текст зависи от избрания жанр. Тук ще пред-
ставим класификацията на П.Шародо, който разграничава три дискурсивни 
модуса на медийното представяне.

Репортажно представяне – да се покаже всичко, което се случва в общест-
веното пространство (информационна бележка, монтаж, статия, резюме и т.н.).

Коментарно представяне – да се коментира защо и как се случва събитие-
то чрез анализи и различни гледни точки (коментар, критика, изборни дебати, 
хроника, редакционна статия, портрет и т.н.

Провокативно представяне – да се провокира сблъсък на идеи (интервю, 
дебат, фейлетон и т.н.)

Преди да се пристъпи към представянето на анализираните вестници, 
е важно да се направи разграничение между типовете преса – популярната, 
таблоидната и официалната, качествената.. 

Таблоидната преса е ориентирана към всички категории читатели и по-
ради това често я наричат масова. Търсенето на всяка цена на сензационното, 



94

което продава вестника, често води до множество компромиси с журналисти-
ческите принципи и морала. Масовата преса предлага мозаечна култура, коя-
то се обръща към твърде различна публика, като търси да привлече възможно 
най-голям блой читатели. Тя представя опростена картина на света, като ак-
центира по-скоро на емоцията, отколкото на аргументите. Според А.Замбова „ 
нейният стил е сензационен, понякога скептичен, понякога пряко дидактичен, 
тонът ѝ е популистки, модалността на изказването малко по малко залича-
ва границата, която разделя реалното и фикционалното“. Предпочитаните от 
таблоидната преса изразни средства са хиперболизацията, пародията, драма-
тизмът. Езикът на таблоида се актуализира чрез твърде нисък регистър, с мно-
го жаргонизми и с оразговоряване. След 10 ноември 1989 година дискурсът на 
новите български вестници се променя. Той следва движението на махалото и 
достига изцяло в другата крайност. 

В настоящото изследване изборът пада върху таблоидът „24 часа“, тъй 
като той има един от най-големите тиражи в България. Той се афишира като 
вестникът, който представя „новините такива, каквито са“. Отначало този 
вестник шокира публиката чрез своя език – агресивен, динамичен, експре-
сивен и най-вече успешен. Нещо повече, по онова време „24 часа“ нарушава 
нормите на морфологията и синтаксиса, като предлага шокиращи заглавия, 
понякога на границата на абсурда и цинизма. Това е първият вестник, който 
предложи истинско отклонение от сухия и скучен език на тоталитарната пре-
са, но това отклонение често стигаше твърде далеч от добрия тон.

Сред вестниците, които предлага френската преса, изборът за анализ се 
насочи към вестник „Libération“, въпреки че според специалистите той е офи-
циален, качествен вестник. Той е с лява политическа ориентация и е „ужас-
ното дете“ (както го наричат) на френската преса. Именно той е вестникът, 
който лансира във Франция шокиращите заглавия, в които преобладават фа-
милиарният тон, хиперболата и литотата, антитезата и перифразата, алите-
рацията и каламбура. „Libération“ обединява успешно типичните за масовата 
преса езикови похвати и т.нар. качествена информация. 

Както става ясно от краткото представяне на двата вестника, сравнението 
между тях може да се направи по посока на езика и стила им в заглавията. 
Именно това е целта на настоящата статия. Примерите, които се посочват тук, 
са използвани от ексцепирания материал в дипломната работа на Деница То-
тина “Jeux аllusifs dans les titres de presse francaise et bulgares“, 2002.

Най-напред няколко думи за журналистическията заглавия на вестниците.
Както е известно, почти всички читатели започват да четат вестника 

чрез първоначално избирателно разлистване на страниците и бърз преглед на 
рубриките, които ги интересуват. На практика за 3-4 минути 80 % от съдържа-
нието е прегледано. Читателят е свободен да избира и комбинира йерархично 
информациите, които му се предлагат, без да се съобразява с подредбата на 
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вестника. Най- често прочитът започва именно от заглавията, а те трябва да са 
информативни и да синтезират най-важното от съдържанието на материала. 
Според изследователите основните функции на заглавието  са:

Практическа – създаване на контакт с читателя.
Епифатична – анонсиране на новината.
Синоптична – водене на визуалния преглед на читателя в информацион-

ното пространство на вестника.
Прави впечатление, че основна роля за семиотичния и стилистичен ефект 

на заглавията имат асоциациите, които се създават чрез различните значения 
на думите в контекста. Характерно за изследваните вестници е асоциативно-
то интерпретиране на заглавия от различни области – книги, филми, песни, 
пословици и поговорки, сентенции, електорални послания, слоугани на ре-
клами и т.н. Най-често играта на асоциации се осъществява чрез трансфор-
мация на пословици и известни изрази, като се заменя една дума с друга или 
като се включат в друг, различен контекст. Тъй като по този повод подробно са 
обяснени езиковите  механизмите на тези трансформации в друго мое изслед-
ване (Стилистични кодове на комичното в „Записки по българските въстания“ 
на З.Стоянов и „Преди да се родя и след това“ на Ив.Петров“), тук няма да се 
спирам на тях. Може обаче накратко да се каже, че всички изброени посло-
вици, поговорки, сентенции, песни и т.н. действат като фразеологизми, като 
клишета, които читателите разпознават без проблеми. В журналистическите 
заглавия те са подложени на модификации, а твърде често вестниците сами 
създават псевдопословици, като имитират истинската структура на послови-
ците. Степента на трансформация може да бъде различна:

• замяна на фонеми;
• добавяне на нов елемент;
• игра с отрицанието;
• замяна на една лексема с друга;
• разместване на елементите на идиома

Целта на тези трансформации с познати изрази е да улесни възприема-
нето и да привлече вниманието на читателя, като предизвика ефект на излъ-
ганото очакване, изненада (Р.Якобсон, М.Рифатер). По този начин се създа-
ва най-напред асоциативен стимул, а впоследствие и стилистичен контекст, 
което от своя страна нарушава линейното четене на текста с пропускане на 
познатото и прави впечатление на читателя.

Примери от в. Libération:
• L′argent fait leur bonneur вместо негативното послание на истинската 

поговорка  L′argent ne fait pas le bonneur
• Tous les chemins de l′art mènent à la colère des artistes sud-américains 

– добавяне на нови елементи (Всички пътища водят към ...)
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• Теrrorisme: l′union sans la force вместо : l′union fait la force (Съедине-
нието прави силата) Et pourtant, ils tournent

• Salariés de tous les pays, unissiez-vous vite! вместо Prolétaires de tous 
les pays, unissiez-vous (Marx)

• Il n′y a pas de jeunes fumeurs sans feu – замяна на fumée с  jeunes 
fumeurs (Няма дим без огън)

• Mieux vaut un médecin que rien вместо Mieux vaut peu que rien (По-
добре малко, отколкото нищо)

• Et pourtant, ils tournent вместо Et pourtant elle tourne (И все пак тя се 
върти – Галилей)

• Du pain et des bombes вместо Du pain et des jeux (Хляб и зрелища)
• Docteur George et Mister Bush вместо Docteur Jekyll et Mister Hyde
• Pour qui sonne le glas (За кого бие камбаната – Хемингуей)
• A la recherche de l′événement marquant вместо A la recherche de temps 

perdu (По следите на изгубеното време – Марсел Пруст)
• En attendant jeudi вместо En attendant Godot (В очакване на Годо – Са-

муел Бекет)
• Corse: les liaisons mafieuses вместо Les liaisons dangereuses (Опасни 

връзки – Шодерло дьо Лакло

Примери от в. „24 часа“:
• Шушу-мушу цар събаря ли? вместо Шушу-мушу къща събаря.
• Върни Лютвитата, да е мирна държавата вместо Вържи попа, да е 

мирно селото.
• Нов парламент, нов късмет вместо Нова година, нов късмет.
• Бил Гейтс дава, пъдарят – не вместо Царят дава, пъдарят не дава.
• Кой не скача, е Шенген вместо Кой не скача е чарвен.
• Уолстрийт е на една ръка разстояние вместо слоугана на рекламата 

на „Астика“ – На една ръка разстояние.
• Дойде новото бреме! Вместо афиш на НДСВ – „Дойде новото време“
• Той не е вместо изборния слоуган на Петър Стоянов „Той е“; тук има и 

варианти „Пак Той“, „Пак ще е Той“ и т.н.
• Един неразделен клас – от името на известна песен на „Тоника“
• Ето, Симеон пристига – цитат от песен по повод завръщането на Си-

меон Сакскобурготски
• 100 кила панели давам, само да те управлявам вместо рефрена на 

песента „Сто кила ракия давам, само да те притежавам“
• Екна „Не щеме ний шенгенство...“ вместо „Не щеме ний богатство, 

не щеме ний пари“
• Вземете бирата, кафето, но газта ми оставете – от песента „Развод 

ми дай“
• Новият дворец на царя вместо заглавието на приказката „Новите дре-

хи на царя“
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• 100 години самота – по Маркес
• На прощаване – по повод изтичането на мандата на Костов
• Дневникът на един президент вместо „Дневникът на един луд“ на Гогол
• Зен и изкуството да плащаме данъци вместо „Зен и изкуството да се 

поддържа мотоциклет“ на Робърт Пърсиг
• Крайчовски, който живее на покрива вместо „Карлсон, който живее 

на покрива“ от А.Линдгрен
• Досиета с нежни имена вместо „Тайфуни с нежни имена“ на Б.Райнов

Като извод може да се каже, че в. 24 часа се доближава много до таблоид-
ната преса чрез своите характеристики – приближаване на читателя до масо-
вата култура,  шокиращи заглавия, свързани с пари, власт, политика и спекула. 
Търсенето на сензационност твърде често е причината за избор на подобни 
заглавия. Културата на чалгата в голяма степен формира вкуса на масовия 
читател и българската преса (с някои изключения) се съгласява с това, като се 
включва в този начин на мислене, с тези ценности и с този език. Причината: 
по-големи тиражи – повече пари.

Вестник Libération по-често търси асоциативни връзки с класически 
културни фактори, които формират съзнанието на масовия читател. В този 
вестник много повече са количествено трансформациите на заглавия на кни-
ги, отколкото на песни, типични за масовия вкус. Освен това тези заглавията 
се откриват във всички рубрики – Политика, Спорт, Култура, Наука, докато 
във в. 24 часа те са свързани най-вече с политиката и бизнеса. 

Разбира се, културните традиции във Франция са утвърдени отдавна, цен-
ностите са формирани с косенсус в обществото и в повечето случаи цялата 
френска преса ги поддържа и разпространява. Може би, защото, освен да ин-
формира, тя има за цел и да възпитава, колкото и патетично да звучи това у нас 
и в наши дни. За масовия български читател тя може би е скучна, защото не 
изобилства със сензационни съобщения и полуистини като българската пре-
са, но целта ѝ не е тази.

И понеже винаги става дума за пари, характеристиките на нашата преса 
едва ли скоро ще се променят. А на нас, изследователите, не ни остава нищо 
друго, освен да я четем понякога - с цел да я анализираме.
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Борис Парашкевов, СУ „Св. Климент Охридски“

ЛЕКСИКОЛОГИЧНИ ЕТЮДИ 13

1. На 31 декември 2018 г. в телевизионната игра „Стани богат“ един от 
въпросите гласеше: Названието на коя порода кучета буквално означава 
„работник“? Отговорът трябваше да се открие измежду четирите опции ла-
брадор, пекенез, доберман, санбернар. От последвалия коментар се разбра, 
че някога на канадския полуостров Лабрадор португалски рибари кръстоса-
ли привнесена порода кучета с местната, използвана за теглене на шейни, и 
получения клепоух мелез с черна или сиво-кафява козина нарекли лабрадор, 
което на португалски означавало работник. Кучето безспорно носи името на 
полуострова, естеството на чийто епоним е спорно, но обикновено се свързва 
с фамилното име на португалския мореплавател Жоао Фернандеш Лаврадор 
(1454–1505). В него се отразява португалското деятелно име lavrador ‘земеде-
лец; орач’, производно от глагола lavrar ‘ора’, унаследен от латинския laboro 
laborare ‘трудя се, мъча се’, производно от съществителното labor ‘усилие, 
труд, работа’. 

В другите европейски езици името на полуострова и на кучешката поро-
да било релатинизирано и се изписва Labrador/ labrador. Приравняването на 
лабрадор в телевизионната игра с означението работник (още повече че тези 
кучета се използвали за изтегляне на рибарските мрежи) се дължи на етимо-
логично правилното, но семантично некоректното му асоцииране с латински-
те думи labor и laborare. Некоректно поради обстоятелството, че за разлика 
от итал. lavoro ‘работа, труд’, lavorare ‘работя, трудя се’, lavoratore ‘работ-
ник’ наследниците на латинизмите labor и laborare в португалски, испански 
и френски са стеснили значението си в посока ‘обработвам земята, ора’, срв. 
исп. labrar ‘обработвам; ора’, labrador ‘орач, земеделец’, френ. labour ‘оран’, 
labourer ‘ора’, laboureur ‘орач, копач; земеделец’ редом с посочените по-горе 
португализми lavrar ‘ора’, lavrador ‘земеделец; орач’. На тяхно място в съот-
ветния език са се наложили нови означения за глаголите работя, трудя се, а 
именно порт. trabalhar, исп. trabajar, френ. travailler с изходна база народно-
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латинския глагол *trеpaliare ‘изтезавам с уреда за мъчение trepalium (букв. 
„триколец“)’. Очертаният семантичен развой мъка, усилие > труд, работа не 
е уникален, срв. стбълг. м©ка‘мъка, мъчение, страдание’, легнало по данни 
на Българския етимологичен речник (т. 4, с. 381 сл.) в основата на рум. muncă 
‘работа, труд’ (остар. ‘мъка, изтезание’), унг. munka ‘труд, работа’.  

След като се уточни, че лексикалната база, залегнала в географското озна-
чение Лабрадор, а оттам и в киноложкото лабрадор1, фактически е португал-
ската дума lavrador ‘земеделец; орач’, редно би било да се спомене наличието 
на омонима лабрадор2 като име на натриево-калциев фелдшпат, от който е 
изградена интрузивната скала лабрадорит, открита най-напред на въпросния 
полуостров. Характерен за минерала е оптичният ефект лабрадорисценция – 
породената в него чрез дифракция ярка синьо-зелена дъга (т.нар. иризация), 
на което се дължи красотата на лабрадорита.

Бележките около латинизмите labor и laborare дават повод да се огледа 
кои техни производни и в какъв вид са намерили достъп в български. На пър-
во място това са лаборатория ‘работно помещение за научноизследователски 
опити’, лаборант/ лаборантка ‘работещ(а) в лаборатория’ и лаборантски 
‘отнасящ се до лаборант’, възприети отчасти чрез рус. лаборатория, лабо-
рант(ка) и лаборантский от нем. Laboratorium с деятелното име Laborant, 
респ. на неговото женскородово съответствие Laborantin. Първото застъпва 
адекватно laboratorium, с което в средновековния латински първоначално на-
зовавали работното помещение на алхимиците. Любопитни са съвременните 
скъсявания на тази дума чрез началословна фрагментация в англ. lab, френ. 
labo, нем. Labor.

Деятелните имена са субстантивации на косвенопадежната основа 
laborant- на латинското сегашно причастие laborans, род.п. laborantis ‘рабо-
тещ’ към глагола laboro. Със старофренско посредничество латинското съ-
ществително labor дава началото на англ. labour ‘работа, труд’, употребено 
атрибутивно в наименованието на английската работническа партия Labour 
Party, което на руски е преведено с лейбористская партия, а оттам на българ-
ски с лейбъристка партия. Иначе казано, в руски било създадено прилагател-
но лейбористский, с което кореспондира означението за членовете и привър-
жениците на партията лейборист, адаптирани на български с лейбъристки и 
лейбърист. 

Префигираните латински глаголи elaboro ‘изработвам’ и collaboro ‘съ-
труднича’ (образувани съответно с представка е-/ ех- ‘из-’ и con- ‘съ-’, аси-
милирана на col- в позиция пред /l-/) са представени в рядката книжовна 
заемка елаборат ‘писмена работа, съчинение’ (чрез нем. Elaborat сщ. от 
лат. elaboratum букв. ‘изработено’, субстантивирано минало причастие на 
elaboro), респ. в поредицата колаборирам ‘сътруднича’, колаборатор ‘съ-
трудник; изменник’, колаборация ‘сътрудничество; изменничество’, колабо-
рационист ‘изменник’. Техни източници, отчасти в немска модификация, са 
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френският глагол collaborer ‘сътруднича’ (документиран през XIX в. с латин-
ски прототип collaboro) и неговите производни collaborateur, collaboration, 
collaborationniste, развили през Втората световна война пейоративното зна-
чение ‘сътрудничество, респ. сътрудничещ на хитлеристките окупатори’. В 
руски към заемката коллаборационист е образуван абстрактум коллаборацио-
низм ‘предателско сътрудничество на колаборационистите с окупаторите’ с 
побългарен облик колаборационизъм, употребяван в по-ново време също в 
смисъл на съглашателство, нелоялно сътрудничество между партии и други 
обществени организации с цел извличане на облаги.  

2. Двете книжовни заемки от международната културна лексика саркас-
тичен ‘язвителен, присмехулен’ и сарказъм ‘язвителна насмешка’ водят на-
чалото си от гръц. σαρκαστικός ‘злобно насмешлив’ и σαρκάσμος ‘язвител-
ност, злобен присмех’. В основата им лежи глаголът σαρκάζω с преносното 
значение ‘уязвявам, подигравам се’, развило се доста изненадващо от първо-
началното ‘разкъсвам, късам от плътта’, тъй като е образуван от σάρξ, род.п. 
σαρκός ‘месо, плът’. Производно от това съществително е както медицински-
ят термин саркома ‘злокачествен тумор, който се образува от съединителна 
тъкан’ (с гръцки прототип σάρκωμα, чието окончание -ωμα служи за означа-
ване на туморни нараствания), така и композицията саркофаг. Това наиме-
нование най-напред на древни гробове или ковчези, изготвени от цялостен 
каменен блок, отразява гръцкото словосъчетание σαρκοφάγος (λίϑος) букв. 
‘месояден (камък)’, като втората съставка -φάγος на двусъставното прилага-
телно се основава на глагола φάγω ‘изяждам’. Приема се, че се има предвид 
особен варовиков камък, който – добиван край малоазийския град Асос (днес 
Бехрамкале в Турция) – имал свойството да разпрашва бързо плътта на погре-
бания мъртвец. 

В народния латински език гръцката заемка, установила се в латински с 
гласеж sarcophagus, очевидно се е срещала в съкратен вид *sarcus, регистри-
ран със старофренски облик sarcou, но съхранил се до днес само в нем. Sarg 
‘ковчег’ и нидерл. zerk ‘надгробна плоча’. Това означава, че ако не се отчете 
настъпилата в народния латински декомпозиция, а се потърси отговор на въ-
проса каква конкретна лексикална субстанция се крие зад нем. Sarg, верният 
отговор относно етимологичната зависимост на немската и нидерландската 
дума от гръцката σάρξ ‘месо, плът’ със сигурност няма да звучи сериозно, а 
може би дори гротескно.

3. Популярният медицински термин инфаркт е означение за инцидент, 
настъпил поради внезапно прекратен приток на кръв до част от тъкан или ор-
ган, предизвикващ отмирането му и евентуално смърт на заболелия. Най-чес-
то с него се визира инфарктът на миокарда, наричан просторечно сърдечен 
удар. Терминът представлява деглутинация на латинския абстрактум infarctus 
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букв. ‘запушване’, производно от глагола infarcio infarcire ‘натъпквам’. Със-
тавен е с интензивираща представка in- ‘въ-’ от farcio farcire ‘тъпча, пълня’ с 
формално вариращи минали причастия fartus/ farctus/ farsus.

В субстантивиран вид *farsa народнолатинската женскородова форма на 
причастието farsus била унаследена като кулинарен термин във френ. farce 
‘(месна) плънка’, застъпен адекватно в нем. Farce сщ. В Австрия вследствие 
на регионален консонантен развой /rs/ > /rʃ/ галицизмът придобил гласеж Fa(r)
sch, с който дал началото на пол. farsz и рус. фарш, а оттам и на бълг. фарш 
‘смляно или кълцано месо с подправки, приготвено за пълнене; самата мес-
но-зеленчукова плънка’. В български автентична френска заемка и етимологи-
чен дублет на фарш е литературният термин фарс, означаващ комедиен жанр, 
изграден върху заплетени недоразумения. Той отразява вторичното значение 
на френ. farce, оформило се в резултат на средновековната практика шеговити 
сценки да се вмъкват като „плънки“ в паузите на сериозни религиозни драми. 
Впрочем днес заемката се използва изключително в преносен смисъл за нещо 
нагласено, фалшиво, нескопосно, срв. следните примери от електронната вер-
сия на Българския национален корпус към Института за български език при 
БАН: Да сложим край на този фарс... И двамата знаем, че тази твоя сватба 
беше фарс... Колко още смяташ да продължаваме този фарс?

Деноминативно образувание от рус. фарш е глаголът фаршировать 
‘пълня с фарш’ с минало причастие фаршированный, които също са заети 
в български:  фаршировам ‘пълня със смляно месо или със ситно наряза-
ни зеленчуци’ с адективирано минало причастие фарширован ‘напълнен със 
ситно нарязани зеленчуци или месо’. Доказателство за тяхната автономност 
е обстоятелството, че рус. фаршировать и бълг. фаршировам не кореспон-
дират с австризмите faschieren ‘меля месо’, респ. причастните им форми с 
неговото минало причастие faschiert, в субстантивиран вид das Faschierte 
‘кайма; ястие от мляно месо’ (срв. и композицията Faschiermaschine ‘месо-
мелачка’). Доколкото прототип както на нем. farcieren ‘напълвам с плънка, 
приготвена за месни и рибни ястия’, така и на австр. faschieren ‘меля месо’ е 
френ. farcir ‘тъпча, напълвам с кълцано месо и зеленчук’, може да се предпо-
ложи, че семантичният преход от ‘пълня, натъпквам’ към ‘кълцам, смилам на 
кайма’ и звуковото опростяване /rʃ/ > /ʃ/ при австрийския глагол са протекли 
под влияние или поради кръстосване с немския haschieren ‘накълцвам месо’, 
отразяващ използвания в готварството френски hacher ‘насичам; накълцвам’ 
със старофранкската по произход произвеждаща основа hache ‘брадва, сатър’.

4. Известно е, че изразът Танталови мъки е свързан със събития от гръц-
ката митология и в частност със съдбата на лидийския или фригийски цар 
Тантал (гръц. Τάνταλος). Бидейки син на Зевс и нимфата Плуто, той станал 
любимец на боговете и бивал допускан до тяхната трапеза. В дръзкото си 
желание да изпита всезнанието им Тантал нарязал на късове своя малък син 



102

Пелопс (гръц. Πέλοψ), които сготвил и им поднесъл за храна. Те, естествено, 
прозрели безочието му, съединили късовете и съживили Пелопс, а Тантал на-
казали да страда в Тартара (най-мрачното място в подземния свят), потопен 
до шия във вода и заобиколен от плодове, без да може да посегне и да се 
докосне до тях. Неговият син Пелопс пък станал прочут владетел, на кого-
то назовали полуостров Пелопонес, свързан някога със сушата чрез малък 
провлак. След като в края на XIX в. през провлака бил изграден Коринтският 
канал, Пелопонес се превърнал в истински остров, свързан със сушата чрез 
мост. По този начин името му окончателно оправдало своя замисъл: гръц. 
Πελοπόννησος букв. Островът на Пелопс. Това означава, че детерминат в 
името поначало е гръцкото нарицателно νήσος ‘остров’, което е съставна част 
и на други географски собствени имена. В рамките на Република Гърция това 
е валидно за гръцкия архипелаг от 12 големи и 10 малки острова в източната 
част на Егейско море, наричан Δωδεκάνησα, тоест Додеканези букв. ‘дванаде-
сетте острова’ (с детерминант числителното δώδεκα ‘дванайсет’).

Извън Гърция, но с помощта на гръцките прилагателни πολύς ‘много’, 
μικρός ‘малък’ и μέλας ‘черен’ е наименуван тихоокеанският островен регион 
на североизток от Австралия, включващ Полинезия ‘многоостровен регион’, 
Микронезия ‘регион с малки острови’, Меланезия ‘черноостровен регион’. 
За първи път наименованието Полинезия било използвано през 1756 г. от 
френския учен Шарл дьо Брос (1709–1777) по отношение на многохилядните 
острови в Тихия океан. През 1831 г. френският изследовател и картограф кон-
траадмирал Жул Дюмон д’Юрвил (1790–1842) предложил по време на една 
беседа пред Парижкото географско дружество съдържанието на понятието 
Полинезия да бъде географски ограничено, като успоредно с него въвел озна-
ченията Микронезия и Полинезия. Това свое трояко подразделяне на региона, 
известен отчасти и под името Океания, обосновал с етнически и езикови ар-
гументи, при което с детерминанта μέλας ‘черен’ в Меланезия визирал черно-
кожите ѝ обитатели.

Чрез аналогична структура в смисъл на ‘индийските острови’ е оформено 
името на островната държава Индонезия, разположена на Малайския архипе-
лаг. Индийски преселници се появили на Ява, Суматра и съседните острови 
още преди началото на съвременното летоброене. Около 1800 г. с колонизи-
рането на страната от холандски мореплаватели се появили нейни наименова-
ния като Източна Индия и Нидерландска Индия. В края на XIX в. възникнало 
означението Индонезия, популяризирано от германския учен Адолф Бастиан 
(1826–1905) в книгата му „Индонезия или островите на Малайския архипе-
лаг (1884–1894)“. В комбинация с латинската дума auster ‘юг’ гръцката νήσος 
‘остров’ лежи накрая в основата и на лингвистичните термини австронезий-
ски и австронезистика – наука, която изследва австронезийското езиково 
семейство, наброяващо над 1200 езика, говорени от островитяните от Тас-
мания до Великденския остров и от Тайван до Нова Зеландия. Означението 
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австронезийски било изковано от немския езиковед и етнолог Вилхелм Шмит 
(1868–1954). 

Във всички коментирани дотук наименования старогръцката дълга гласна 
/е:/ в рефлексите на съставката νήσος, означавана с буквата „ета“ /η/, се тран-
скрибираше адекватно с <е>. Това е валидно също за имената на старогръц-
ката колония от VI–V в. пр.Хр. на Кримския полуостров Херсон/ Херсонес 
(гръц. Χερσών/ Χερσόνησος с лексикална база χερσόνησος ‘полуостров’) и на 
едноименния днешен град в Южна Украйна Херсон. В средно- и новогръцки 
произношението на въпросната дълга гласна се видоизменило на /i/ (наричана 
вече „ита“, а настъпилият своеобразен развой – итацизъм), така че в рамките 
на съвременни гръцки селищни имена тя коректно се транскрибира с <и>, 
срв. например структурно тъждественото с Херсонес име на курортното сели-
ще Херсонисос на остров Крит.
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Яна Сивилова, СУ „Св. Климент Охридски“

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ВЪРХУ ЕРОС, ТАНАТОС И АГАПЕ

The text proposes a stylistic analysis from a psychological perspective in the framework 
of P. Simpsons’ point of view theory. As it is dedicated to professor Yuliana Stoyanova and 
her last book “Eros and Agape” a special accent is put on the nature of love and its different 
aspects which form a complicated (dis)integrity.

Key words:  magical realism, Vassil Georgiev, Eros, Thanatos, transformation

„Сеньори, приятно ли ще ви бъде да чуете един прекрасен разказ за лю-
бов и смърт…“

Според Ружмон това начало на Тристан от Бедие минава за идеалното 
първо изречение на роман (Ружмон 2003:15). С него избрах да започна този 
текст, посветен на 40-годишната работа на проф. Юлияна Стоянова в Катедра-
та по български език. 

Публикациите на Юлияна Стоянова ще оставят трайна и ярка следа в бъл-
гарската наука. Тя първа работи толкова прецизно и обхватно при изследване 
на езика през онтогенезата. Нейните трудове анализират  всички равнища на 
детската реч. Открояват тенденции и предлагат тълкувания. Те са важен ори-
ентир не само за психолингвистите, но и за работещите в съседни области, 
както и за цялото езикознание, което тъкмо развитието на детската реч освет-
лява от неочакван ъгъл. 

В това изложение обаче се обръщам към един по-слабо познат, но също 
много привлекателен аспект в нейната научна работа – интерпретациите на 
литературни текстове.

Бих искала да ги определя като стилистични, тъй като изхождат от ези-
ковите специфики. Както твърди С. Фиш стилистиката се ражда като реакция 
на субективността и липсата на прецизност в литературознанието. На одо-
брителния екстаз на литературната критика, тя противопоставя ясни линг-
вистични описания. От тях тя преминава към интерпратеции, които убедено 
смята за обективни (Фиш 1981: 53). Според Симпсън, стилистиката охотно 
допълва езиковедските методи с психологически и философски теории. И все 
пак решаваща роля при прочита има находчивостта на интерпретатора който 
предлага свое тълкувание на символите.

Сред множеството публикации на проф. Стоянова, анализиращи литера-
турните текстове, бих искала да откроя само: Архетипното в романите на 
Димитър Димов (2001), Гледната точка в наративния дискурс (2000), Глу-
павият мъж, умната Елиза и ламентация за нероден Петко (2003), Който 



105

не обича – загива; който обича – също…(2003) Деминуитиви, гледна точка 
и личните истории на персонажите в творчеството на Павел Вежинов 
(2012). 

Тласък за написването на този конкретен текст обаче несъмнено е послед-
ната ѝ книга Ерос и Агапе – литературни превъплъщения (2018).

В нея въпросът за осъзнаването, разбирането и приемането на Другия, 
за вглеждането в себе си с цялата безпощадност и подозрителност, на която е 
способен чувствителният индивид се оглежда в лицата на любовта, в Ерос и 
Агапе, два често взаимоизключващи се аспекта, чиято дисхармония има раз-
рушителни последици.

Самата проф. Стоянова посочва, че като вдъхновение за подготвянето на 
монографията Ерос и Агапе е послужил текстът на П. Карагьозов за паро-
центризма в  пространството на любовта, под заглавие Интимните шеги на 
партоцентризма в романите „Шегата“ на Милан Кундера и „Дивата Вол-
ност“ на Анче Мин.

Тук с анализа на разказа Смъртта е разврат на В. Георгиев добавям 
една „постсоциалистическа реплика“ в този диалог. Разглежданият художест-
вен текст е част от сборника Деград,  отличен с наградата Хеликон през 2011 г. 
заради „трагическия оптимизъм в едно писане, което познава трансгресията, 
и заради вярата в човека въпреки всичко, което не ни е спестено за него“ (Кул-
турни новини, 16.12.11 г.) 

В Смъртта е разврат гладената точка на повествователя е специфична, 
тъй като наративът се води от първо лице – разказвачът е субект, но също и 
обект на разказа. Авторът стои на оптимистична позиция по отношение на 
възможността за саморефлексия. Ако си послужим с терминологията на Же-
рар Женет позицията на наратора е вътрешна, емоционалните движенията на 
Аз-а са познаваеми, те се очертават чрез verba setiendi (Женет 1983: 186).

Повествованието в  първо лице е свързано с интереса към различните 
пластове на Аз-а и хармоничните и дисхармонични отношения между тях 
(Велева 2000: 212–213). Идеята за противоречието в личността не е нова в 
развитието на човешкото познание. Според Ернст Касирер още древните 
египтяни са вярвали в наличието на пет души, само една от които – Ка – 
е безсмъртна1 (Касирер 1998:301). Към тази разнопосочност на съзнанието 
ХХ в. привнася прозрението, че „диалогизирането с Другия преминава през 
диалогизирането със себе си, със своята – по-добра, по-лоша, по-идеализира-
на, по-покварена – половина“ (Стоянова 2018: 63).

Разказите в първо лице единствено число са сюжети, обвързани с лич-
ностови трансформации. Според М. Велева те противопоставят предишно-
то на актуалното Аз и насочват вниманието  върху промените, настъпили 

1 Представата за единство на Аз-а е относително късна и е свързана с идеята за мо-
рална отговорност, която определя съдбата ни след смъртта.
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като резултат от психологическа криза2, която може да бъде съпътствана от 
социални и политически сътресения3. В този смисъл Смъртта е разврат 
предполага пределна трансформация, тъй като главният герой умира и про-
дължава съществуването си в друго измерение. С тази особеност са свързани 
някои специфики във фигуратива – употребата на украсяващи епитети в на-
чалото на разказа („Ще ти покажа новата си зелена фланелка на жълти и 
червени цветя“; „Направих супа от дървесни гъби, които намерих в гората 
привечер… Времето изтрива спомените, променя състоянията, обезобразя-
ва предметите, но няма как да унищожи една пораснала в бръшлян, леко 
мърлява, но все пак наша си любов), които впоследствие се оказват алюзион-
ни, тъй като зелената фланелка се разчита като метафора на гроба, а дървес-
ните гъби и бръшлянът като алюзии към характерната за гробищните паркове 
растителност.

По същия начин можем да разгледаме и сравнението за спрелия влак, с 
който влюбените се разминават като гари. Концептуализацията за живота като 
пътуване е архетипна и широко използвана и извън границите на художест-
вената литература. Тя е избледняла, явява се в самото начало на разказа (ве-
роятно под влияние на киното) и въпреки че не е много оригинална, подготвя 
преобръщането (неочаквания край на повествованието).

Въпреки наличието на психологическа перспектива, тъй като е кратка 
форма Смъртта е разврат не може да представи толкова сложно проти-
воборство между отделните гласове в съзнанието, между Аз-а и Свръхаз-а, 
между съвестта и влеченията. Тук вътрешният свят е прочетен основно чрез 
опозицията преди: сега. 

Времевият план е разцепен. Актуалната ситуация – времето на разказва-
не, е очертана по-пестеливо с дейктични думи: („днес ще направя от любимия 
ти чай… днес обаче, докато те чакам да дойдеш, съм светъл и красив…“).. 

Планът на спомена е представен обемно. Той е субективен, пречупен 
през съзнанието на Аз-а, очертан с глаголи в минало несвършено и минало 
свършено време („В полумрака на поредната загубена нощ в електроклуба 
не виждах очите ти, а само две черни дупки, поглъщащо насочени към мен. 
Когато черните дупки най-накрая ме прихванаха и приближих, изстинах в 
синьо-сивите ти очи, загубих се в черната ти коса...“). 

Повествователят е издигнат в централно съзнание, модалността в разказа 
е деонтична и буломична. Нараторът акцентира върху желанията, които го дви-
жат и оформят външното му поведение. В плана на спомена той се самоопре-
деля като един от многото лентяи в Деград, водещи безсмислено и саморазру-
шително съществуване. Чрез  бъдеще предварително и бъдеще предварително 
в миналото, съответно в аподозиса и протазиса са демонстрирани обичайните 

2 Например „Нерви“ на Кирил Топалов
3 Например  „Антихрист“ на Емилиян Станев или „Естествен роман“ на Георги 

Господинов
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му действия преди запознанството с любимата и невъзможността да се повто-
рят след трансформацията, която тя провокира у него:

Ако не беше се появила, това щеше да е една от поредните ми вечерни 
срещи с огледалото, поставено на масата, с бял прах, навит на охлюв вър-
ху него, също навити банкноти, миризма на пот, леко развалени скърца-
щи зъби и зачервени погледи, които съблазняващо се усмихват. Погледи на 
лица, чиято подпухнала кожа след осем или девет часа ще е разпукала вечер-
ния грим – с подути клепачи, учестен пулс и разширени зеници – лица които 
скръбно пият бира, ракия или само вода. 

Неговото „преди“ е очертано с няколко запомнящи се детайла, създава-
щи релефна сетивна картина със звуци, образи и аромати: „скърцащи зъби, 
червени очи, аромат на пот“. Разказвачът е просто един от множеството, кое-
то пропилява живота си в нощните клубове. Той се самообозначава в текста 
единствено с възрастта си и с мизерното жилище. Според някои изследова-
тели представянето на дома, стаята, т.е. на микропространството, е начин да 
се създадат определени асоциации с вътрешния свят на литературната фи-
гура (Велева 2000: 252). Обикновено в първоличния повествователен текст 
разказвачът, който е и главен герой в повествованието, се оглежда в поток, 
витрина, езеро или огледало (Велева 2000: 260), но тук се натъкваме на игра 
с конвенцията („Това щеше да е една от поредните ми срещи с огледалото, с 
бял прах“). Образът остава максимално неопределен, което улеснява иденти-
фикацията с четящия, но и унищожава претенцията за познаваемост.

Съзнанието на любимата е йерархично подчинено на съзнанието на нара-
тора. Гледната точка към него е външна, бихейвиористична. До края на разказа 
тя остава загадъчна и непроницаема. Мислите и емоциите ѝ не са изобразени, 
те се разчитат в отделни жестове спряморазказвача, които не са мотивирани, но 
които той тълкува като проява на определено чувство на взаимност: 

Когато се целуваме, единият държи бирата, другият редбула, а фъс-
тъците поставям в левия преден джоб на панталона. Получава се така, че 
когато тръгна да прибирам фъстъците в джоба, ти виждаш това и ра-
достно се приготвяш да те целуна.

Въпреки че е бегло скицирана, любимата носи някои черти, които ни поз-
воляват да я впишем в архетипа на анимата, основно поради нейната свое-
нравност и поради физическото преживяване, което провокира срещата с нея, 
загатващо именно за надземно присъствие.

Тя е значещият Друг, който трансформира мъжа и интегрира Аз-а от раз-
пръснатите фрагменти, изтръгва го от безсмисленото и самоубийствено без-
времие:
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Всичко това спря да го има, когато ти се появи, защото беше абсурдно 
да съществува едновременно с теб.

Днес обаче, докато те чакам да дойдеш, съм светъл и красив, зъбите ми 
блестят…

Разказът е изграден като обръщение, като нежна и съкровена изповед към 
нея. Тя задава перспектива към бъдещето и остойностява общото минало. По-
явява се присединяващото първо лице множествено число („ще си говорим 
дълго“, „прохладният вятър свиреше парчето, което слушахме, преди да си 
тръгнем на раздяла“) при пресъздаването на малкото спомени и надеждата 
за общо бъдеще.

Текстът е структуриран като лирически наратив. Правят впечатление 
многобройните анафорични повторения и синтактичният паралелизъм, които 
ритмизират изказа, създават мелодичност и го сближават с поетичното гово-
рене („Ще си говорим за онези неизядени фъстъци, за непрочетените кни-
ги, за неполепналия морски пясък по краката ни – за всички общи спомени, 
предмети и състояния, които се разминаха с нас като гари, профучали бясно 
край спрял влак… Времето изтрива спомените…“). 

Повторението от различен тип е доминиращ начин за създаване на меж-
дуизреченски връзки и организиране на микротекстовете („…лица, които 
скръбно пият бира, ракия или само вода. Лица, чиито скрити от клубното 
осветление недостатъци, денят иронично ще разкрие…“). Това постоянно 
подемане на елементи от предишното изречение създава впечатление за ес-
тествен разказ, в който мисълта се обогатява и конкретизира в следващото из-
казване.  Изложението напластява впечатления и фрагменти, без да ги струк-
турира логически. Както образите, така и пространствата, се появяват като 
късове, врязващи се в съзнанието – деформирани, изопачени, пречупени през 
емоционалните състояния на разказвача. 

Текстът постоянно играе със смяната на времевата перспектива. Прос-
пекциите и ретроспекциите изграждат един нехронологичен разказ, в който 
реално и фантастично се вплитат безвъпросно и неаргументирано. 

Диалозите са представени пред съзнанието на разказвача, като косвена 
реч, която постоянно се допълва от оценките за ставащото. 

Твърдо заявих, че на две ракии слушам Хофман, на третата обаче пиш-
ката ми спира да слуша, казах и се втурва напред да гони непослушни малки 
дупета като твоето, обявих и в блатото на тоя тъпанарски контекст голя-
мата ми пишка подгони малкото ти дупе или обратно, така и не разбрах от 
мъглата, вече бях позагубил представата си за размери и посоки на движение. 

Цитираната реч се разгръща чрез цитирана мисъл, неизказана гласно, и 
по този начин конструира образа на разказвача, като непатетичен, но симпа-
тичен влюбен. Чрез съпротивопоставянето на външната и вътрешната реч на-
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раторът коригира или иронизира произнесеното, за да се удържи на границата 
между патетичното и тривиалното. Помислените, но непроизнесени репли-
ки, доразвиват персонажа, те съдържат именно образованата страна на Аз-а, 
която остава незаявена. Основна част от текста заема диалогът, с помощта 
на който се разгръща действието. Тук грубостта е новата светска условност, 
която повече от всичко се бои да не звучи сантиментално.  

Реалният разговор е противопоставен на разговора след смъртта („но чу-
вам само своите реплики“):

Казаха, че мога да мина да те видя за последно – онея, дето вдигат пар-
ното, как кои, шегувам се.

Тази трагическа ирония напомня на един от най-хубавите образци от бъл-
гарската литература. Тя е кулминация в постоянна авторефлексия, която след-
ва външната реч на разказвача,  чрез нея се постига мярата при привличане-
то на ниските регистри („в блатото на тоя тъпанарски контекст“, „всички 
тези уродливи и криви приказки ми се струват както да са от някой различен 
и по-грозен свят“, „това си го запазих за мен, звучеше твърде претенциозно 
за електронно парти“, „глупостите, които наприказвах“) и персонажът ус-
пява да удържи светлата струя в разказа. 

В Смъртта е разврат, също както в анализираните от Ю. Стоянова ро-
мани на Д. Димов и П. Вежинов, докосването до Ерос отключва и сблъсъка с 
Танатос. Но ако през ХХ в. физическата любов влече гибел и разрушава Аз-а, 
то в началото на новото столетие съвсем естествено и неаргументирано ни се 
иска двете същности да разменят местата си.

Връзките между духовната любов (Агапе) и физическата близост (Ерос) 
в разказа е сложна и нееднозначна. Текстът се раздвоява в отношението си 
към Ерос, физическото желание е ясно заявено и дори опоетизирано. При 
самото запознанство, в първите реплики се тематизира именно сексуалният 
аспект в отношенията между половете. Мотивът за желанието, за еротичната 
любов остава докрая ясно разпознаваем в текста.  Диалогът между младежите 
е наситен с неевфемизирана лексика. И все пак в този вулгарен наратив един-
ствената любовна сцена е след смъртта на героя:

Шепна, докато за първи и последен път свалям пижамата ти, галя глад-
коизбръснатите ти крака... целувам те по корема, слизам от таксито, а 
сметката даже няма и пет лева.

Тя е нарисувана много деликатно. Прекъсването на разказа е още една от 
техниките, която Смъртта е разврат споделя с поетичните текстове, които 
говорят както с казаното, така и с премълчаното. 

Ерос се тематизира с асоциативния поток, който отключва самото заглавие. 
Въпреки че броят на метафорите в текста е малък, една от тях е изведена начело 
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като перспектива, през която трябва да бъде прочетен текстът. Тя съдържа общо 
съждение, претендиращо за универсална истинност. То е експлицитно тълкува-
но в разказа чрез надрасканото с маркер на църквата на съботяните („Развра-
тът е грях! Грехът е смърт!“). Известно е, че при метафората двата елемента 
имат обща сема (поне един дори периферен признак, въз основа на който се 
извършва заместването). Когато метафората почива на далечно сравнение, ло-
гиката на нейното възникване е изрично (понякога подвеждащо) посочена в те-
кста. Смята се, че развратът е интимност без любов, т.е. тя лишава близостта от 
най-съкровената ѝ същност. Така смъртта, която разделя влюбените, е най-чу-
довищният грях (разврат), тя лишава живота от вътрешния му смисъл.

Наситен с метафори, т.е. алегория, е целият микротекст: „Но времето без 
теб започна да навява в съзнанието ми ветровете на тъжната пустиня, в 
която живеех, преди да те срещна – тези ветрове ме засипват, зацапват 
ме в мазната вихрушка от пясъчен прах, въртят ме безпощадно в нея, пре-
дупреждават, напомнят, пречат, и миришат на земя и пръст. Вече чакам, 
копнея, искам да те видя отново, за да издърпаш за ръката затъналото ми в 
пясъка същество, да ме качиш върху циците си като камила и да ме изведеш 
от пустинята“. Тук устойчиво е прокарана алюзията между предишното съ-
ществуване (като наркоман, безцелно, напразно, лишено от стойност) и смър-
тта. Християнската теза за любовта като божия благодат (Агапе) в този микро-
текст се преосмисля през любовта между половете, дори с нейната плътска 
реализация (Ерос), която е път към безсмъртието. Микротекстът проиграва 
една много древна идея, позната в Гърция и в източните религии4, където 
трансцедентното се постига чрез плътско изживяване. В разказа любовта е 
упование, тя е път към вечността.

Идеята за превъплъщение, за повторно завръщане на земята не е чужда 
и на християнството. С раждането на Исус Христос истинският Бог е станал 
човек, при това истински човек…  Мракът наистина е получил светлина… 
Занапред любовта вече не е бягство и постоянен отказ от любовния акт. Тя 
започва отвъд смъртта , но се връща към живота (Ружмон 2003: 65).

Въпреки че психологическата перспектива в изложението се откроява, то 
дължи своята уникалност на играта с конвенциите на разказване. На мен не 
е известен друг пример за повествование в първо лице, което продължава от-
въд смъртта. Това безвъпросно разширяване на перспективата и пренасянето 
на центъра отвъд мислимото, провокира уникално нуминозно преживяване. 
Може би нещо от тази игра между реално и фантастично, с целия съпътстващ 
ужас от допира с отвъдното откриваме в нашата фолклорна балада.  

Едва във финалния абзац на разказа нараторът прекъсва своя вътрешен 
монолог-обръщение към любимата и преминава от буломична към обективна, 
епистемична модалност: 

4 Имам предвид тантризма и оргиите в чест на Дионис, Деметра и пр. 
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Тя дойде в един и десет, усмихна се на черно-бялата ми снимка от камъ-
ка…постави два карамфила – жълт и червен, изпуши една цигара, изпрати 
ми въздушна целувка и си тръгна – чао и приятна вечност. 

Перспективата към любимата остава външна, но финалната реплика от-
варя полето на смисловите интерпретации, едновременно съпричастна и дис-
танцирана, тя по-скоро поставя под съмнение идеологията за способността 
ни да надхвърлим границите и да постигнем безсмъртие чрез любов. Този 
финал овладява сантименталността и тушира мелодраматизма. В безпорядъ-
ка на времето се убеждаваме, че (да си послужим с една фраза на Дени дьо 
Ружмон) щастливата любов няма история в западната литература (Ружмон 
2003:51), защото „не е вече любов това, което се превръща в действителност“ 
(Ружмон 2003: 34).

Техниката на изграждане на разказа е типична за постмодернизма. Изло-
жението е отворено към ниските жанрове и регистри, на места то гравитира 
към периферията и дори отвъд периферните пространства на литературата. 
Създава се колаж от вицове („на двадесет и три, но запазена“), садо-мазо 
увлеченията („строга господарка“), филмовите алюзии – при въображаемия 
разговор с бащата полковник („тати, мога ли да си поиграя горе горе, опа, 
извинете, господин полковник…“), апросдокетона („по възрастта посрещат, по 
пишката изпращат“5).

Изобразителна стратегия в постмодернизма е отварянето към жаргонната 
лексика („чалга не ям“, „продължавам с лафовете“, „да цъфна при вашите“) 
и употребата на клишета (Дойнов 2004). Използването на вулгаризми се про-
вокира едновременно от желанието за противопоставяне на изкуствения бла-
гоприличен стил и стремежът към стилизация на младежкия език. 

От друга страна, е очевидно желанието да се изгради представа за лю-
бовта, в която плътският и духовен елемент са неделими. В голяма степен в 
отношението си към сексуалното Смъртта е разврат (въпреки вулгарната 
лексика) остава един старомоден разказ, който постоянно подчертава физиче-
ския аспект на привличането, но всъщност описва платоническата любов, в 
която единствената еротична сцена е деликатна и разположена след смъртта 
на героя. 

Разказът е подражание на традицията на магическия реализъм в латино-
американската проза (Хулио Кортасар, Карлос Фуентес, Г. Г. Маркес). Той 
превежда на български (изпълва със софийски сюжет) една чужда литератур-
на техника. Известно е, че постмодернизмът се отказва от стремежа да търси 
новото в литературата, на преден план авторите поставят не сътворяването, а 

5 На практика е преобразувана известна поговорка. Паремиите са типични за устната 
реч и въпреки художественото си оформление, те съдържат обобщения и насоки, които 
процъфтяват в безписмените култури. 



112

четенето, рецепцията на текста („Някой друг пише същото стихотворение“)6. 
Смисълът на литературното се разчита в съпреживяването, а не в сътворява-
нето на текстовете (Дойнов 2004). Васил Георгиев превежда и прави достоя-
ние на българската литературна действителност открития, които са рожба на 
други традиции, за да даде възможност на българската публика да ги разпоз-
нае и преживее като свои. В този смисъл може да се разглежда и заимстването 
на отделни пасажи в повествованието от произведения на Кортасар и Жорж 
Батай. Постмодернизмът не иска да бъде нов, той присвоява гласове и поч-
ерци, а авторът проговаря чрез фрагменти от други текстове (Дойнов 2004).

Въпреки че поетиката на разказа е постмодернистка чрез автопародията, 
фрагментарния сюжет, интереса към секса и смъртта, колажната техника и от-
критото подражание на външни модели (Дойнов 2004), по съдържание Смър-
тта е разврат си остава старомоден разказ за обновяващата сила на любовта, 
която дарява живота със смисъл и която някак „трябва“ да преодолява дори 
смъртта. След толкова много идеологии, литературни школи и експерименти, 
ние все още очакваме от нея спасение. Тя не просто слива Ерос и Агапе, а ни 
насочва към безсмислието в това разделение. Истинската любов е единение 
между физическо и духовно, тя прави човека красив и го превръща в цялостна 
личност. Обуздава смъртта и ни дарява с вечност. 
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BABY TАLK – КОНВЕРСАЦИОНЕН АНАЛИЗ

Abstract: The role of baby talk is shown as a specific linguistic register and 
communicative strategy not restricted to the adult’s adaptation to the specifics of the 
communication with the child, but also has teaching, socializing and creative functions 
as far as it reflects the reverse influence of the child on the adults, revealing the creative 
potential of both sides. The methodology of Conversation Analysis (Garfinkel, Sacks, 
Schegloff, Jefferson) is applied to the study of conversations/dialogues between adults and 
children, which does not presume or set up beforehand any theoretical models or schemes 
of interpretation, but studies conversations in their spontaneous flow, as a specific ‘local 
management’ mechanism (‘network of procedures’) for the ordering of turn-taking as well 
as of the positions and roles in a given conversation.

Keywords: baby talk, ethnomethodology, conversation analysis, conversation, dialog

В научната и преподавателската ми работа особено място заемат дълго-
годишният творчески диалог и сътрудничество с проф. Юлияна Стоянова. 
Нейният принос в развитието на детската психолингвистика у нас няма как 
да остане незабелязан и неоценен. Достатъчно е да споменем монографиите 
Вашето дете говори (1992), Психолингвистични изследвания (2006), Индиви-
дуални вариации във  вербалното развитие (2009) и Ранно езиково развитие. 
От първите звукови последователности до многословни изказвания (2011).

Статията, която представям тук, съдържа моменти от дисертационното 
ми изследване „Езиковата социализация в ранната детска възраст и кому-
никативното взаимодействие възрастни – деца (социопрагматични аспекти“, 
2015 г.), чийто пръв внимателен читател и рецензент бе проф. Стоянова.

Основното допускане на дисертационния труд бе, че комуникативното 
взаимодействие „възрастни – деца“ притежава несводима до комуникацията 
между възрастните специфика. Тя се обуславя преди всичко от самия харак-
тер на този тип взаимодействие като езикова игра в асиметрична ситуация, 
при която, от една страна, възрастният доминира, „владее положението“, но 
от друга, е принуден да адаптира общовалидните езикови, речеви, комуни-
кативни правила, да развие специфични комуникативни прийоми, изразни 
средства и изкази, да създаде един вид специфичен език (говор) – baby talk, 
чрез който не просто да подпомогне усвояването на езика от детето чрез ре-
ализация на обучаваща функция, но и неговата езикова социализация като 
по-широк процес на овладяване на всекидневни компетентности. При това 
тук наблюдаваме не просто имитация, подражание на детето на вербалното и 
невербалното поведение на възрастните, а постъпателно разгръщане на креа-
тивния потенциал и на двете страни.
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Проведеният от нас лонгитуден експеримент в изследването на езикова-
та социализация в ранната детска възраст на деца от четири български се-
мейства от София изяви евристичните възможности на етнометодологиче-
ския подход и по-конкретно – на конверсационния анализ (Гарфинкъл, Сакс, 
Шчеглов, Джеферсън и др.), приложен към специфичната комуникативна си-
туация „възрастен – дете“. Потвърди се хипотезата, че по своите характерни 
особености този тип ситуация напомня спонтанен етнометодологически екс-
перимент, доколкото тук няма изградени (заварени) структури и системи на 
релевантност („фонови очаквания“), а те са в процес на изграждане; и също 
така, доколкото включването, участието на детето в комуникативното взаимо-
действие непрестанно оспорва, проблематизира всекидневните очевидности 
у възрастните.

1. Замисъл на експеримента

Данните, на които се позовава изследването, са резултат от лонгитуден 
естествен експеримент, който се състои в проследяване на комуникативното 
взаимодействие между възрастни и деца (1;5 – 3;7 години) в четири българ-
ски семейства в продължение на няколко месеца. Записите се проведоха в ес-
тествена домашна обстановка, по време на обичайните за детето всекидневни 
дейности (игра, хранене, обличане, приготовление за сън и т.н.). Децата са 
предимно в интеракция с майките им и/или с друго лице/лица от най-близкото 
им обкръжение и овладяват български език в монолингвистична среда.

Фокус на изследване са преди всичко изказванията на възрастните – „реч-
та на възрастните към децата“ – като вид регистър (baby talk) в рамките на 
техния (на възрастните) репертоар. Ето защо тези изказвания са анализирани 
не само в контекста на детските дейности – техните формални и преди всичко 
прагматични характеристики се представят отделно поради важната им роля 
в детското вербално и комуникативно развитие.

Разглеждам baby talk като специфичен лингвистичен феномен – продукт 
на обратното въздействие на детето върху възрастния, при което, от една стра-
на, възрастният се опитва да се адаптира към детското лингвистично развитие 
или по-точно към дефицита на лингвистичен опит у детето, а от друга, да го 
подпомогне, внасяйки корекции. Образно казано, baby talk може да се раз-
глежда като своеобразна „стълба“, която възрастният подава на детето, за да 
се изкачи то на следващия етап от своето развитие (езикова социализация), 
при който и двете страни вече няма да имат нужда от нея. Експериментално е 
доказано, че тази „стълба“ („опора“) става излишна и отпада около третата – 
четвъртата година от детското езиково формиране.

Резултатите от експерименталния материал по същество представляват 
„казуси“ (cases), които са анализирани чрез метода на конверсационния ана-
лиз (conversation analysis), обединяващ принципи на социолингвистиката и 
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прагматиката, разработен от Х. Сакс в тясна връзка с Х. Гарфинкъл като зна-
чима част от етнометодологическата програма. Впрочем едва ли ще е преси-
лено ако кажем, че конверсационният анализ има значим принос в развитието 
на етнометодологията. Както отбелязва К. Коев, „за влиянието на Сакс върху 
етнометодологията говори съавторството му (с Гарфинкъл – Г. Б.) на един от 
основополагащите етнометодологически трудове – статията „За формалните 
структури на практическите действия“ (Гарфинкъл, Сакс 1993: 46–69), както 
и статията му с Е. Шчеглов „Всекидневният разговор: отваряне на завършва-
щото“ (Коев 2013: 7; Гарфинкъл, Сакс 1993: 46–70; Шчеглов, Сакс 1993: 113–
139). Сакс е известен в световната социология и социолингвистика най-вече 
със своите Лекции по анализ на разговори (Lectures on Conversations) в два 
тома, публикувани през 1992 г. под редакцията на неговата ученичка и после-
дователка Г. Джеферсън.

2. Конверсационен анализ

Тъй като става дума за изследване на диалози между възрастни и деца 
чрез метода на конверсационния анализ, нека се спрем накратко на някои те-
оретични постановки (вж. Стоянова 2001: 342–346).

Централното понятие тук, разбира се, е самото понятие „разговор“ (диа-
лог), ситуиран като ядро на всекидневната ситуация. Всъщност, от една стра-
на, самият разговор представлява всекидневна ситуация (сцена), а от друга – 
той следва да бъде разглеждан в цялостния контекст на комуникативната ситу-
ация като всекидневна ситуация. Разговорите артикулират, но и конституират 
всекидневността, разбрана като системи и структури на релевантност (ин-
дексичност). Всекидневните комуникативни взаимодействия имат индекси-
чен характер – тоест, те могат да бъдат разбрани (стават разбираеми) само във 
всекидневните социални контексти (среди), с присъщите им „всерелевантни 
механизми“. Вън от тези всекидневни социални контексти разговорите стават 
неразбираеми и за да бъдат разбрани, се нуждаят от специални допълнителни 
пояснявания (експликации).

Но още по-съществено е, че разговорите са всъщност праксеологически 
механизъм за формиране на онези качества или способности (умения), свър-
зани, по израза на Сакс (Сакс 2013: 8), с вършенето „да се бъде ординерен“ 
(doing being ordinary). Иначе казано, детето, учейки се да говори, всъщност 
на практика усвоява способността да върши всекидневни неща, да бъде част 
от всекидневието на възрастните. От друга страна обаче, учейки се да бъде 
„ординерно“, то прави „бели“/„пакости“ (всъщност, изобретява свои начини 
за справяне с всекидневни задачи) и така по специфичен начин непрекъснато 
подрива, поставя под въпрос всекидневността на възрастните.

Като систематизира принципите на конверсационния анализ (КА), под-
чертавайки, че това научно направление  възниква в трудовете на Сакс, 
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Шчеглов, Джеферсън, Померанц и пр., Левинсън (1983) отбелязва нещо твър-
де съществено – КА се придържа към строго емпиричен (индуктивен) под-
ход, избягвайки всяка преддаденост, налагането на теоретични схеми. Как да 
разбираме това? Разговорите не следват някакъв предварителен „план“, „сце-
нарий“ или „стратегия“, които, в качеството им на такива, стават достъпни за 
научно изследване, тъкмо обратното – те са спонтанно възникващи, самораз-
виващи се поредици от изказвания (секвенции), които трябва да бъдат изслед-
вани именно в това им качество, без предварителна теоретична обвързаност.

Методът на КА се основава преди всичко на индуктивни процедури: об-
щите модели не са предположени, а са извлечени от множество записи (също 
и наблюдения) на спонтанно протичащи разговори. Акцентът се поставя вър-
ху възможността за избор на алтернативни изказвания като следствие от инте-
ракционните условия (условията, възникващи в хода на разговора, създадени 
посредством смяната на „ракурсите на говорещите“). Сакс изказва идеята за 
две основни особености на разговора: „1) не повече от една страна говори 
по време на единичния разговор и 2) смяната на ракурсите на говорещите“ 
(Шчеглов, Сакс 1993: 115). Оттук идва и разграничението между два основ-
ни типа релевантност: „транзитивна релевантност“ (transitive relevance), на 
възможното завършване на изказването, и „рекурантна релевантност“, оси-
гуряваща „смяната на ракурсите на говорещите“. Тази представа ни отвежда 
не към непрекъснати линии, а към мрежи от щрихи, множество разклонения, 
пресичания, връщания, засрещания и пр.

Заслужава също да се очертаят разликите, които Левинсън прокарва, 
между КА и анализа на дискурса (Левинсън 1983), в чийто рамки той вмества 
и популярната граматика на текста с представители като Богранд, Дреслер, 
ван Дайк и др. (вж. за българския език Е. Добрева и И. Савова 1994, 2004, 
2009 и др.). Докато анализът на дискурса прилага методологически подход 
на изолиране на основни единици на дискурса като „дискурсивни цялости“ 
и търси правила за дефиниране на „правилни“ в отличие от „неправилни“ 
дискурсивни последователности, КА следва принципите на етнометодоло-
гическото изследване на комуникативните взаимодействия като практически 
самовъзникващи всекидневни ситуации и като „практически постижения“ на 
дейността („работата“), които говорещите осъществяват – „практическите 
похвати, посредством които говорещите в ситуираните партикуларии на реч-
та имат предвид нещо различно от онова, което са способни да кажат с тъкмо 
толкова думи...“ (Гарфинкъл, Сакс 1993: 49).

И още нещо: особено важно за КА е придържането към практическите 
похвати, които самите членове на дадено общество (в дадена конкретна со-
циална ситуация) използват в процеса на комуникация, за да действат и да 
интерпретират действията на другите в собствените им социални светове. Ето 
какво пише по този повод Х. Сакс: „Несъмнено, има огромна полза в това да 
се вижда обичайното (к. м. – Г. Б.) в дадена сцена. То позволява да използваме 
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всевъзможни рутинни начини за справяне с нея. Така например, ако си имате 
работа с абсолютен чужденец, който, да кажем, шофира приближаваща кола, 
а в същото време вие пресичате улицата, ужасно полезно би било да знаете, 
че онова, което вижда той, когато ви гледа, е обичайното нещо, което ще види 
всеки благодарение на обичайните си релевантности, а не бог знае какво. И 
следователно да не ви се налага всеки път във всеки момент да решавате дали 
ви се дава шанс да пресечете или не“ (Сакс 2013: 15).

Преди да въведем още няколко основни понятия, с които си служи КА, 
нека разграничим понятието „разговор“, от понятието „диалог“, които често 
се употребяват като взаимозаменими. Диалогът може да бъде дефиниран в 
качеството му на прототипен вид използване на езика, залегнал в основата 
на човешкото вербално поведение. В известната концепция на М. Бахтин под 
диалог се разбира „всеки вид комуникация, включително монологичната“ 
(Добрева, Савова 2009: 37). Така например в Проблеми на поетиката на Дос-
тоевски, анализирайки различните типове диалози в творчеството на вели-
кия руски писател, Бахтин пише: „Но принципът на изграждане навсякъде е 
един и същ. Навсякъде – пресичане, съзвучие на репликите от открития ди-
алог с репликите от вътрешния диалог на героите. Навсякъде – определена 
съвкупност от идеи, мисли и слова преминава през няколко неслети гласове, 
звучейки във всеки от тях по различен начин“ (Бахтин 1976: 296). Диалогът, 
следователно, тук е „множественост от самостоятелни и неслети гласове, 
истинска полифония на пълноценни гласове“ (Бахтин 1976: 14). Той има кон-
ститутивно значение за човешкото мислене като цяло.

Но в КА диалогът получава по-конкретно и по-специфично значение – 
на специфично структуриран разговор между най-малко двама актьори, пе-
риодично сменящи комуникативните си роли „говорител – слушател“, които 
в хода на разговора се стремят да постигнат – за целите на комуникацията, 
в специфичните контексти на ситуацията, в която се намират – максимална 
степен на яснота и съгласие, при това, запазвайки различията помежду си, 
обусловени от различните социокултурни и биографични обстоятелства за 
всеки един от участващите актьори.

В своята Прагматика Левинсън (1983) не само приема интеракционния 
характер на диалога като специфично структуриран разговор, в който учас-
тниците свободно се редуват, но и прави уточнението, че този добре познат и 
преобладаващ вид говорене става най-често извън специфичните институцио-
нални (публични) рамки (училището, болницата, съдът и пр.) (Левинсън 1983: 
284), в неформални, нерегламентирани, неинституционализирани форми, при 
които редуването на участниците протича свободно и в които две или повече 
независими лица преследват често различни интереси (Стоянова 2001: 342).

Един от най-ярките признаци на разговора е редуването (turn taking) на 
говорещите лица. Един от участниците (А) говори и спира; друг участник 
(Б) започва да говори и после също спира. По този начин разпределението 



119

на реда на говорене между двамата участници (А и Б) е в последователност 
А – Б – А – Б – А – Б и т.н. Как обаче става така, че участниците постигат 
такова разпределение? Според Сакс, Шчеглов и Джеферсън (1974, 1978) ме-
ханизмът, който управлява редуването, съдържа мрежа от правила, подредени 
в локално ръководена система. „Постигането на тези особености поотделно 
и особено постигането на съвместното им появяване се осъществява от раз-
говарящите с помощта на използването на „механизъм“ за подреждане на по-
следователно поемане на думата от говорещите в даден разговор. Механизмът 
за поемане на думата включва като свой компонент мрежа от процедури за 
организиране на избора на „последващо говорещите“ и като друг компонент 
мрежа от процедури за локализиране на случаите, при които може или трябва 
да настъпи преминаване към последващо говорещия. Механизмът за поема-
не на реда оперира изказване по изказване“ (Шчеглов, Сакс 1993: 115). За 
разлика от институционалните, формално регламентираните механизми на 
(публично) говорене, например в съдебната зала, също така по време на изпит 
или на преглед, при които редуването, смяната на говорещия е предварително 
определено, „тук в рамките на всяко текущо изказване се извършва подобен 
избор“ и преходът към другия говорещ става релевантен“ (Шчеглов, Сакс, пак 
там). Тази релевантност, както посочихме, Шчеглов и Сакс определят като 
„транзитивна релевантност“. Тук (в този случай) особено важно е да се раз-
бере, че „разговарящите конституират разговорите в техния ход“ и за да се 
случи това, те използват „механизъм за поемане на реда“. Редуването (turn 
taking) на реплики бива разглеждано като „ходове“ или „стъпки“ (turns) на 
отделните комуниканти.

Както посочва Ю. Стоянова (Стоянова 2001: 343), съществена характе-
ристика, тясно свързана с редуването, е чифтната му организация: всеки раз-
говор се члени на съседни двойки изказвания, за които са прототипни следните 
комбинации: въпрос – отговор, поздрав – поздрав, предложение – приемане 
на предложението, похвала – минимизиране (на похвалата) и т.н. Съседните 
двойки изказвания са последователност от две изказвания, които: 1) са в непо-
средствена близост; 2) са произведени от различни говорители; 3) са подреде-
ни като първа и втора част; 3) са типизирани, така че определена първа част 
изисква съответна втора част, например – предложението изисква приемане 
или отхвърляне; поздравът изисква поздрав и пр.

Правилото за използване на съответните двойки изказвания изглежда 
просто: След като е произвел първата част на дадена двойка, текущият гово-
рител трябва да спре да говори, а следващият говорител трябва да продуцира 
в този момент втората част на същата двойка изказвания. Между изказвани-
ята в съседните двойки могат обаче да се появят други изказвания, наречени 
вмъкнати последователности (вж. Шчеглов 1972, цит. по Левинсън 1983). 
Тяхната функция е да осигурят предварителните условия за реализиране на 
втората част от двойката съседни изказвания. Строгият критерий за „съсед-
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ство“ в двойката се свързва с понятието за обусловена релевантност, според 
който критерий при наличието на първата част от двойката втората част е ре-
левантна и очаквана. В случай, че тази втора част не се появи, липсата ѝ става 
значима и трябва да бъде обяснена.

Всяка първа част на съседната двойка изисква определен кръг „стъпки“ 
като втора част, които не са равнопоставени. Някои от потенциалните отгово-
ри се възприемат като предпочитани, а други като непредпочитани. При това 
понятието за предпочитание отразява не индивидуалните мотиви (наклоннос-
ти) на комуникантите, а може по-скоро да се опише във връзка с понятието 
„маркираност“ в лингвистиката. Така, предпочитаните втори части на съсед-
ната двойка са немаркирани – те са по-чести и по-прости структурно. Непред-
почитаните втори части, от своя страна, са маркирани посредством различни 
видове структурни усложнения, например: а) произнасят се след значително 
забавяне; б) започват с „предисловие“, маркиращо непредпочитания им ха-
рактер; в) съдържат някакво обяснение защо не може да бъде реализирана 
предпочитаната втора част.

Изграждането на двойките съседни изказвания на принципа на предпо-
читанието е наречено преференциална организация (Левинсън 1983: 307). 
Подобна организация позволява понятието за съседни двойки изказвания да 
продължи да описва определен набор от очаквания независимо от факта, че 
за повечето двойки съществуват множество алтернативни втори части. Пре-
ференциалната организация на разговора се надгражда над локалната орга-
низация, която оперира върху последователности от две „стъпки“ – текуща и 
следваща. В разговора обаче съществуват и други типове последователности, 
опериращи върху три, четири и повече редувания. Такива са комбинираните, 
включващи т.нар. корекции и предпоследователности.

Корекциите трябва да се тълкуват в буквалния смисъл на този термин: те 
включват всякакъв вид коригиране на вече произнесено изказване – било на 
семантично, било на формално или на прагматично равнище. Класификация-
та им се извършва по два основни признака: в зависимост от това, кой е ини-
циаторът на поправката и кой я извършва. Следователно те могат да бъдат: а) 
корекции по самоинициатива или по инициатива на друго лице; б) автокоре-
кции или корекции от друго лице. Броят на редуванията в последователност, 
съдържаща корекция, е подчинен на преференциалната организация, която 
дава предимство на самокорекциите – на първо място по самоинициатива.

Може да се допусне, че преференциалната организация индикира „вър-
шенето да бъдеш ординерен“ (Сакс). „Мисля, че не става дума за това, пише 
Сакс, че човек не произвежда история, макар вероятно да прави наблюдения, 
а че нагласата на съзнанието да се „върши бъдене ординерен“ е по същество 
следната: задачата ви в живота е единствено да гледате и да съобщавате оби-
чайните аспекти на всяка евентуално обичайна сцена. Това ще рече, че онова, 
което търсите, е да видите как всяка сцена, в която сте въвлечени, може да 
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бъде превърната в ординерна, в обичайна сцена (к. м. – Г. Б.) и това е всичко 
(Сакс 2013: 11). И когато (доколкото) в хода на разговора се появи момент 
на „противоречие“, „неправилност“, „грешка“, задейства автоматизмът на са-
мокорекцията, като един от механизмите на вършенето „да се бъде ордине-
рен“. Категорично непредпочитани са корекциите, извършени от друго лице 
(Левинсън 1983: 341). Затова в повечето случаи другото лице предпочита да 
„подаде“ покана за самокорекция, дори самото то да е в състояние да извърши 
корекцията.

Съществуването на предпоследователности също е обусловено от 
действието на предпочитанията, тоест от действието на преференциалната 
организация на разговора. Така, преди да произнесем речеви акт, съдържащ 
някакво искане, често се опитваме да внушим на събеседника си да формули-
ра нашето искане като предложение, изхождащо от самия него. По този начин 
неговото предложение би изпреварило нашето искане и би го смекчило или 
би го направило ненужно. Това е функцията на предпоследователността, не-
речена от Шчеглов (1979, цит. по Левинсън, 1983) „предискане“. Предискани-
ята са породени от обстоятелството, че речевият акт, съдържащ предложение, 
се предпочита пред този, съдържащ искане. 

Доколкото преференциалната структура играе роля при изграждането на 
всички видове последователности, предпоследователностите се наблюдават 
твърде често. Те могат да се реализират не само като предискания, но също 
и като предсъобщения, предпокани, предуговорки и пр. Характеризирайки 
предпоследователностите, Левинсън (1983: 346) подчертава, че те не са прос-
то поредните реплики, които стоят пред други в редуванията: те заемат специ-
фично място в специфичен тип последователност с определени дистинктивни 
белези. Казано най-общо, предпоследователностите имат функцията да про-
веряват дали са налице определени предварителни условия за реализиране на 
съответното речево действие – покана, искане, съобщение и т.н. Понятието 
за предпоследователности позволява репликите в разговора да се осмислят 
вече не просто като „стъпки“ (turns), а като „позиции“ (positions). Позиция-
та на дадена реплика отразява връзката ѝ не непременно с непосредствено 
предхождащата я реплика. Например последователност, включваща искане за 
действие, може да се реализира в няколко позиции. Обобщавайки резултатите 
от КА, които привежда във втората част на монографията си по прагматика, 
Левинсън подчертава, че този анализ позволява разширяване и разрешава-
не на част от проблемите, свързани с непреките речеви актове, а друга част 
от тези проблеми елиминира като илюзорни (Левинсън 1983: 369). Според 
него, т.нар. непреки речеви актове в позиция 1 са предискания, формулира-
ни по такъв начин, че да предизвикат отговора в позиция 2 при втората част 
от съседната двойка. Така погледнато въпросът, дали те имат „буквално“ или 
„непряко“ значение, просто не възниква (Левинсън 1983: 363).
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3. Речта на възрастните към детето (baby talk)

Казвам всичко това, за да формулирам следната теза: въведените дотук 
теоретико-методологически постановки на КА и описващите ги основни по-
нятия (разговорът като специфична дейност със свои особености и организа-
ция – всерелевантни механизми, спонтанност, секвенционална и преференци-
ална организация, специфични типове релевантност, свързани с редуването, 
поемането на думата в хода на разговора и пр.) могат да бъдат използвани 
при проследяване и изследване на особеностите на диалога между възрастни 
и деца в ранна възраст, но това не може да стане буквално, а изисква адапти-
ране на подходите и понятията към спецификата на комуникативното взаи-
модействие „възрастни – деца“. Детското развитие, разбира се, не може да 
се осъществи извън стимулиращата роля на езиковата среда. Общуването на 
децата с възрастни от непосредственото им обкръжение е решаващо в начал-
ните етапи на процеса на овладяването на езика. Дори привържениците на 
теорията на „вродените знания“ на универсалната граматика признават това.1

Специфичната комуникация между възрастни и деца като социолингвис-
тичен вариант на езика – опростен регистър baby talk – е с ясно диференци-
рани функции: адаптивна, афективна и обучаваща (вж. например Фъргюсън 
1977). Обучаващата функция на речта на възрастните към децата, интуитив-
но осъзната от повечето възрастни, се осъществява само чрез и във процеса 
на комуникация – и то благодарение на високата адаптивност, невероятната 
ѝ подвижност и гъвкавост. Тази реч е „фино настроена“ спрямо равнището 
на когнитивните и лингвистичните способности на децата. И тъй като някои 
нейни черти се променят в резултат на очакванията и обратната връзка с де-
тето-адресат, това позволява разглеждането ѝ като акомодационна реч (вж. 
Алексова 2000, също така по-подробно вж. Ю. Стоянова 2006).

Тематиката на речта на възрастните към децата е тясно обвързана с кон-
кретната ситуация, в която протича общуването: отнася се преди всичко към 
„тук“ и „сега“ протичащато действие или с други думи към неговите конкретни 
практически контексти. Това се потвърждава в редица изследвания от 70-те и 
80-те години (обобщени от Стоянова 2006: 58): по данни на Т. Крос (1977) на-
пример, 72% от изказванията на майките, отправени към деца на възраст от 1;7 
до 2;8 години кодират онова, което извършват майката и детето в дадената си-
туация („тук“ и „сега“) на комуникация. Повечето от изказванията на възраст-
ните отразяват ситуации и събития, които децата вече разбират (Уелс 1974) или 
семантични отношения, които вече са усвоили (Сноу 1977). Фъргюсън дори 

1 Привържениците на универсализма приемат, че всеки език съдържа в основата си 
ограничен брой универсални принципи на изграждане, които съставляват т.нар. универ-
сална граматика. Поради това, че са вродени, тези принципи не трябва да се усвояват в 
процеса на езиковото развитие. На научаване подлежи голямото количество специфични 
характеристики, наречени „периферия“ (Чомски 1986), например морфологичните пара-
дигми с техните многобройни изключения, лексикалните единици.



123

представя списъкът от пет основни теми, преобладаващи в езика на комуника-
цията между възрастен и малко дете: роднини, тяло, качества, животни, игри 
(вж. Фъргюсън 1977). Само по този начин регистърът baby talk, разглеждан и 
като входни езикови данни (в психолингвистичен аспект), би могъл да постига 
обучаващата цел, към която е насочен в процеса на езиковата онтогенеза.

Структурните характеристики на baby talk се извеждат от стандартната 
реч на възрастните, посредством процеси на опростяване – например, изпус-
кане на копулата или определителния член в изречения като „Бебе гладно“, 
вместо „Бебето е гладно“, и на изясняване, водещи към по-висока редундант-
ност, например чрез повторение на думи, фрази или цели изречения, чрез па-
рафразиране на многозначни конструкции и т.н. (Фъргюсън 1977). В основата 
на тези процеси лежи стремежът на възрастните да постигнат успешна кому-
никация с децата. Затова е и предложението на Р. Браун опростяващите и из-
ясняващите процеси да бъдат обединени в един комуникативно-изяснителен 
компонент (Браун 1977). А експресивният процес (на Фъргюсън), чрез който 
в изказванията се добавя афект, емоция и който обяснява високата честота на 
деминутиви, както и на хипокористични образувания, Р. Браун (1977) опреде-
ля като втори компонент, структуриращ baby talk.

Ю. Стоянова (2006, 2011а, 2011b) анализира и обсъжда редица особе-
ности на българската реч на възрастни към деца. Разгледани са предимно гра-
матични и прагматически характеристики, в последствие и тези, свързани с 
фонетико-фонологичното равнище. Данните, изнесени от Стоянова (2011а), 
сочат, че в диалозите между възрастни и деца изобилстват примери, в кои-
то децата получават сигнали, че тяхната речева продукция се „отклонява“ от 
стандартната. Това става по два начина: а) чрез повторения на детските из-
казвания и б) чрез метаезикови коментари, които съдействат за развитието на 
метаезиковата функция при децата. Същевременно, според мен, заслужава да 
се подчертае и обратната страна на процеса, който, както отбелязах, приема 
формата на адаптиране на комуникацията от страна на възрастния към детето, 
по-скоро като един вид „тактически“ ход, чрез който да се помогне на детето 
да „поправи“ грешката.

И така, възрастните носители на езика владеят, от една страна, структури-
те, посредством които се граматикализира дадено комуникативно намерение, 
и, от друга, условията за успешна употреба. Освен това, част от тяхната ко-
муникативна компетентност е и следването на принципи и максими, изклю-
чително важни за успешното протичане на всекидневната вербална комуни-
кация между носителите на даден език. При детето всичко това тепърва пред-
стои да бъде усвоено. Същевременно твърдението за „универсалността“ на 
определени постулати и максими трябва да се приема с известна условност. 
Най-малкото поради факта, че няма общовалидни постулати, принципи, иде-
ализации, вън от дадена конкретна културна среда и че те варират съобразно 
конкретните социокултурни фактори.
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ЦВЕТОВЕТЕ В БЪЛГАРСКАТА И УНГАРСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ

Abstract: Colors are present in all areas of our life, even their absence has a meaning, 
life is black and white or grey without colors.

The study reviews colors black, white, blue, red, yellow and grey in the Bulgarian and 
Hungarian phraseology. Black stands mostly for death, sorrow and darkness. White is the 
opposite – it symbolizes birth, happiness and light. Blue connotes beating due to the hint a 
hit causes to our skin. Green means green light – free go – borrowed from the traffic light. 
Red is the color of health, yellow the color of illness. Grey is linked to economy.

Keywords: colors, phraseology, lingual images

При изследването на езиковата картина на света трябва да се намерят 
отговори на въпросите какви форми на мислене, какви опити, какви цен-
ности и какви квалификации се концентрират в езика, как изглежда всичко, 
което се фиксира в него, както и да се включи визията на човека за света, 
която стои под въздействието на дадена общност. Традициите, обичаите, 
нормите, нравите, поведението не се променят толкова бързо, колкото соци-
алните структури, затова езикът представя културния архив на една общност 
(Банчеровски 2008: 142). Според Банчеровски езиковата картина на света се 
проявява в граматичните и в езиковите структури, в лексиката, фразеологи-
ята, синтаксиса, семантиката, етимологията, стилистиката, ономастиката и 
речевия етикет.

Все пак обаче езиковата картина на света се проявява най-ярко при фразе-
ологичните единици, чиито проучвания представят интересни данни относно 
използването на езика, манталитета и културата. Особено интересни в този 
ред на мисли са фразеологизмите с компонент цвят в своята структура. Цве-
товете от своя страна се явяват във всички сфери на живота, като даже лип-
сата на пълния цветови спектър се означава посредством цветови термини, 
напр. животът е черно-бял или животът е сив. Интересното в тези примери 
е, че именно регистрирането на отсъствието на богата палитра от цветове се 
предава отново с помощта на цвят. Цветовете имат голямо влияние, доколкото 
влияят активно върху възприемането на заобикалящия ни свят, определят мо-
дата, представят общоприети явления. Точно тази последна тенденция насочи 
нашето внимание към цветовете. В човешката комуникация е известна упо-
требата на цветове с едно и също значение в различни култури. Достатъчно 
известни са примерите бяло знаме – предаваме се,  бял воал – булка, червен 
кръст – медицинска помощ, черен креп – смърт, и т.н.
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В доклада се разглеждат словосъчетания с компонент цвят в българската 
и унгарската фразеология. Първо се представят фраземите, които се срещат и 
в двата езика, след което се дават различията. В настоящия текст включваме 
цветовете черен, бял, син, зелен,червен, жълт и сив, като са анализирани по-
вече от 300 фраземи. 

1. ЧЕРЕН

Общи фраземи в българския и унгарския език с компонент черен са черен 
петък и fekete péntek, като и за двете значението е „злощастен ден, в който 
се струпват беди“. В унгарския език фраземата е развила и допълнително, 
конкретно значение – „ден на глобална борсова криза“. Времево удължаване 
виждаме в словосъчетанието черни дни – в българския език периодът се оз-
начава чрез плурализация на съществителното име, докато в унгарския език 
е налице сингуларизация – fekete nap. И на български може да се използва в 
единствено число: за мен това беше черен ден, но по-характерно е в плурал. 
Значението обаче се запазва или остава сходно – лошо, неблагоприятно време. 
Все пак в мисленето на унгарците fekete nap ‘черен ден’ се използва за тъжен, 
фатален ден. Подобна емоционална крайност обуславя единственото число 
– фаталните за човека събития се случват за момент, не могат да заемат цял 
период от време. Словосъчетанията от този тип са изградени по антонимичен 
принцип – спрямо противните им бели дни/бял ден. От скоро по аналогия с 
английския език стана масова употреба на черен петък, като ден с огромни 
намаления по магазините от black friday. 

И в двата езика се среща черно ми е пред очите/feketén lát ‘в черно виж-
дам’ за песимистична позиция спрямо случващото/случилото се. При тези 
фраземи откриваме определен акцент върху субективността на възприемане-
то – всичко ми се струва по-лошо, отколкото е в действителност.

Характерно явение е свързването на черния цвят с определени животни: 
куче, котка, овца, овен, агне, кон, гарга. При този процес се наблюдава разно-
посочност в смисъла на фраземите – от отрицателен през ироничен към поло-
жителен и дори възхвален. При това в някои от фраземите цветът се назовава 
пряко /чер овен/, в други се замества чрез подобие /вран кон/, в трети – от-
съства, но се подразбира /мойто гардже най-хубаво/. Някои от словосъчетани-
ята са общи за българския и унгарския език. Типичният пример е черна овца/
fekete bárány ‘черно агне’. Употребяват се за човек, за когото има утвърдено 
недобро мнение, поради което всички негови постъпки се забелязват и обсъж-
дат. Фраземата и в двата езика има второ значение, което обаче не съвпада. В 
българския език денотатът може да е човек с лоши, недобри прояви, който 
рязко се отделя по тях от близките си или от хората изобщо; в унгарския език 
става дума за невинен човек, когото винаги смятат за виновен. Fekete macska/
черната котка в унгарския е символ на нещастие, от самото животно трябва 



128

да се пазим; в българския минава ми черна котка път значи претърпявам 
неуспех в някакво отношение. 

В българския език Е. Недкова и М. Алмалех (Алмалех 2008) правят из-
следвания върху цветовете. Интерпретациите на Е. Недкова за черно и бяло 
намираме продуктивни, поради което тук ще следваме нейните класифика-
ции (Недкова 2003). Черният цвят е символ на смъртта, нещастието, тъгата, 
тъмнината и има отрицателен оценъчен характер. Това значение се открива 
във фраземите черно чернило (силна скръб); га хванеш черния свят (когато 
умреш); предавам на черната земя (погребвам). 

Черният цвят е символ на страдание, мъка, нещастие във фраземите с 
черен повой/пояс ме е повила майка ми (много съм нещастен, водя тежък, не-
радостен живот); описвам с черни бои/краски –  в мн. ч. (представям в лоша 
светлина); гледам през черни очила (възприeмам песимистично нещата).

Самата черна забрадка е символ на скръбта, нещастието, траура и се сре-
ща във ФЕ връзвам черна кърпа на главата (ставам причина някой да е в 
траур; в траур съм) и черни забрадки (майки на загиналите).

Много характерна черта на унгарския език е, че често употребява сравне-
ния. Почти за всички цветове има сравнения, които изразяват колко е силен и 
експресивен самият цвят. Сравненията винаги са конкретни, употребяват се 
за дадена част от човешкото тяло и означават определена черта. За изразяване 
на черен съществуват фраземите fekete, mint a holló ‘черен като гарван ’(напр. 
за човешка коса) – подобно и на български; fekete, mint a korom ‘черен като 
сажди’ (напр. човек) – подобно и на български; fekete, mint a szurok ‘черен като 
катран’ (напр. човек) – подобно и на български; fekete, mint a bogár ‘черен като 
бръмбър’; fekete, mint a tinta ‘черен като мастило’; fekete, mint a föld ‘черен 
като земята’ (напр. ръцете, краката на някого); fekete, mint az ördög ‘черен като 
дявол’ (от мръсотия). Черният цвят в унгарския има и специфични значения. 
Фраземата annyi(t) sem ér, mint a körmöm feketéje ‘не струва и толкова, колкото 
черното/мръсотията под нокътя ми’ се употребява за нещо, което е съвсем не-
значително, което няма стойност. Когато унгарецът beír a feketekönyvbe ‘впис-
ва в черната книга’, той смята някого за виновен, и че е направил грешка. И 
унгарецът, и българинът имат черен списък. Ако някой е ‘вписан в черния 
списък’ feketelistán van, той е нежелан, задължително се избягва. Вариант е 
‘вкарвам някого в черния списък’ feketelistára tesz, което съдържа елемент на 
санкция, на отмъщение. Вероятно обща за всички европейски езици е сино-
нимната фраза ‘черната смърт’ fekete halál, употребявана за чумата.
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2. БЯЛ

С елемент бял общите фраземи са по-малко в българския  и в унгарския 
език. ФЕ като бял гарван/бяла врана и ritka, mint a fehér holló ’рядко като бял 
гарван’ се употребява за нещо рядко, по-различно от другите. В българския 
език има и бяла лястовичка от разказа на Й. Йовков.

В българския език белият цвят е символ на живота, светлината, красотата. 
С такова значение цветът се употребява във фраземите бял ден и посред бял 
ден (през деня); бял свят (добър, честит живот); дохождам на бял свят (раж-
дам се); излизам на бял свят (ставам известен).

Като положителен оценъчен знак бялото е символ на щастието, късмета, 
безгрижието: родил съм се на бял покров (лесно, безгрижно живея). Подобно 
е бял повой/в бели повои майка му го е повила (той е късметлия).

Първоначалното значение на белия цвят във фраземите е раждането, но 
със същия този цвят може да се изрази и смъртта: под бяло да легнеш и да те 
забулят в бяло имат значение да умреш.

Бялото животно носи късмет, дълголетие, успехи: да те видя на бял кон 
означава да успееш и да се отличиш; вятър го вее на бял кон/бяла кобила 
(безгрижие, всичко му е наред); връстник с белите орли (за човек, достигнал 
дълголетие).

В българския език открихме сравнения с компонент бял, но те имат иро-
нична употреба – вместо бял, означават черен: бял като въглен; бял като на 
тенджерата дъното; бял като циганин; бял като кюмюрджия.

В унгарския език ще започнем със сравнения, които изразяват чист, блес-
тящ цвят. Бял като: fehér, mint a gyolcs ‘бял като хасе’ (напр. платно); fehér, 
mint a hattyú ‘бял като лебед’ (напр. кожа, част на тяло (на жена); fehér, mint a 
hó ‘бял като сняг’ (напр. хляб, кожа, стена); fehér, mint az alabástrom ‘бял като 
алабастър’ (напр. кожа, лице (на жена); fehér, mint a tej ‘бял като мляко’ (човек 
с много бледа кожа). Още два примера за сравнения, първият – със значение 
невинност: fehér, mint a liliom ‘бял като лилия’, за морално/душевно чист чо-
век. Вторият пример fehér, mint a fal ‘бял като стена’ се употребява за човек, 
изпаднал в тежка ситуация или за болен човек. В българския сравнението бял 
като платно се използва за много притеснен човек.   

В унгарската, както и в българската менталност идеалният мъж пристига 
на бял кон, a herceg a fehér lovon ‘принцът на белия кон’ – мечтан мъж/съпруг; 
várja a mesebeli királyfit hófehér paripán ‘чака принца от приказките на бял 
кон’– (момиче, жена) мечтае за хубав и богат мъж.

За означаване на физиологическата ситуация повръщане също се употре-
бява белият цвят: belebeszél a nagy fehér mikrofonba ‘приказва в големия бял 
микрофон’ или telefonál a nagy fehér kagylóba ‘обажда се в бялата слушалка’. 
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Вижда се как изразите евфемизират самата ситуация, която е неудобна/не-
приятна по самото си естество. Съшествителните „микрофон“ и „слушалка“ 
насочват към тоалетна чиния, което свидетелства, че изразите са съставени в 
по-ново време и във градска среда.

3. СИН

В българската и в унгарската фразеология общи ФЕ с компонент син са 
следните:

Фраземите синя кръв и kékvér (словосъчетанието не е метафора, а непо-
средствено наблюдение, като основата му се крие в цвета на вените и артери-
ите). То се среща в няколко европейски езика за означаване на аристократичен 
произход – от испанския израз sangre azul. Гордите със своя произход кастил-
ски благороднически фамилии разпространяват идеята, че кръвта във вените 
им е по-синя от тази на маврите и евреите, тъй като при по-бледата им кожа 
по-силно изпъкват кръвоносните съдове. Оттук произлиза изразът в унгар-
ския език kék vér folyik az ereiben ’тече синя кръв във вените му’, отнасяща се 
за човек с дворянски произход.

Следните български фраземи нямат унгарски еквивалент: ставам син 
дреб т.е. посинявам от бой. Това значение тясно е свързано с компонент син и 
в унгарския, но докато там се посинява само от бой, в българския може и от 
голям смях. С фраземата синьо гориво се назовава природният газ.

В унгарския език ФЕ с компонент син цвят са повече от тези в българския 
език. Най-често срещаното значение е вече споменатия бой т.е. посиняване от 
бой. В следните фраземи това значение ясно изпъква: úgy megüt valakit, hogy 
körülötte még a levegő is megkékül ’така удря някого, че и въздухът около него 
посинява’; kékre verték ’пребит до посиняване’; szabtak neki kék nadrágra vörös 
foltot ’за сините му панталони червено петно кроили’; veres nadrágra kék foltot 
varrtak ’на сини панталони червено петно зашили’. Значението е толкова сил-
но вкоренено в унгарския език, че относно глагола megkékül ’посинявам’ то 
става първоначално значение.  

В унгарския език синият цвят символизира и невиността в израза ibolyakék 
szemű ’с очи сини като теменужки’. Тази фразема се използва за девойка, за 
момиче или жена и е синоним на прилагателните чист, невинен, непорочен, 
ангелски. Същата употреба откриваме и в българския език, а вероятно и в 
редица още европейски езици. Има още един израз, в който се срещат сините 
очи, но ФЕ е много по-„шарена“, по-описателна и съдържа повече обобще-
ния: kék szem úri szem, sárga szem macska-szem, fekete szem cigányszem’сини 
очи – благороднически, жълти очи котешки, черни очи цигански’.
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4. ЗЕЛЕН

В унгарския и в българския език намираме израза давам зелена улица, 
zöld utat ad със значение пускам го, разрешавам пълна свобода на действие, 
но в български има и вариант без глагол зелена улица с две значения: 1. давам 
възможност нещо да се осъществи, като отстранявам препятствията 2. давам 
възможност за преуспяване, за свободно развиване на нещо. В българския 
език компонентът „улица“ може да се засмени със „светлина“ – давам зелена 
светлина, разрешавам нещо. В случай, че се взема решение чрез прегово-
ри, може да се каже, че поставям на зелената маса и zöldasztal mellett dönt/
határoz ’взема решение на зелена маса’. Фраземата без глагол на зелена маса 
и zöldasztal mellett означава – по официален път и обикновено се отнася за 
международни преговори. В унгарския език когато някой ’сяда на зелената 
маса’ zöldasztalhoz ül, то той получава работно място в офис. 

Донякъде намираме паралел в унгарския и в българския език при пър-
вото значение на зеления цвят. И в двата езика то отговаря на незрял, глупав, 
неопитен. Има обаче известна разлика, която ще изтъкнем поотделно. Който 
още не е поумнял, е зелен откинат в българския език. Ако още е неопитен, 
незрял, може да се ползва ФЕ още съм зелен или млад и зелен, т.е. в съвсем 
крехка възраст е или още неопитен, незрял. В случаите, когато опитен човек 
демонстрира превъзходство, българите заявяват: от зелена тиква семе не взи-
мам. Зеленият цвят следователно има утвърдено значение на глупав: тиквата 
ми е зелена, но развива също и значението „младост“: отиде си млада-зелена.

Често срещано значение на зеления цвят е избързването – когато някой 
няма достатъчно търпение, за да изчака резултата. Първият пример е: на зеле-
но със значение предварително, преди да е дошло времето за нещо. Тази фра-
зема се допълва с глаголи, като изяждам на зелено, когато преди време при-
вършвам запасите си или пък изразходвам средствата си. Усложнен вариант е 
словосъчетанието обрах си зелен бостаня с две значения: 1. предварително, 
преди време изхарчих доходите си; 2. развалих си сам работата. Особено мяс-
то заема изразът продавам на зелено, който означава особена стопанско-фи-
нансова операция. 

Когато някой силно се ядоса или се разгневи, могат да се употребят след-
ните две фраземи: позеленявам от яд или позеленявам като гущер. Гущерът, 
както змията, жабата, осата, стършелът са символ на силна раздразненост, 
ярост, бяс в българския фразеологизъм. Освен яд зеленият цвят символизира 
и досада – недей ми присяда като зелена круша – метафорично, поради ско-
мината, която предизвиква в устата. 

Зеленото има и позитивно значение, когато някой излиза от някаква 
кризисна ситуация се казва да се хванем за зелено. Тази ФЕ често се среща в 
българските сайтове. С фраземата се привличат читатели от кулинарните сай-
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тове в края на зимата, с този израз се рекламират пролетни срещи в лечебно 
оздравителни комплекси, така се популяризират екскурзии сред природата.

Като последно ще представим фраземата пращам за зелен хайвер, т.е. безо-
гледно излъгвам, заблуждавам, измамвам някого за нещо. Този израз води на-
чалото си от българска народна приказка. В нея жена, която иска да се види със 
своя любовник, се чуди как да отпрати мъжа си от дома за възможно най-дълго 
време. Затова се престорва на много болна и казва на съпруга си, че единствени-
ят лек, който може да ѝ помогне, е зеленият хайвер. Фраземата се използва и без 
глагол за зелен хайвер със значение да излъжеш или измамиш някой наивник.

В унгарския език зеленият цвят има следните значения: първо, някой го-
вори глупости, необмисля това, което говори: sok zöldet összehord ’много зеле-
ни ги натрупва’; zöldeket beszél ’зелени ги говори’; и един израз в повелително 
наклонение: Ne beszélj oly zöldeket! ’Не ги говори такива зелени!’. 

„Зеленият клон“ е популярен компонент в унгарските фраземи, има зна-
чение на постигане на някакъв резултат. Когато се справят с трудна задача, 
когато успеят да разрешат някаква сложна ситуация или вземат важно реше-
ние, унгарците казват zöld ágra jut ’постига зелен клон’; zöld ágra vergődik 
’достига зелен клон’. Същият израз се среща и в отрицателна форма nem tud 
zöld ágra vergődni ’не може да постигне зелен клон’. „Зеленият клон“ се схва-
ща като символ на успеха.

Друга употреба на зеления цвят е, когато някой не изглежда добре, побле-
днял е, лицето му има е зеленикав оттенък: szép zöld ’хубаво зелен’ или olyan 
sápadt, mint a (zöld) béka ’побледнял като (зелена) жаба’. 

Силните негативни чувства също се описват чрез зеления цвят. Когато 
някой загуби търпение и изведнъж се ядоса, очите му бълват зелени кръгове: 
zöld karikát hány a szeme. Ревността в унгарския език се нарича „зеленооко 
чудовище“ – zöld szemű szörny/szörnyeteg.

Като последно значение при зеления цвят следва да изтъкнем следните 
случаи. Когато няма никаква разлика между две неща, между две явления, 
тогава унгарците казват: ugyanaz zöldben ’същото в зелено’. Ако пък някой 
казва нещо, което е ново за другите, се използва фраземата zöld disznóról mesét 
mondok ’за зелено прасе приказка разказвам’.

5. ЧЕРВЕН

Преди да представим фраземите с компонент червен, трябва да обърнем 
внимание, че Берлин и Кей след изследванията си за броя на цветовете в ези-
ците стигат до извода, че в унгарския език вместо основните единадесет цвята 
има дванадесет – бял, черен, червен, зелен, жълт, син, кафяв, лилав, розов, 
оранжев, сив и т.н vörös цвят (Берлин, Кей 1969: 35–36), който не може да се 
преведе на български само като червен. Vörös [вьорьош] има по-тъмен кърва-
вочервен оттенък от piros [пирош], той е свързан с думата vér, която означава 
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кръв. Piros се употребява при изразяване на цвета на детските играчки – piros 
labda ’червена топка’, piros ceruza ’червен молив’; при цветовете на унгарско-
то знаме, piros, fehér, zöld ’червено, бяло, зелено’; и при червените плодове 
– piros alma ’червена ябълка’; piros eper ’червена ягода’. Piros се среща в кон-
текста на по-мили за унгареца предмети. Vörös е цветът на борбата и ероти-
ката. Vörös се използва за изразяване на vörös csillag на ’петолъчната звезда’; 
vörös hadsereg на ’съветската армия’; на адът, дяволът, драконът и косата. Във 
фраземите се явяват и двата израза с близка честота.

И в двата езика се открива фраземата от спортната терминология давам/
показвам червен картон и piros lapot ad/mutat, която означава изгонвам няко-
го. Еднакви еквиваленти имат в двата езика фраземите Червена книга и Vörös 
könyv, книга със сведения за редки и изчезващи растения и животни в света. В 
българския език се явява и с глагол влиза в червената книга, т.е се обявяват за 
специална защита заради опасност от изчезване. Червената планета и Vörös 
bolygó е планетата Марс. И в двата езика се използват глаголите зачервявам/
изчервявам/почервенявам се и elpirul – като физиологическо или нраствено 
състояние.  

В политическата терминология срещаме червения цвят като символ на 
комунистическите и социалистическите сили. В българския език има пейора-
тивен израз червена бабичка, привърженичка на БСП (БКП), която безрезерв-
но поддържа политиката на своята партия, а в унгарския vörös báró ’червен 
барон’, влиятелен партиен функционер. Последното е съответно на българ-
ското „червена буржоазия“.

С компонент червен и в българския език открихме сравнения за изразя-
ване на много зачервен човек: червен като рак; червен като ябълка. Червен е 
цветът на здравето червенее ми се гребена, много съм добре, здрав съм; черве-
нея се като Битолски просяк – силен, здрав и охранен, дебел съм. Когато ня-
кой се преструва на болен, също се използва червения цвят хванала ме е чер-
вената болест. Цветът на отмъщението също може да бъде червено, вържи 
си червено на пръста, за да не забравиш, че ще ти отмъстя. Ако съм ядосан и 
гледам разярено се казва, че гледам като бик на червено.

Червен цвят се употребява за подчертаване, че незначителното, не особе-
но ценното не пропада, не загива червен бан не се губи; червен мангър не се 
губи; червена аспра загива ли; червена аспра не загива. 

В унгарския език двата термина за червен се използват равномерно, но не  
заместват един друг. Едно от последните изследвания е върху езиковите спе-
цифики на двата израза и върху особеното отношение между тях е на Тот-Ци-
фра и Бенцеш (Тот-Цифра, Бенцеш 2016). И с двата израза може да се образу-
ват сравнения и да се изрази ярко червеният цвят: piros, mint a rózsa ’червен 
като роза’; piros, mint az alma ’червен като ябълка’; piros, mint a cseppentett vér 
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’червен като капнала кръв’; piros, mint a paprika ’червен като пипер’; piros, 
mint a pipacs ’червен като мак’. Vörös, mint a Júdás haja ’червен като косата 
на Юда’; vörös, mint a láng ’червен като пламък’; vörös, mint a paprika ’червен 
като чушка’; vörös, mint a pulyka ’червен като мисир’; vörös, mint a róka ’чер-
вен като лисица’; vörös, mint a főtt rák ’червен като сварен рак’. Едно от срав-
ненията се среща и с двата израза, това е сравнението за пипера, за унгарския 
пипер, от който се прави известната подправка червен пипер.

6. ЖЪЛТ

Жълтият цвят първоначално е свързан със спортната терминология, 
най-вече с футбола. Фраземата показвам жълт картон и sárga lapot ad ‘дава 
жълт картон’ и в двата езика означава предупреждавам. Хора от монголоидна 
раса също се назовават с жълт цвят – жълта раса и sárga veszedelem ‘жълта 
опасност’.

С компонент жълт в българския език се изразяват и още няколко зна-
чения. Срещаме сравнението жълт като лимон за изразяване на типичния 
светложълт цвят. Интересна характеристика, че червеният цвят се изразява 
с жълтия цвят в сравненията жълт като керемида във вода за много зачер-
вен човек; пожълтял като диня; хванала ме е керемидената жълтеница, т.е. 
здрав и с хубав цвят на лицето съм. Ако нещо е много евтино, българите каз-
ват за жълти стотинки по цвета на дребните монети. Голямата радост също 
се представя с жълт цвят в следните фраземи: има жълто на гащите; имам 
жълто на гъза; правям жълто на гащите; ожълтих гащите. Жълтият цвят 
символизира младостта и незрялостта – имам жълто около устата си (млад 
и неопитен съм, не знам как да постъпвам); с жълто около устата (за млад, 
неопитен, незрял човек). За подчертаване, че нещо никога няма да стане се 
казва кога се покачи свиня с жълти чехли на круша.

В унгарския език с жълт цвят описват бледостта в сравнения като sárga, 
mint a viasz ‘жълт като восък’– побледнял, има вид на болен и sárga, mint a 
kikerics ‘жълт като минзухар’. Пиянството също се свързва с жълтия цвят a 
sárga földig leissza magát ‘напива се до жълта земя’. Завистта има жълт цвят 
rág a sárga irigység ‘гризе го жълтата завист’; sárga (lesz) az irigységtől ‘по-
жълтява от завист’; sárga irigység ‘жълта завист’; megesz a sárga irigység ‘из-
яжда го жълтата завист’.

7. СИВ

В българския и в унгарския език сивият цвят се употребява по отношение 
икономиката – сива икономика и szürke gazdaság, за дейност, при която не се 
спазва трудово-правното законодателство; за всекидневието сиво ежедневие 
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и szürke hétköznap, за посредствен, еднообразен, с нищо незабележим човек; и 
за мозъка сиво вещество и szürkeállomány. Интересното тук е, че именно този 
цвят се използва за назоваване на отсъствие на спектъра от други цветове. 
Сивото се асоциира с безцветност, безизразност, невзрачност и т.н.

В българския език има още една фразема, която се свързва с икономиката, 
но няма унгарски еквивалент, сиви продажби, се наричат продажбите, които не 
са облагани от данъци; продажби, свързани със сивата икономика, с незаконна 
търговия. Със сив цвят се назовава упорития човек – брада сива, глава дива.

В унгарския и българския език сивият цвят характеризира незначител-
ността и се употребява заедно с животни: szürke kisegér/сива мишка – за не-
значителен човек; szürke veréb/сиво врабче – за незначителен и всекидневен 
човек. А papagáj szürke galamb ‘папагалът е сив гълъб’ казват за човек в унгар-
ския, облечен с прекалено шарени дрехи. 

След представянето на гореизброените цветове може да се обобщи, че 
при значението на един цвят може да се открие известна прилика в българска-
та и унгарската фразеология, но немалко са и разликите. И в двата езика чер-
ният цвят е символ на смъртта, нещастието, тъгата, тъмнината, страданието, 
мъката, докато белият цвят има противоположно значение, той символизира 
живота, светлината, красотата. Синият цвят се употребява при употреба на 
агресия, включително – на резултата от нея. Зеленият цвят както в пътното 
движение, така и най-общо в живота, дава свободен път, разрешава пълна 
свобода. Като второ значение, по аналогия с природата, се използва за незрял, 
глупав, неопитен човек. Червеният цвят е символ на здравето, но червените 
бузи/страни/лице показват също емоционално състояние – смущение, въз-
буда. Човек почервенява и когато е ядосан. От спортната терминология се 
заимстват жълтият и червеният цвят в ежедневния живот. Жълтият цвят се 
използва и при означаване на побледняване. 
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МЕЖДУМЕТИЕТО КАТО ЕМОТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ЕЗИКОВАТА ЛИЧНОСТ

The study is a characteristic of the non-linguistic nature of emotional explicates and 
explains their communicative functionality alongside the language. The parallelity of 
language explicates – language units is due to their common affiliation – the self (the subject 
of consciousness) whose voice introduces them to the communicative process. In emotions, 
however, the voice is only the producer – it models and modulates.

Key words: communicative functionality, communicative process, the non-linguistic 
nature, emotional explicates

Предмет на работата ни са неезиковите експликати на емоциите, които 
езикът допуска да присъстват редом с него, като ги „уподобява“ някак. Цел-
та е да се потърси обяснение за едно такова „уподобяване“: дали езикът е 
активната страна в подобен феномен, или уподобяването е резултат на една 
аналогия впоследствие и тази аналогия е априори получена заради общата 
трансмисия, която е част от физиолого-органичната природа на човека. Има 
се предвид гласът (вж. Дерида 2007). Точно гласът въвежда при езика екс-
пликатите ох, ах, ех,  ии, оо, аа, уу, ух и пр. Граматиките ги определят като 
междуметия. Неезиковата им природа се обосновава не само с отсъствието 
на семантика. Даже не е коректно да се дефинират като лишени от самостой-
но значение, защото те служат за означаване на емоция, а емоцията е част от 
интимитета на човека, което се вписва в онтологията така, както нейна част 
е самото съзнание за себе си, самосъзнанието. Предвид на това експликатите 
ох, ах, ех, о, и, а, у и пр. притежават значение – емотивно значение (вж. Пен-
чев 1998, с. 218). Това значение даже има синонимни отношения с радвам се, 
радост; учудвам се, учудване; възмущавам се, възмущение и прочие езикови 
аналози заради сходния денотат. Въпреки денотативното сходство обаче ох, 
ах, о ... не са езикови форми. Парадоксите на означеното присъствие, сино-
нимните денотати и значението, което не влиза в отношения с езикови фор-
ми, а е позиционирано контактно, са основание да се потърсят причините за 
това и да се направи опит да се разкрият характеристиките като функция от 
тези причини. С други думи, ох, ах, ее, ии, аа, уу участват в комуникацията 
наред с езика като нейно основно средство, но те не са езикови форми, а 
уподобени на езика заради гласа като общ механизъм на експликацията. Но 
само дотук и само с това се свършва с общото, и то не е общо, а е в плана на 
подобието.

При тези експликати я няма категориалността, която изгражда грамати-
ката на езика. Наличието им като ресурс за комуникация е при синтаксиса. 
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Уговаряме, че позиционирането им сред основните комуникационни единици 
е със специфична самостойност. Те притежават лимитираната до графичност 
граматическа оформеност на синтактичните единици; носители са на инто-
национна характеристика, която има даже особено място (вж. Пенчев 1998), 
информативното им съдържание изцяло се разполага в имплицитната онтоло-
гичност, разбирана като емотивен свят на човека. Тъй като имат своята си, ня-
как самостоятелна употреба, следва да се припознаят като осигурени посво-
ему с предикативност, защото приписват признак на субекта, на говорещото 
лице, чиято парадигма следва спектъра на емоционалността и в позитивен, и 
в негативен план.

Експликатите на емоциите са фониране по езикова аналогия. Човекът (су-
бектът) отразява действителността и чрез емоциите си, като съдържанието 
на тази рефлексия изразява някакво отношение. Това е безспорно, защото в 
езика са налице лексеми, които означават емоции: радост, гняв, тъга, смях, 
бодрост, веселие и пр. Тези емоционални състояния и предицират. Радвам се, 
гневя се, тъгувам, смея се, веселя се. Езиковата личност и езиковото съзна-
ние явно рефлектират себепознанието на емоциите. Тезата още повече изнася 
като значим факта, че има и паралелна, емоционална рефлексия, която се из-
черпва само с фониране.

Наличието на паралелната експликация на емоции я проявява като случ-
ваща се извън езиковото съзнание. Рефлексията е на неезиковото съзнание. 
Доказателството се съдържа в индиферентността им спрямо времето. Форми-
те ох, ах, ех, их, уу, аа нямат проективност във времето. От друга страна, аз-ът 
се проектира във времето и пространството тук и сега и за това презентацията 
му е в предикатния синоним „съм“ (Георгиева 2009, с. 53; Дерида 2007, с. 59). 
Отсъствието на времева проективност при емотивните неезикови експликати 
подчертава безспорно относителната им потенциалност като контрапункт на 
актуалността.

Емоцията като психична еманация е част от потенциалното съзнание. Су-
бектът познава тази своя еманация, но това познание невинаги се поддава на 
саморефлексия. По-точно рефлективният разум, в чиято онтологична матрица 
се съдържа и собственото, не успява изцяло да обхване спектъра на емоцията, 
която е рефлексия на душата за действителността. Ето така може да се търси 
обяснение за паралелност на експликативност на емоциите. От една страна, 
чрез езика – радост, радвам се, от друга страна, чрез неезикови форми – ах!, 
ех!, о-о-о-о!. Към всичко това прибавяме и паралингвистичните – усмивка, 
светнал поглед и пр. Доколкото лингвистиката уговаря наред с личност, су-
бект и термина „езикова личност“ като носител на „езиково съзнание“, може 
да се отбележи, че онази част от съзнанието, която не се изразява във и с 
езика, дори това да е субкомпонентът подсъзнание например, пак има основа-
ние да се маркира с „неезиково съзнание“ като контрапункт или просто втора 
позиция от една такава корелация. Преминаването на емоцията като онтоло-
гия на себепознанието през неезиковото съзнание може да придобие някаква 
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материална форма като жест, конвулсия, движение някакво. Може, разбира се, 
да придобие и своя фоничен израз, без да се трансформира в езикова единица, 
какъвто е случаят с изследваните от нас експликати ох, ех и т.н. 

Емотивните експликати участват в комуникацията, защото вокалността ги 
приобщава към основното средство за това, езика. Но въпреки това те не са 
налични в езика. Ние например можем да употребяваме езика, без да използ-
ваме гласа си, както като адресанти, така и като адресати. В първия случай е 
припомнянето или вътрешният монолог, или просто си „казваме“ нещо, без да 
помръдваме устни (вж. Дерида 2007, с. 51). Т.е. безспорно е възпроизвеждането 
на език без артикулационно съпътствие. Обаче емотивните експликати не се 
поддават на подобно репродуциране. Те не са репрезентация; не принадлежат 
на езиковото ни съзнание. Емотивните експликати са продукти на неезиково-
то ни съзнание, което предполага принадлежността им към една друга част на 
познанието, различна от езиково постигнатото. Езиковите репрезентации на 
емоционалността ни не я покриват изцяло. Мисленето не осмисля целия ре-
гистър, защото емотивността все пак е посвоему самостойна. Неезиковото ни 
съзнание обаче я съдържа и стремежът на езиковата личност да се обозре и 
постигне, задейства фоничните ни способности. Фактът, че гласът регистрира 
емоционалността ни въпреки езиковата репрезентация, доказва, че времевата 
проективност на съзнанието не е пълноценна. Натрупаната експликация – език 
+ озвучена емотивност – обогатява комуникативната култура. Това е синтези-
рана информация, за която носителят на езика има само воля, порив да я обо-
значи, без да му е възможно да я означи с репрезентативни модели и структури. 
Комуникативната функционалност на гласа като феномен легитимира неезико-
вите емотивни експликации с интонирането. Затова те съвместяват позицион-
ността си с изреченските единици точно по признака информационна офор-
меност, маркирана с графиката на пунктуацията. В интонацията като гласова 
легитимация на смисъла не може да се отделят една от друга информацията и 
отношението, интенцията, присъствието на субекта като преживяване. В неези-
ковите експликати има отношение, бележи се присъствие, но няма информа-
цията като конкретика. Комуникативният превод на емотивните експликати се 
постига в свободата от  и за познание. „Ох“ съобразно позицията си сред изре-
ченските структури може да е несъгласие с рецепция, може и съзнание, може 
свръхсъзнание, а даже собствено може да предхожда поток от интерпретации 
на преживяна онтология. Езиковото обкръжение е осъзнатият и осъзнаван кон-
такт с действителността, репрезентиран от съзнанието ни в езиково оформено 
мислене. Потокът от нерегулиран от, през и чрез мисленето като съставка на 
съзнанието контакт с действителността се представя в комуникативния процес 
синкретично. Чрез емоционалната рефлексия неезиковото ни съзнание заявява 
познание чрез гласа. Това присъствие илюстрира подсъзнателно наличния со-
циален контакт да го наречем, за който езиковата личност не е успяла да наме-
ри синхрон в количеството време. Емотивният експликат последва останалото, 
езиково изразено знание. Например:
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Ох! Хубавото време ме зарежда.; Ох, колко много работа имам/ме чака/
свърших. Ех, да беше дошъл вчера/навреме.    

Интонацията като присъствие на субекта в гласа е трансгресия на неезико-
вото съзнание в езика, встрани, паралелно на мисленето. Предвид на природата 
ѝ на неосъзната дълбинност, възприемана в съответствие с Дерида като „интен-
ционално одушевяване“, като „трансцендентална плът на гласа“ (Дерида 2007, 
с. 22), в комуникацията тя може да се налага и в обратна посока. Интонацията 
може да десемантизира езиковата единица, като я свежда до „оголена“ емотив-
ност единствено. Така се обяснява причисляването в групата на емотивните 
експликати, наричани от граматиката (лингвистиката) междуметия, на думите 
мале, майчице, боже, божичко (вж. Ницолова 2008, с. 482–483; Куцаров 2007, 
с.173; Пашов 2002, с. 252), с което Ницолова собствено не е докрай съгласна. 
Р. Ницолова е права, че протича десемантизация. Разбираемо е и известното 
ѝ колебание да се причислят тези десемантизирани единици към емотивните 
междуметия. И отчетената десемантизация, и колебанието за причисляване 
към емотивните експликати са достатъчни, за да се обърне внимание както на 
причините за десемантизация, така и на последиците от причисляването. Оно-
ва, което освобождава формите мале, майчице, боже, божичко от лексикално 
значение, е интонацията, гласът. Гласът ексцерпира емотивността от значение-
то така, че я обособява до равнището на комуникативна самодостатъчност. Тази 
комуникативна самодостатъчност неутрализира, изолира лексикалното значе-
ние, което унищожава категориалната характеристика на думата. Т.е. изваде-
но от обращението на комуникативния процес значение и унищожена затова 
впоследствие категориална характеристика всъщност може да се квалифицира 
като неналичие на думата. Имаме въведена поновому емотивност, която е някак 
по-различна откъм прототип. Десемантизацията извежда в комуникативна до-
минанта емотивността, предвид на емотивната ресурсност – пасивна или не, в 
значението на думата; априори налична или създадена от отношението между 
думите. Отсъствието на рационална санкция издава проблематика на езиковото 
съзнание, разбирана като своеобразен дисбаланс в паралелността с неезиковото 
в посока на удовлетворителната информативна наситеност на субекта на езика. 
Стремежът на езиковата личност да постига познавателна удовлетвореност, е 
изначален и по тази причина стои по-високо и е по-силен от езиковото съзна-
ние. Дори сляпата потенция на носителя на езика да надгражда информатив-
ност чрез комплексното рефлектиране на рацио и емоцио, активира своеобраз-
но скалиране. Езикът отстъпва, защото не може да осигури синхрон през пре-
дицирането. Мисълта или закъснява, или не разпознава, което си е причина за 
това. Т.е. повикът на себе-то извежда Аз-а в орбитата на емоцията, където няма 
субектно-предикатни модели и отношения, а единствено произтича наслагване 
на образи чрез акустиката. Това наслагване през акустиката, първо, е по-бързо, 
защото се „слепват“, „пресрещат се“ звуковият и слуховият отпечатък, и, второ, 
отсъствието на отношения е по-директният и по-бързият път на познанието.
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Следва също така да се подчертае, че преди десемантизацията тези думи 
са не просто и не само ’мама’ и ’Бог’, а вокативи. Вокативът в тези случаи е 
актуализиране на съкровения контакт чрез акцент, което е част от интонаци-
ята. ’Мале’ (сема ’архаичност’ – изначалие и чрез, и във формата), ’майчице’ 
(’умалителност’ – подсилена емотивност в семантичната структура) са без-
спорно съхранявани и в подсъзнанието като условнорефлексивно наличие, 
което е както причина, така и последица, предвид на генетичната предопреде-
леност. Другият вокатив – ’боже’, и умалителното ’божичко’ изразяват стре-
межа ни към свръхпознание, което е трансгресия към свръхсъзнанието.

Преодоляването на семантиката от емотивността е свидетелство за необ-
служената от езиковото мислене личност. Емоционалната рефлексия като обем 
и своевременност е непосилна за преодоляване от субектно-предикатната сво-
димост в комуникативни единици. Синкретизмът е резултат от безспирния 
обмен между подсъзнанието и свръхсъзнанието през неезиковото съзнание. 
Затова неезиковите емотиви присъстват в комуникативния ресурс, но това не 
ги превръща в езикови средства. Те са паралелна на езика комуникативна еди-
ница, интонирана и с иманентна информативна стойност, но без граматика и 
каквато и да е категориална характеристика. Това е поток на познанието, вока-
лизиран, но не и предициран, а проектиран заради самоизразяването.

Модулиращата комуникация вокалност е трудно, разбира се, да се остой-
ности, но повече от ясно е, че в нея има ресурсност. Затова вокалността може 
да бъде припозната и призната като контрапункт на мисълта. Мисълта е ре-
левантна и без гласа. Мислим наум. Пишем. Четем и без глас, а единствено с 
очи. Но както не е възможно да се смеем без глас, а за смеха науката е кате-
горична, че е продукт на свръхсъзнанието с информативна стойност (вж. Си-
монов 1981), така не са налице и експлицирани неезикови емотиви без глас. 
„Много лингвистични изказвания приличат на смеха по това, че имат само 
изразителна функция и не представят съждения. Пример за това са виковете 
от типа „О,о!...“, а на по-високо равнище – стиховете“. Гласът е комуникатив-
на величина на езиковата личност. Онова, което е прототип на тази звучна 
експликация, не носи езиков характер. Емотивната експликация на езиковата 
личност е по вертикала – от подсъзнанието и от свръхсъзнанието към неези-
ковото съзнание. Заради тази вертикалност неезиковата емотивност няма 
времева характеристика. Времето е линеарност по хоризонтала: преди, сега, 
след. В случаите на емоционална експлозивност езиковата личност се смее. 
Смехът е емотивният синоним на „съм“. Смехът е квантитет на емотивността 
в нейната комуникативна себестойност. Комуникацията обаче не е еквивалент 
на езика. Затова езикът се дефинира в подчинителното ѝ отношение – като 
основно нейно средство. Субектът е носител на езика, но е по-всеобхватен от 
него. Той е носител на глас като органическа потенция, като физиологическа 
характеристика. Езикът се обслужва от гласа, но може и без него – обаче впо-
следствие. Гласът обаче принадлежи на субекта на езика и го обслужва така, 
както и самият език. Гласът съучаства в езика като продукт и след това езикът 
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може и да се означава и обозначава без него. Гласът е модулатор. Характерът 
на това модулиране зависи от езиковата личност и нейното познание. Когато 
тя познава, в това число и себе си, тогава работи езиковото съзнание и ко-
муникацията се постига чрез предициране. Когато езиковата личност носи 
знание, натоварена е със знание, което не може да познае, тя продължава да 
се стреми, да търси това знание за себе си, за да се опознае, но въпреки че 
съзнава, не може да осъзнае; въпреки че самосъзнава, не може да се самоос-
ъзнае, за да се самопознае. Тези търсения се изразяват вокално. Гласът служи 
за комуникация и никой не може да придаде постулатност на езика за това. 
Гласът е на носителя на езика, преди да е на езика. Гласът не е на езика, а 
по-точно той съучаства със субекта в производството на езика. Затова гласът 
е достатъчно самостоен като принадлежност на езиковата личност и тази дос-
татъчна самостойност се проявява и в модулирането на други единици. Такъв 
е случаят с емотивната експлозивност, означавана неслучайно с вокалите о, а, 
у, е, и, (ъ) (вж. Пашов 2001). Емотивната рефлексия е паралелна на рационал-
ната познавателна обезпеченост. Комуникативността ѝ, осигурена от гласа, я 
прави съвместима и съвместна с езиковите единици. В тяхната природа не е 
налице отношението като структуриращ механизъм. Те са отделни продукти, 
и то на емотивната рефлексия. Те самите са отношение, но не са продукт на 
отношение, т.е. отношението при тях е едновалентно, може да се каже, все-
известна дясна интенция. Графичното им оформяне е част от аналогията на 
комуникативните единици, но само на прав поглед аналогия. По същество 
графичната им облицованост е следствие на интонираността им като няка-
къв техен продуцент, като техен модулатор. Тази графичност не е привнесена 
синтактичност. Интонирането са обозначава с графични знаци. Този комуни-
кативен „релеф“, да го наречем, не е езикова производна. Напротив. Той е 
самостоятелна облигация на гласа и по тази причина се намира както и кол-
кото при езиковите (синтактични) единици, така и толкова и при неезиковите 
емотивни експликати. 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ЕТИМОЛОГИЧНО-СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ В „ЧЕШКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК 

НА МЕЖДУМЕТИЯТА И МЕЖДУМЕТНИТЕ ИЗРАЗИ“1

The text is an attempt to present and justify the existence of etymological word 
formation information in the bilingual Check-Bulgarian Dictionary of Interjections and 
Interjection Phrases. The focus is directed not that much towards elementary facts, but 
towards the opportunities which the application of such a diachronically-synchronic aspect, 
especially in a comparative plan, provides. 

Key words: dictionary, interjection, etymology, word formation, Bulgarian language, 
Czech language 

Настоящият текст има за цел да предложи аргументация в подкрепа на 
етимологично-словообразувателната информация в едно двуезично лекси-
кографско съчинение („Чешко-български речник на междуметията и меж-
думетните изрази“ – Речника), което по същността си има пилотен характер 
както за българската, така и за чешката езикова среда. Т.е. към момента липс-
ват традиция и опит, на които като автори бихме могли да се опрем. Този факт 
носи, разбира се, определен комфорт при избора на обема от речникови данни, 
но и тежестта на риска да бъде създаден лексикографски модел, излишно пре-
товарен с информация. Още повече, че стремежът ни беше да илюстрираме 
конкретната употреба на определена единица в достатъчно широк контекст, 
а това неминуемо разсейва вниманието на читателя. Така се изправихме пред 
необходимостта от внимателно прецизиране на отделните видове информа-
ция – граматична, стилистична, семантична и т.н., които да бъдат включени в 
речниковата статия. 

След анализ на познатите ни и достъпни речници на звукоподражания 
и междуметия2 се оказа, че в едноезичните речници присъства разгърната 
словообразувателна информация, докато в двуезичните – акцентът логично е 
поставен върху преводната еквивалентност. Например в подготвяния фоносе-
мантичен речник на руския език в речниковата проектостатия БАХ само към 
първия омоним могат да бъдат открити шест словообразувателни рефлексии:

● БАХ I звукоподр. акуст. БАХАТЬ, БАХНУТЬ, БАХНУТЬСЯ, БАХОЛ-
ДА, БАХОРЬ, БАХТУРИТЬ (Шляхова 2009: 606). 

В руско-английския речник на Д. Квеселевич и В. Сасина (2001 г.) подоб-
на информация изобщо липсва. Идеята за речник на македонския език, макар 
и едноезичен, предлага най-оптимален подход към проблематиката, опирайки 
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се не само на лексикографския опит в това отношение, но и на разработваната 
над десетилетие теоретична концептуална база в рускоезичната лингвистика. 
Словообразувателните връзки тук са представени двупосочно: мотивиращи и 
производни – както глаголи, така и други части на речта (Боронникова, Вери-
жникова 2013: 7). Например:

● ГРА ономатоп. имитация на звуци, характерни за врана (гарван); → 
грака нсв, гракање с; грак м

● АПРИЛИЛИЛИ, АПРИЛИ-ЛИЛИ, АПРИЛИ-ЛИ-ЛИ сигнал към 
събеседника, че казаното е първоаприлска шега или че шегата на събеседника 
е разкрита; ← април м; ср. АПРИЛЕ РИЛЕ.

Приложеният в Речника ни подход по отношение на коментираната про-
блематика е най-близо до принципа на работа в проекта за речник на маке-
донския език. Разликата се състои основно в обединяването в една рубрика на 
етимологичните и словообразувателните аспекти. 

Спряхме се целенасочено на тази диахронно-синхронна комбинация от 
подходи и методи на две отделни изследователски области на езикознанието. 
Етимологията ни разкрива произхода на единицата, докато словообразуването 
позволява да проследим нейните „прераждания“ в езика. Подкрепа на идеята 
си открихме и в един текст на Л. Селимски, който на базата на конкретни при-
мери доказва колко важна е връзката между етимология и словообразуване от 
методическа гледна точка особено в съпоставителен план. Етимологичният 
анализ на думата може да се окаже погрешен, ако не е съобразен с нейния 
словообразувателен и семантичен строеж. Ако бъдат пренебрегнати, от друга 
страна, данните за чуждия произход на една лексема, словообразувателният ѝ 
анализ може да претърпи провал (Селимски 2016: www).

Етимологичният аспект е от съществено значение главно при вторичните 
междуметия и заемките. 

Като вторични граматиката определя междуметията, които първоначално 
са изпълнявали други функции в езика. Обикновено те са резултат от конвер-
сационен (транспозиционен) преход от омонимен тип на една част на речта 
към друга. Концептуалното значение при конкретна форма на една пълноз-
начна дума избледнява, тя се петрифицира, отделя се и преминава в класа на 
междуметията. Най-много вторични междуметия са образувани от същест-
вителни имена (звателни форми) и от глаголи (повелителни форми). Особено 
активни са лексемата бог и собствените имена на светци Иисус, Христос, Ма-
рия, Йосиф и т.н. В Речника тази активност личи ясно от множеството фоне-
тични, правописни и словообразувателни варианти: 

▼5 bože [ach bože¹’²’³, ach bože rozbože, bože přebože, bože můj, můj ty 
bože, bože na nebesích, bože na nebi, dobrý Bože, pane Bože, panebože, přemilý 
Bože, ó Bože ];
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▼ jezus [jézus, jezusku, jezuskote, jezusmankote, jezusmariá, jezusmarjá, ježíš, 
ježíšmarijá, ježíškote, ježíškonte, ježíšku, jéžíška, Ježíši Kriste, ježíšmarjajozef, 
ježíšmarjajosef, šmankote, šmarjá, šmarjájozef], (=jémine)

Следва да отбележим, че подобни единици принадлежат към емоционал-
но-експресивните междуметия, като при това колкото по-дълго са съществу-
вали като междуметия, толкова по-многоизразни са. Т.е. в този аспект е нали-
це почти пълно функционално-прагматично изравняване между първообраз-
ни и вторични междуметия.

Вторият пример (jezus) е показателен и по отношение на заетата лексика. 
Естествено най-старите заемки са от сферата на вероизповеданието и бого-
служението. 

В резултат на семантични предпоставки и прагматична мотивираност 
част от навлязлата латинска лексика в чешкия език се трансформира и започва 
да функционира в речта обикновено като многоизразни емоционално-експре-
сивни междуметия.

▼ kruci [krucifix, krucinál, krucaj, krucajda, krucifagot, krucinálfagot, 
krucihiml, krucilaudon, kricimilión, krucinágl, krucityrkn, krucisakra, kricipísek, 
krutibrko]

от лат. krucifix – разпятие, кръст;

▼ sakra [sákra, sakryš, sákrýš, safra, sakva, safriš, safraholt, safraholte, 
saframent, saframente, safraport, safraporte, sakvaholte, sakvamente, sakvalente, 
cakra, cákra, cakryš, cákrýš, sakraholt, sakraholte, sakrament, sakramente, 
cakraholt, cakraholte, cakrament, cakramente, k sakru, ksakru, u v všech sakrů, 
kakara, kakraholt, kakraholte, kakarahelt, kakrahelte, kakraport, kakraporte, 
kakrahnáte, stakra, stakramente, stakredente, stakrahelte, stakraholte, stakulente, 
stakva, stakvalente] грубо, ругатня;

от лат. sakramentum, първ. Свето тайнство или звателен падеж – (Ваше) 
Светейшество;

Социо- и психолингвистичен интерес представлява фактът, че междумет-
ният израз боже (мой) на език, различен от чешкия, от една страна, се използ-
ва като евфемизирано проклятие (по дяволите! дявол да го вземе!), но от дру-
га, вероятно в резултат на многовековното християнско табу „Не споменавай 
напразно името Господне“ се подлага допълнително на различни звукови про-
мени. Напр. morbleu (morblé), parbleu (parblé), mordi(j)e, mordyjé от фр. mon 
Dieu (Боже мой) – бълг. По дяволите! Дявол да го вземе!; hergot от нем. Herr 
Gott (Боже Господи) – бълг. По дяволите! и табуирани форми heršvec, hernajs. 
Към същата функционално-семантична група се включва и междуметието от 
унгарски произход herdek (ördok – дявол), уподобено на hergot. Голяма част 
от тези единици в чешкия език се отличават с висока степен на хибридност в 
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етимологично-словообразувателен план. Напр. mord(set)sakra от нем. mord – 
убийство (нем.+чеш.+лат.). 

От словобразувателната проблематика на междуметията в Речника вни-
манието ни е фокусирано върху деинтерективацията, т.е. върху процеса на 
неутрализиране на междуметията и превръщането им в мотивираща основа за 
появата на други думи. Налага се да въведем и уточнението, че между произ-
водност и мотивация съществуват определени различия. Производността се 
отнася главно към формата на знака, а мотивацията – към неговото значение. 
В прагматичен план отношението производност – мотивация представя отно-
шението между гледните точки на говорещия и възприемащия. 

Междуметията, подобно на всички лексеми, притежават способността да 
създават нови лексикални единици по утвърдените в езика модели. В Речника 
е представен основно най-активният от тях (модел I →V) – деривационният, 
при който от междуметието (I) се образува глагол (V). При него чрез суфикса-
ция от междуметия се образуват глаголи най-често със значение произвеждам 
звука, изразен с междуметието. Различните процеси на словообразуване во-
дят до специфични изменения в съотношението между производна и произ-
веждаща основа. Традиционно познатият тип се разрушава и съотношението 
между произвеждащата и производната основа в семантичен и структурен 
план се променя и варира в различни граници. Това позволява да се определят 
както семантически, така и структурно произвеждащи основи (Земска 1965: 
110). За разлика от структурно произвеждащата дума значението на семан-
тически произвеждащата изцяло влиза в значението на мотивиращата дума 
(Улуханов 1977: 84). При разглеждания словообразувателен модел структур-
но произвеждащата основа (т.е. междуметието) е и семантически мотивираща 
за глаголната лексема (Халачева 2004: 10). В. Радева определя глаголите, мо-
тивирани от междуметия, като репродуктивни (възпроизвеждащи) структури 
(Радева 1991: 206). Затова тези глаголи запазват ярката експресивност, емо-
ционалността и стилистичната оцветеност на междуметията.

Бихме искали да отбележим и словообразувателния модел с мотивираща 
основа вторично междуметие, вкл. фразеологично словосъчетание с междуме-
тен характер. За чешкия език е характерна наставката -ova(t): běda – bědovat, 
bože – božekovat, hoře mi – hořekovat, hrome – hromovat, sakra – sakrovat, 
ježíšmarja – ježíšmarjovat, krucifix – krucifixovat, cukroušku! – cukrouškovat и др. 
По-рядко е образуването на глаголи с наставка –it: basama, basamateremtete – 
basamtit, basantit, basamaremtetit, remtetit.

Словообразувателният потенциал в чешкия и българския език на отдел-
ните видове междуметия е различен.

Най-непродуктивни са първообразните емоционално-експресивни меж-
думетия. Заслужава внимание фактът, че в чешкия език тези единици не са мо-
тивираща словообразувателна основа. Изключение представляват лексемите 
achikat, achkat, achichat, achichovat, които многотомният речник на книжовния 
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чешки език маркира като авторови неологизми, които явно не са се конвенциа-
лизирали. Контактните междуметия се отличават с по-различна формообразу-
вателна и словообразувателна характеристика. От тях изключително рядко се 
образуват други думи (бис – бисирам, hejsa – hejsat, hej – hejkat, bjú – bjúkat), но 
затова пък са подложени на специфични формообразувателни процеси. Освен 
особеността на една част от контактните междуметия да получават окончание 
за 2 л., мн. ч., която Фр. Копечни нарича „обяснимо вербализиране“ (Копечни 
1958: 295) – nate, hečte, pocemte, dipryčte, следва да отбележим, че някои чешки 
междуметия образуват форми с наставки -y, -ky, -ity, -sa, по-рядко с -ajdy и -s : 
ahoj – ahojky, cup – cupy, cupky, cupity, dup – dupy, dupky, dupity, klap – klapy, klep 
– klepy, cink – cinky, hup – hupky, hupity, ťap – ťapity, šup – šupy, šupajdy, šups, hej 
– hejsa, hejsasa, hop – hopsa, hopsasa. В българския език тези процеси са силно 
ограничени – хайде – хайдете, чао – чаоче.

Имитативността, която е в семиотичната същност на тези частично мо-
тивирани езикови единици, и липсата на възклицателна функция създават ус-
ловия за предикативно изразяване на процесуалност. Това обяснява активната 
им функция на междуметно сказуемо и обуславя широките им словообразу-
вателни връзки.

Стремежът ни в Речника да посочим граматична и лексикално-семан-
тична информация към глаголите, мотивирани от междуметие, е обусловен 
от желанието не само да демонстрираме словообразувателния потенциал на 
речниковите единици. Целта ни е да дадем материал за сравнение относно 
начините, по които двата езика отразяват един и същи акустичен или акустич-
но-артикулационен денотат. С други думи, как чехите/българите чуват света 
и фиксират това в езика си. Напр. гракам, грача – 1. издавам глас на креслива 
птица (основно враноподобни) 2. викам срещу някого, нахвърлям се с вико-
ве, ругатни, обвинения (БТР 1994: 142–143). В чешкия език най-близкият в 
семантично и във фонетично отношение глагол е krákat – 1. грача (за врана, 
гарга, гарван) 2. кудкудякам, крякам, врякам (за кокошка) 3. дрънкам, плям-
пам, меля, дърдоря, бръщолевя (ЧБР 2002: 429). Срв. също глагола krákorat – 
1. третол. кудкудяка, кряка (за кокошка); грачи (за гарван, врана и под.) 
2. грубо грача, пея лошо 3. грубо бърборя, бъбря, бръщолевя, дрънкам, плещя, 
плямпам (ЧБР 2002: 429). „Българската“ кокошка кудкудяка, вряка или кряка, 
но едва ли грачи. Видно е, че и преносните значения на тези глаголи в двата 
езика са тръгнали в различна посока. 

Интерес представляват и случаите, при които е налице лексикална аси-
метрия в двата езика. Например гласът на пуяка в чешкия език звучи hudry-
hudry. От това междуметие е образуван глаголът hudrovat – 1. кряскам, крещя 
(за пуяк, мисир) 2. експр. ръмжа, мърморя, пеня се; ругая (ЧБР 2002: 286). За 
сравнение гласът на „българския“ пуяк много рядко може да бъде открит в 
писмен текст – клю-клю, кулю-кулю, гул-гул, гулю-гулю, а глагол в книжовния 
български език изобщо липсва. Например:
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► Прибра се у дома учителят Макаринчев, усамоти се, купи си две ми-
сирки, храни си ги, пои си ги и мълчи, мълчи, мълчи. Ни със съседи говори, ни 
с приятели, ни с животни. Поиска ли му се някога да развие дейност, ще иде 
до курника при мисирките, ще свие устни и ще свирне: „Фюуууут!“ Те не 
чакат да свирне даже, а веднага му се обаждат бързо и отсечено: „Клю-
клю-клю-клю“... (Чудомир – „Фюуууут!“) 

► На двора, с две-три пуйки, се показва пуякът. Той чувствува, че е ста-
нало нещо, но не разбира какво е. При все това той не може да търпи, щото 
вниманието да е насочено върху другиго, смята се засегнат в своята си чест и 
захваща да се надува. Надуе се, надуе, спусне крила по земята и пукне. След туй 
на най-малкия звук, отгдето и да иде, отговаря: „Гул-гул-гул!“ И пак се надува.  
(Йордан Йовков „Сутрин при изгрев слънце“)

Словообразувателната информация в Речника изпълнява и чисто практи-
ческа функция. Тя ни послужи като критерий за разграничаване на омонимни 
и полисемни единици. С оглед на семантичната аморфност на повечето меж-
думетия следва да отбележим, че става дума за омонимия от функционален 
тип. Като функционални омоними в Речника са представени единици от раз-
личен тип (●4pf¹ ▼ pf²) и единици от един тип – емоционално-експресивни 
междуметия, чието тълкуване обаче е свързано с различни вокални жестове5 
(▼ ha¹ VG сумтене ▼ ha² VG „стряскане“ ▼ ha³ VG смях). Ако междуме-
тията могат да бъдат отнесени към един и същи глагол, става дума за много-
значна дума, ако липсва подобна връзка, налице са омоними, макар и резултат 
обикновено от разкъсване на вътрешните семантични отношения в рамките 
на полисемантична лексема. Например 

● hu¹ [hú]
1. Изобразява протяжен монотонен звук от силен вятър: фюю, фюу, фиу, 

фуу, ууу.

Začínala zima, od severu se přihnal vítr, větřisko. Hú, hú, hú! 
Настъпваше зима. От север нахлу вятър, силен вятър. Фюю, фюю.

2. Изобразява протяжен монотонен звук от сигнализиращи устройства: ууу.

Hú, hú, hú, hú... Siréna umístěná nad vchodem do koncentračního tábora 
Osvětim se zlověstně rozječela.

Ууууу ... Сирената над входа на канцентрационния лагер Освиенцим зави 
злокобно.

◊ hučet – 1. шумя, буча 2. буботя, тътна 3. мърморя, гъгна 4. натяквам

В заключение бихме отбелязали, че традиционно междуметията са ле-
ксикографски „онеправдан“ клас думи, като това определение е обосновано 
от факта, че обикновено те не намират място в речниците или се представят 
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на случаен принцип, немотивирано и нееднотипно (Кошкова 2013: 89). Осъ- 
знавайки огромното предизвикателство да съставяш подобен справочник, ис-
крено се надяваме, че сме открили онзи крехък баланс между теоретичните 
изследвания и практическото им прилагане, който да превърне Речника в удо-
бен за ползване и полезен за читателя помощник при работата му с чешкия 
и българския език. И не на последно място, че поставяме началото на лекси-
кографското „реабилитиране“ на междуметията. 

БЕЛЕЖКИ

1 Текстът се реализира в рамките на проект „Език и иконичност“, ДМ 20/1 от 
11.12.2017 г. към ФНИ на Министерство на образованието и науката.

2 Броят на подобни речници (реализирани и в проект) в славянската лексикография 
е крайно ограничен, вж. използваната литература след текста.

3 В Речника знакът ▼ маркира емоционално-експресивния вид междуметие.
4 В Речника знакът ● маркира звуко- и образоподражателния вид междуметие.
5 Под вокален жест (VG) разбираме звукове с различни акустични и физични харак-

теристики, реализирани чрез говорния апарат, които функционират изцяло в устната реч. 
Те са напълно мотивирани знаци, като в зависимост от това дали са мотивирани от безус-
ловен, или от условен рефлекс можем да ги разделим на функционално некомуникативни 
и функционално комуникативни. В Речника тълкуването на емоционално-експресивните 
междуметия задължително минава през компонента вокален жест.
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Българският език
и неговите диалекти

Георги Маринов, Институт за български език

НАЗВАНИЕ КОЛЕДА ЗА ЛЕДЕНА ВИСУЛКА В ИЗТОЧНОРОДОПСКИ 
И ЮЖНОРОДОПСКИ БЪЛГАРСКИ ГОВОРИ1

Abstract: The article deals with the use of the Bulgarian name for Christmas (Koleda) 
for an icicle in the Eastern Rhodopes and South Rhodopes Bulgarian dialects. The range 
of its distribution is described. Other remnants of the Christian past in the dialects of the 
Rhodopean Bulgarians, professing Muslim religion, are also mentioned.

Key words: history of the Bulgarian language, Rhodopean dialects, Christmas, 
Christianity, icicle.

Факт е, че в говорите на българоезичното мюсюлманско население в 
Родопите се откриват интересни архаични названия, останали от старобъл-
гарския период на българския език. Част от названията са свързани с хрис-
тиянското минало на местното изконно българско население. Така например 
в говорите на някои южнородопски български села в Ксантийско е запазено 
название гергьòскийа за месец ноември, което е свързано със стара традиция 
да се чества изграждането и освещаването на християнски храм на св. Геор-
ги в Константинопол на 26 ноември, а също с освещаване на храм на свете-
ца в палестинския град Лида, където са пренесени мощите му, на 3 ноември 
(Митринов 2010: 131–132).

Интерес представлява запазеното название коледа на ледена висулка в 
източнородопски и южнородопски български говори. В говора на с. Аврен, 
Крумовградско се употребява название кọлèда със значение ‘ледена висулка’ 
(Стойчев 1970: 189), като в други писмени източници названието е отбелязано 
в облик кòледа (Стойчев 1968: 32). По данни от Диалектния архив на Секци-

1 Публикацията е написана във връзка с работата по проекта „Разширяване и обога-
тяване на Картата на диалектната делитба на българския език“, разработван по национал-
ната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и общест-
вено развитие“, финансирана от МОН по договор за сътрудничество между БАН, СУ и 
други висши учебни заведения.
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ята за българска диалектология и лингвистична география към Института за 
български език, в говорите на селата Малък Девесил и Егрек, Крумовградско 
се употребява название кулèдạ, а в говора на с. Девесилица, Крумовградско 
е в употреба фонетичен вариант кул’èда. Облик кулèда е засвидетелстван и 
в говора на с. Гердима (грц. Кардамос), Гюмюрджинско (Антонова-Василева 
2011). В Архива на идеографския диалектен речник на българския език, съх-
раняван в СУ „Св. Климент Охридски“, се открива фонетичен вариант колèда, 
засвидетелстван в говора на с. Аврен, Крумовградско (ИДРБЕ 2012).

Налице е разнообразие при употребата на производни на названието в го-
вора на с. Аврен, Крумовградско. Освен посочените по-горе акцентни варианти 
кòледа и колèда, в Родопски речник на Т. Стойчев, Второ допълнение, е отбе-
лязан облик кукулèда (Стойчев 1983: 315). При скоро проведени теренни про-
учвания, в говора на селото бе засвидетелстван и облик сакулèда. Появата на 
облици кукулèда и сакулèда, образувани с префикси ку- и са-, може да се обясни 
с опит да се преосмисли и промени значението на названието, като се свърже то 
съответно с названия куку�ль ‘купчинка във форма на конус’ (БЕР 1986) и сакғль 
‘торба’ – от грц. σακούλι ‘чантичка, торбичка; кесия’ (ГБР 2004). Трябва да се 
отбележи, че конфесионалната картина в с. Аврен днес е променена. В това ста-
ро българско село със засвидетелствано християнско население от средата на 
XVI в. (ТДИМ 2008: 470), до втората половина на ХХ в. съжителстват две кон-
фесионални групи българи: християни и мюсюлмани. Впоследствие христия-
ните се изселват и днес в селото живеят само мюсюлмани. От друга страна, тъй 
като Аврен е средищно село, в него през втората половина на ХХ в. се преселва 
население от околните българоезични мюсюлмански села Девесилово, Девеси-
лица, Голям Девесил, Малък Девесил, Лимец, Егрек, чиито диалекти имат свои 
отлики от диалекта на с. Аврен. За съжаление, не може да се уточни доколко 
употребата на название коледа и на неговите производни кукулèда и сакулèда за 
‘ледена висулка᾽ е била характерна за речта на християните и на мюсюлманите 
в селото или някои от названията са били характерни за отделна конфесионална 
група местно българско население. А може би са привнесени от преселници от 
околните българоезични села. Все пак трябва да се отбележи, че различията в 
употребата на лексика в говора на с. Аврен, Крумовградско на конфесионално 
ниво, доколкото ги е имало, като цяло не са били свързани с основния речников 
фонд на говора и с по-стари названия, а с такива на реалии, навлезли в по-ново 
време в бита на местното население (Mitrinov 2007: 149–159).

В говора на с. Проглед, Асеновградско название кукулèда се употребява 
със значение ‘качулка; горна вълнена овчарска дреха с качулка᾽ (Стойчев 1965: 
194). За произхода му се предполага, че е преминало в българския език чрез тур. 
kukulete от итал. cocoletta, cuculetta мн.ч. cocolette, cuculette, умал. от cocolla 
остар. kukulla ‘качулка, дреха с качулка᾽; с д вм. т вероятно на турска почва. 
По-малко вероятен е гръцки произход на названието, от нгрц. κουκούλ(λ)α ‘ка-
чулка; всичко, което прилича на качулка᾽ от лат. kukulla (БЕР 1986).
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Название сакғль със значение ‘малка платнена торбичка’ е с разпростра-
нение в Ксантийско, Златоградско, Рудоземско. Със значение ‘голяма вълнена 
торба’ то се среща в родопски говори от Асеновградско и Пловдивско (Стой-
чев 1965: 262). Фонетичен вариант съкғль със значение ‘малка платнена тор-
бичка’ е бил характерен за говора на с. Съчанли, Гюмюрджинско. С подобни 
значения названието е засвидетелствано в говори в Странджа, в Гоцеделчевско 
и Драмско. Негови форми в ж.р. сакғля, съкғльъ са с разпространение в Со-
фийско, Трънско, Пернишко, Ботевградско, Монтанско, Ломско, Благоевград-
ско, Разложко, Пловдивско, Бургаско. Това важи и за отделни родопски говори 
в Смолянско, Велинградско, Асеновградско, Гоцеделчевско (БЕР 2002). Ако 
названията кукулèда и сакулèда в говора на с. Аврен, Крумовградско са били 
характерни само за речта на местните българи, изповядващи мюсюлманска 
религия, вероятно тяхната поява е била опит да се измести название куледа, 
свързано с християнската религия, като се създадат нови думи с друго значе-
ние. Прави впечатление, че в говора на с. Аврен се открива и друго название 
за ледената висулка: крғндел (Стойчев 1983: 314), крғндел᾽ (Собств. набл.). 
Негови фонетични варианти са засвидетелствани в други български говори: 
крòндиль (Етрополе), крондùль (Корово, Велинградско; Торбалъкьой, Дедеа-
гачко). Произходът им се свързва с название крондùр със същото значение и е 
обяснен като следствие от разподобяване р – л < р – р, от нгрц. κροντήρι; κρυω-
τήριον ‘стомна; кана за вино᾽, букв. ‘това, което изстудява водата᾽ (БЕР 1986). 

Название колѧдà ж. ‘Коледа, коледуване’ е засвидетелствано в старобъл-
гарски писмени паметници като Синайския евхологий (СР 1999). В Супрасъл-
ски сборник се среща плурална форма êàлàнды, -ъ ж. със значение ‘Календи, 
първият ден от всеки месец у старите римляни’. Както е посочено в речни-
ковата статия на Старобългарския речник, в случая става въпрос за книжовна 
заемка от гръцки език (СР 1999). 

Останки от християнската традиция, свързана с големия християнски 
празник Рождество Христово, известен и като Коледа, са запазени в народ-
ната памет на родопските българи. В речниковата статия за Коледа в Българ-
ския етимологичен речник е отбелязано название Колада за месец декември 
в Средните Родопи (БЕР 1979). Следи се откриват се в названието на месец 
декември. Все пак преобладава название, свързано с друг голям християнски 
празник, отбелязван в началото на месец декември, Никулден. В Среднородо-
пието е засвидетелствана употреба на название нику�лцкя за месец декември 
(Шишков 1888: 56). То е разпространено и в българските християнски села 
в Западна Тракия, например в с. Доган Хисар, Дедеагачко (Шишков 1907: 
89). В своето проучване „Родопски народен календар“ Ст. Райчевски отбе-
лязва, че названието на месец декември е никулският или никулцке месец, 
но споменава че се назовава и Коледския месец, по празника Коледа, както и 
Стария месец, тъй като св. Никола бил изобразяван от иконописците винаги 
като старец с дълга снежнобяла брада (Райчевски 1998: 84). В говора на с. 
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Голям Дервент, Софлийско месец декември се е назовавал кòладски, а месец 
ноември – никýлски (Шишков 1909: 157). Но пък в говора на с. Доган Хисар, 
Дедеагачко месец ноември е назоваван кòлеацкеа (Шишков 1907: 89). В слу-
чая, ако не е допусната някаква грешка, не става ясна мотивацията за такова 
назоваване на месец ноември. 

Название Коледа е запазено у родопските българи, изповядващи мюсюл-
манска религия. В своето изследване за българомохамеданските селища в 
Южните Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско) патриарх Кирил отбелязва, 
че название Кòлада за християнския празник Рождество Христово е било за-
пазено през 40-те години на ХХ в. в селата Отманери (с. 18), Синиково (с. 32), 
Демерджик (с. 74) и в махалите от планинския район Караолан в Ксантийско 
(с. 21) (Кирил 1960: 18, 21, 32, 74). Но запазеното старо название на месец 
декември се свързва с големия християнски празник Никулден, като се от-
криват варианти нику�лица (с. Шахин, Ксантийско), нику�лският мясец (с. Де-
мерджик, Ксантийско), никулица в махалите от планинския район Караолан 
(Кирил 1960: 24, 58, 73). Дори в говора на с. Шахин била запазена пословица: 
Нику�лица – вòрловица, да имаш на килà брашнà, на вòстреби дарвà (с. 57), а 
в с. Демерджик изследователят е записал израз Нику�лица – възварица (с. 73) с 
негово пояснение че толкова било студено, та студът възвирал. 

В говора на с. Гердима, Гюмюрджинско пък открива название Божук за 
Рождество Христово (Кирил 1960: 92). Видно е, че в говора на това село са 
налице следи от две названия за големия християнски празник Рождество 
Христово – Коледа и Божик, като второто е от домашен, български произход. 
Косвени сведения за употребата на название Коледа се срещат в моминските 
коледни обреди в селата около гр. Рудозем, Смолянско, които са назовавани 
коладòсване (Попов 1994: 90), каладосване, каладисване (Марева 2008: 65). 
Свързани са с гадателни обичаи с любовно-женитбен характер. Що се отнася 
до традицията да се назовава месец декември с название коледа, тя се открива 
и в отделни славянски езици: колèдар в сръбския език (РСХКНJ 1975); kolęde, 
kolḝdnjak в полабски език (БЕР 1979).

Ареалът на разпространение на название кòледа с фонетични варианти 
за ‘ледена висулка’ обхваща села в Крумовградско и в Гюмюрджинско, разпо-
ложени от двете страни на днешната гръцко-българска граница. Важно е да 
се отбележи, че три от петте села, в говорите на които то е засвидетелствано 
(Аврен, Егрек, Крумовградско; Гердима, Гюмюрджинско), са стари. Засвиде-
телствани са в османски данъчни документи от 60-те години на XVI в. (ТДИМ 
2008: 466–467, 469, 470). Докато в данъчните документи за първите две села 
е описано християнско население, в третото тогава вече има само мюсюлман-
ско население. Въпреки това и днес горната махала на селото – Горна Герди-
ма (грц. Ано Кардамос) – е българоезична, но долната (грц. Като Кардамос) 
вече е турскоезична. В говора на българоезичната махала е запазено название 
кулèди на ледените висулки, т.е. оцелели са следи от християнска терминоло-
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гия от времето, когато местното изконно българско население е изповядвало 
християнска религия.

Запазеното название на ледена висулка кулèда в Източните и Южните Ро-
допи е единствено в българската езикова територия, което е показателно за ар-
хаичния и самобитен характер на местните родопски български говори. Това 
особено важи за речта на българоезичното мюсюлманско население, запазило 
следи от предишната си обвързаност с християнската религия, до завладява-
нето на Балканите от османските турци и последвалото разпространение на 
мюсюлманската религия сред местното християнско население. Несъмнено 
семантиката на названието е свързана освен с големия християнски празник 
Рождество Христово с широко разпространено народно название Коледа, кой-
то се отбелязва тогава, и с друг признак, какъвто са климатичните особености 
през зимния месец декември, когато вали сняг и е студено, та по краищата на 
покривите (стрехите) на къщите се образуват ледени висулки.

Няма данни засега да са засвидетелствани подобни названия в диалекти 
на други славянски езици, но е възможно такива да бъдат открити. В етимоло-
гичния речник на руския език, дело на немския славист М. Фасмер, се среща 
название коледу�ха с посочено съответствие гололедица, т.е. заледена повърх-
ност. Но етимологията му е изведена от ко (см. кто) и лед (Фасмер 1986: 288), 
което няма връзка с название Коляда ‘Рождество Христово᾽.

В Карта № 1.20 на Европейския лингвистичен атлас, включваща дан-
ни за названия на ледена висулка, не е засвидетелствано название, свързано 
с големия християнски празник Коледа, сред представените в изследването 
европейски езици (АLE 1986; Гаравалова 2019: 188–192)2. Това не изключва 
възможността да има такива названия в диалектите на някои от езиците, тъй 
като картата на лингвистичния атлас включва названия с по-широка употре-
ба в тях.

Макар до днес да са оцелели твърде малко езикови свидетелства за хрис-
тиянското минало на българоезичното мюсюлманско население в Родопите, 
особено в районите, попаднали в границите на Гърция след Първата световна 
война, те са факт, въпреки влиянието на книжовния български език в българ-
ска територия и въпреки провежданата дебългаризация от страна на гръцките 
власти и от местните проводници на турско влияние чрез мюсюлманските ре-
лигиозни институции в гръцка територия. Може да се предполага, че бъдещи 
теренни проучвания ще извадят на бял свят и други данни за това християнско 
минало.

2 Изказвам благодарност на колегите от Секцията за диалектология и лингвистична 
география в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, които ми пре-
доставиха възможност да се запозная с данните от Atlas Linguarum Europae.
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Език и превод

Ина Вишоградска, ДЧО (СУ „Св. Климент Охридски“)

НЯКОИ АСПЕКТИ НА АДАПТИРАНЕ НА СЛАВЯНСКИ ДУМИ 
В УНГАРСКИ ЕЗИК

1. Въвеждащи бележки

Едно доста често явление, характерно може би за всички езици, е усвоя-
ването и адаптирането на заети, чужди елементи към (фонологичните систе-
ми на) езиците – именно това е процесът, познат като адаптиране на заемки. 
Сегменти, които не са част от фонемния инвентар на даден език, се заменят 
с близки, максимално наподобяващи „оригиналните“ звукове или звукосъче-
тания. Определени звукосъчетания, които са фонотактично неприемливи за 
заемащия език, се „поправят“ чрез епентеза или протеза, запълва се хиатус 
и т.н. Паралелно с тези процеси съществува явление с обратен ефект – някои 
езици променят, „коригират“ механизмите на адаптиране и в определени гра-
ници приемат заемките с максимално фонологично непроменена форма, като 
по този начин нарушават собствените си фонотактични и/или морфофоноло-
гични ограничения. Тези промени и нарушения често ни най-малко не са спо-
радични или случайни, а до голяма степен са систематични, като систематич-
ността зависи от естеството на приемащия език. Получените по този начин и 
новонавлезли в езика форми, естествено, са маркирани. Според някои теории 
те попадат в специфичен слой от лексиката на въпросния език (вж. напр. Ито 
и Местер 2003, 1995 и по-рано). 

В настоящата работа се разглежда един специфичен слой от словното 
богатство на унгаския език, а именно лексикалните елементи от славянски 
произход. Обръща внимание върху някои характеристики на фонологичното 
им адаптиране, като целта е да се откроят основите параметри при фонотак-
тичната им „трансформация“. 

Убедена съм, че за никого няма да представлява изненада фактът, че в 
последното десетилетие се наблюдава силно нараснал интерес в областта на 
адаптацията на заемки. От една страна, това се дължи на наличието на новата 
вълна от т.н  contstraint-based фонологични теории (като оптималната теория, 
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например, разгледана по-горе), или теории на условията (ограниченията). От 
друга страна се обуславя от геополитическите и икономически промени, зав-
ладели носителите на най-различни езици, и от масовия билингвизъм в съвре-
менното общество, което води до интензивен обмен на лексика (а и езикови 
елементи) между езици.

На какво ниво се извършва този обмен и кои са механизмите, които го 
регулират, са все фактори, които трудно могат да бъдат универсално зададени. 
Основна характеристика на адаптацията на заемки е именно езикоспецифич-
ната характеристика. Това е явление, което не оставя незасегнат език в света 
(крайно, но по моему реално твърдение), но което подлежи на пълна тран-
сформация по отношение на различните граматични и лексикални особености 
на отделните на езици. Типологичните разлики в езиците определят какви са 
техните „възможности“ и „желание“ да инкорпорират нови елементи. 

1.1. По следите на думите със славянски произход в унгарски език

Славянските елементи са сред най-старите лексикални единици в унгар-
ски, което мотивира изследователите да търсят момента на навлизането им 
дори преди появяването (пристигането) на унгароезичните племена в Европа.  
Връзки между славяноезични и унгароезични се наблюдава още през ок. 9 
век (станали на територията на южните руски степи). Смята се, че от този 
период в унгарски са останали славянски думи, естествено малко на брой, 
например: szégye ‘част от въдица’, tanya ‘махала’, terem ‘зала’, lengyel ‘поляк/
полски’(Золтан 2005:20). Друг източник на славянските заемки в езика е суб-
стратумът, идващ от асимилираните славянски племена, които унгарците са 
заварили в Карпатския басейн. Според Х. Тот (1984)  това е било славяно-бъл-
гарско население, организирано в държавно и църковно отношение. Авторът 
отчита, че влиянието на българите от Карпатския басейн върху унгарския език 
е значително и оказва по-сериозно влияние, отколкото изглежда на пръв по-
глед. Това негово мнение се подрепя и от други видни слависти, напр. Ашбот 
и Кнежа.  В резултат от това унгарците са заели думи, семантично свързани с 
бита, държавността и правото, термини от византийския християнски ритуал, 
занаятчийски професии и др. 

Както нееднократно е отбелязвано (и доказано от унгарски слависти), ко-
личеството на заетите славянски елементи далеч надхвърля броя на заемките 
от който и да било друг език (напр. тюркски - почти 5% от лексиката, а немски 
малко над 5%), вж. например етимологичния. Влиянието на всички славянски 
езици е безспорно, но те са такъв сериозен фактор само взети заедно. Идеята 
за запазване на цялостен, обединен облик на славянските говори намира ши-
рока подкрепа сред езиковедите, като се утвърждава тенденцията да се говори 
с общото название славянски за всички заемки, които са навлезли в унгарски 
от различните славянски езици. Друг основен мотив за това „обобщено“ от-
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ношение към думите лежи във факта, че в много случаи е невъзможно да се 
установи със сигурност от кой точно славянски език е заета дадената дума 
(Золтан 2005, Барци, Кнежа 1942 и много други). Опирайки се именно на този 
мотив и възприемайки унгарската езиковедска традиция за наричането на 
елементите от различните славянски езици (български, руски, сръбски, хър-
ватски, словенски, словашки, чешки, полски, украински и т.н.) с общото име 
славянски думи, лексикални елементи (или заемки), настоящата работа също 
използва това название.

Дълбоката асимилация и силното присъствие проличава и в словообра-
зувателната активност на не малко славянски думи. Според Сигетвари такива 
тенденции могат да се търсят при всяка една привнесена дума, стига тя да е 
пребивавала в езика достатъчно дълго. Принципът за темпо на нативизацията 
всъщност поддържа факта, че унгарският е в състояние да припознае чужд 
елемент изцяло като свой и да го натовари граматически. 

Поради факта, че са изключително отдавна част от унгарската лексика, 
както и сериозното им количествено присъствие – броят им наближава този 
на думите с угрофински произход (Золтан отбелязва, че унгрофинските осно-
ви обуславят малко над 10%, Золтан 2005: 11), често една славянска дума е в 
основата на продуктивно семейство от сродни думи и композити, например:

(1)    tiszt- < стб. чьсть

tiszt-el   tiszt-eleg
tiszt-elendő   tiszt-elet
tiszt-eletadás  tiszt-eletdíj
tiszt-eletes   tiszt-eletkör
tiszt-eletlen   tiszt-eletlenség
tiszt-eletpéldány  tiszt-eletreméltó
tiszt-elgés   tiszt-elő
tiszt-eltet   tiszt-es
tiszt-ességtelen  tiszt-i
tiszt-jelölt   tiszt-ség                          и т.н.

Тяхното присъствие не е ограничено само в една част на речта и, както е 
може да се предположи и въз основа на многобройните примери по-горе, те 
са излкючително витални и активни в унгарската морфология и морфосин-
таксис. Освен в най-различни части на речта, славянски произход имат и ре-
дица географски и лични имена, напр. Balaton ‘Балатон’, Pest ‘Пеща’, Kovács 
‘Ковач’, Mészáros ‘Месарош’, Bodnár ‘Боднар’, Kádár ‘Кадар’, Takács ‘Токач’, 
Szász ‘Сас’ и др. Една немалка част от славянските лексикални единици са се 
превърнали в диалектни форми.  
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2. Фонологични паралели

Преплитането на чуждата и родната фонологична система, което се на-
блюдава при заемането на думи, понякога води до появата на форми, носещи 
белезите на двата езика. Независимо, че в настоящата работа се изхожда от 
унгарската форма, в много от случаите не убягват от внимание следите, оста-
нали от славянския произход. В тази ранна - както я определя литературата 
по въпроса  -  и същевременно доста обширна група заемки (независимо от 
по-ранна или по-късната поява на дадените думи в писмени паменници), са 
всички заемки, които отразяват  наличието на славянските назални гласни ẹ и 
ọ, изчезнали след 11 век от славянските езици, но оставили следи в унгарски1:

(2)
V +задни     V -задни

donga  < ‘дъга (бъчва)’ gerenda  < ‘греда’
gomba  < ‘гъба’ péntek  < ‘петък’ 
munka  < ‘работа’ rend  < ‘ред’

Паралелната проява на някои тенденции и фонологични промени, засяга-
щи звуковите системи на езиците източници  и приемащия език, са отразени 
от случаи като:

(3)
a. ц  →  cs [tʃ ], t
 csép < сл. цěпи (цěпъ) MNySzJsz: 125 ‘вършалка’
 császár < цěзарь  MNySzJsz: 121 ‘цар’
 cső < цěвъ MNySzJsz: 144 ‘тръба’
 német < нěмьць MNySzJsz: 355 ‘немски’

б. назалност → Ø
 mészár(os) < сл. месарь MNySzJsz:335 ‘месар’
 kenéz (Kanizsa, Kenese) < ю.сл. кнез MNySzJsz: 262
 pénz (<penez) <   стб. пенез (пенедзь) MNySzJsz:141 ‘пари’

в. запазване на ц (ц → унг.с)
 acél < сл.оцěль   MNySzJsz: 61 ‘стомана’
 kóc < сл. *клъци (клъкъ)   MNySzJsz: 270 ‘кълчища’

И в примерите в (3) става въпрос за заемки от най-ранния период. В пър-
вата група вокалният състав на думите е подравнен по признака [+/-задност] и 

1 Примерите са от Славянските заемки в унгарски език, том 1–2. (Кнежа 1974), как-
то и от Унгарски етимологичен речник, Унгарски тълковен речник.
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е придобил съвсем характерен хармонизиран вид. „Натискът“ на унгарските 
правила личи и в консонантните промени: докато в а. се наблюдава система-
тично заместванe на славянското  ц с cs или t в унгарски, въпросът с б. и в. стои 
различно. През периода 10-12 век съгласната ц е в процес на оформяне като от-
делна фонема за унгарски, а паралелно с това в езика източник протича деназа-
лизация на вокалите. Като резултат в унгарски език се регистрират разнородни 
форми. От една страна се демонстрира системност при адаптирането на форма-
та (реализиране на назалната гласна като звукосъчетанието V+N) в (4), докато 
в 5.б. назалният елемент липсва; а в 5.в. се регистрират форми без заместник 
на ц. Последната групи примери са ограничени на брой, но безспорно са инди-
катор на започналото унгаризиране на ц (унг. с). Не може със сигурност да се 
твърди, че появата на с се дължи на славянската „офанзива“, но е ясно, че това 
оказва влияние върху процеса. Примерите в б. и в. разкриват нестабилността 
при „унгаризирането“ и по отношение на вокална хармоничност в корените.

При едновременното протичане на две отделни тенденции, засягащи во-
калните системи (морфофонологично генерирани промени) в унгарски и сла-
вянски: 1.) изпадането на краесловна редуцирана (слаба) гласна (i, y, u, ü) в 
унгарски, и 2.) изпадането на славянските ерове в идентична позиция (ь,ъ) и в 
неударена позиция2, в унгарски език, се установяват следните форми (заемки):

(6)
 а. olasz <  сл. власи MNySzJsz: 360 ‘италианец’
     ret(e)k <сл.  retky redьky  MNySzJsz: 462 ‘репичка’
 б. molnár < сл.млинар (mlynar)  MNySzJsz: 342 ‘воденичар’
     pecér  < сл. пьсарь (ср.псар)   MNySzJsz: 406 ‘(арх) кучкар’

Както се вижда от примерите, в резултат от взаимодействието на двете 
системи при рецепцията на думите, те дават форми, контролирани по-скоро 
от фонологичните условия в унгарски (както се очаква): в краесловна пози-
ция изпадат гласни (нередуцирани), които биха се запазили в славянския език 
(Велчева 1980). В примерите от 6.а., унгарската вокална промяна е „отнесла“ 
и иначе неподлежащи на изпадане в славянските езици гласни – в този случай 
унгарският език действа като асимилиращ (а унгарската вокална система е 
„разпознала“ краесловната гласна от заемките като „своя“). От друга страна, 
както показват примерите от 6.б., унгарският език запазва еровете, ако са в 
позиция, различна от края на думата. Независимо, че в славянските езици те 
изпадат, в унгарски те не са засегнати, защото правилото (вокалната промяна) 
действа само по отношение на краесловна гласна.

2 За изпадането на краесловна кратка (слаба) гласна в унгарски вж. академични гра-
матики, напр. A magyar nyelv története (с.146–147); за изпадането на славянските ерове: 
напр. в Праславянски и старобългарски фонологически изменения (с. 112–139).
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Гореописаните примери за някои аспекти в процеса на адаптиране на сла-
вянски думи са нагледно доказателство в подкрепа на споменатото вече твър-
дение, че заемките от момента, в който попадат в унгарски език, се третират 
като вътрешноезиков елемент. И именно там трябва да се търсят механизми-
те, използвани за тяхното адаптиране. Естествено, заемките (дори след попа-
дането им в приемащия език) се разпознават от унгарския език като чужди 
елементи – поне докато са „пресни“. Независимо от това (или именно поради 
този факт) те се асимилират и попадат в ядрото (ако ползваме терминоло-
гията на Ито и Местер 1995: 817–838). Заемките не могат да влияят върху 
фонологичните процеси и вокални закони в приемащия език, както е известно 
(Трубецкой 1969). 

До изпадането на еровете, в славянските езици се срещат изключително 
отворени срички, като в предвокалната позиция се среща често струпване на 
повече от една/две съгласна (характеристика на славянските езици, запазила 
се и досега) (Велчева 1980: 77–153). Оптималната конструкция на сричката 
в унгарски е CV, която има следната особеност, наследена от угрофински: 
нетърпимост към струпването на консонанти в онсета (предвокалната консо-
нантна група). В съвременния език се срещат маргинални думи (изключител-
но от чужд произход), които имат две и дори три (състоящи се от строго опре-
делени) съгласни, но през този период наличието на повече от една съгласна 
пред вокала, особено в началото на думата, е съвсем необичайно за унгарски. 
Поради това унгарският „разбива“ консонантните струпвания в началото на 
думата, дори и ако се състоят само от две съгласни:

(7) унг.     слав.

 barázda  < бразда ‘бразда’
 kalász  < клас ‘житен клас’
 király  < крал ‘крал’
Тази „нетолерантност“ при адаптирането постепенно избледнява и в 

по-късни заемки такива двойни (а и ограничен брой тройни) консонантни 
предвокални комбинации се запазват3:

(8) унг.  (през) слав.

 brindza  < brynza-brzndza (<ром. branza)     (1546) ‘(вид)сирене’
 grulya   < grul’a                                             (1889) ‘картоф’
 klapec (<klapcsi) < chlapec                                   (1881) ‘хлапак’

3 Това явление може да се обясни и с темпото на нативизация – колко време дадена 
заемка е престояла в езика (Сигетвари р.с.) Натовареността на дадената дума в езика в 
случая не е от значение, тъй като се отчита разлика в „непропускливостта“ на предвокал-
ната конструкция (онсета) по отношение на различни периоди, а не активното присъст-
вие в лексикални слоеве или стилове.
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Два противоречиви примера:

(9)  унг.  (през) слав.
 a. dorombolya < дръмбой  (< нем. Trommel, Trumel) (1707)
 dorozsba         < дружба (1668) ‘кум’
 b. drága           < драг(а) (1208 ) ‘скъп, драг’

Тези несвойствени за унгарската фонологична система звукосъчетания 
разширяват „дупчиците на ситото“ и се оказва, че картата на фонотактичните 
ограничения придобива нови очертания. 

Именно това разбиване на консонантните струпвания е един от източни-
ците на привнесени, вметнати гласни (или иначе казано протетични и епен-
тетични), които са удачен пример за влиянието на процеса на хармонизиране 
на вокалите. Логично е да се очаква, че този вид реконфигурация ще бъде 
повлияна от правилата на вокалната хармония, доколкото това е приложимо.  

2. Стратегии на адаптиране 

В процеса на работа се откроиха няколко основни механизма при рекон-
фигурирането на славянските думи така, че те максимално да отговарят на 
фонотактичните ограничения и на сричковата структура в унгарски.  Както 
отбелязва Кенстовиц (2003: 1), адаптирането на дадена дума включва разре-
шаването  на често несъвместим стремеж максимално да се запази думата във 
формата, с която идва от езика източник, като едновременно с това се задово-
лят изискванията на приемащия език тази дума да звучи като лексикална еди-
ница на ПЕ. Унгарският език и неговите славянски езици източници споделят 
оскъдни фонологични характеристики, което е предпоставка за включване на 
механизмите за адаптиране на чуждите елементи. За нуждите на анализа се из-
хожда именно от позицията, че колкото по-голямо предизвикателство предста-
вляват чуждите елементи за унгарски, толкова по-ясно ще се види действието 
на фонологичните (унгарските) правила/закони. По отношение на отключване 
и задействане на вокалната хармония, два основни момента привличат внима-
ние. Първо, вокалният състав на славянската дума – при условие, че думата 
не е моносилабична – може да се окаже, че е нехармоничен, т.е. съдържа сме-
сени вокали: както от преден, така и от заден ред, напр. bivaly < биволъ ‘би-
вол’, nyavalya < неволя. Тоест, всяка една чужда лексикална единица, идваща 
от език, в който няма вокална хармония по [+/-задност], априори представлява 
предизвикателство за унгарската фонологична система. Този факт е очевиден, 
но реакцията на приемащата система далеч не може да се приеме, че е също 
така ясна (очевидна). Реконфигурирането на лексикалната единица засяга во-
калния ѝ състав и основната двигателна сила в случая, освен избирането на 
гласна от унгарския вокален инвентар, е подравняването на вокалите по при-
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знака [+/-задност]. Именно този аспект разкрива интересни възможности за 
проследяване на  това какво всъщност се случва с нехармоничните думи – ка-
къв процент от тях са  хармонизирани от унгарската вокална хамония, доколко 
има случаи, които си остават нехармонични и може ли да се търси систематич-
ност при този тип унгаризиране на славянските корени.  

Второ, основният „сблъсък“ по отношение на звуковите конструкции се 
наблюдава в началото на думата, където в заетата лексикална единица често 
има така характерното за славянските езици струпване на съгласни. Унгарски-
ят език като един угрофински език регистрира това предвокално натрупване на 
съгласни като чуждо, а и много вероятно е това да е сериозно затруднение за 
носителя на унгарски от фонетична гледна точка по отношение на: 1. до каква 
степен унгарското „наивистично“ ухо чува и разчленява отделните звукове; 
2. от артикулационна гледна точка (а до известна степен и в последствие на 
1.): такива консонантни струпвания са трудно произносими или дори непро-
износими. Освен чисто артикулационно препятствие, това представлява на-
рушаване на фонотактиката на унгарския и неизпълнение на изискванията за 
построяване на сричката в унгарски. В резултат се активират схеми за „поправ-
ка“, като съответно основната задача е да се разбие консонантното струпване. 
Тъй като навлизането на славянски думи датира от преди стотици години, това 
позволява да се проследи и диахронното развитие (и сила) на езиковите огра-
ничения (language constraints), в частност на вокалната хармония.

Сред механизмите за разбиване се разграничават две основни тактики: 
вмятане на гласен звук или изпадане на някой (някои) от съгласните звукове4. 
В унгарски език тези тактики за разбиване на предвокални консонантни ст-
рупвания в началото на думата се реализират по следния начин:

1. чрез протеза: вмятане на протетична гласна;
2. чрез епентеза: вмятане на епентетична гласна;
3. чрез елизия: изпадане на някоя от съгласните (доста рядко).
Първите два механизма водят до поява на нова за състава на думата глас-

на. Изхождайки от фонологичната характеристика на унгарския език, следва 
да се очаква изборът на протетичната или епентетичната гласна да се ръково-
ди от вокалната хармония. 

Гореописаните примери за някои аспекти в процеса на адаптиране на сла-
вянски думи са нагледно доказателство в подкрепа на споменатото вече твър-
дение, че заемките от момента, в който попадат в унгарски език, се третират 
като вътрешноезиков елемент. И именно там трябва да се търсят механизми-
те, използвани за тяхното адаптиране. Естествено, заемките (дори след попа-
дането им в приемащия език) се разпознават от унгарския език като чужди 

4 Според Кеслер (1969: 46–47) в редки случаи, когато консонантното звукосъчетание 
включва като първи елемент съгласната в, се наблюдава вокализиране на в: в+С > u+C, 
напр. oláh < стб. влахъ ‘влах’.
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елементи – поне докато са „пресни“.  Независимо от това (или именно поради 
този факт) те се асимилират и попадат в ядрото (ако ползваме терминология-
та на Ито и Местер 1995: 817–838).  
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Шиптар и Тьоркенци 2000. Siptár, P. and M. Törkenczy. 2000. The Phonology of 

Hungarian. Oxford: OUP.
Шиптар 1999. Siptár, P. 1999. Hangtan. In: K.É. Kiss, F. Kiefer, P.Siptár Új magyar 

nyelvtan, Budapest: Osiris kiadó, 293–390.
Шиптар 2001, Siptár, P. 2001. 
Юен 1986. Ewen, C.J. 1986. Segmental and suprasegmental structure. In: J. Durand (ed) 

Dependency and nonlinear phonology. London: Croom Helm.
Якобсон 1956. Jakobson, R. and M. Halle. 1956. Fundamentals of Language. The Hague: 

Mouton.
Ясперсен 1922. Jespersen, O. 1922. Language: its nature, development and origin. 

London: Allen and Unwin.
Якобс и Гусенхвен 2000. Jakobs, H and C, Gussenhoven. 2000. Loan phonology: 

Perception, salience, the lexicon and OT. In: J.Dekkers, F. van der Leeuw and J.van 
de Weijer (eds) Optimality theory: phonology, syntax & acquisition. Oxford: OUP, 
193–210.

Якобсон, Фант и Хале 1952.



170

* * *

IEL, 4 – International Encyclopedia of Linguistics, vol. 4
MÉKsz: Magyar értelmező kéziszótár. Budapest, 1972
EtSz: (Gombocz, Z, Melich, J.) Magyar etymológiai szótár, Budapest, 1914–1944 
MG: (szerk. Keszler, B.)  Magyar grammatika. Budapest, 2000
ÉrtSz: A magyar nyelv értelmező szótára, Budapest, 1959–1962
MMNy: (szerk. Rácz, E.) A mai magyar nyelv. Budapest, 1968
MNyK: (szerk. A.Jászó, A.) A magyar nyelv könyve. Budapest, 1991
MMNyR: (szerk. Tompa, J.) A mai magyar nyelv rendszere, I–II. Budapest, 1961
MNyT: (Bárczi, G, Benkő, L. Berrár, J) A magyar nyelv története. Budapest, 2002
ÚjMNy: E.Kiss, K., Kiefer, F., Siptár, P. Új magyar nyelvtan. Budapest, 1999
БТР: Български тълковен речник. София
ГСБКЕ: Граматика на съвременния български книжовен език, София



171

Елена Крейчова, Масариков университет, Бърно

ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ ПРЕВОДЪТ БЕЗ ПРЕВОДАЧА 
ЗА „НЕРАВНОСТОЙНАТА“ БИТКА МЕЖДУ ЧОВЕКА И МАШИНАТА 

В ПРОЦЕСА НА ПРЕВОД

„Езикът е пътна карта на културите. Той ти казва 
откъде идват и накъде отиват хората“

Рита Мей Браун (американска писателка и публицистка)

The main task of the translator – interlingual and intercultural communication, the 
transfer of meaning from one language to another – in the past and now, has always been 
almost the same in nature, only the tools available to the translator are changing and 
developing. What changes do we see in the area of translation? What do translators face and 
what do they need to adapt to? The text deals with the technologies that are already, and 
will continue to be, an integral part of everyday translation and points out some of the main 
translation tools that the modern translator works with.

Key words: translation, Computer assisted translation, Machine Translation

Основната задача на преводача – междуезиковата и междукултурната 
комуникация, преносът на смисъл от един език на друг – както в миналото, 
така и сега, винаги е била почти еднаква по своята същност, променят се и се 
развиват само инструментите, с които преводачът разполага. Започвайки от 
шумерско-акадските клинописни плочици под формата на малки речници от 
преди повече от 2000 години преди Христа, минавайки през речници и глоса-
рии под най-различна форма през вековете, преводачът винаги е разполагал с 
тези „помощници“ за своя труд. С появата на всеки нов речник, на всеки нов 
инструмент и метод за записване и обработка на текст светът на превода все 
повече се отваря към обществото, като тази дейност вече не е в ръцете само 
на група „избранници“ (Поща 2017: 2). 

Някои от въпросите, пред които е изправен всеки преводач в днешно вре-
ме, са следните: Какви промени наблюдаваме в областта на превода? С какво 
се сблъскват преводачите и към какво трябва да се приспособят, за да бъдат „в 
крак с времето“ и да запазят своята реализация на пазара на труда? Какво не 
трябва да липсва в профила на бъдещия преводач? Какво ще бъде бъдещето 
на преводите – ще измести ли машината човека?1 

Предвид ключовата роля на превода в процеса на глобализация и в ре-
зултат от развитието на информационните технологии, през последните две 

1 В настоящия текст ще се насочим най-вече към въпросите на нехудожествения 
превод.
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десетилетия преводаческият сегмент изживява динамично развитие и се 
промени в истинска промишленост. Съвремието ни през призмата на прево-
даческата професия се характеризира със следната привидно парадоксална 
ситуация – от една страна, непрекъснато нараства влиянието на английския 
език в световен мащаб, функциониращ като lingua franca по целия свят, от 
друга страна, стабилно нараства глобалното търсене на езикови (в това чис-
ло и преводачески) услуги (Новотна 2013: 21–22). Можем да отбележим, че 
докато влиянието на английския език нараства все повече напр. в областта на 
производството, където при обмяна на информацията в световен мащаб се из-
ползва предимно именно английският език, търсенето в областта на превода 
(съотв. локализацията) се увеличава главно в областта на дистрибуцията – в 
резултат от глобализацията нараства стокообменът и стоките се насочват към 
потребители от целия свят, което причини истински бум в превода в сферата 
на маркетинга (Пим 2006, цит. по Новотна). Самият превод (и устен превод) 
е част от езиковите услуги2 (т. нар. Language industry), които представляват 
динамично развиващ се и перспективен сектор в съвременния свят – в евро-
пейски и глобален мащаб. 

Технологиите вече са и ще продължат да бъдат неизменна част от прево-
даческото ежедневие. Ще си позволим да посочим едни от главните превода-
чески инструменти, с които работи съвременният преводач, а те са следните: 

•	 Речници: най-важният езиков и терминологичен помощник – както в 
класически книжен вид, така и в електронен вид или достъпни он-
лайн.

•	 Преводаческа памет: става въпрос за системи, които автоматично на-
мират текстови сегменти, които вече са били преведени и са запамете-
ни в паметта. Тези преведени сегменти след това се включват в новия 
превод и преводачът решава дали ще ги остави, промени или премахне 
изцяло. Този инструмент е особено полезен при превод на текстове с 
много повторения или стандартизирани документи. 

•	 Терминологични бази данни: един пример за онлайн терминологична 
база данни е IATE (InterActive Terminology for Europe – Интерактивна 
терминология за Европа3). Съдържа приблизително 8,7 милиона тер-

2 Езиковите услуги включват следните сектори: превод, устен превод, субтитриране 
и дублаж, локализация на софтуер и глобализация на интернет страници, технологични 
инструменти, организиране на многоезични конференции, преподаване на езици (срв. 
The size of the language industry in the EU LTC 2009, достъпно на https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/9a68479a-1c07-4c43-8d1a-8d49782c0808).

3 IATE (Интерактивна терминология за Европа) е терминологичната база данни на 
Европейския съюз. Използва се от институциите и агенциите на ЕС от лятото на 2004 
година за събиране, разпространение и управление на терминологията на ЕС. Проектът 
е стартиран през 1999 година с цел създаване на уеб-базирана инфраструктура за всички 
терминологични ресурси на ЕС, с което да се подобрят достъпността и стандартизацията 
на информацията.
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мина и е създадена от специалисти по терминология, работещи във 
всички европейски институции. От 2007 година е със свободен достъп 
на интернет (http://iate.europa.eu). 

•	 Машинен превод: осигурява „грубия“ превод на текстове между два 
езика въз основа на система от двуезични речници и езиков анализ. 
Може да спести време, но с него трябва да се работи предпазливо; ре-
зултатът от превода обикновено трябва да бъде редактиран и да бъде 
много добре проверен. 

•	 Интернет: предоставя огромни възможности за търсене на документи 
и терминология. 

Преводачите (както на писмени текстове, така и устните преводачи) и 
доставчиците на езикови услуги живеят във време, което се сблъсква с т.нар. 
„промяна на парадигмата“, а именно с факта, че преводът на нехудожествени 
текстове постепенно се поема от машини, а преводачите, които традиционно 
са извършвали тази дейност, постепенно се оказват в маргинализираната роля 
на редактори или коректори, тъй като самият превод (като определена фаза от 
тяхната работа) в голяма степен вече се извършва от компютърни програми с 
безконкурентна скорост (Свобода 2014: 93). В наше време преводачите и дос-
тавчиците на езикови услуги са поставени в конфронтация с редица инова-
ции и промени като напр. превод с помощта на компютър (Computer Assisted 
Translation – CAT), машинен превод (Machine Translation – МТ), автоматиза-
ция както на писмения, но дори и на устния превод, но и с изискванията за 
предоставянето на специфични услуги (напр. редакция на машинен превод – 
Post-Editing Machine Translation). Ако говорим за „обогатената / разширената 
реалност“ (augmented reality4), в областта на превода имаме предвид увелича-
ването, разширяването на човешките възможности благодарение на техниче-
ските средства (пак там, 93).

Технологиите, които са непосредствено свързани с превода с помощта на 
компютър (Computer Assisted Translation / Computer Aided Trannslation, CAT), 
със своето постепенно усъвършенстване вече се приближават до лимита на 
своите възможности. За разлика от машинния превод (Machine Translation, 
MT), преводите с помощта на компютър не доведоха до промяна в парадиг-
мата на преводаческия процес – благодарение на технологичното развитие в 
тази област дялът на автоматизацията се увеличи, но самият превод с помощта 
на компютър не замества преводача5 (Свобода 2014: 94). Преводът с помощта 
на компютър и машинният превод могат да се използват не само паралелно, 
но постепенно навлиза тяхното взаимно проникване и обвързаност, като ре-

4 „Обогатената реалност“ е област в информатиката, която се занимава с комбиниране 
на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни.

5 Необходимо е да се добави, че системите за превод с помощта на компютър 
използват и занапред все повече ще използват машинния превод. 
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зултат от това е т.нар. памет с машинен превод (Machine Translation Memory, 
MTM). Самият машинен превод вече е широко употребяван инструмент както 
от преводачи, така и от непрофесионалисти – обикновени потребители. Може 
би най-известният инструмент за машинен превод е Гугъл преводачът6, който 
служи на повече от 500 милиона потребители ежедневно и поддържа превода 
от и на повече от 100 езика. 

Като цяло качеството на машинния превод непрекъснато се подобрява, а 
новите познания в областта на корпусната лингвистика и изкуствената интели-
гентност създават добри условия за повишаване на качеството му. Машинният 
превод постоянно ще увеличава качеството си и ще укрепва позициите си сред 
потребителите (включително и преводачите). Като посочва Свобода (2014), 
развитието е насочено по-скоро към комбинацията от машинния превод и чо-
вешкия превод, което може да бъде наречено интелигентен превод – докато 
преводачът ще отговаря за осигуряването на качеството, кохезията и кохерент-
ността на текста, за правилно употребената терминология, машинният превод 
ще служи за разбиране7 и за увеличаване на общата продуктивност, той ще 
остане инструмент, който облекчава и ускорява преводаческата работа, но не я 

6 Безплатната услуга на Google незабавно превежда думи, фрази и уеб страници 
между български и над 100 други езика. Системата за изкуствен интелект, използвана 
в услугата Google Translate, напоследък започна да използва в работата си невронни 
мрежи при превода между някои двойки езици. Досегашният така наречен статистиче-
ски превод по-скоро „изчислява“ подходящото значение на съответната дума съобразно 
достъпната информация на системата, отколкото да я превежда според вложения сми-
съл в текста. Най-многото, което се случва, е да отчете при избора ѝ контекста, създа-
ван от няколкото най-близки думи около нея. Точно затова автоматизираните преводи 
в повечето случаи дават не много „гладък“ резултат, който поражда определена доза 
основателен скептицизъм сред критиците им. Машинните невронни мрежи наподобяват 
невронната мрежа на човешкия мозък. Те могат да се променят и да се преструктури-
рат съобразно натоварването и вече обработваните данни. Накратко – могат да се учат 
от собствения си опит, както се случва при хората. А това вече е изкуствен интелект. 
Но всеки машинен превод е ограничен от различни фактори. Най-явните са следните: 
и най-съвършеният изкуствен интелект (невронна мрежа) е ограничен от програмира-
нето си. Освен това не се очаква скоро невронните устройства да се сдобият със спо-
собността на човешкия мозък да различава нюанси, смисли и контексти, които идват не 
само от обективното значение на думите и взаимовръзките им в изречението и текста, 
но и от манталитета, общата култура, образоваността и още от безброй индивидуални 
характеристики на автора на текста (или устната реч). Това означава, че намесата на 
човека за редактиране, изглаждане, стилистично уеднаквяване на по-дългите текстове, 
на терминологията и фразеологията, ще е неизбежна още дълго време. (https://www.vi-
bes.bg/%D0%A9%D0%BE-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B-
4-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%
BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE/)

7 Машинният превод е отличен начин да разберем текста в ситуации, когато трябва 
да извлечем от текста определена информация, без да се впускаме в подробности.
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заменя изцяло. Когато за първи път се заговори за машинния превод и се пра-
веха прогнози за неговото използване, се знаеше, че един ден това ще се случи, 
но никой не беше способен да направи конкретна прогноза как точно ще се 
случи това и в какви мащаби ще се развие този процес. Аналогично ние само 
рамково можем да предполагаме как ще се развие занапред машинният превод, 
но не можем да прогнозираме в детайли неговото влияние върху преводаческа-
та дейност. Може би няма да сгрешим, ако посочим нашето предположение, 
че известен период от време машинният превод все още няма да има високо 
качество, а то главно в текстове със специфична семантика, с креативна мисъл 
и по принцип в превода на художествени текстове. И въпреки това – или имен-
но заради това – преводаческата професия и занапред ще бъде привлекателна 
и интелектуално стимулираща и креативна дейност. Говорейки за машинния 
превод, не трябва да пропускаме да отбележим, че една от най-динамично раз-
виващите се насоки в превода в настоящия момент е и контролът на качеството 
на машинния превод8. Редакцията на машинния превод (Post-Editing Machine 
Translation) се различава от превода, локализацията или от текстовата ревизия, 
към него изискванията за качество обикновено са по-ниски. 

Разсъждавайки над въпроса „Бъдещето на преводите – човекът или ма-
шината?“, трябва да посочим, че особено в областта на техническите преводи 
развоят и употребата на различни технологии е навлязъл дълбоко в превода, 
част от специализирани текстове на определена тематика вече могат да бъ-
дат толкова добре преведени, че човешката намеса по текста на превода да 
бъде минимална, или текстове, при които абсолютната езикова точност не е 
от ключово значение. Съвсем различна е обаче ситуацията в областта на мар-
кетинга и рекламата, където преводът все още (а мисля, че и занапред) трябва 
да бъде продукт на човешката мисловна дейност.

Нашето поколение преводачи е свидетел на най-голямата революция в 
областта на преводаческата дейност – с навлизането на широката употреба 
на персоналните компютри9, текстовите редактори, електронните речници, а 
след това и с още по-напредналите технологии за превод с CAT (computer-
aided translation), машинния превод и езиковите корпуси. Освен изготвянето 
на самия превод, днешният преводач задължително трябва да бъде и коре-

8 Самият машинен превод има повече от половинвековна история, първите опити за 
машинен превод датират от 60-те години 20-ти век, първата конференция Translation and 
Computer се е състояла още през 1978 в Лондон.

9 Персоналните компютри улесниха и работата в екип, координирането и създава-
нето на мрежи от контакти, които в настоящия момент са неизбежни. Преводачът вече 
много често не е „самотен бегач на дълги разстояния“, а работи в екип във виртуалното 
пространство. Променят се и начинът и мястото на практикуване на преводаческа дей-
ност, поръчките за превод все по-често ще се реализират на мобилни устройства (смарт-
фони, таблети и др.). Благодарение на новите апликации от типа на памет за превод или 
софтуер за разпознаване на глас, преводачите могат да бъдат по-ефективни, а преводът 
– още по бърз, и надявам се, по-качествен. 
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ктор, да създава и да администрира преводаческа памет и бази данни (мно-
го често в сътрудничество с други колеги), като преводачът трябва да има и 
умения за работа в екип, която все по-често се изисква в професионалната ко-
мерсиална сфера. Именно при работата в екип по големи проекти, която не е 
възможно да бъде извършена само от един преводач, качеството на машинния 
превод е пряко свързано с качеството на поддържаната преводаческа памет и 
терминологичните бази данни, които екипът използва (като отново трябва да 
подчертаем, че машинният превод, работещ на статистически принцип, е дос-
та неточен и никога не може да замени човешкото мислене и културен опит).

След няколко години или десетилетия със сигурност ще използваме още 
по-добре разработени технологични продукти, на преводачите без съмнение 
ще бъдат предложени и много нови възможности. Независимо от това каква 
нова технология ще се появи в бъдеще, ясно е, че чисто езиковите и превода-
ческите знания днес не са достатъчни и че уменията да се използват съответ-
ните технологии става предимство и дори въпрос на професионално оцелява-
не, а то най-вече за младото поколение преводачи. 

Преводачите, които по своя натюрел в повечето случаи са хора с хума-
нитарна ориентация, в днешно време трябва да работят, да се справят и да 
не се боят от техническите инструменти и технологии (като нямаме предвид 
писането на компютър, а използването на различни видове преводачески соф-
туер), т.е. да използват и продуктите на точните цифри и алгоритми. Може би 
няма да е пресилено, ако кажем, че именно CAT инструментите и корпусите 
(базите данни) причиниха малък „голям взрив“ в преводите, транслатологи-
ята и лингвистиката изобщо, въпреки че все още голям брой преводачи по 
различни причини не ги използват. Но ако успеем да работим с тях (и още по-
добре – да подготвяме за работа с тях и бъдещите преводачи) , технологиите 
ще бъдат повече в наша помощ, отколкото да застрашават по какъвто и да е 
начин нашата професия. 

На преводача на днешния пазар на труда не му е лесно. Добрият преводач 
трябва непрекъснато са се „състезава“ с „по-евтините“ колеги, тъй като паза-
рът оказва силен натиск върху цената на услугата, като клиентът в голяма част 
от случаите не може да прецени качеството на предоставения му финален 
продукт (ситуацията на пазара е – винаги някой ще го направи по-евтино). 
Можем да гледаме новите технологии и компютърни програми, използвани 
от преводача през две призми: едната е, че те изискват определена финансова 
инвестиция от страна на преводача. Другата е, че те предоставят възможност 
за повишаване на качеството и увеличаване на продуктивността и по този 
начин могат да осигурят и конкурентно предимство пред евтините (във всяко 
отношение) преводи, Разбира се, тяхното използване трябва да бъде разумно, 
според типа текст и дадената комуникативна ситуация, и тогава те мoгат да 
бъдат не само помощник, но и добавена стойност към преводаческия труд. 
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Не става дума обаче само за това да приемем безусловно технологиите в 
нашата работа. Ние разполагаме с инструменти, които могат да улеснят един 
тип преводаческа работа, но да усложнят друга дейност. Преводачите на бъ-
дещето ще трябва да бъдат способни да се ориентират във възможностите, 
които им предлагат технологиите, и да ги използват в своя полза. 

Един от големите проблеми на съвременната преводаческа професия 
може би е не само определянето на ключовите способности, които трябва да 
притежава добрият и конкурентноспособен преводач, но и въпросът къде и 
как той да ги получи и как да бъде подготвен за своя професионален път. 
Съвременните опасения, че преводачите ще бъдат изместени от машинния 
превод или от някоя друга технология едва ли имат основания. По-скоро мо-
жем да предположим, че някои преводачи ще бъдат заменени с други превода-
чи, които умело използват съвременните технологии за превод. 
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ИСТОРИЗЪМ И ПРЕВОД

Abstract: The paper examines the specifics of historicism and the relation between time 
and translation in the translation theory. The subjects of analyses are the three monographs 
in the field of German studies in Bulgaria, which are published by Lyubomir Ognyanov-
Rizor, Anna Lilova and Ana Dimova. In the foreground is the interest in the principle of 
historicism in translation at the time of writing of the theory by the three authors. The 
development of this principle is investigated, as well as its applied potential.
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В съвременния глобализиран свят феноменът на езика е предмет на из-
следвания през разнородни призми. Прави впечатление, че в условията на 
глобализация нараства значително интересът към все по-обособени негови 
изследвания, които се обвързват с разкриването на опции за една добре функ-
ционираща комуникация между различните езици и култури. Очевидно е, 
че проучванията на срещите между езиците са водени от идеята за усъвър-
шенстването на междукултурната комуникация и се ориентират към описа-
нието на такива възможности, които да оптимизират механизмите на нейното 
функциониране. В този контекст може да се впише и настоящата статия, в 
която се прави опит за изследване развоя на идеята за историзма в превода.

В статията се тематизира един от частните аспекти на междукултурната 
комуникация, при който срещата между двата езика и двете култури се със-
тои в превода на такива текстове, които на практика принадлежат към раз-
лични епохи. Във фокуса на научния интерес тук попада усложнеността на 
отношенията между изходния и целевия езиков текст в плана на различното 
време, съответно на различната културно-историческата епоха, към която те в 
действителност се отнасят. В статията вниманието е насочено към принципа 
на историзма и неговото позициониране в преводната теория в рамките на 
българската германистика. Предмет на анализа са вижданията преди всичко 
на Любомир Огнянов-Ризор, Анна Лилова и Ана Димова, застъпени в трите 
специализирани преводоведски монографии. Те представляват монолитни, 
актуални и до днес академични изследвания върху теорията, историята и кри-
тиката на превода. На преден план закономерно е изведен и интересът към 
особеностите при вписването на историзма в теорията на тримата автори във 
времето на нейното създаване. 

Целта, която си поставя статията, е да се обследва развоят на принципа 
на историзма през призмата на споменатите монографии. Във фокуса на на-
блюдение са разбиранията на авторите както за релевантността и мястото на 
този специфичен принцип в преводната теория, така и за неговия приложен 
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потенциал при рефлектирането на усложнените отношения между изходния 
и целевия езиков текст в плана на различното време, към което те принадле-
жат. Осмислянето на ролята на историзма може да бъде от научен интерес не 
само при критиката на наблюдаваните практики на превода, но и при критич-
ния поглед към формиращите се в хода на историята стереотипи за другите 
народи. За онагледяващи примери тук биха могли да послужат българските 
стереотипи за германците, съответно германските стереотипи за българите, 
на чиято значимост във времето обръща внимание Богдан Мирчев (Мирчев 
2011: 7–12).

Изследването на историзма в трите монографии присъства като задължи-
телен компонент на преводната теория, макар и той да е застъпван в различна 
мяра, а и в различен контекст при съответните акцентирания върху него. 

В „Основи на преводаческото изкуство“ на Любомир Огнянов-Ризор на 
историзма се обръща внимание на различни места в текста, като той е изведен 
на водеща позиция при проблема за времевата дистанция между оригинала и 
превода, а също така и при направения от автора обзорен преглед на история-
та на досегашните концепции и практики на превода в европейския контекст 
(Огнянов-Ризор 1947: 21–36). За разлика от монографията на Любомир Огня-
нов-Ризор, в „Увод в общата теория на превода“ от Анна Лилова на историзма 
вече е посветена обособена глава от книгата, в която обстойно се очертават 
теоретичният и приложеният потенциал на този принцип в по-новото прево-
дознание (Лилова 1981: 139–184). А в „Увод в теорията на превода“ на Ана 
Димова принципът на историзма е вписан не само в историята на превода, 
както това може да се наблюдава в пионерския академичен труд на Любомир 
Огнянов-Ризор, но и в историята на самата наука за превода (Димова 2000: 
33–52). Това се случва в хода на изложението на водещите теоретични школи 
в преводознанието, докато коментарите и интерпретациите на самата авторка 
по повод на някои онагледяващи и доста любопитни примери от преводаче-
ската практика по отношение на историзма са приведени в главата, в която 
се тематизира спецификата на транслатологичния модел на Катарина Райс и 
Ханс Вермеер (Димова 2000: 80–85). Централно място в тази глава се отде-
ля на набора от фактори, които обуславят процеса на самия превод и влияят 
върху избора на конкретните преводачески похвати и стратегии в различните 
случаи. 

Обща характерна черта на трите монографии е, че историзмът се разглеж-
да от техните автори в един двояк аспект. 

От една страна, той се разбира като принцип на задълбоченото, адекват-
но и достоверно пресътворяване на историческата действителност, която ос-
новно е предмет на изображение в произведенията на художествената лите-
ратура. Тук той неизменно води до прилагането на известна креативност от 
страна на преводача при неговата особена мисия на посредничество между 
различните времена и различните културно-исторически пространства. При 



180

Анна Лилова и Ана Димова наблюденията върху историзма са допълнени и 
разширени също и към други видове превод, като например превод на научна 
или на публицистична литература. Водеща позиция в този първи аспект на 
разглеждането на историзма в монографиите на тримата автори заемат тео-
ретичният и практическият анализ на големия въпрос за дистанцията между 
оригинала и превода в плана на техните разлики във времето, съответно в 
културно-историческата епоха. 

От друга страна, историзмът се разбира и като познание за преводната 
история, а едновременно с това и като принцип на приемствеността или пък 
на оттласкването от предхождащите традиционни линии при превеждането. 
Наблюдаваните практики в историята на превода се подлагат на контекстуал-
но разширена и задълбочена интерпретация с оглед на тяхното продуктивно 
усвояване или пък преодоляване. Този вид анализ несъмнено е подвластен на 
идеята за доразвиването или усъвършенстването на преводаческата практика 
в съвременността. 

В плана на историзма и в трите преводоведски монографии се очертава 
една сходна изходна ситуация за преводача. Нейното разглеждане задължи-
телно присъства и при тримата автори. 

Става дума тук за първата стъпка в преводаческата задача при работа с 
такива автори и произведения, които са значително отдалечени и във времето, 
и по отношение на изобразеното друго културно пространство. Тя е обвърза-
на с необходимостта от задълбоченото, обективно и целенасочено проучване 
на оригинала, а така също и на неговия автор. Преводоведският интерес в 
тази първа стъпка логично е посветен на характеристиките и особеностите 
на времето, съответно на културно-историческата епоха, в която оригиналът е 
създаден и която той е призван да изобразява и изразява. 

При Любомир Огнянов-Ризор погледът тук е насочен едновременно и 
към съдържанието на произведението, и към формата му, т.е. към изразните 
средства на автора. На преден план стои онази диалектика на съдържанието и 
формата, която е решена в полза на водещата роля на елемента „съдържание“ 
– очевидно в духа на диалектическата естетика, която се налага като господ-
стващ метод след края на Втората световна война както в България, така и в 
другите страни от т. нар. Източен блок. 

Но в контекста на преводаческата задача авторът на „Основи на превода-
ческото изкуство“ прави частична трансформация в релацията между съдър-
жанието и формата и включва релевантните елементи на формата (изразните 
средства на автора) откъм изходната страна като елементи на съдържанието в 
целевата страна (на превода), като по този начин си поставя за цел да направ-
лява преводаческата задача към адекватното пресъздаване на индивидуалния 
стил на автора и на оригиналното взаимно проникване на съдържанието и 
формата. В монографията му ясно се откроява особеният акцент върху не-
обходимия за преводача анализ на езика на автора в неговия вертикален и 
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хоризонтален разрез при по-голямата отдалеченост на оригинала от съвре-
менността. 

Важно място тук заема и оразличаването между литературния и индиви-
дуалния език откъм изходната страна: „да се установи обективният социален 
характер на езика на дадения автор, и второ – на тази основа да се установят 
индивидуалните езикови особености на автора“ (Огнянов-Ризор 1947: 12). 
Като ориентири в едно такова по-диференцирано изследване на езика на из-
ходния текст при Любомир Огнянов-Ризор служат обективните показатели в 
развоя на езика, които могат да се констатират както в хоризонталния, така и 
във вертикалния разрез на езика на всеки народ и се съотнасят по определен 
начин с конкретния език на автора на оригинала. 

Описанието на изходната ситуация за преводача в случаите на значител-
но голяма времева дистанция между оригинала и превода се допълва и раз-
ширява при Анна Лилова с включването на инстанцията на преводаческата 
преценка за съзвучието на произведението с актуалните духовни търсения 
във времето, в което се прави преводът. Интересът в монографията очевид-
но е насочен и към степента на съответствие на изходния текст с познавател-
ния хоризонт на читателя в съвременността: „тъкмо тези изходни моменти 
всъщност характеризират подхода на преводача, който следва да владее и 
притежава онова, което се нарича историзъм в превода, принципът на ис-
торизма в науката за превода“ (Лилова 1981: 154). На преден план е изведен 
въпросът за преводаческите компетентности по отношение на принципа на 
историзма.

В монографията на Ана Димова изходната ситуация за преводача при 
пресъздаването на историческата действителност се разбира предимно като 
ситуативния контекст на преводното време, който сам по себе си вече зада-
ва параметрите – през познавателния и очаквателния хоризонт на читателя 
във времето, в което се прави преводът. По този начин ситуативният контекст 
предопределя вече и възможността за една относително успешна рецепция на 
произведението. 

Такива изводи произтичат от изключително интересните коментари на 
авторката върху приведените примери от няколкото немски превода на ис-
торическите реалии в „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, които са праве-
ни в различно време: през 1917 г. – откъс от произведението, преведен от 
австрийския писател и журналист Рода-Рода и публикуван в поръчаната от 
цар Фердинанд антология на българската литература, през 1959 г. – пръв пъ-
лен превод в тогавашната ГДР и през 1974 г. – втори пълен превод отново 
там (Димова 2000: 80–82). Особено любопитно е, че в определен случай тук 
хоризонтът на реципиента може и да съвпадне с хоризонта на преводача, 
а пък той да е несъвместим с хоризонта на продуцента, т. е. на автора на 
оригинала, Алеко Константинов, респ. Бай Ганьо като негов главен герой в 
произведението: 



182

„който не дава дисагите, защото носачът е твърде добре облечен и 
може много да го оскубе. За европейските представи не може един търговец 
на розово масло да счита носача за по-добре облечен от себе си. Следова-
телно Рода-Рода разбира текста коренно различно и превежда съответно: 
днес бай Ганьо е облечен добре и не знае оня колко ще го оскубе.“ (Димова 
2000: 82)

Изводите на Ана Димова кореспондират и с по-общите констатации, на-
правени още в монографията на Анна Лилова. Става дума за това, че при въз-
приемането на изобразената в произведението историческа действителност 
читателят на превода съпоставя и оценява тази действителност със собстве-
ните си представи, със своята осведоменост и със своите налични познания 
за нея (Лилова 1981: 156). Читателят тук също е включен през хипотезата за 
неговия познавателен хоризонт. 

А самото преводаческото осцилиране между миналото и съвременността 
е предмет на анализа при Анна Лилова дори и в случаите, в които се откро-
ява полюсната амплитуда в корелацията на превода и оригинала. Авторка-
та интерпретира примери от преводаческата практика на Норберт Рандов и 
Хартмут Хербот, на които дължим немските преводи на „Панонски легенди“, 
„История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, „Житие и страдание на 
грешния Софроний“ на Софроний Врачански или пък на романа „Антихрист“ 
на Емилиян Станев. 

Те дават повод на Анна Лилова да търси определена класификация за 
изходната ситуация при задачата за достоверното и адекватно пресътворяване 
на историческото и архаичното в превода. В нейната монография могат да се 
оразличат три групи на архаичност: 1. архаичност, която се дължи на естест-
вената принадлежност на текста към миналото; 2. архаичност, която се проя-
вява като определен стилистичен способ, използван преднамерено от автора 
на оригинала и 3. архаичност, която произтича от наслагването на първите две 
групи. Предприетата тук класификация на архаичното има за цел да ориенти-
ра при избора на приоритетите в преводаческата задача.

Значителната отдалеченост на оригинала във времеви аспект е случаят, 
при който Любомир Огнянов-Ризор не изключва възможността и за неговото 
„насилствено актуализиране“ през работата на преводача, въпреки че прила-
гането на такъв вид актуализиране същевременно се явява и причината за 
по-скорошното остаряване на преводния текст (Любомир Огнянов-Ризор 
1947: 46). В подобни случаи може да се наблюдава и разколебаването на авто-
ровата изначална теза за устойчивостта на оригинала в корелацията на ориги-
нала и превода. Не подлежи на съмнение, че значителното времево отстояние 
на оригинала от съвременността превръща оригинала често в трудно понятен 
текст в езиково отношение дори и в изходната култура. Любомир Огнянов-Ри-
зор привежда примери за извършването на вътрешноезиков превод като нем-
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ско-немските преводи на „Песен за нибелунгите“ – от старовисоконемски на 
новонемски език (Любомир Огнянов-Ризор 1947: 46). 

При Анна Лилова изрично се изключва като неестествена опцията пре-
веждането да става на старинен език в целевата култура. Това се счита за из-
куствено решение (Лилова 1981: 162). Авторката пледира за пестеливото и 
добре премереното вграждане на историзми в преводния текст с цел да се пре-
създаде достоверно историческият колорит. От друга страна, за постигането 
на тази цел се има предвид и възможността за включването на нови за езика 
на превода думи или понятия, с които да се опише изходната културно-исто-
рическа епоха. Изборът на опции се допълва с изключително интересни пре-
пратки и към самата преводаческа практика в плана на историзма.

Особено любопитно например е сравнителното наблюдение, прове-
дено от Анна Лилова върху откъс от немския текст на пикаресковия роман 
„Приключенията на Симплицисимус“ на Ханс Якоб Кристофел фон Гримел-
схаузен и върху откъс от немския превод на романа „Антихрист“ на Емили-
ян Станев, направен от Хартмут Хербот и публикуван в Берлин през 1974 
г. Сравнението между откъсите от двете произведения навежда на идеята за 
паралелизъм в стила, който вероятно съзнателно е търсен от Хартмут Хербот. 
Ясно се откроява специфичната функция на определени синтактични, грама-
тични и стилистични похвати в езика на романа на Гримелсхаузен и в езика 
на немския превод на романа „Антихрист“. Вниманието на авторката изцяло 
е насочено към наблюдаваната успоредица на използваните похвати. Те като 
че ли са призвани да отключват известни литературни алюзии у немския чи-
тател на преводния текст на Хартмут Хербот и по този начин да препращат 
към атмосферата и стила на една по-старинна литературна традиция – нещо, 
което всъщност е преднамерено търсено и в изходната страна от самия автор 
на романа „Антихрист“ Емилиян Станев.

Общ момент в трите монографии е обвързването на принципа на истори-
зма с принципа на адекватността в превода. 

При Любомир Огнянов-Ризор адекватността е същинската цел на пре-
вода. А тя не може да бъде някаква друга освен централната – преводът да 
бъде: „посредник на съдържанието – верен и точен“ (Огнянов-Ризор 1947: 
13). В точното, адекватно и вярно предаване на съдържанието се включва 
също така и пресъздаването на индивидуалния авторов стил и на неговите 
изразни средства. Според възгледите на автора на „Основи на преводаче-
ското изкуство“ съдържанието на великите произведения на една нацио-
нална литература несъмнено има общочовешки потенциал, а чрез превода 
авторите на такива произведения се превръщат в притежание на цялото чо-
вечество: „гениалните прогресивни писатели, оставайки кръвно свързани 
със своя народ, време, класа и пр. – стават собственост на всички народи и 
прекрачват духовните митнически граници във времето и пространството“ 
(Огнянов-Ризор 1947: 18). 
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При предаването на екстремно чуждата част от формата на оригинала из-
искванията на автора на монографията са коренно различни. Към тази част на 
формата Любомир Огнянов-Ризор причислява спецификата на езика в облас-
тта на граматиката, синтаксиса и стилистиката, както и неговата динамика и 
музикалност. Задачата на преводача е съответно диаметрално противополож-
на на тази при съдържанието: „по отношение на обективната езикова форма 
преводът трябва да изостави оригинала и да се ръководи само от законите на 
собствения си език“ (Огнянов-Ризор 1947: 16).

В плана на историзма Анна Лилова допълва традиционния преводовед-
ски принцип на адекватността с момента на неговата историческа обуслове-
ност. Преоценката на този принцип в нейната монография е обвързана с едно 
ново осмисляне на дистанцията между оригинала и превода в контекста на 
актуалната рецепция на произведението. Водеща роля имат духовните и есте-
тически потребности, както и новите търсения на съвременността: „преводът 
е длъжен да се съобрази с историческата автентичност на оригинала, както 
и със съвременната актуалност на оригинала“ (Лилова 1981: 183). Логично 
следва, че така разбираната многомерна адекватност задължително трябва да 
изключва както свободния превод, така и буквалния превод. 

При адекватността в контекста на историзма според авторката следва да 
се имат предвид три задължителни изисквания. Първото от тях се състои във 
вярност към автора на оригиналното произведение. Второто се проявява като 
вярност към културно-историческата епоха, към която изконно принадлежи 
оригиналът. А третото изискване за вярност е отнесено към времето на пра-
венето на превода (Лилова 1981: 183). Тук очевидно се имат предвид епохата, 
социалната действителност и познавателният хоризонт на съвременния чита-
тел на превода. 

В крайна сметка адекватността в плана на историзма се схваща от Анна 
Лилова и като определен в някаква степен синтез на миналото и съвремен-
ното съществуване на оригинала. Този синтез се изявява като свързване на 
историческото и съвременното не само на равнището на езика, но и на рав-
нището на културния трансфер, т.е. през преноса на специфичното в негови-
те културно-исторически измерения. Такъв синтез се осъществява също и на 
равнището на пресътворяването на естетическото – на езика на превода, което 
отново се случва в полето на напрежения между миналото и настоящето. От-
вореността на произведението от една отминала епоха към съвременността 
е силно застъпен момент в преводната теория на Анна Лилова. Той не може 
да не доведе до критическата ревизия на традиционния преводоведски прин-
цип на адекватността и не може да не наложи разширяването на принципа 
на адекватността със специфични допълнителни изисквания, когато той се 
разглежда в контекста на историзма.

За разлика от Любомир Огнянов-Ризор и Анна Лилова, в монографията 
на Анна Димова може да се наблюдава известно отместване на фокуса на 
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наблюдение от принципа на адекватността към принципа на динамичната 
еквивалентност при историзма. Такова отместване е характерно за прево-
доведските изследвания от по-ново време. В този смисъл не е случайно, че 
в монографията на авторката примерите от преводаческата практика, които 
са свързани с различните опции при предаването на историческите реалии в 
немските преводи на „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, са приведени като 
онагледяваща част от главата за транслатологичния модел на Катарина Райс 
и Ханс Вермеер. Тук на преден план стои интересът към набора от фактори, 
имащи влияние върху преводния процес. Познанията за тях и уменията за 
тяхната адекватна селекция, както и за тяхното добре премерено степенуване 
не могат да не присъстват тук като част от преводаческата компетентност. 
Към тях в най-новите емпирични изследвания върху културния трансфер се 
добавят и уменията за „комбинация от похвати, която да произтича от реше-
ния, съобразени не само с повърхнинната текстова структура, но и гаранти-
ращи адекватно разбиране на експлицитните културни препратки от новия 
читателски кръг, без да се надценяват, но и без да се надценяват неговите 
рецептивни възможности“ (Килева-Стаменова 2019: 359). 

Направеното сравнително проучване на монографиите на Любомир Огня-
нов-Ризор, Анна Лилова и Ана Димова откроява релевантността на принципа 
на историзма и хвърля светлина върху особеностите при неговото вписване в 
преводознанието. В областта на българската германистика той се вгражда като 
задължителен компонент в преводната теория и заема своята специфична пози-
ция при тримата автори. Проведените наблюдения върху развоя на историзма 
осветляват неговия теоретичен и приложен потенциал при анализа на услож-
нените отношения между изходния и целевия езиков текст в плана на времето. 
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Езикова култура

Надежда Сталянова, СУ „Св. Климент Охридски“

ЕКСПЕРТИЗА – ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?

Напоследък в публичната реч наблюдаваме засилена употреба на лексе-
мата експертиза. И то не защото медиите описват случаи, в които специали-
сти са дали своето мнениие по даден въпрос под формата на документ. Из-
ползването на експертиза за назоваване на висока професионална квалифи-
кация, съчетана с богат опит, се регистрира широко в изказвания на политици, 
особено в изминалата предизборна кампания, както и в медийни текстове. 
Лексемата е с положителна конотация, като носителят на експертиза се въз-
приема като доказан професионалист в своята професия, чийто опит и мнение 
се ценят от всички.

Тълковните речници на българския език обясняват думата експертиза по 
следния начин:

ЕКСПЕРТИЗА, ж. 1.Разглеждане, изследване на нещо от експерти, от 
специалисти, за да му се даде оценка, заключение и др. 

2. Съдебна експертиза. Техническа експертиза. Медицинска експертиза. 
(РБЕ)

ЕКСПЕРТИЗА, ж. (фр-нем.) 1. Разглеждане на въпрос от експерти за 
компетентна преценка.

2. Заключение на експерт. (Радева 2012:163)

Речникът на чуждите думи в българския език също предлага сходна де-
финиция на тази дума.

Експертиза (фр. експертизе) – изследване от специалисти на известен 
въпрос, за да дадат мнение.

2. Разрешаване на спорен въпрос чрез експерти. (РЧД)

Все по-често обаче думата експертиза се среща като синоним на ’профе-
сионален опит‘, ‚знания‘, ’достатъчно умения и квалификации‘, срв:
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Примери от социалната мрежа Фейсбук: „В План за София сме заложили 
анализ и преосмисляне на разписанията по всички линии на града. Ще полз-
ваме чуждия опит, експертиза и модели на градове като Прага и Варшава, ...“, 
„Всевъзможни фирми и баш майстори – без умения, без експертиза – ежеднев-
но продуцират подобни резултати поради тотална липса на контрол...“, „Значи, 
не претендирам за експертиза в областта на рекламния криейтив и политически 
маркетинг, но подозорам, че...“, „Нашите висококвалифицирани лекари дерма-
толози работят с внимание, експертиза и добро отношение към пациента“

Примери от медии:

„Вицепремиерът Марияна Николова обясни с каква експертиза разпола-
га, за да поеме председателството на Съвета по киберсигурност“ (в-к Днев-
ник, 21 август 2019).

Иначе поне средно образование има, както и „експертиза в областта на 
общественото хранене и като строителен техник“. (https://offnews.bg/politika/
angel-isaev-deputatat-sas-sredno-obrazovanie-i-bez-den-rabota-v-parl-698864.
html, достъпно на 22.08.2019)

Ние много подкрепяхме Черна гора за членството ѝ в НАТО, същото с екс-
пертиза и опит ще направим и за Македония, заяви тя. (https://www.parliament.
bg/bg/news/ID/4266, достъпно на 22.08.2019)

Употребите с ново значение променят и синтагматиката на тази дума. Със 
значението, фиксирано в речниците, можем да срещнем изрази като изготвям 
експертиза, направя експертиза, възлагам на някого експертиза и под. Ново-
то значение изисква и нов тип контекст, напр. някой има / няма експертиза в 
дадена сфера, експертизата е респектираща, търсим някого заради негова-
та експертиза в дадена област, нашите служители са с екпертиза. 

Разбира се, това явление, макар и ново за българския език, е повлияно от 
значението и употребата на думата expertise в английски език. Разширяването 
на семантичния обем на дадена дума е още едно доказателство за динамич-
ността лексикалната система. Това значение е дотолкова навлязло в употреба, 
че бихме очаквали да бъде регистрирано в следващи издания на тълковни 
речници на българския език. 
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Владислав Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“

ПАРЛАМЕНТАРЕН ЕЗИКОВ КОНТРОЛ

The article studies main speech features of the Parliament Question time. Examined 
are characteristics pertaining to diction, intonation, verbal aggression,cliches, as well as the 
relation question - answer. Given are examples of verbal aggression. Drawn are conclusions 
about the trends in Parliament Question time observed in the recent years.

Идеята за тази статия се роди като резултат от дългогодишните ни наблю-
дения със студентите българисти от СУ „Свети Климент Охридски“ върху 
парламентарния контрол и речевите модели, чрез които се изразява тази де-
мократична форма на проверка по актуални и значими за обществото теми. 
Разработката ѝ по проект КП 06 ОПР 05/41, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“ на МОН, е повод да бъдат обобщени тенденциите и основните 
характеристики, които имат свои специфики и задават особен модел, който 
на базата на различни по теми и съдържание практически примери задава 
и теоретична рамка, подходяща за различен тип научни изследвания. Освен 
това през последните години интересът към политическата реч се увеличава 
и отношение към нея вземат лингвисти, юристи, философи, психолози, ан-
трополози и медийни анализатори (по-подробно може да се види у В. Радева 
2019; М. Георгиева 2011,2012,2019; Б. Георгиев 2019; Е. Крейчова; Н. Кисело-
ва 2017, 2019; Н. Сталянова и Вл.Миланов 2012 и 2014) 

Парламентарният контрол е утвърдена проява на Народното събрание, 
регламентирана в Конституцията на Република България едновременно като 
право и като задължение (чл. 62, ал. 1),  която позволява да бъде осъществяван 
целенасочено процес на наблюдение върху актуални проблеми, на базата на 
което депутатите задават въпроси или отправят така наречените питания2 към 
министрите, след което получават в рамките на определени срокове отговори 

1 Подготовката и издаването на настоящата публикация станаха възможни 
благодарение на специалната подкрепа на Националния проект на тема „Медиите, 
образованието и политиката: национални и европейски измерения на езиковата култура 
в публичната реч“, финансиран от Фонда за научни изследвания към Министерството 
на образованието и науката, № КП06-ОПР05/4 от 17.12.2018 г. с ръководител доц. д-р 
Владислав Миланов от Софийския университет.

2 До 42. НС предимство има устният отговор и ако не е изрично посочено, се разби-
ра, че отговорът трябва да бъде устен. От 43. НС насетне обаче предпочитание се отдава 
към писмения формат, който се приема за по-изчерпателен и не подлежи на ограничения, 
които са неизбежни при устното представяне на отговора – 3 минути и време за реплики 
и дуплики. Въпросът в парламентарната практика днес се отнася по-скоро до частни 
случаи, свързани с конкретно лице или проблем, докато питането предполага повече ма-
щабност и поради това  има отношение към общите политики. 
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на своите въпроси. Практиката показва, че преобладават въпроси, зададени 
от опозиционните партии, което често ги маркира със злободневност и съз-
нателно търсена критичност. Тематичните параметри именно заради това по-
ставят много широка рамка и отразяват цялата действителност – образование, 
здравеопазване, пътна инфраструктура, земеделие, икономика и много други 
области. Въпросите са формулирани така, че да търсят актуални отговори на 
проблемите на българския гражданин, на общините, областите и  на различни 
национално значими политики в сфери, в които е доловена проблематичност. 
От спецификата и коректното езиково оформление на въпроса често се опре-
делят и характеристиките на отговора.

Преди да преминем към същността на въпроса, редно е да направим някои 
уточнения. През последните 20 години парламентарният контрол като че ли 
загуби очертанията на своята сериозност, заложена като специфично отноше-
ние на проверка между отделните власти, и много често в залата няма депу-
тати, които да изслушат отговора на министъра(изключение прави само учас-
тието на министър-председателя). Това вероятно е причина министрите също 
да налагат тон на отегчение, когато представят отговора. Затова се наложи и 
един телеграфен стил на изложение, съпроводен с нервно изчитане на текста, 
често придружено от слаба артикулация, фонетично разговорно и небрежно 
опростени конструкции, свързани с изпадане на гласни и съгласни, а това е 
процес по-скоро характерен за неофициалната реч, каквато категорично не би 
трябвало да е парламентарната реч. Интонацията често е неподходяща, а тем-
поритъмът забързан. Този модел на речево репрезентиране през последните 
години беше зададен от Бойко Борисов, в чиито отговори се наблюдават разго-
ворни фонетични опростявания, елементи от западните говори; често изказва-
нията му са свързани с нервно и забързано говорене, с което се демонстрира 
огегчение и нежелание да се говори по определени теми. В различни негови 
изказвания темпото на речта е толкова забързано, че се сливат думи и изрази, 
при което дори за езиковите носители  става трудно смисловото разчленяване 
и възприемане на информацията от текста. Когато със студенти чужденци или 
с преводачи от различни институции сме слушали отговори на парламентарни 
питания към премиера, често за неезиковия носител е невъзможно да разбере 
тази реч и шеговито да попита дали това е на български език. 

Друго необходимо уточнение е свързано с факта, че отговорите на пар-
ламентарните въпроси, се възлагат на експерти в съответната област посред-
ством парламентарния секретар на министерството. Ето защо основен белег 
на отговора са фактологичността, подкрепена със статистики, и свръхексперт-
ния коментар, който често отклонява акцентите от търсената от задаващия въ-
проса проблематичност. В рамките на репликите често се долавят елементите 
на разговорната небрежност; на театрализираната агресия; на преекспонира-
нето на аза; крайности при обобщенията, в които направеното от управлява-
щите винаги е уникално, а предшествениците им нищо не са направили.
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Експертизата в отговорите на контрола позволява на министрите да от-
клоняват остротата на въпроса и да извеждат положителни послания, обоб-
щаващи практики, далечни от конкретността на отговора. Ето защо много 
често в репликите си питащите не са доволни от отговора и директно упрек-
ват министрите в бягство от точния отговор. От страна на министрите има 
стратегии, чрез които се постига това „успиване“ на вниманието, а по съще-
ство това е псевдоотговор. Част от тези стратегии са клишетата, примерите с 
добри практики, ключови думи, които означават обща и размита отговорност: 
ние ще се погрижим за…, ще бъде създадена специална комисия, ще раз-
поредя проверка, правителството прави всичко възможно да преодолее 
нещо; да овладява кризи и т.н.

Съществен момент при представянето на отговора в този смисъл е, че 
той е чужд текст. Големият проблем на част от политиците е не само в това, 
че не умеят сами да създадат текст, но не умеят и да го представят убедител-
но, ясно и точно. Собственият текст е свързан с авторова позиция, със специ-
фиките на манталитета и на мисленето на човека. И най-вече със собствения 
му стил. Собственият текст е повод за повече самочувствие и убедителност 
при публичното представяне. Тоест човек го познава така, както познава 
себе си. Никой освен самите нас не може да бъде толкова убедителен и си-
лен, колкото когато представя свой продукт. Така е и с текста. Изреченията 
са ясно представени, а паузите уместно разчленяват мисълта, за да улеснят 
възприемането на посланието. Логическите акценти показват нашето, а не 
чуждото отношение към силните страни от изказването, които трябва да бъ-
дат специално подчертани. Коренно противоположно стоят нещата с чуждия 
текст. Дори за актьор, който познава силата на публичната реч и на оратор-
ското майсторство, е трудно от първи път да осмисли информацията и да я 
представи убедително. При политиците това неумение е много ясно долови-
мо: монотонност, неуместни паузи, неподходяща интонация, слаба дикция и 
проблематичен темпоритъм3; 

Пленарната зала на Народното събрание е една от най-представителни-
те държавни институции. Това предполага съобразяването с редица елементи 
като официално облекло, обноски и др. Към тях, но с водеща роля се доба-
вя речевото поведение, съобразено с представителната официална ситуация, 
която институционално ангажира българските народни представители с реч 
във високия произносителен регистър.

3 Пример за бавна и монотонна реч са по-голяма част от публичните изказвания на 
Росен Плевнелиев. На другата крайност се разполагат напрегнатите забързани отговори 
на премиера на Република България Бойко Борисов, при които тембърът на гласа, тем-
поритъмът, иронията, акцентите, съчетани с театралния маниер на паралингвистичните 
средства показват явно нежелание да се говори по определени теми и категорично очер-
тават желание за приключване на съответната тема.
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Ясната дикция

За всяко публично изказване ясната и отчетливата артикулация на гласни-
те и на съгласните допринася не само за въздействието на текста, но и увели-
чава разбираемостта на посланието. Много често това изисква повече усилия 
и повече старание, защото в ежедневието и в непредставителните ситуации 
човек лесно се адаптира към небрежния изговор. Опростяват се фонетич-
но групи от гласни и съгласни и се достига до изговор от типа кво, праиш, 
глеаш, които снижават стилистично речта и я правят с(т)илно неуместна за 
парламентарната реч. Много често използването на разговорни фонетични 
конструкции има експресивна функция и цели да покаже намаляване на дис-
танцията и/или да иронизира политическия опонент. Неприятно впечатление 
по време на парламентарен контрол прави неумението на председателката и 
на заместниците ѝ да произнесат коректно думата благодаря. Проблематич-
на е и артикулацията на фонемата Л, която се изговаря като уъ. Небрежният 
изговор много често води до изпускане на краесловните съчетания от гласни 
и съгласни особено при числителните имена: двайс, четиресе, трийс пет и 
др. На фона на това се стигна дотам, че народен представител, представяйки 
законопроект за обсъждане,  прочете VII като Ви Ай АЙ. 

Най-голям проблем обаче си остава неясната артикулация и нервното из-
читане на текста, при което се губи не само въздействието, но и информатив-
ността. Този модел на телеграфно изчитане на информацията беше наложен 
от Бойко Борисов и се възпроизведе в речта на много от министрите му. В 
изговора на определени думи изпадат гласни и съгласни, при което често не 
се разбира коя е думата и само контекстът може евентуално да подпомогне да 
се сглоби смисъл. Има и други примери, които ясно илюстрират отклонения, 
породени от агресията на разговорната реч или пък от непреодолените диа-
лектни навици: в името на народа (ф името) може да прозвучи от трибуната 
на Народното събрание като вимето на народа. Непреодоляната диалектна 
редукция на е-и също прави силно впечатление и е неуместна:  рипубликата, 
парламинтарну времи, пичели (Спас Гърневски), дицата, кучитата, тили-
визията (Иван Иванов), зимиделиету и гурити (Мехмед Дикме), призидент, 
спициално (Цецка Цачева). 

Само в една реплика на уважавания конституционалист проф. Л. Кор-
незов като заместник-председател на Народното събрание могат да бъдат ко-
ментирани няколко елемента, неподходящи за официалното общуване в Пар-
ламента: шъ въ замолъ да сложите картътъ си. Смесването на диалектни и 
разговорни елементи в официална ситуация води често до социална санкция, 
ирония и присмех именно заради неуместната употреба. Колкото и да уважа-
ваме българските диалекти като разновидност на общоупотребимия българ-
ски език и като градиво на книжовния език през Възраждането, не можем да 
поощряваме неовладения диалектен учленителен навик в престижна офици-
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ална ситуация. За преодоляването му са необходими желание и система от уп-
ражнения по правоговор, чрез които постепенно да се постигне книжовният 
изговор. И не на последно място да се разбере, че високообработената реч, съ-
образена с нормите и с ораторските умения, може да информира и въздейства.

Езиковата агресия. 
Парламентарният контрол често се превръща в арена за разгорещени спо-

рове. От една страна, това се дължи на напрежението, което темите прово-
кират, от друга страна, то винаги е съпътствано с политическо напрежение 
и извличането на така наречените политически дивиденти. Самият формат 
– устно представяне на отговора, и възможността за реплики и дуплики поз-
воляват да се развият по-напрегнати ситуации, при които нерядко се достига 
до употребата на обидни, че дори и на нецензурни думи. Възможността за ре-
плика и дуплика в повечето наши наблюдения показва, че се постига по-точен 
отговор именно в устната дискусия, който се доближава до очакванията на 
питащия и на заинтересованите. Когато депутатът, задал въпроса, не е дово-
лен от отговора ситуацията обикновено предполага по-агресивно поведение: 
или като защита, или като опит още по-убедително да бъде защитена хипоте-
зата, застъпена в отговора.

Езиковата агресия по време на парламентарния контрол може да бъде из-
разена по различни начини. Струва ми се грешно да се обвързва този тип аг-
ресия само с обидните думи. В стремежа да наложат своето политическо его 
българските депутати проявяват агресивност по няколко начина.

1)	Чрез обидна лексика, както и чрез различни сравнения и „нови“ фразеоло-
гизми с различни компоненти. На базата на събрани и обработени приме-
ри се оформят няколко големи лексикално-тематични обединения със свои 
подгрупи:
	 на основата на физически характеристики и недостатъци: Вие сте ни-

сък, дебел и плешив; Гласът е нисък като ръста Ви;
	  на базата на сравнения с растения и животни: Вие сте хлебарки, 

папагали и нощни пеперуди; Министърът на финансите е като 
крокодил;

	 На етническа основа: за циганите – жени с инстинкти на улични 
кучки; деца, които по цял ден играят в калта с прасетата;

	 Сексуални: Каква е тази смутена сексуалност, която демонстри-
рате?

	 Цинизми: Яне Янев да си сложи ламарина на гъза; капут и не-
годник; Не е важно само да имаш панталони, а и какво имаш в 
панталоните; Бойко, курво! и др.

2)	Чрез интонацията и логическите ударения. В наглед безобидни откъм съ-
държание конструкции тембърът на гласа, възходящата интонация и под-
чертаните чрез логическо ударение думи често звучат заплашително; като 
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закана. Това е повод да се замислим дали няма да бъдем свидетели в близко 
време и на физическа агресия в парламентарното пространство. В редица 
парламентарни структури извън България вече има такива регистрирани 
случаи на физическа агресия.

3)	Чрез силата на иронията. Тук не става дума за изобличаване с подигравате-
лен елемент, а за открито агресивно речево поведение.

4)	Интересно явление е и така наречената театрализирана агресия. Върли 
противници на парламентарната трибуна са в топли приятелски отношения 
извън сградата на Народното събрание.

Клишетата в парламентарния контрол

Както изобщо се наблюдава през последните години в политическата реч, 
клишето се наложи като част от политическия жаргон. Отговорите на парла-
ментарните въпроси също не могат да избягат от редица изречения клише-
та. По тази причина е твърде характерна употребата на конструкции от типа 
Министерството на …прави всичко възможно; Българските граждани 
трябва да бъдат спокойни за своето бъдеще; Имаме политическата воля 
да решим проблема; Правителството поема отговорност за…; Имаме ви-
зия за решението на въпроса…; Ще бъде сформирана експертна група/ 
комисия. 

Със същата сила важи и правилото за политическия рефрен в парламен-
тарния контрол. Всичко, направено от управляващите, винаги е уникално и 
е направено добре за разлика от направеното от предходните управляващи. 
Когато политическите роли се сменят, репликите за успехите / неуспехите 
звучат по сходен начин, просто е сменена политическата ситуация. Речта – не! 
Езиковата структура на отговора е много сходна дори за крайно различни по 
съдържание въпроси. Обикновено се обобщава заповед за разпоредена про-
верка. Текстът се позовава на проверката и на различни факти и статистики, 
които подплатяват отговора и му придават достоверност. Тъй като политиче-
ските обострени пристрастия стоят винаги над разума и силната реч, от една-
та страна винаги се наблюдава преувеличаване на успехите на управляващи-
те, а от другата страна стоят вечно недоволните представители на опозицията. 

Най-често констатираните езикови и неезикови регистрирани проблемни 
области по време на Парламентарния контрол са:

1)	Определеност/неопределеност при съставни имена на държавни институ-
ции;

2)	Неконтролираното и понякога граничещо с липса на възпитание поведе-
ние: четене на вестници, уединяване с телефоните, пренебрежително неиз-
слушване на говорещия, подвиквания от залата и др. неадекватни поведен-
чески и речеви модели;
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3)	Бройната форма при същ. имена за лица от м.р;
4)	Съгласуването при формите за изразяване на учтивост;
5)	Отклоняване от същността на въпроса чрез описание на общи данни и ста-

тистики; Неконкретно и размито във времето предложение за разрешаване 
на въпроса.

6)	Празната парламентарна зала, което се обяснява с това, че повечето от въ-
просите имат „частен“ характер и в залата остават заинтересованите и из-
чакващите следващите отговори. Изключение правят заседанията, в които 
отговаря министър-председателят;

7)	Силно изразена езикова агресия; неумение да се изслуша опонентът; неа-
декватни подвиквания от залата, включително по време на официална реч 
на Президента Росен Плевнелиев, към когото се чуваха реплики: Лъжеш, 
БЕ! Това са глупости!  и други подобни.

8)	Неумението да бъде прочетен въпросът ясно и въздействащо;
9)	Невъзможност да се удържи концентрация и конкретност по линията въ-

прос-отговор;
10)	 Често включване на странични теми, които отклоняват вниманието от 

сериозността на поставените въпроси. 

Изводи

1)	Всяко научно изследване по проект трябва да има свои практически ползи 
и да отразява обективно резултатите от анализа на наблюдаваните субекти. 
Проектът „Медиите, образованието и политиката: национални и европейски 
измерения на езиковата култура в публичната реч“, финансиран от Фонда 
за научни изследвания към Министерството на образованието и науката, 
№ КП06-ОПР05/4 от 17.12.2018 г., в дълбочина анализира публичната реч 
в контекста на институционалната ѝ представителност и в императива на 
уважение към и спазване на книжовноезиковите норми в официален кон-
текст. Тези процеси днес се осъществяват в сложна езикова ситуация – сил-
на агресия на разговорната небрежност, неумение от страна политиците и 
на журналистите да избират изразните средства в зависимост от сферата на 
общуването, превез на политическото его над значими национални каузи, 
пропуски в образованието и във възпитанието. Към тези фактори се добавят 
и услужливите теории на някои съвременни лингвисти, които в стремежа си 
да не попадат в дискомфорт с политиците, оправдават речевите зло(употре-
би) с оглед на криворазбрани представи за интелектуализация и демократи-
зация в езика;  „Експерти“ от МОН са склонни да създадат нови правила, за 
да оправдаят недомислиците в изпитните задачи по български език и литера-
тура, което е явление в образователната ни администрация, сполучливо оп-
ределено като оправдателна граматика. В съзвучие с тях и с образователните 
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статистики експерти от Института за български език към БАН услужливо 
поставят учениците от седми клас в хипотезата на лингвисти изследователи, 
които с лекота правят разлика между сложно прилагателно и свободно съче-
тание дори когато в Словника на Официалния правописен речник е записана 
като вярна сложната дума леснопреносимата (бутилка). Услужливостта на 
българина е пословична още от текстовете на Възраждането.

2)	„Компромиси“ с книжовната норма не бива да се допускат, а експресиви-
зацията в речта може да бъде постигната естествено, когато умът и инте-
лектът помнят знанията за езика, усвоени в училище, и използват силата на 
прочетеното, за да градят богат и образен свят;

3)	Оформяне на висока политическа култура, над която стои само силата на 
езиковата култура. Създаване на училище за политици. Проверка на писме-
ните и устните комуникативни знания и умения на политиците и на журна-
листите. Изграждане на речеви портрети, в които като в огледало да прози-
рат тенденциите и да се открояват неуместните употреби, свързани с(ъс):
	 Свръхупотребата на клишетата;
	 Насаждането на омраза, употребата на обидна и нецензурна лексика;
	 Преодоляването на неуместно употребени диалектизми и маркери за 

разговорност, несъвместими с официалност, престижност и институ-
ционалност;

	 Спазване на правилата на речевия етикет не само в ситуациите, в кои-
то е задължително, но и в контексти, които показват, че е необходи-
мо езиковата личност да стои във високия регистър: умението да се 
изслушва събеседникът; толерантност към различните политически 
идеи; обръщения с точните наименования преди името (научни степе-
ни и звания, лекарски и инженерни степени, духовни, дипломатически 
и други титли и длъжностни наименования) и други;

4)	Парламентарният езиков контрол е една научна идея, която би развила усет 
към автокорекция у българските парламентаристи. Поне на теория това 
звучи разумно и е валидно за модерните европейски държави с развито 
комуникативно общество. Идеята има следните основни характеристики:
	 Ежеседмично наблюдение от лингвисти и студенти българисти вър-

ху заседанията на Народното събрание по време на парламентарния 
контрол

	 Публичен езиков анализ на дискусиите по време на контрола и се-
мантичен  анализ на отговорите на министрите като хипертекст със 
специализирани функции и с високи очаквания от обществото;

	 Кратък речев портрет на министрите и на депутатите, основан само на 
наблюденията от конкретното заседание;

	 Оформяне на електронен регистър с обобщени данни и кратък инфор-
мационен езиков бюлетин.
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Струва ми се, че събирането на повече материал от парламентарната реч 
ще разшири научната представа за българското политическо говорене; ще 
установи обективно динамиката на съвременните езикови процеси в една 
силно представителна институционална сфера, която би трябвало да задава 
най-висок модел в публичното говорене, но често смесва регистрите и създа-
ва твърде нееднородна езикова ситуация. Има основание да се мисли и за нов 
модел в типологията на стила, защото съществуващата класическа схема от 
пет функционални стила с подстилове става все по-податлива: от една страна, 
съвременната действителност много разнообразно разширява някои подсти-
лове и така ги „трансформира“ в стил, а от друга страна, социолингвистиката 
отдавна е намерила подход в анализа и описанието на всеки съвременен ези-
ков факт. Регистър.

 Над всичко това обаче в официалната парламентарна действителност 
стои книжовната нормативност. В нея кодификаторите ще обобщават конку-
ренцията между онези езикови модели, които ние като общество ще наложим.  
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Биляна Кирилова Радева-Гезенчова, СУ „Св. Климент Охридски“

МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ 

КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ

Един от възможните начини за представяне на знанието в езикова форма е 
чрез т.нар. когнитивни метафори. Те се базират на някаква аналогия и „дават 
възможност един обект от действителността да бъде видян чрез друг обект“ 
(Попов 2003: 244), като по този начин се превръщат в „своеобразно огледало 
на елементарните познавателни процеси“ (Попова 2001: 297). Д. Попова и 
В. Добрева (2002) разглеждат тези езикови средства като устойчиви и неот-
делими съставни части на нашия ежедневен език, чрез които се разпознават 
качествата на материалните обекти и абстрактните категории. Става дума за 
една метафоричност на ежедневието (Лейкоф, Джонсън 1980), която е след-
ствие от натрупания от човека опит в процеса на овладяването на света чрез 
концептуализация на знанията за света в езика (Попов 2003).

Моделите, по които дадено относително прилагателно име развива ка-
чествени значения чрез метафоричен пренос, са различни. Ако разгледаме 
например прилагателното име абаносов ще открием в семантичната му струк-
тура значението „направен от абанос“, чрез което то се определя като относи-
телно прилагателно за веществен произход. Мотивиращата дума на посочено-
то прилагателно име е абанос. Денотатът на произвеждащото съществително 
име е „много твърдо, черно тропическо дърво, което служи за изработване 
на мебели“ (БТР 1994). Свързано с характеристиките на референта на произ-
веждащото съществително име е качественото значение на прилагателното 
абаносов, което в Български тълковен речник1 (1994) е дефинирано като „с 
качества на абанос“. Частните качествени значения на прилагателното име 
абаносов се определят от два характерни белега на референта на основата, 
мотивирала прилагателното име – голяма твърдост и черен цвят. Значението 

1 Български тълковен речник. Четвърто издание. Допълнено и преработено от Дими-
тър Попов. София: Наука и изкуство, 1994. Отбелязван по-нататък като БТР.
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„много твърд“ на прилагателното име абаносов, макар и рядко, може да бъде 
открито в словосъчетания като: абаносов снаряд; абаносов гигант с абаносо-
ви мускули. По-често се срещат употреби на прилагателното име абаносов със 
значение за цвят, срв.:

(1) Току виж вместо на руса девойка, попаднеш на абаносов симпатяга. 
Който на всичкото отгоре има свойството да е невидим. (www.dnes.bg);

(2) Представителките на този тип жени са с много бяла кожа, абаносов 
цвят на косата и наситеност на очите. (www.sibir.bg).

(3) И когато между черната пантера и бялата газела сложим плячката – 
прекрасния абаносов красавец Идрис Елба (който изпълнява благоверния 
съпруг) изкушението да се разходите до киното, или да си пуснете DVD-то 
става непреодолимо. (www.cinefish.bg).

(4) ... прекрасен портрет с абаносов чар (коментар към снимка на афроа-
мериканка).

Следователно общото качествено значение на дадено относителното при-
лагателно, мотивирано от съществително, при преносната му употреба е ба-
зирано на качествата, които притежава денотатът на съществителното име. 
Докато частните качествени значения се определят от различните характерис-
тики на денотата и зависят от нуждата или намерението на човека да квали-
фицира посредством тези качества заобикалящата го действителност.

В зависимост от присъщите черти на референта на съществителното име, 
мотивирало дадено относително прилагателно, частните качествени значе-
ния, които то развива, могат да бъдат изключително разнообразни. С такава 
богата семантична структура е например прилагателното име мравешки. То е 
дефинирано в БТР (1994) като: „Който е присъщ на мравка. Мравешки труд“. 
В същото време словосъчетания като мравешки яйца, мравешки пътеки, мра-
вешки ферми и т.н. не означават „яйца, присъщи на мравките“, или „пътеки, 
присъщи на мравките“, а отношение на принадлежност. Прилагателното име 
в тези словосъчетания е относително, а именните фрази със съгласувано оп-
ределение относително прилагателно могат без проблем да бъдат трансфор-
мирани в именни фрази със съществително име и несъгласувано определение 
към него, състоящо се от предлог и съществително – мравешки яйца – яйца 
на мравки, мравешки пътеки – пътеки от мравки, мравешки ферми – ферми 
с мравки.

Разглежданото прилагателно име може да развие различни частни качест-
вени значения в зависимост от определяемото си и от контекста, в който е 
употребено, срв.: 

  „който е бавен, който напредва бавно“:
(5) Не знам при Младост от толкова години кой работи с тия мравешки 

темпове... (www.skyscrapercity.com), т.е. бавни темпове;
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  „който е малък като размер“:
(6) Уви, повечето хора имат ограничен мисловен мащаб, не мравешки, а на-

право охлювен. (www.naprikazki.com), т.е. малък/минимален мисловен мащаб; 
  „който е ограничен“:
(7) Човешкият разум винаги е малък... Такъв мравешки разум не е доста-

тъчен да се обхване и разбере цялата истина. (www.dyadokoledaudoma.com), 
т.е. ограничен разум;

  „който е в голямо количество“, „който означава колективност“:
(8) И тъпия мравешки манталитет ни кара да си гледаме само пред ан-

тенките и да се притесняваме за дреболии. (www.games.bg), т.е. ограничен 
манталитет;

  „който е подреден, организиран“:
(9) Тълпата продължаваше да е спонтанно организирана, но вече отдалече-

на от мен и- на няколко групи, видими и спретнати като мравешки строй, помъ-
кнал троха. (patepis.com), тук цялото словосъчетание означава подреденост.

  „който се характеризира с упоритост, трудолюбие, усърдност, по-
следователност“:

(10) В дъното на душата си секретарят го мразеше необяснимо и това 
беше омразата на мъчителния мравешки труд срещу лесното грабителство на 
хищника. (Д. Димов. Тютюн), т.е. усърден/упорит труд.

Прилагателното име мравешки може да дава и обобщена характеристика 
на денотата, чието название е мотивираща основа на прилагателното, т.е. да 
означава „който е присъщ на мравките като цяло“:

(11) Хората също притежават много мравешки черти в своя характер, но 
за жалост не всички. Има много мързеливи и изключително небързооборото-
живеещи представители от човешкия вид... (brobiniak.blogspot.com).

Интересно е, че в БТР (1994) като относителни са определени две други 
прилагателни имена със същото значение – мравчи („Който се отнася до мрав-
ка“) и мрави („мравчи“). Макар и не толкова разнообразни, прилагателното 
име мравчи също развива редица качествени значения:

  „който е бавен, който напредва бавно“:
(12) Автомобилното задръстване е чак до Троян като по европейска ма-

гистрала, а когато хората слязат от колите, влизат в мравчи ход, който плав-
но ги отвежда пред манастирските порти. (www.librev.com), т.е. бавен ход, но 
също така мравчи в случая означава и „подреден един след друг“;

   „който е малък като размер“:
(13) Отначало – добре – асфалт, но после кошмар – разбит асфалт, по-точ-

но камъни и копки. Забил си поглед в земята и вървиш с мравча стъпка. 
(oreliak.org).
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  „който изглежда незначителен“:
(14) Последни спазми и тръпки в нашата патетична битка, в нашата без-

мълвна, последна битка за живот. И някаква необятна арена – бялата планина 
– за тази мравча, незабележима смърт на някаква си човешка групичка. (Бл. 
Димитрова. Лавината).

  „който е ограничен“:
(15) Еднъж се живей. Я отпусни я таз стегната мравча душица! (forum.

all.bg).
  „който е умен“:
(308) Веднъж видя по телевизията рисунки на техните сложноустроени жи-

лища и остана поразена от необяснимата мравча интелигентност. (liternet.bg).
  „който е максимално ниско“:
(16) Никога не съм намирал смисъл да гледам монитора от „мравчи“ по-

глед. Виж от по-отгоре – може, но да го гледам максимално отдолу – не ми се 
е налагало и не мисля, че ще ми се наложи. (mail.hardwarebg.com).

За разлика от прилагателните имена мравешки и мравчи прилагателното 
име мрави не развива качествени значения. Интересно е, че това прилагател-
но може да бъде употребено и като съществително (нещо, което не е отбеля-
зано в БТР 1994), за разлика от другите две:

(16) В чуруликането на певци незнайни,/ в граченето на чернооки врани,/ 
в тихия поход на трудолюбивите мрави,/ оживява пред очите ми/ цветоструй-
но очарование. (zvezdichka.blog.bg);

(17) Тая държава трябва да се отстоява, но кой да го направи кат в нея 
живуркат само мрави. (www.afera.bg).

Всички тези частни качествени значения на относителните прилагател-
ни мравешки и мравчи са базиране на знанията на човека за мравките и за 
техния живот. В народните умотворения мравките са символ на трудолюбие, 
последователност и интелигентност. На базата на тези характеристики посо-
чените относителни прилагателни имена развиват вторични качествени зна-
чения като: „който е умен“ (мравча интелигентност); „който се характеризи-
ра с упоритост, трудолюбие, усърдност, последователност“ (мравешки труд). 
Свързани с малкия размер на тези насекоми и с това, че се движат по земята, 
са следните допълнителни качествени значения на прилагателните мравешки 
и мравчи: „който е максимално ниско“ (мравчи поглед); „който е ограничен“ 
(мравча душица, мравешки разум, мравешки манталитет, мравешки дости-
жения и др.); „който е малък като размер“ (мравешки мащаб, мравешки стъп-
ки, мравча стъпка); „който изглежда незначителен“ (мравча смърт); „който е 
бавен, който напредва бавно“ (мравешки темпове, мравчи ход, мравешки ход, 
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мравча скорост). Прави впечатление, че често едни представи на хората за 
мравките надделяват над други при формирането на частните качествени зна-
чения на относителните прилагателни имена мравешки и мравчи. Така напри-
мер мравките са известни със своята интелигентност. Този факт обаче явно не 
е познат на всички хора, докато малкият им размер е характеристика, която е 
видима и следователно всеизвестна. Това е причината да се появи качествено-
то значение на прилагателните мравешки „който е ограничен“ в изрази като 
мравешки разум, мравешки манталитет, мравешки достижения. По-малко 
известна черта на мравките е и тяхната невероятна подвижност. Този факт 
обаче не е „отразен“ като качествено значение на разглежданите прилагател-
ни имена. При употребата на израза мравешка скорост в съзнанието на чове-
ка изниква представата за нещо, което се придвижва бавно – характеристика, 
която отново е свързана с размера на обговаряните насекоми. Това означава, 
че формирането на качествените значения е по-тясно зависимо от представи-
те на носителите на даден език за чертите на денотата на съществителното 
име, мотивирало дадено относително прилагателно при преносната му упо-
треба, отколкото действителните характеристики на този денотат.

За мравките е характерен социалният живот. Те живеят в общества със 
стройна организация, ясна йерархия и в много добре организирани групи, 
наречени колонии или мравуняци. Поради това разглежданите прилагателни 
имена развиват качествени значения като „който е подреден, организиран“ 
(мравешки строй), „който е в голямо количество“ (мравешки множества). 

Като се отчита голямото разнообразие от възможни частни качествени 
значения на относителните прилагателни имена, проявяващи се във връзка 
с определяемото и контекста, в който са употребени прилагателните имена, 
могат да бъдат отделени няколко основни модела за пренос на относителното 
значение на прилагателните имена в качествено. Придобитите от относител-
ните прилагателни имена качествени значения могат да означават:

  черти от човешкия характер (особеност, проява, белег)

Тези относителни прилагателни имена могат да развиват качествени зна-
чения, представящи:

	душевни характеристики на човека (приятелски чувства, оловен 
поглед, стоманена воля, веселяшки характер, златно сърце, железен 
характер, диамантена воля и др.);

	 интелектуални характеристики на човека (старешки съвети, ста-
решки опит, селски манталитет, пилешки мозък, овчи поглед);

	нравствени характеристики на човека (рицарски добродетели, 
джентълменска постъпка, рицарска всеотдайност, бандитски наме-
рения, женкарски наклонности, злодейска постъпка, долна постъпка 
и др.);

	социални характеристики (и поведение) на човека
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Качествените значения, които тези относителните прилагателни развиват, 
могат да са определени от принадлежността на денотатите на мотивиращите 
основи към различни социални слоеве и да разкриват:

– поведение и черти, характерни за лица от дадена възраст (бебешки 
номера, бебешко говорене, младежки черти, старешки разбирания и 
др.);

– поведение и черти, характерни за лица от даден пол (момичешки 
мечти, момчешки черти, женски удоволствия, женски характер, 
мъжки проблеми, мъжки нрави и др.);

– поведение и черти, характерни за лице от определена професия 
(банкерски хватки, строителски маниер, хамалски маниери, келнерски 
представи, възпитателските умения, даскалски нюх и др.);

– поведение и черти, характерни за лица с определено материалното 
състояние или притежаващи титли и/или власт (царска осанка, 
богаташки вкус, господарски маниер, кралски разходи и др.);

– поведение и черти, характерни за роднините на човека (сестринска 
обич, братска постъпка, майчина милувка, бащин съвет, майчина под-
крепа, синовна привързаност и др.);

– поведение и черти, характерни за лица, принадлежащи към колек-
тив, общност, съсловие, научно направление, народ, епоха и т.н. 
(консерваторско мислене, пенсионерски дух, родителски тон, дома-
кински манталитет, студентски маниер, българска душевност, ви-
зантийски маниер);

  черти, характерни за животинския нрав (вълчи характер, заешка 
страхливост, змийски поглед, змийска душа, крокодилски нрав, овча смире-
ност и др.);

  черти, характерни за дадени обекти, места (болничен стил, булевар-
ден стил и език, битпазарски лъжи, заводски вид, циркаджийски вид и др.);

  физически качества, които могат да са свързани с:
	физически белези на човека (бебешка кожа, младежки вид, бе-

дняшки вид, момчешки вид, змийска кожа, кадифена кожа и др.);
	физически белези (размер, вид, плътност, форма) на същества, 

предмети, животни (диамантена твърдост, дървен изказ, коло-
сален гаф и др.);

  цвят
	означен от прилагателни имена, образувани от названия на жи-

вотни (гълъбов, миши, гарванов, тигров, леопардов и др.);
	означен от прилагателни имена, образувани от названия на расте-

ния (вишнев, орехов, розов, теменужен, жасминов, лавандулов, лешни-
ков, патладжанен, портокалов, кайсиев, кайсиен, черешов и др.);
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	означен от прилагателни имена, образувани от названия на мета-
ли и скъпоценни камъни (кехлибарен, бакърен, керемиден, бронзов, 
гранатов);

  черти, особености, характерни за явления от природата и за го-
дишните сезони (декемврийски студ, юлски горещини, небесна красота и др.).
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СТИЛИЯН СТОЙЧЕВ. БЪЛГАРСКИЯТ МОРФОЛОГИЧЕН 
РЕЗУЛТАТИВ И ЧЕШКИЯТ ЕЗИК ИЛИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ 
БЪЛГАРСКИ МОРФОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТИВ И НЕГОВИТЕ 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В СЪВРЕМЕННИЯ 
ЧЕШКИ ЕЗИК. СОФИЯ, СТИЛУЕТ, 2019, 355 стр.

Авторът на представяната монография, Стилиян Стойчев, е известен в 
научните среди като блестящ преподавател по практически и теоретичен чеш-
ки език; като учен, познаващ в детайли предходните постижения по темите, 
които го интересуват; като сериозен изследовател с нови и оригинални идеи, 
които биват изпипани докрай, преди да бъдат публикувани. 

Научните интереси на Стилиян Стойчев не се изчерпват с преподаване-
то на чешкия език в Катедрата по славянско езикознание на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ и със съпоставителните изследвания в 
областта на съвременния български и съвременния чешки език. Той е автор 
на множество публикации, на „Учебник по чешки език за начинаещи“ и е 
съавтор на двутомния „Чешко-български речник“. Известен е сред колегите си 
като перфекционист, който довежда до съвършенство разработването на всяка 
тема, предизвикала интереса му. Настоящата монография не е изключение, а 
поредното доказателство на предходното твърдение.

Вдъхновен от своя учител Светомир Иванчев и неговата книга „Българ-
ският език – класически и екзотичен“, станалата настолна за всеки българист 
и славист, Стилиян Стойчев е изучил в дълбочина всички аспекти на функцио-
нално-семантичното и формално богатство на българския глагол, на глагол-
ните морфологични категории и техните грамеми преди да започне писането. 

Като всеки научен труд монографията съдържа задължителните за жанра 
въведение, изложение, заключение и библиография. Обект на монографията 
са морфологичният неренаративен индикативен резултатив в съвременния 
български език и неговите преводни функционални еквиваленти в съвремен-
ния чешки език. 

Темата е актуална от гледна точка на съвременното теоретично езикозна-
ние, на теорията и практиката на превода, както и на чуждоезиковото обуче-
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ние. Избраните методи и цялостният подход на монографията върху изслед-
ването на функционалните еквиваленти на българския морфологичен резул-
татив предполагат възможност за подобна съпоставка и с други славянски 
езици, което пък отново насочва към чуждоезиковото обучение и в частност 
съвременното обучение по славянски езици. 

В глава първа („Изходни теоретични постановки, основни понятия и 
термини“) авторът представя теоретичната база, върху която изгражда свое-
то изследване, а именно структурализма и структурната лингвистика; праж-
кия функционален структурализъм; теорията за морфологичните категории; 
теорията за граматикализацията; функционалната граматика и теорията за 
функционално-семантичното поле; контрастивната лингвистика; транслато-
логията; типологията и в частност типологията на резултативните конструк-
ции. Прави впечатление много широката и задълбочена подготовка на автора 
с теоретичните трудове по темата, почерпани от българската и от чешката 
лингвистика. За това свидетелства пълният преглед, започващ с първите бъл-
гарски граматики още от ХІХ в., както и библиографията в края на труда, 
включваща над 200 заглавия на български, чешки, руски, полски, английски 
и френски език. 

След като предлага систематизиран обзор на проучванията по темата, ав-
торът излага своята гледна точка и самостоятелна концепция. Той се опира на 
разбирането и модела на И. Куцаров по отношение на морфологията като го 
допълва и обогатява по свой оригинален начин.

В глава втора („Морфологичният неренаративен активен индикативен 
резултатив в съвременния български език“) Ст. Стойчев представя виждане-
то си по въпроса за същността на българския морфологичен резултатив като 
маркирана грамема „резултатив“ на глаголната морфологична категория „вид 
на действието“. За първи път в историята на българското езикознание е напра-
вено цялостно описание на морфологичната категория „вид на действието“ 
(неговата семантика, грамеми, семантика на маркираното значение, анализ 
на словоформите, формални показатели и т.н.). Той дефинира и мястото му 
в граматичната система на съвременния български език в синтагматичен и 
в парадигматичен план. Освен това определя и мястото му във функционал-
но-семантичното микрополе на резултативността в съвременния български 
език. Много ценни и приносни са анализите на отношенията на резултатива с 
различните глаголни видове, с пасива, таксиса и др.

След като прави изчерпателен преглед на разбирането за резултатива в 
чешката научна литература, Ст. Стойчев предлага модел на функционално-се-
мантичното микрополе на резултативността в съвременния чешки език като 
го съпоставя със съответния български модел. Това също е първото цялост-
но описание в българската научна литература на функционално-семантично 
поле с морфологично ядро категорията „вид на действието“, с което авторът 
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допълва и доразвива изобщо теорията за функционално-семантичните полета 
като обогатява инвентара на модификаторите.

Глава трета („Функционални еквиваленти на българския морфологичен 
неренаративен активен индикативен резултатив в съвременния чешки език“) 
е посветена на различните чешки функционални еквиваленти на съответните 
български резултативни грамеми. Чрез метода за установяване на преводна 
еквивалентност авторът предлага „ветрила на функционалните еквиваленти“, 
както и класификация и систематизация на функционалните еквиваленти на 
българския морфологичен неренаративен активен и пасивен индикативен ре-
зултатив в съвременния чешки език. 

Впечатляващи са т. нар. ветрила на функционалните еквиваленти на бъл-
гарския морфологичен резултатив в съвременния чешки език, които доразви-
ват идеята на А. Данчев за тях. Приносен характер има и опитът за моделиране 
на функционално-семантично микрополе на резултативността в съвременния 
чешки език. Тази глава съдържа изключително прецизно изработени таблици 
със словоформи и ветрила от функционални еквиваленти, както и анализи със 
собствено мнение за чешкия морфологичен и морфосинтактичен резултатив. 
Езиковата асиметрия между българския и чешкия тук е силно изразена и ана-
лизът на автора позволява да се покажат в пълнота възможностите на българ-
ския резултатив. В това отношение трудът на Ст. Стойчев е първи по рода си 
не само за българската, но и за чешката лингвистика.

Приложеният езиков материал в монографията е ексцерпиран основно 
от паралелните езикови корпуси InterCorp на Чешкия национален корпус 
(най-вече от паралелния българо-чешки корпус, intercorp_bg и паралелния 
чешко-български корпус, intercоrp_cs), както и корпус SYN2010. За някои от 
по-специфичните словоформи са използвани примери и от Интернет и от жи-
вата речева практика на българския и на чешкия. Използването на езиковите 
корпуси само по себе си е похвално и стимулиращо, тъй като са малко бохе-
мистите у нас, които да работят свободно с тях. Чешкият национален корпус 
и паралелните българо-чешки и чешко-български корпуси са най-голямата 
онлайн база данни за чешкия език, което прави почерпаната информация аб-
солютно автентична и съвременна.

Монографията предизвиква адмирации у читателя с изключително пре-
цизната структура и техническо и графично оформление. Ст. Стойчев познава 
в детайли научната литература по темата и умее максимално изчерпателно да 
се позовава на предходните изследвания, както и въз основа на тях да направи 
подробен анализ на изучаваните словоформи.

Разглеждането на проблема, свързан с междуезиковата асиметрия при 
предаването на резултативност в славянските езици и по-конкретно между 
българския и чешкия е значимо не само за бохемисти и българисти, но и за 
всички слависти. 
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Езиковата асиметрия между славянските езици е тема на много лингвис-
тични изследвания. Асиметрията по отношение на резултативността между 
българския и чешкия език представлява сериозна трудност както в овладява-
нето на единия или другия език, така и при превода, кога и в какъв контекст 
при превод от чешки на български да се преведе резултативна или нерезулта-
тивна глаголна форма. Още по-голяма трудност представлява и преводът на 
българския резултатив на чешки. 

В резултат на своето изследване Ст. Стойчев установява различни видове 
функционално-семантична еквивалентност при изразяването на резултатив-
ност в двата съпоставяни езика, с което той има огромна заслуга за теорията 
и практиката на превода от български на чешки и от чешки на български. 
Несъмнено приложение на изследвания материал ще има и в теорията и прак-
тиката на чуждоезиковото обучение и по-специално в преподаването на бъл-
гарски език за чехи и на чешки език за българи.  

Работата на Ст. Стойчев е ценен принос за чуждоезиковото обучение и 
теорията и практиката на превода, но и по отношение на изцяло новия мате-
риал за изследване на резултатива в българския език сам по себе си, както и по 
отношение на съпоставителното езикознание. Зад всички тези достойнства се 
крият високата ерудиция, лингвистичната компетентност и преподавателския 
опит на автора. 

Радост Железарова
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Eлена Хаджиева, Рени Манова и Весела Шушлина. Български език 
като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст. София: 
„УИ Св. Климент Охридски“, 2019, 238 с.

Придобиването на знания за граматическите особености на езика,  обога-
тяването на лексикалния запас, култивирането на способността за извличане 
на информация от текст, формирането на умения за пълноценна комуникация 
в разнообразни сфери и ситуации на общуване са важни компоненти от ця-
лостната подготовка при изучаването на чужд език. 

В книгата „Български език като чужд. Типове грешки при създаване и 
превод на текст“ се предлага задълбочено изследване на българската реч на 
чуждестранни студенти и специализанти от СУ „Св. Климент Охридски“, като 
се представят най-фреквентните грешки, регистрирани в междинния език. 

Анализът на грешките е ценен източник на информация за структурата 
на обучителния процес, така че той да бъде организиран по най-полезния за 
изучаващите езика начин.  Важно е да се отчита, че допусканите грешки не са 
единствено нежелателни прояви, които следва да се избягват, а свидетелство 
за езиковото развитие на обучаваните в процеса на усъвършенстването на ко-
муникативната компетентност.

Основен принос на изследването е, че на базата на проведеното сред чуж-
денците проучване се очертава нова класификация на грешките в речевите им 
изяви. Проучването включва:

1. Провеждането на анкети;
2. Разработването на ситуации и диалози от студентите, при които обучи-

телят е единствено модератор, наблюдаващ и оценяващ речевите изяви;
3. Устен и писмен превод на текст от майчиния език на български;
4. Създаването на писмен наративен текст.

(с. 12)
Книгата се състои от три части, изводи, нова класификация на грешките 

и богата библиография по изследваната тематика. 
В първата част „Грешката като проява в междинния език на изучаващите 

чужд език. Типове класификации“ (с. 11–47) са описани и анализирани де-
тайлно различните класификации на грешките според концепциите на авто-
ритетни англоезични и руски изследователи. Особено важни са критериите, 
изведени от авторите, за оценка на грешките:  лингвистични (нарушаване на 
правилата, обхват на правилата, честота), разбиране на контекста (понят-
ност – разбиране на основното значение, на пропозиционал ното съдържание 
на изказването, комуникативност – прагматична сила, импликатури, конота-
ции), забележимост на грешките.

Втората част „Грешки в процеса на обучението по български език като 
чужд“ (с. 47–217) представлява прецизно и подробно разгръщане на емпи-



209

ричните данни от проведените анкети. Изводите са подкрепени с множество 
примери, ексцерпирани от автентични текстове на чуждестранни студенти, 
и придружени с таблици/диаграми за онагледяване на резултатите и процен-
тите. Това е ядрото на книгата и показва умението на Е. Хаджиева и нейния 
екип за прилагането на задълбочен изследователски подход, характерен за 
всичките им учебни книги и монографии в областта на приложната линг-
вистика. 

Авторите на книгата представят модели за преодоляването на грешките. 
Подчертават, че от особено значение при изучаването на чужд език и при пре-
подаването на текстове е снабдяването на студентите с необходимия набор от 
знания, които включват:обща информация и информация за задачата, eзико-
ви единици (може да се предложат части от изречения, думи, конструкции 
и т.н.), идеи, образци и схеми и др. (с. 106).

Третата част „Езици в контакт – партньорство и равнопоставеност“ 
(с. 217–227) съдържа типови упражнения и модели, които са ценен помощник 
и ориентир за чужденците, желаeщи да подобрят комуникативното си пред-
ставяне и да се превърнат в пълноценни участници в българския диалог.

Изведената нова класификация обхваща регистрираните в продукцията 
на чужденците грешки, а именно: рецептивни грешки; морфологични греш-
ки – членуване (липса на членуване или излишно членуване),  глаголни фор-
ми (време и наклонение), грешно употребени предлози, грешки при формите 
за множествено число (бройна форма), неправилно съгласуване; синтактич-
ни–грешен словоред; лексикални и стилистични грешки; правописни и 
пунктуационни грешки; фразеологични грешки (неразбиране на значението 
на фразеологизмите в българския език); грешки при употреба на етикет-
ните единици; грешки при писмен и при устен превод; интерферентни 
грешки; текстови (грешки при създаване на писмен текст) (с. 228).

В книгата са очертани измеренията на комуникативната и социокултур-
ната компетентност на чужденците, а получените резултати свидетелстват 
доколко студентите са се приобщили към новата културна среда. Диалогът 
с чуждата култура означава успешно разбиране и интерпретиране на редица 
словесни артефакти, иманентни на изучавания език, като фразеологизмите и  
етикетните формули. Това са езикови единици, с помощта на които се осъ-
ществява пълноценна комуникация, изявява се отношение, оценка, емоция, 
подсилва се експресивният характер на изказването и в същото време е един 
от приносите на разглежданото изследване. 

Друг съществен принос на книгата е представянето на трудностите, които 
се срещат в процеса на усвояване на новите фразеологични единици от чуж-
денци. Освен това са изведени предложения относно оптимизацията на моде-
лите за преподаване и усвояване на фразеологичния материал. Подчертана е 
способността на отделния език да акумулира културни и архетипни значения 
и по този начин да съгражда уникална картина на света.
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Прилаганите дидактически процедури в чуждоезиковото обучение целят 
придобиването на знания и способности за общуване на новия език чрез раз-
работването на автентични комуникативни ситуации. Принципите, на чиято 
основа се гради европейската езикова политика, са: многоезичие, формулата 
майчин език плюс още два, важността на междукултурното общуване, при-
емането на езиковата компетентност като основно умение за обществото на 
знанието, равнопоставеността на езиците, принципът за учене през целия жи-
вот. 

Сред учебната литература по приложна лингвистика отдавна имаше не-
обходимост от подобно изследване, което разглеждайки грешките, допускани 
в разговорната практика на чужд език, същевременно те спомагат  за усъвър-
шенстването на комуникативната компетентност, т. е. осъзнатите грешки са 
в ролята на коректив на правилната българска реч от страна на чужденците. 

Концепцията на книгата „Български език като чужд. Типове грешки при 
създаване и превод на текст“ е в сихрон с модерните европейски образова-
телни практики и е изключително ценна, както за изследователите в полето 
на приложната лингвистика, така и за чужденците, които искат да получат 
ориентир и познания как да преодолеят грешките си и да говорят свободно 
като българи.

Атанас Атанасов
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Лилия Бурова, Мария Ендрева, Ренета Килева-Стаменова (съст.) 
От средновековния немски до съвременния български език. Сбор-
ник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. 2019. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“.

На 15 април 2018 г. 80 години навърши проф. д-р Борис Парашкевов – из-
тъкнат германист и уважаван преподавател на поколения филолози, лингвист 
с международна известност, отличен с Хумболтова награда за популяризира-
не на германистиката в Югоизточна Европа. Научните интереси на проф. Па-
рашкевов далеч надхвърлят неговата основна научна специалност – история 
и историческа граматика на немския език – и са насочени към диахронните 
проучвания, свързани с развоя на немския език, към изследването на немски 
и други заемки в българския език, към езиковите контакти и процесите на 
лексикално заемане, към диалектологията, етимологията, словообразуването, 
лексикологията, лексикографията, транскрипцията на немски и други чужди 
имена в българския език и др. Проф. Парашкевов е автор на над 200 публика-
ции – монографии, студии, статии, езикови бележки, рецензии, публикувани 
у нас и в чужбина – сред които особено ярко се открояват неговите моногра-
фични изследвания „Етимологични дублети в българския език“, „Немски еле-
менти в говора на банатските българи“ и енциклопедичните речници „Wörter 
und Namen gleicher Herkunft und Struktur. Lexikon etymologischer Dubletten im 
Deutschen“ (Думи и имена с еднакъв произход и структура. Лексикон на ети-
мологичните дублети в немски език), „Отименна лексика в словника на бъл-
гарския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена“, 
„Народни етимологии. Думи и имена с вторична семантична и морфологична 
мотивация“, „Българска транскрипция на немски имена“, „От дума на дума... 
Занимателна лексикология“. 

Наред с това проф. Парашкевов е блестящ преводач от немски и фински 
език, благодарение на когото на български език излизат творби като „Срод-
ства по избор“ от Йохан Волфганг фон Гьоте, „Приключенията на Симплици-
симус“ от Ханс Якоб Кристоф фон Гримелсхаузен, „Песен за нибелунгите“, 
„Синухе Египтянина“ от Мика Валтари и др.

По случай 80-годишния юбилей на проф. Парашкевов катедра „Герма-
нистика и скандинавистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ с финансовата 
подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет органи-
зира научна конференция в негова чест, която се състоя на 5 и 6 октомври 
2018 г. Темата на конференцията, „От средновековния немски до съвремен-
ния български език“ беше замислена така, че да отговаря на широките на-
учни интереси и многообразни творчески занимания на проф. Парашкевов. 
Участници бяха представители на различни филологически специалности от 
СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
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и Методий“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет 
„Неофит Рилски“ в Благоевград, Нов български университет, Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. От чуждестранните 
научни партньори на проф. Парашкевов в конференцията се включи проф. 
Йоуко Линдстет от Хелзинкския университет. 

В средата на месец октомври 2019 г. в Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“ излезе от печат юбилейният сборник в чест на проф. 
Парашкевов. В него намериха място повечето доклади, изнесени на прове-

дената през октомври 2018 г. кон-
ференция, както и допълнителни 
статии, специално подготвени за 
сборника.  

Уводната част на изданието 
обхваща обстойно представяне на 
научноизследователските приноси 
на проф. Парашкевов, библиогра-
фия на научните му трудове и на 
преводите му от немски и фински 
език. Поместени са също поздра-
вителните адреси, отправени към 
проф. Парашкевов на юбилейната 
конференция от Ректора на Со-
фийския университет, Декана на 
Факултета по класически и нови 
филологии, катедра „Германисти-

ка и нидерландистика“ на Великотърновския университет, Фондация „Алек-
сандър фон Хумболт“ в България, Съюза на германистите в България, Съюза 
на преводачите в България. Портретът на проф. Парашкевов е допълнен с не-
гово интервю, дадено пред проф. Амелия Личева, както и с текст на юбиляря 
със заглавие „Звездни мигове от моето столетие“.

В сборника са включени 32 научни разработки, разглеждащи разноо-
бразна проблематика от областите славянско и балканско езикознание, ези-
кови и културни контакти, история на езика, синтаксис, лексикология, лекси-
кография, фразеология, текстова лингвистика, езикови динамики в епохата 
на глобализацията, словообразуване, транскрипция, преводознание, литера-
турознание.  

В първата статия на тема „Дериватологични правила и семантични за-
кони“ Стефана Димитрова представя зависимостите на дериватологичната 
комбинаторика в славянските езици от редица семантични забрани и огра-
ничения. Следва статията на Мира Ковачева, посветена на „езиковата тран-
сценденция“ – понятие, което авторката дефинира и илюстрира с примери от 
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комуникативната практика. Хилмар Валтер коментира промени в употребата 
на съвременния български и немски език под влияние на фактори като до-
минантната роля на английския и изискванията за политическа коректност. 
На паметта, съхранена в думите, е посветена статията на Василка Радева, в 
която авторката анализира информацията, съдържаща се в думи с ясна въ-
трешна форма за времето, когато са създадени, за мястото, където са раз-
пространени, за контактите си с носители на други езици и култури. Мария 
Костова мотивира в своята разработка собствено виждане за значението на 
цицероновата дефиниция за „res publica“, разграничаващо се от тълкувания 
и мнения на други автори и основано на контекста и смисъла на съчинението 
„За държавата“ (De republica). Стоян Буров и Лилия Бурова разглеждат в съв-
местната си статия предпоставките за създаването през 1916 година по идея 
на немския балканист и етнограф Густав Вайганд на поредицата „Bulgarische 
Bibliothek“ и правят подробен анализ на включените в нея издания. Петя 
Асенова се занимава с явлението хетеросемия в балканските езици, като го 
коментира въз основа на семантиката на лексемите мерaк, башкa, плячка, 
макaр. Христина Дейкова анализира произхода на някои балкански заемки 
в българския език, поставяйки на обсъждане проблеми, свързани с етимоло-
гизуването на заемки в условия на непосредствен езиков контакт, както и с 
множествените контакти на българския език с другите езици на Балканския 
полуостров. Темата за лексикалното заемане е централна и в статията на Ми-
лена Йорданова и Димитър Веселинов, посветена на френската лексика за 
мода в турския и българския език, в статията на Жана Желязкова на тема 
„Немски рударски термини в османски документи от ХV“, както и в статия-
та на Пенка Пехливанова, която обсъжда множество примери, илюстриращи 
процеси на изместване от употреба на домашни думи или стари заемки в 
българския език под влияние на заемане на чужди думи или на нови чужди 
значения и негативното отражение на това явление върху яснотата и възпри-
емането на съдържанието на български текст.

Волфганг Хаубрихс посвещава статията си на позиционирането на лан-
гобардския сред германските езици. Емилия Денчева представя в своята раз-
работка дидактическа концепция за схематично oнагледяване на теоретичен 
материал, свързан с развитието на консонантната система на индогерманския 
при прехода към германския и старовисоконемския. Лилия Бурова анализира 
непряката реч в пикаресковия роман от епохата на барока „Приключенията 
на Симплицисимус“ на Ханс Якоб Кристоф фон Гримелсхаузен и неговите 
преводи на съвременен немски и български език. 

Още няколко статии засягат проблематиката на превода. Антония Бу-
чуковска обсъжда въз основа на примери промени в лексикалната семан-
тика в българския и норвежкия език, чието пренебрегване може да доведе 
до погрешен избор на преводни съответствия. Ана Димова анализира три 
български версии на „Писма на един млад поет“ от Райнер Мария Рилке – 
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на Бисерка Рачева, Венцелав Константинов и Майа Разбойникова-Фратева 
– и разсъждава върху ползите от многократното превеждане на една и съща 
творба за приближаването на целевия читател до многоизмерността и съ-
щинското послание на недостъпния за него чужд литературен текст. Рене-
та Килева-Стаменова разглежда експлицитни и имплицитни препратки към 
българската и балканската култура в „Естествен роман“ на Георги Господи-
нов и коментира стратегиите за тяхното предаване в преводите на произведе-
нието на английски, немски и руски език. Христо Стаменов обсъжда различ-
ния подход при превода на английски на два сегмента от разкази на Николай 
Хайтов, които в единия случай са част от тъканта на съотвените творби, а в 
другия са изведени като самостойни афоризми. Христо Станчев коментира 
концепцията на Любомир Огнянов-Ризор относно дистанцията между ори-
гинал и превод, изложена в неговата монография от 1947 г. „Основи на пре-
водаческото изкуство“.  

Поредица от статии е посветена на проблеми от областта на немското ези-
кознание. Микаела Петкова-Кесанлис обсъжда семантични и функционални 
аспекти на фразата „stiefmütterlich behandeln“ в научни рецензии, а Бисерка 
Велева представя текстологични особености на текстовия вид „дипломатиче-
ска покана за прием“. На съпоставителна тематика са посветени статиите на 
Мария Грозева, която коментира употребата на евфемизми в български и нем-
ски интернет блогове и форуми, на Милена Иванова, която разглежда слово-
образувателни особености на фармацевтичната терминология в български и 
немски, и на Иванка Танева, която засяга спецификата на съкратените думи в 
немски и нидерландски. С насоченост към проблемите на двуезичната лекси-
кография е статията на Емилия Башева, която коментира ролята на граматич-
ната информация за регистриране на глаголни еквиваленти в общи двуезични 
речници немски-български. 

Две статии разглеждат въпроси на транскрипцията – Владимир Найденов 
се занимава с проблеми на българската транскрипция на скандинавски имена 
в светлината на историческото езикознание, а Иван Тенев обсъжда подходи 
при предаване да български собствени имена на норвежки език.

Сборникът завършва с няколко литературоведски разработки. Надеж-
да Михайлова  анализира героичните поеми от „Стара Еда“ като носители 
на духа на Скандинавския север и свидетелства за светогледа на езичници-
те скандинавци, съпоставяйки ги с литературни произведения с ненордски 
произход като немскоезичния героичен епос „Песен за нибелунгите“. Четири 
статии са посветени на  актуална проблематика от областта на съвременната 
немскоезична литература. Майа Разбойникова-Фратева разглежда дискурса 
на катастрофичното въз основа на романа „Паническа пролет“ на швейцар-
ската писателка Гертруд Лойтенегер. Светлана Арнаудова анализира аспекти 
на многоезичието в романите на немската писателка от румънски произход 
и носителка на Нобелова награда Херта Мюлер. Иван Попов се занимава с 
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въпроса, доколко романът „Руснакът е човек, който обича брези“ на немската 
писателка с руско-еврейски корени Олга Грязнова носи черти на транскул-
турност, а Мария Ендрева разсъждава върху политическата визия за денацио-
нализирането на Европа, представена в романа „Столицата“ на австрийския 
писател Роберт Менасе.   

Разнообразните по тематика материалите, поместени в сборника „От 
средновековния немски до съвременния български език“, са обединени от 
респекта на техните автори към безспорните изследователски и творчески 
постижения на проф. Парашкевов и от дълбокото им уважение към него 
като учен, преподавател, учител и колега. На свое заседание, състояло се на 
11.11.2019 г. в зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“, колегията на катедра 
„Германистика и скандинавистика“  официално връчи на проф. Парашкевов 
сборника в негова чест. 

Ренета Килева-Стаменова 
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Elena Krejčová, Ana Petrov, Mirna Stehlíková Đurasek – Tematický slovník 
češtiny, bulharštiny, srbštiny, a chorvatštiny. Masarykova univerzita, Brno 
2019, ISBN 978-80-210-9336-2, 169 стр.

НОВ РЕЧНИК ЗА СТУДЕНТИ СЛАВИСТИ

През настоящата година в университетското издателство Мунипрес на 
Масариковия университет в Бърно, Чехия излезе още едно помагало под 
формата на лексикален минимум за студенти-слависти, насочено към тези 
от тях, които изучават южнославянските езици – „Тематичен речник на чеш-
кия, българския, сръбския и хърватския език“ (Elena Krejčová, Ana Petrov, 
Mirna Stehlíková Đurasek – Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny, a 
chorvatštiny. Masarykova univerzita, Brno 2019, ISBN 978-80-210-9336-2, 169 
стр.). Авторките са българистката Елена Крейчова от Масариковия универси-
тет в Бърно (автор на чешката и българската част от речника), Мирна Стехли-
кова Джурасек също от Масариковия университет (автор на хърватската част) 
и Ана Петров от университета в Торонто, Канада. Авторският колектив всъщ-
ност се състои от преподаватели, които имат дългогодишен опит в преподава-
нето на съответните южнославянски езици именно във Философския факул-
тет на Масариковия университет, а то във всички курсове – както на начално 
ниво, така и за напреднали. Настоящият речник е помагало с дидактична цел, 
което рефлектира преподавателската практика на авторките, които с тази пуб-
ликация отговарят на специфичните потребности на студентите както на кла-
сическите филилогически специалности, така и на специалности от т.нар. аре-
ални изследвания, каквато бе специалността „Балканистика“ в Масариковия 
университет (сега преименувана на „Южнославянски изследвания“). Елена 
Крейчова е автор на тематичен речник за студенти-българисти, издаден също 
от Масариковия университет през 2014 година („Česko-bulharský a bulharsko-
český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby: lexikální minimum 
ke státní závěrečné zkoušce“, Brno, 2014) и на „Кратък тематичен речник на 
българския, чешкия, полския и украинския език“ (София, 2016) (в съавтор-
ство с Надежда Сталянова и Олга Сорока). В своя най-нов речник тя използва 
вече обработените тематични области и лексикални единици от чешкия и бъл-
гарския език, включени в предишните ѝ речници, като съавторките ѝ добавят 
сръбската и хърватската част на изданието, което може да послужи не само 
в академична среда, но и на всеки човек в Чехия с интерес към южнославян-
ските езици и усвояването им на ниво средно напреднали (ниво A2 до B1 от 
Европейската езикова рамка). 

Маргарита Руменова



217

Албена Стаменова, „История лексических древнеболгаризмов в ук-
раинском литературном языке“, София: Paradox, 2017; 535стр.

Излезлият през 2017 г. монографичен труд на Албена Стаменова е посве-
тен на проучването в източнославянски контекст на взаимодействието между 
най-стария славянски книжовен език – старобългарския – с исторически зас-
видетелствания и съвременен украински книжовен език, като за съпоставка е 
привлечен съвременния руски книжовен език. Това е диахронно лексиколо-
гично изследване, привличащо принципите на синхронната лингвистика за 
изясняване спецификата на функционирането на старобългарските лексикал-
ни компоненти в различни етапи от развитието на източнославянските езико-
ви системи. Той се състи от увод, четири глави, заключение,  три приложения, 
описание и анализ на приложенията и библиографя.

 Приложенията представляват същностна и неразделна част от труда и 
основа за теоретичните и практическите изводи, съдържащи се в него. 

Приложение № 1 представя цялостния състав на заетата старобългарска 
лексика от периода Х–ХІ в. в староизточнославянския език (ХІ–XIV в.) и про-
следява еволюцията ѝ през следващите етапи от развитието на украинския 
език – староукраински (XIV– XVІІ в.) и съвременния украински (ХІХ–ХХ в.), 
както и в съвременния руски книжовен език. Анализираният лексикален мате-
риал е извлечен от над 80 исторически и съвременни текста на старобългарски, 
староизточнославянски и украински език, както и от около 50 исторически и 
съвременни речници, отнасящи се до старобългарския, староизточнославян-
ския и староукраинския език, от съвременни речници на украинския и руския 
език и преводни украинско-руски и руско-украински речници.

Приложение № 2 представя цялостния състав на старобългарските думи 
от периода Х–ХІ в., засвидетелствани в СУКЕ, с техните съвременни украин-
ски съответствия. 

Приложение № 3 съдържа 6 подборки от Приложение № 1, създадени 
според различни критерии за наличието или отсъствието на изследвани-
те старобългарски лексеми в определени периоди и в определени езици. То 
позволява детайлно да се проследи и илюстрира пространствено-времевата 
динамика на изследваната лексика на източнославянска почва.  Данните от 
приложение № 1 и Приложение № 3 са обработени със специално създадена 
компютърна програма, което осигурява точността и надеждността им в коли-
чествено отношение.

В първата глава е уточнен понятийно-терминологичнният апарат на из-
следването. В нея са изяснени понятията „старобългарски език“, „редакции 
на старобългарския език“ и „църковнославянски език“, характеризирана е 
спецификата на лексикалната система на старобългарския език и се дефинира 
понятието „старобългаризъм“, както и критериите за идентифицирането им в 
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лексикалната система на СУКЕ. Формулираните критерии, приложени в един 
комплексно-интеграционен подход, гарантират точност и достоверност на 
подбора на изследвания лексикален материал. Идентифицираните и изслед-
вани старобългарски думи се съдържат в Приложение № 1, като общият им 
брой възлиза на 3638.

Ще обърнем внимание върху проследяването на различните названия 
през вековете на украинската народност и език, извършено в началото на 
тази глава. Подчертава се, че етнонимите „Русь“, „руський“, „русский“, „ру-
синский“ са стари и органични за украинците, а за обозначаване на съвре-
менния украински език и предшестващите го говори като синоними в лите-
ратурата се използват „русски“, „малорусски“, „украински“. Като се изхож-
да от тази историческа реалност и се отчитат както традиционните, така и 
най-новите научни концепции, съвкупността от източнославянски диалекти 
до края на XIV–XV в. в тяхното инвариантно единство с известно обобщение 
се възприема като относително единен в същността си език, по отношене на 
който се употребява терминът „староизточнославянски“. Това определение 
е приложено по отношение на езиковите явления и процеси на източносла-
вянските територии в периода ХІ–ХІІІ в., а за описването на политическите 
и културните явления, свързани с държавното обединение, условно наричано 
в историографията „Киевска (Древна) Рус“ или „Древноруска държава“, се 
употребява определението „древноруски“ (стр. 28–29).

Във втората глава на работата старобългарските лексикални заемки са 
разгледани в светлината на културно-историческата и езикована ситуация на 
Древна Рус, Украйна и Русия. Тази глава е построена с инструментариума 
на социолингвистичната теория, приложен ретроспективно към изследване-
то на украинския книжовен език (УКЕ) върху анализа на езиковата ситуация 
на последователни етпи от развитието му. А. Стаменова определя езиковата 
ситуация в Древна Рус като социално обусловен билингвизъм с диглосия. От-
делните езикови типове, възникнали в резултат от взаимодействието и упо-
требата в книжовната сфера на двете близкородствени, но различни езикови 
системи – старобългарската и староизточнославянската – определя и назовава 
в зависимост от сферите им на функциониране.

Следващият период от развитието на УКЕ е староукраинският – XIV–
XVІІ в. В него е  терминологично уточнено названието на отделните езикови 
типове, отчетено и усложняването на езиковата ситуация с навлизането на 
полски, латински и други езици. Разгледано е състояниеето на църковнос-
лавянския език в условията на силно полско влияние и възникването и раз-
витието на езиковия феномен „проста мова“. Отбелязано е разрушаването 
на ситуацията на диглосия на староукраинския спрямо църковнославянския 
език.

По отношение на УКЕ през XVІІІ в. са отбелязани важни явления в разви-
тието му: упадъкът на староукраинския книжовен език в двете му разновид-
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ности, промяната на диалектната му основа от югозападна на източна и фор-
мирането на новия украински книжовен език на народна основа. Тези факти 
са поставени в културно-исторически контекст. 

Развитието на украинския език през ХІХ в. е разгледано с оглед на сил-
ната русификация и културна маргинализация на носителите му в пределите 
на Руската империя и възникването на украинско-руска диглосия. Обърнато е 
внимание на езиковия феномен „езичие“ в Западна Украйна.

Резултатите от обработката на Приложение № 1 и Приложение № 3 ед-
нозначно свидетелстват, че  украинският език губи определени количества от 
старобългарското си лексикално наследство на два етапа. Първият е период-
ът XIV–XVІІ в., когато УКЕ губи известно количество заети старобългарски 
думи (1192), с малко надвишаващо загубите от руския книжовен език (РКЕ)  
на този лексикален праст до ХХ в. Вторият е периодът ХVIII–ХIХ в., когато 
УКЕ стремително се освобождава от наследената старобългарска лексика, за 
да достигне в днешно време количеството ѝ 975 единици. Това представлява 
едва около 1/4 от общия брой проникнали на източнославянска почва ста-
робългаризми (3638) едва около 1/3 от състава ѝ в РКЕ (2653). Причините 
за това, освен в естествения вътрешноезиков развой, А. Стаменова открива 
основно в действието на екстралингвистични фактори. За XVI–XVIІ в. таки-
ва фактори са разрушаването на украинско-църковнославянската диглосия и 
възхода на „проста мова“, а за ХVIII–ХIХ в. – формирането на новия укра-
ински книжовен език на народна основа и възникването на украинско-руска 
диглосия. Особено съществено е наблюдението, че през втория период при-
чините за бързото намаляване на старобългарската лексика се коренят в ези-
ковата и културната ситуация в украинските земи, където старобългаризмите 
започват да се осъзнават като част от господстващия в империята руски език 
и съответно употребата им да се избягва.

Третата глава от монографията разглежда мястото на старобългаризми-
те в лексикалната система на съвременния украински книжовен език. Про-
цесът на заемане на старобългарската лексика е разгледан в светлината на 
теорията на езиковите контакти на всеки от резглежданите периоди. С ог-
лед на критерии като общоупотребимост, системни връзки с други единици, 
функционална активност в речта и др. са обособени три стадия на заема-
не: цитиране, проникване и интегриране. От нея става ясно, че съществува 
пряка връзка между степента на първоначално проникване в лексикалната 
система и тенденциите за задържане в нея: засвидетелстваните през първо-
началния период на етапа цитиране думи най-масово отпадат от системата 
на украинския език а относително най-дълго се зъдържа лексикалният пласт, 
засвидетелстван на етап интегриране. Изводите, направени в тази глава, са 
осигурени от Приложение № 1, където степента на навлизане на старобъл-
гарската дума е обозначена съответно с латинските букви А за цитиране, В за 
проникване и С за интегриране.
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Тук е разгледана и адаптацията на заетите старобългарски думи на фо-
нетично и словообразувателно ниво в съответствие с историческия развой на 
украинския език.

Четвъртата глава е посветена на изследването на семантичните промени и 
стилистичното разслоение, настъпили със заетите старобългарски лексеми в 
украинския език. Проследени са стесняването и разширяването на значенията 
им, възникване на полисемия и енантиосемия, разпределянето на тези думи 
в слоевете на неутралната, книжната, експресивната лексика, както и други 
вътрешносистемни процеси. 

В заключение ще изтъкнем, че трудът на Албена Стаменова „История 
лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке“ предста-
влява оригинално и комплексно изследване на заетата старобългарска лексика 
на източнославянска почва, съчетаващо диахронен, синхронен и социолинг-
вистичен подход. То е новаторско както с представянето на огромно количе-
ство събран материал, така и с теоретичните и практически изводи относно 
историята на украинския книжовен език, направени въз основа на обработка-
та му. Приносни са не само моментите, свързани с приемането, развитието и 
съвременното състояние на този лексикален пласт в УКЕ, но и тези, произ-
тичащи от съпоставката със състоянието му в РКЕ и очертаващи разликите 
във формирането на тези два книжовни езика. Работата позволява съдбата на 
старобългарското словно богатство да бъде видяна и от страната на езика-из-
точник, и от страната на заемащия език/заемащите езици, което дава възмож-
ност да се очертае една панорамна картина на процесите и резултатите от 
функционирането на старобългарската книжовна лексика в източнославянска 
езикова и културна среда.

Надежда Сталянова
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Илка Бирова. Камъчета от една мозайка. София, изд. Симолини, 
2017 Езиковеди есеисти.

Книгата на Илка Бирова „Камъчета от една мозайка“ (София, изд. Симо-
лини, 2017) разказва за нещата от живота просто и увлекателно, сериозно и 
с усмивка. Тя съдържа афоризми и кратки есета. Четенето ѝ носи усещане за 
разговор с приятел – интелигентен, мъдър, светъл, доброжелателен, искрен, 
отговорен, открит. Сякаш някой ни отговаря на въпроси, които непрекъснато 
си задаваме и ни мъчат – и отговаря така, че носи успокоение и на душите ни 
става ведро и светло. 

Авторката (филолог, преводач и университетски преподавател) борави 
с изразните възможности на езика умело, остроумно и с финес. Книгата за-
почва с афоризми и в тях веднага си проличава усетът за  игра с думите и 
с тяхната многозначност, умението да се допълват и перифразират познати 
сентенции, така че да се преобърне смисълът им. Долавя се закачката и авто-
иронията, които присъстват отчетливо и проникват в тъканта на цялата книга. 
Ето няколко примера:

Как се нарича този, който говори много, без да прави нищо? – Депутат 
и политик.

Как се казва този, който може много да говори, без да казва нищо? – 
Литературен критик

Мишките кроят планове, а котките ги реализират – с тяхна помощ и за 
тяхна сметка.

Ако забравиш откъде си тръгнал, няма да стигнеш далече. Ако забравиш 
накъде си тръгнал – няма да стигнеш никъде.

Ако те стяга шапката, купи си по-голяма. И си спомни времето, когато 
си бил шапка на тояга.

Ако можеш да видиш малкото в голямото и голямото в малкото – ти си 
голяма работа.

Илка Бирова е конструирала книгата си много обмислено. Структурата 
е обособена в няколко основни тематични глави, всяка от които е изградена 
от по-малки елементи. Първата глава съдържа въпроса „Кой съм аз? Кои сме 
ние?“ (отговорите са разгърнати в поредица от разкази-есета).  Втората глава 
е наречена „Семейството и времето“, следва главата „Насаме с природата“. 
После погледът е обърнат към „Детския свят“, продължава с „Пътуване навъ-
тре“, последвано от „Пътуване навън“. Книгата завършва с главата „Корените 
и пътят“, като финалната точка е поставена от есе със заглавие „Пътят“ – то 
внушава идеята не за край, а за посока и продължение. Тази структура на 
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книгата кореспондира с основните координати, които изграждат човешката 
същност. Те по своебразен начин съответстват на триадата аз („Кой съм аз?“) 
светът („Природата“, „Пътят“) другите („Семейството“). Корените, пътят, 
детството, семейството, приятелите, опознаването на вътрешния и външния 
свят, спомените, натрупаният опит са основни лайтмотиви на книгата.

Частта „Кой съм аз?“ започва с поставянето на основните идентифика-
ционни координати – „Преди да се родя“ и „Име и фамилия“. В „Преди да се 
родя“, освен очевидната отпратка към романа на Ивайло Петров (в книгата и 
на доста други места има подобни заигравания с литературни или популярни 
заглавия и фрази), всъщност се очертава питането за това откъде всъщност и 
с каква същност идваме на този свят. В разказа по интригуващ начин си дават 
среща метафизиката и приятелското намигане към читателя. Текстът завърш-
ва с обобщението: „Явно животът на всеки е записан някъде и …[само някои 
специални хора]… са могли да разчитат този запис, недостъпен за другите. 
Вярвам, че ние не сме просто сухи листенца, които влачи реката на живота, 
а ако се потрудим, можем да разцъфнем като водни лилии. И да зарадваме 
някого.“ (курсивът мой-М.И.)

Разказите в книгата се движат между малкото и голямото, частното и об-
щото, еднозначното и многозначното, очевидното и иносказателното, буквал-
ното и метафоричното. Това е нещо определящо и специфично за книгата и за 
авторката. По правило във всичките ѝ есета се усещат поне две равнища. Пър-
вото е разказът за обикновената, често ежедневна случка. Вторият е философ-
ското обобщение, което въпросната случка провокира и метафоризира. Двата 
пласта се проявяват в непрекъснатото движение и усещане за връзка между 
небето и земята, между високото и ниското, между крайното и безкрайното. В 
есето „Насаме с природата“ има един показателен момент: 

Земята и небето са отправните ни точки...От тревата се уча да раз-
бирам високото и ниското и да съм здраво стъпила на земята. Обичам да 
ходя по нея боса и на пръсти.  Но знам, че съм дошла някъде отгоре. Сигурно 
затова ми харесва всеки ден да гледам облаците. 

А в есето „За дърветата и хората“ е казано следното: 

Във века на високите технологии трябва да бъдем като дърветата, но с 
крила. Да имаме здрави корени и да се грижим за крилата си. Защото като 
се стремим нагоре можем по-добре да открием кои сме. 

Здрави корени в земята и полет към небето – това е характерният двуглас 
в книгата „Камъчета от една мозайка“.

Особено приятно впечатление прави това, че обобщенията, които из-
граждат по-дълбокия, философския пласт, не звучат назидателно, маниерно, 
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претенциозно. Напротив, казани са с лека усмивка, с преосмислена житейска 
мъдрост. Въобще една от основните особености на книгата е ведрото звучене, 
усещането за радост от живота. Цялата атмосфера на текста е светла, добро-
намерена, топла, доброжелателна, лъчезарна, човечна. Ето един пример: 

Ако те обидят, не се ядосвай, а пусни лошите думи по вятъра. Че иначе 
за какво духа по цял ден, ако не да издухва от главите ни лошите мисли? Ако 
обидиш някого, бързай да му се извиниш. И вместо да се косите и двамата, 
по-добре си подайте ръце. А още по-добре е да изпиете заедно по една ракия 
за помирение.

Основни акценти в книгата са радостта от живота, любовта, семейство-
то, приятелите. Само че това не е наивна, безгрижна и отнесена радост. А е 
преосмислена мъдрост, пораждаща благородство. Текстовете не звучат слад-
никаво и „захаросано“, нито пък бодряшки-приповдигнато или  пък просто-
душно-възторжено. Напротив. Има моменти, които ясно показват, че погледът 
към живота не е само през розови очила. Има и тъжни размисли, но и те не 
носят тягостно усещане, а точно обратното – написани са така, че създават 
усещане за споделеност и за преодоляна горчивина. Например: Едновремен-
но с усещането, че семейството винаги остава в представите ни „като топъл 
извор на Любовта, откъдето всички сме тръгнали“, а децата безспорно „са из-
точник на най-голямо щастие“, та успоредно с това се споменава, че често се 
случва така, че „когато децата пораснат, се оказва, че топлият семеен кошер се 
е превърнал в гнездо на оси.“ Обичта и подкрепата в семейството са изключи-
телно важни, но „в днешния свят семейството не е това, което е било преди“. 

В книгата си Илка Бирова е споделила разсъжденията си за много неща, 
като навсякъде е проявила оригиналност, демонстрирала е свое виждане, на-
мерила е подходящи формулировки,  дала е интригуващи илюстрации. Как-
то вече посочих, авторката има способността да вижда всичко поне от две 
плоскости едновременно и да открива предимствата на всяка ситуация. При 
това всичко е казано с ведър и приветлив тон. От многобройните примери бих 
посочила теюзи: 

Ако имаш деца, ти си късметлия. Има кого да оставиш с  или без на-
следство, има кой да те помни с добро или с лошо, кой отвреме навреме да 
открехва вратата, за да те види дали мърдаш, когато остарееш. Или да те 
настани в хубав старчески дом, където отново може да срещнеш любовта 
на живота си и да ти поникнат зъби.

Ако нямаш деца, не се коси. Може да се живее добре и без деца. Те са си 
голям разход на пари и нерви, които си спестил. Пък и няма кой да ти досаж-
да да му гледаш децата, когато на теб ти се иска да си гледаш градинката 
или сериалите. 
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Ако си самотен, не се тревожи. Няма кой да ти лази по нервите и да ти 
прави график на времето. Ти си решаваш какво да правиш. И ако ти е кеф, 
сам си лазиш по нервите.  Защото каквото сам си направиш, никой друг не 
може да ти направи. И вместо да се свиваш в един ъгъл на леглото и да си 
слагаш тапи в ушите, за да не чуваш „любимото“ хъркане, можеш да си 
лежиш на спалнята по диагонал.“

Защо все пак книгата е наречена „Камъчета от една мозайка“? В известен 
смисъл отговорът на този въпрос е разгърнат в есето „Пясъчен часовник“.

Денят преминава през мен тихо и на пръсти. Опитвам се да го хвана с 
ръце и с очи, но той ми се изплъзва. Изтича бързо, като пясъка в малък пя-
съчен часовник.

Днес се чувствах спокойна, защото всичко в моя свят е наред. Точно 
така, както трябва да бъде.

Загледах се в песъчинките под краката ми и осъзнах, че те не са еднакви, 
а се различават по форма и големина. Някои са красиви и гладки, истински 
бисерчета, а други са като трънчета – ръбести и бодливи. Така и дните се 
различават един от друг. Всеки сам решава с какви мисли и дела да ги напъл-
ни, какви песъчинки да насипе в своя пясъчен часовник. Сещам се за някои от 
тях, дето изяждат времето ни.

Времето в нашия пясъчен часовник изтича бързо и никога не стига за 
всичко. Но ние все пак се надяваме, че ще ни стигне за важните наща.  На-
деждата блещука около нас като слъцето в малките капки роса.

Точно тези сходно-различни камъчета и песъчинки приличат на разка-
зите в книгата. Те не са помпозни, лъскави и натруфени. Красиви са в своята 
естественост и неподправеност. Такива са и дните в нашия живот. Всеки ден 
е сходен с останалите, но същевременно е различен  и цветен по неповторим 
начин. Животът ни всъщност прилича на сбор от песъчинки и камъчета. Те 
изграждат мозайка, която от „надстояща“ гледна точка се извива под формата 
на спиралата на живота (каквато е илюстрацията на корицата).

Илка Бирова умее да провокира асоциации,  да създава настроение. Мно-
го от читателите ѝ носят в съзнанието си като спомени от детството розовия и 
бял захарен памук, жълтата лимонада, захарните петлета, маймуните на лас-
тици,  жегата, сергиите, глъчката, безгрижното веселие… Не е забравена и 
носталгията по „мазната, но много вкусна баничка“, разказани са трогателни 
и смешни истории за детския език и за детските мечти.

По отношение на важните неща авторката отново има свое виждане. То е 
представено като пожелание за рождения ден на дъщеря ѝ. Ето част от него: 
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Първо, да е жива и здрава Защото само така човек има най-голям шанс 
да постигне всичко в живота и да му се радва. 

Пожелавам да учи успешно и с удоволствие Човек се учи, докато е жив, 
и е жив, докато се учи. Пожелавам да прави това, което обича, и то по 
най-добрия начин.

За всеки е важно да има истински приятели, близки и любими хора. Без 
тях животът е немислим. Пожелавам такива приятели и близки и такава 
любов, които топлят сърцето и дават криле. Пожелавам да има от всички 
хубави неща в живота  по много и благородно сърце – да раздава щедро от 
тях на другите, но да не забравя за себе си. Така наистина ще бъде щастли-
ва. Трябва само да поиска и да не се страхува. Дори понякога човек да бъде 
наранен, това си струва. Защото сърцето е най-пълно, когато го отвориш 
за другите.

Съвсем уместно в книгата звучи поантата, представена като източна мъд-
рост:  „Наше е само това, което сме дали на другите“.

Един от основните лайтмотиви на книгата е пътят. Пътят навътре и пътят 
навън. „Пътят навън“ е заглавието на цяла глава от разкази, които жанрово 
гравитират към спецификата на пътеписите, но и тук авторката не изневерява 
на принципа си да изгражда разказите си по модела на метафоричното про-
читане на някоя конкретна случка. Например в историята „Да отидеш в Рим“ 
след като е разказала увлекателно сам по себе си интересен сюжет, авторката 
е направила следното обобщение: 

„Стълбата към покрива на катедралата е като стълбата на Живота. 
Тя е стръмна и по нея често дъхът ти спира. Важно е да имаш цел и подкре-
па, да вярваш в себе си и да си почиваш от време на време, за да имаш сили 
да вървиш.“

Разказите в книгата са приятни за четене, забавни и пораждащи разми-
съл, изпълнени с асоциации. Накрая на всеки разказ винаги има неочаквано 
метафорично обобщение. След комичната история за гоненето на изпуснати 
самолети е очертана неочаквана парабола. „Явно съдбата избира подходя-
щия самолет  за всеки и той невинаги лети директно, а понякога с трансфе-
ри.“ Книгата съдържа някои толкова забавни сюжети, че повечето читатели 
най-вероятно няма да се сдържат и ще се разсмеят на глас. Такива са разкази-
те „Културно обслужване“, „Просто вода“, „Фасулска работа“ и др.

Илка Бирова не е безразлична и към обществените въпроси, тя живо се 
интересува от актуални социални проблеми. Авторката разсъждава за бед-
ността и за богатството, за успеха в живота, за детството, преминаващо под 
знака на технологиите, за емигрантството като участ и избор, за доблестта и 
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тихия подвиг на възрожденските благодетели, за буренясалите паметници на 
героите от миналото.  Всичко е поднесено обективно, нетенденциозно, но по 
експресивен, завладяващ и въздействащ начин.

В заключение ще подчертая общото ми впечатление за тази хубава бъл-
гарска книга - тя носи просветление. Важна особеност на творбата е духът 
на човечност, мъдрост, самоирония, закачка, намигане. В книгата се долавят 
отгласи от преосмислено християнство, източна мистика, съвременна мета-
физика, има отпратки към идеите на Петър Дънов и към актуални филосо-
фи, психолози, педагози. Всичко това е вплетено изискано в общия сюжет на 
разказите, поднесено е елегантно, ненатрапчиво, изтънчено. Отпратките към 
големите религии и нравствени учения  се усещат в самия начин на писане, 
мислене и в цялостното отношение на авторката към света.

Мария Илчевска
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НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА  
„ЕЗИКОВА АГРЕСИЯ И ОБЩЕСТВО“, 14.11. 2019 г, София 

На 14 номври 2019 г. в Софийския университет се проведе Национал-
ната кръгла маса „Езикова агресия и общество“. Събитието се осъществи в 
рамките на оперативната работа по проект „Езикова агресия и общество“ № 
ДН 10/7, финансиран от Министерството на образованието и науката, в който 
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е базова организация.

Научният форум бе открит в Заседателна зала 1 в Ректората от доц. На-
дежда Сталянова от Катедра „Български език“ към Факултета по славянски 
филологии на Софийския университет и ръководител на проекта. Доц. Ста-
лянова открои тематиките на Националната кръгла маса, като подчерта, че 
практическата работа и споделянето на опит са ценни най-вече по отноше-
ние на това как се назовава и каква е реакцията спрямо вербалната агресия 
между хората, които работят заедно, как се възприема вербалната агресия, 
насочена към някого конкретно или абстрактно в интернет пространството, 
как се развива професионалната чувствителност към нейните прояви и какви 
са възможностите за справяне с нея. Тя допълни, че изказванията ще бъдат 
публикувани в списание „Българска реч“ и изрази твърдото си убеждение, 
че това, което се говори на форума, е много важно и е в обществен интерес, 
поради което трябва да достигне до по-широк кръг хора.

Актуалната тема събра представители на три университета – Софийския 
университет, Бургаския университет и Масариковия университет (Чехия), във 
форума участваха представители на различни професии – психолози, духов-
ници, журналисти, учители от седем училища, PR и HR-специалисти, студен-
ти от специалностите „Българска филология“ и „Журналистика“ в Софийския 
университет. 

По темата за агресията сред подрастващите като училищен и социален 
проблем бяха изнесени най-много доклади. Филипа Каменова (клиничен 
психолог, когнитивно-поведенчески консултант и психотерапевт): Агресията 
сред подрастващите – училищен, социален или обществен проблем?, Калоян 
Курдоманов (пастор на евангелска църква „Вдъхновение“): Вербалната и не-
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вербалната агресия в нашата комуникация, Мария Пилева (редактор, прево-
дач, автор на разкази и публицистични материали): Езиковата агресия при 
учениците – между думите, които ги обиждат, и тези, които те използват, за 
да нанесат обида,  Владимир Игнатов (учител по български език и литература 
в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин», София): Езикът в училище: между „чис-
тий бляск“ и „ругателството модно“, Албена Руневска (учителка по българ-
ски език и литература в НФСГ, София): Агресията в учителското говорене – 
в класната стая и извън нея, Марио Огнянов (учител по български език и ли-
тература в Румънския лицей „Михай Еминеску“, София): Езикова агресия 
сред подрастващото поколение, Марияна Петрова (старши учител по БЕЛ, 
АЕГ «Гео Милев», Русе): Езиковата агресия в училище – възможни подходи 
и работа с учениците, Мариела Кръстева (учителка по БЕЛ в 159.ОУ „Васил 
Левски», София): Причини за езиковата агресия в училище.

Във вързка с проблема за агресията в интернет форумите своите докла-
ди представиха Марияна Парзулова (проф. дфн, преподавател в университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ в катедра „Български език и литература“, Бургас): 
Агресията в интернет форумите, Зорница Танчева (учителка по български 
език и литература във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, 
София): Интернет пространството – „поле за изява“ на вербалната агресия, 
Ангел Пилев (пастор на евангелско-протестантска църква „Сион“, София): 
Агресията в интернет – причини, последствия, противодействия, Елена 
Руневска (преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „Български 
език като чужд“): Добрата новина е лошата новина, или за един случай на 
насилие в училище. 

Въпроса дали нараства езиковата агресия в медиите, разгледаха Васил 
Койнарев (журналист, редактор, преподавател по български език и литерату-
ра и журналистика, София): Нараства ли езиковата агресия в медиите и Спас 
Крайнин (редактор и водещ в програма „Хоризонт“ на БНР): Медиите като 
проводник на езикова агресия.

По темата за агресията в политическия език своите наблюдения пред-
ставиха Елена Крейчова (доц. д-р, преподавател в Катедрата по славистика 
в Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия): Конфликтът между свобо-
дата на словото и политическата коректност, Владислав Миланов (доц. д-р, 
преподавател в Катедрата по български език, СУ „Св. Климент Охридски“): 
Агресията в политическата реч, Надежда Сталянова (доц. д-р, преподавател в 
Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. 
Климент Охридски“): Традиционният български език в модерните времена. 
Жанет Пашалиева, ръковидител на Пресцентъра на БСП, сподели впечатле-
нията си ползотворна ли е агресията в предизборните кампании.  
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На Националната кръгла маса „Езикова агресия и общество“ специали-
стите единодушно потвърдиха факта, че езиковата агресия днес засяга всички 
аспекти на нашия живот, поради което ангажирани в решаването на проблема 
са не само лингвисти, но и психолози, духовници, учители, политически пи-
ари, хора, които подбират персонал. В центъра на вниманието им са нетърпи-
мостта към този феномен и начините за справяне с него във всички сфери на 
обществото.

Елена Руневска
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Проф. д.ф.н Юлияна Иванова Стоянова
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