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Секция
„Филологически науки“
НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ В ЧЕСТ НА

ЧЛ.-КОР. ЕМИЛИЯ ПЕРНИШКА,
ПРОФ. КИРИЛ ДИМЧЕВ,
КИРИЛ ПОПОВ,
ПРОФ. МАЛИНА ИВАНОВА-СТАНКОВА,
ЧЛ.-КОР. МАРИЯ ПОПОВА,
ПРОФ. МАРИЯ ЧОРОЛЕЕВА,
ПРОФ. ПЕНЧО СТОЯНОВ,
ДОЦ. ХРИСТИНА ПАНТЕЛЕЕВА
На 19 май 2011 г. в навечерието на големия български празник 24 май секция „Филологически науки“ проведе тържествена научна сесия в чест на своите изтъкнати членове чл.-кор. Емилия Пернишка, проф. Кирил Димчев, Кирил Попов, проф. Малина Иванова-Станкова, чл.-кор. Мария Попова, проф.
Мария Чоролеева, проф. Пенчо Стоянов и доц. Христина Пантелеева. Сесията се състоя в големия салон на Българската академия на науките. В началото
беше прочетен поздравителен адрес от председателя на Съюза на учените в
България чл.-кор. Дамян Дамянов. После в прочувствено приветствено писмо
изтъкнатият руски българист проф. Григорий Венедиктов, чуждестранен член
на БАН, даде израз на дълбокото си уважение към честваните колежки и колеги, с голяма част от които той е имал творчески контакти през годините. В
научната програма бяха изнесени 24 доклада, които публикуваме в този блок
по реда на тяхното изнасяне. На жизнения и творчески път на всеки един от
честваните колежки и колеги бе посветен специален доклад. Сред участниците в конференцията бяха представители на Института за български език, Софийския университет, Югозападния университет, Медицинския университет,
Националната художествена академия, Кирило-Методиевския научен център,
Великотърновския университет и Варненския икономически университет. В
докладите бяха разгледани различни актуални въпроси на българския език и
на литературата, на българското езикознание и литературознание, които предизвикаха оживени разисквания.
През обедната почивка в централното фоайе проф. Росица Чобанова, член
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на Управителния съвет на БАН и научен секретар на научно-тематичното
направление „Човек и общество“, откри изложба на десетгодишната научна
продукция на членовете на секция „Филологически науки“ към СУБ. Бяха
представени 129 монографични изследвания, издадени в отделни книги, 26
речника, над 400 статии, публикувани в научни сборници и списания, 47
успешно защитени дисертации и хабилитации и др. В продължение на три
седмици, през които траеше изложбата, столичната общественост имаше
възможност да се запознае със значителните научни постижения на членовете
на секцията.
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ЕМИЛИЯ ПЕРНИШКА – ЕМБЛЕМАТИЧНО ИМЕ
В ОБЛАСТТА НА ЛЕКСИКОГРАФИЯТА
Чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка е от поколението езиковеди, които създават облика на съвременното българско езикознание. Тя е един от най-изявените специалисти филолози, със свой значителен принос в българската лексикология и лексикография.
Емилия Пернишка е родена в Бяла черква, Вeликотърновско. Завършва с
отличие и златен медал средно образование в гр. Свищов. Висше образование
получава в Софийския университет със специалност българска филология.
Като студентка участва в диалектоложки експедиции, свързани с изработването на Българския диалектен атлас, и прави първите си филологически изследвания. От 1959 до 1963 г. е гимназиална учителка и преподавателка в
Учителския институт за прогимназиални учители в гр. Дупница. През 1964 г.
постъпва като редовна аспирантка в Института за български език, а три години по-късно става научна сътрудничка в Секцията за българска лексикология
и лексикография. През 1974 г. защитава дисертация на тема „Лексикалните
синоними в белетристиката на Иван Вазов“, а през 1980 г. се хабилитира с изследването „Структура и семантика на сложните прилагателни имена в българския език“. Дисертацията £ за научната степен доктор на филологическите
науки на тема „Системност на вторичната номинация при съществителните
имена в българския език“ (защитена през 1988 г.) излиза като книга под заглавие „За системността в лексикалната многозначност на съществителните
имена“ (1993 г.). Научното звание старши научен сътрудник I степен £ е присъдено през 1993 г., а през 2004 г. е избрана за член-кореспондент на БАН.
Научното творчество на Емилия Пернишка е респектиращо по количество,
по широта и обхват на проблемите и постигнатите резултати. Тя е авторка на
повече от 200 публикации – 7 монографии, 6 студии и 1 в съавторство, над
150 научни, научнопопулярни статии и рецензии. Участва като авторка и съавторка в многотомния Речник на българския език.
Изследванията на Е. Пернишка са от различни области на езикознанието –
семантика и словообразуване, теория на лексикографията, история на българския книжовен език, стилистика, езикова култура. Тази глобалност на интересите и изследователските цели прави научните резултати на изследователката
особено значими.
Основните приноси на Е. Пернишка са в областта на лексикалната семантика и лексикалната системност, където тя издава 3 монографии и много
статии. Тя развива теорията на лексикалното значение и на системните връзки в лексиката, изследва новаторски полисемията, като установява не само
закономерности в нейните прояви, но и съвкупност от системи и образци, в
които те могат да се организират. За пръв път отделя категории на вторичната
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номинация и доказва нейното принципно сходство с първичната – словообразуването. Тези изследвания стават настолни за редица български семасиолози
и лексикографи, тъй като представената системност има не само теоретична,
но и важна практическа насоченост към пълноценното и системно отразяване
на лексикалната семантика в голям тълковен речник, представителен за националния език.
Теоретическите проблеми на синонимията, представяща междусловните
семантични връзки, са дълги години обект на изследване от авторката. На
проучване на явлението са посветени първата £ докторска дисертация, монографията „Лексикалните синоними в художествения стил“ (София, 1989), студиите „Синонимиката в белетристиката на Иван Вазов – отражение на взаимоотношенията в лексикосемантичната система на книжовния език и на лексикалното строителство през 80-90г. на ХIХ век“ (1975), „Народно и книжовно изразно богатство в лексикалната синонимика на Иван Вазов“ (1975),
„Постигане на изразителност и естетическо въздействие чрез синоними“
(1994), както и множество статии, сред които е и статията „Относно същността на синонимните взаимоотношения“ (1966; публикувана и в списание
Linguistics (Hague, 1967). В посочените изследвания се представят и изясняват в широк план проблемите на българската синонимика като обект на стилистиката, като е постигната максимална детайлност в описанието на синонимията. Върху обилен материал от произведения на много класици и съвременни писатели се изследва мястото и богатството на синонимите в художествената реч, различните им функции и възможности в езика на автора и в
пряката реч. Специално място в изследванията заема големият български писател Иван Вазов. Други или сходни теми засягат редица статии върху стила
на Й. Йовков, Т. Траянов, Л. Каравелов, Е. Пелин, И. Волен и други автори.
Емилия Пернишка насочва вниманието си и към най-новите явления в областта на езика и най-вече на лексиката и на свързаните с нея проблеми на
езикознанието. Обект на разглеждане в изследванията £ е характерният за
глобализацията процес на интернационализация на лексиката и съпътстващият го – на запазване на националната идентичност. Поредица от изследвания
и доклади на научни форуми са посветени на тази тема. Новата лексика е
обект не само на лексикографски интерес. Тя е постоянен обект на изследователско внимание. На необходимостта от нови думи и отношението им към останалата българска лексика, на мястото им в нея са посветени статиите £:
„Новата лексика в българския език – огледало на съвременния обществен живот“ (2009), „Съвременните български неологизми и езиковата система“
(2010) и др.
В момента Е. Пернишка участва в амбициозния изследователски проект на
Института за български език „Лексикология и фразеология на съвременния
български език“.
Научните интереси на Е. Пернишка са насочени в значителна степен и към
словообразуването. Принос както към словообразувателната теория, така и
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към теоретичната семантика е книгата £ „Семантика на сложните прилагателни имена в съвременния български език“ (1980). В нея е осъществено за първи път всестранно и задълбочено словообразувателно-семантично проучване
на сложните прилагателни имена, като се правят редица изводи за същността
на словообразувателното значение и на словообразувателните категории и на
взаимозависимостта между лексикално и словообразувателно значение. На
сложните прилагателни, но в славянските езици, е посветена работата £ „Словообразуване на славянските сложни прилагателни“, която е част от книгата в
съавторство „Словообразувателна и семантична структура на сложните прилагателни в славянските езици“ (1980).
Принос към славистиката са студиите „Nektoré zhodné inovačné javy v
bulharskom a slovenskom jazyku za posledné desatrocie“ (1998) (върху структурата и семантиката на имената за лица в български и словашки) и „Структурни и семантични особености на новите имена за лица в български и чешки
език (1990–2000)“ (2003) (върху особености на неологизмите – имена за лица
в български и чешки от 90-те години на ХХ в.), както и редица статии върху
съпоставката на българска лексика с аналогични системи от думи в други
славянски езици – руски, чешки, словашки, полски. Ценни са нейните изследвания върху глаголното словообразуване (статиите „Начинът на действие и
словообразувателното систематизиране на славянския глагол“ (1988) и
„Исследование словообразования некоторых славянских глаголов с учетом
способа глагольного действия“ (1987), в които е направено словообразувателно систематизиране на славянските глаголи с оглед на категорията начин на
действие.
Проблемите на номинацията привличат Е. Пернишка и в най-ново време.
Изследванията £ в тази област са когнитивно ориентирани. Вниманието в тях
е насочено към връзката на езика с човека и с цялостното национално битие и
култура.
В областта на славистиката Е. Пернишка е и редакторка на първия Българско-украински речник и на първия курс от очерци „Граматичен строеж на
славянските езици“, подготвен под нейно ръководство в Секцията по славянско езикознание на Института за български език.
Е. Пернишка обогатява с нови наблюдения, езикови материали и изводи
много въпроси от историята и устройството на книжовния език през Възраждането и след Освобождението в книгата си „Иван Вазов – строител на
българската лексика“ (1985), в две студии и поредица статии за народното и
книжовно богатство, използвано в книжовната българска лексика от Вазов и
други възрожденски автори. Чрез богат материал от творчеството на големия
български поет и писател тя представя процесите на изменение в българската
лексикална система и на формиране на книжовни езиково-стилистични норми. Като разкрива ролята и заслугата на Вазов като строител на българския
език в областта на лексиката, тя очертава процесите в българската лексика
през втората половина на ХIХ в.
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Езиковото строителство е предмет на десетки статии и радиобеседи в
рубриките „Родна реч“ и „Знание“.
Следва да се отбележи и трайният интерес на Пернишка към ономастиката, който започва с монографията £ „Топонимията в Свищовско“ (1959, неотпечатана) и минава през още няколко статии, рецензии на чуждестранни
топонимни изследвания, рецензии на дисертации от същата област.
Тази разнообразна и много богата поредица от научни изследвания е създадена наред с основната – лексикографска дейност на Е. Пернишка. Като
член на Секцията за българска лексикология и лексикография, а известно време и неин ръководител, Пернишка през всичките години работи активно в основната задача на Секцията – многотомния Речник на българския език. Тя е
съавторка в 13-те излезли тома на това уникално и безценно дело на нашата
лексикография, а също и редакторка и главна редакторка в редица от тях. В
този речник Пернишка е не само прецизна авторка и редакторка, но и учителка на по-младите лексикографи, които обучава в задълбочено вглеждане в
езиковия материал – база за описване на езиковите употреби и максимално
адекватното му представяне.
Конкретната лексикографска практика насочва Е. Пернишка към разработване на различни теоретични проблеми на лексикографията. В контекста на
съвременното езикознание, в което въпросите на комуникацията изобщо и на
прагматиката, като част от нея, са особено актуални, тя прави изследване на
прагматичната информация, която се дава в тълковния речник, като посочва
необходимостта от засилване на прагматичната информация в речника, за да
отговаря на постиженията на модерната лингвистика и лексикография.
Е. Пернишка е авторка и съавторка и в няколко български речника с високо качество, които обогатяват българската лексикография през последните
години: „Синонимен речник на българския език (с антоними и близкозначни
думи)“ (2003), „Речник на антонимите в българския език“ (1997), „Речник на
новите думи и значения в българския език“ (2002) и „Речник на новите думи
в българския език (от края на ХХ в. и първото десетилетие на ХХI)“ (2010),
„Речник на чуждите думи в българския език“ (2001), основно преработен и
допълнен от нея), „Речник на чуждите думи за всички“ (2007), „Енциклопедия на съвременния български език“ (2000).
Емилия Пернишка има и богата преподавателска дейност. Близо 30 години успоредно с научната работа в БАН е и преподавателка в различни висши
учебни заведения – Софийския университет, Югозападния университет в
Благоевград, Филиала на Пловдивския университет в Кърджали, Новия български университет, Педагогическия факултет на университета в Русе. Години наред тя води в тях лекционни курсове по лексикология и фразеология, като в лекциите си представя новостите най-вече в областта на семантиката.
Пернишка е авторитетна преподавателка, с повишена взискателност към работата на студентите. Канена е за отделни лекции пред научна аудитория в
Братислава и Лион, за образователни беседи пред журналисти и учители,
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пред радиото и телевизията. В продължение на 4 г. (1987–1991) е лекторка по
български език в Лионския университет. Отзивите на французи и българи за
преподавателската и българистичната £ дейност са отлични.
Е. Пернишка участва с интересни доклади на повече от 50 национални и
международни научни форуми – конгреси, конференции, симпозиуми, школи, семинари и др. С десетки рецензии тя оценява научни трудове за печат, за
придобиване на звания и степени, учебни програми и издания на Министерството на образованието, научната продукция на учени от цялата страна. Научна ръководителка е на докторанти у нас и във Франция по проблеми на
българския език. Е. Пернишка е търсена консултантка по различни езикови
въпроси. Приветлива и отзивчива по характер, тя подпомага професионалното израстване на млади научни работници както в Института за български
език, така и в други научни центрове.
Богата е научно-организационната и обществената дейност на Е. Пернишка. Тя е ръководителка на Секцията за славянско езикознание (1983–1988) и
на Секцията за българска лексикология и лексикография (1994–2000). Член е
на Специализирания научен съвет по езикознание (1993–2010) и негова председателка (1999–2004). Дълги години е член на Научния съвет на Института
за български език, на Научния съвет на Института за чуждестранни студенти
и член на Управителния съвет на Българската академия на науките (2004–
2008). Tя организира и ръководи гражданската инициатива „Общество за устойчиво развитие на българския език“ .
От 1976 г. до днес Емилия Пернишка е представителка на нашата страна в
Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет
на славистите.
Висока оценка има нейната работа като председателка на секция „Филологически науки“ към Съюза на учените в България. Благодарение на нейната
енергичност и на организаторския £ талант численият състав на Секцията
чувствително се е увеличил. Привлечени от нея в Съюза на учените научни
филолози получават награди за високи научни постижения. В резултат на успешната £ дейност тя е избрана за почетна председателка на секцията.
Значителна е ролята £ и като член на редколегиите на научни списания –
„Български език“, „Наука“, „Език и литература“ и „Лексикографски преглед“.
За високи научни резултати чл.-кор. Емилия Пернишка е удостоена с медал „Св. Климент Охридски“ и два пъти със златната значка на Българската
академия на науките.
ЛИЛИЯ КРУМОВА-ЦВЕТКОВА
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ЗА НАРОДНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА ЮЖЕН
СЛАВКА КЕРЕМИДЧИЕВА
Slavka Keremidchieva
ABOUT THE DIALECTAL MEANING OF THE WORD ЮЖЕН (’SOUTH’)
The paper notifies about the unknown use and functioning of the qualitative adjective
‘yuzhen’ with dialectal meaning ‘soft’ in the dialect of the region of Koprivshtitza. The
appearing of that meaning from the literary relative adjective with meaning ‘south”
through the meaning ‘facing south, which comes from south, mild – about the wind’ is
studied.

Във всички тълковни речници на съвременния български книжовен език
относителното прилагателно южен се тълкува с три или четири значения: 1.
Който е обърнат, разположен към юг. Южно изложение. 2. Който иде от юг,
топъл – за вятър. Южен вятър. 3. За част от държава, страна, която се намира
или простира на юг от другите. Южна страна, южна граница. 4. Който се
намира, живее или работи в страните на юг от нашите географски ширини.
Южните народи, южни съседи. Очевидно е, че всички тези значения са
свързани с представата за нещо, което се намира или идва от юг – една от четирите земни посоки.
Подобно е положението и в старобългарския език. Регистрираните в старобългарските паметници (Зографско евангелие, Супрасълски сборник, Савина книга, Маринско евангелие) производни от старобългарската дума þãú
прилагателни þãîâû¸ и þæüñêú са с реципрочно на съвременните си съответници значение ‘който иде от юг, от южна посока – южен вятър и прочие’.
Великият лексикограф Найден Геров обаче е записал в своя Речник на
българския език рядко и малко известно значение на лексемата южный. Под
обичайните и очаквани значения ‘1. Что гляда, что ся намира на юг. 2. Что
иде откъм юг, откъм пладне, южно време – когато вее южният вятър, та е
топло; юговито време’ стоят два интересни примера: Южен Божич – нездрава година; и изключителният – Южен ляб – добре измесен и втасал, та се
опекъл като сюнгер със зайци. Тези два примера не са придружени от някакво тълкуване в Геровия речник и за разкриване на точното значение на лексемата южен в тях е необходимо да се потърсят паралели в българските диалекти.
Първо, трябва да се отбележи, че в съчетанията южен Божич и южен ляб
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по вид прилагателното южен не е относително, а качествено, тъй като повече
от ясно е, че назовава присъщо качество, свойство, признак на определяните
обекти, което е застъпено в тях в по-малка или в по-голяма степен. Ако в примера южен Божич – нездрава година прилагателното южен би могло да означава ‘топъл’, т.е. Топла Коледа – нездрава година, то в другата илюстрация
Южен ляб – добре измесен и втасал, та се опекъл като сюнгер тълкуването
на южен със синонима топъл не би било вярно. Знаем, че сюнгерът представлява ‘меко и шупливо морско вещество за бърсане; гъба’ и, ако вземем предвид народния израз мек като сюнгер, ще стане ясно, че в този случай южен
ляб би могло да означава само и единствено мек хляб.
Дали в днешните български диалекти може да бъде открито подобно значение ‘мек’ на качественото прилагателно южен, което без съмнение е вторично, получено от топъл?
В Речника на Н. Геров има такъв пример, записан и обяснен под прилагателното южÿвы за сняг, който ‘е мякый, что е захванал да ся топи’: Да ся бием, оти снегът е сега южÿв, та ся прави добре на топки. Всъщност и примерът южен Божич, който може да бъде тълкуван с еднакво основание и като топла Коледа, и като мека Коледа, прекрасно илюстрира пътя на пренасяне на значението поради ясната връзка между понятията. От друга страна –
взаимовръзката между юг и топъл е налице в названия от други славянски
езици, в които с една и съща дума се означава и земната посока и понятието
топъл: напр. в словенското jùg ‘топъл вятър; юг’, чешкото jíh ‘юг; южен вятър’, както и в българските диалекти – юг ‘топъл вятър; южняк. Задуха югът
и стопи снеговете’.
В богатия архив на Българския диалектен речник, който се съхранява и попълва непрекъснато в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“
при БАН – Секция за българска диалектология и лингвистична география, се
открива само един фиш с прилагателното име южен с обичайното му значение за вятър, ‘който идва от юг’ и пример от с. Раданово, Търновско: Южният вятър е топъл.
В родния на Н. Геров копривщенски говор обаче, макар и с чувствително
намалена честота на употреба, успях да регистрирам при лично изследване,
че прилагателното южен освен с общопознатото ‘който идва, който се отнася
до юг; топъл’ функционира и със значението ‘мек’: Тъкав южен ляп месеше
бабка, та без катък го едехме. Ех, мамко, пак туткава владишка пита си
направила. Защо на лелка е южна, бухнала? Га напръжила едни южни, южни
мекици – пухкави, меки, топат са в устата. Кав е тоа гметок – направи и
ти един път южни мекици, като на комшийката! Нали немам зъби, тиа мекици най-аресвам, дету прави снахата, южни като памук – от мен са научи.
Лексемата е присъща главно на речта на по-възрастната генерация – поколението на 60- и повече годишните. Като доказателство, че тя, макар и с намалена фреквентност, е жива и до днес и не се схваща от носителите на гово15

ра като архаизъм, към горните примери можем да добавим и следния: В кулинарното предаване „Кухнята на Звездев“ на 4-ти март 2011 г. гостуващата
копривщенка – 63-годишната Пенка Цветкова, спонтанно обясни, че „Тестото трябва да стои половин час, за да станат много южни мекичките.“ И
понеже водещият прояви интерес към значението на думата южни, тя поясни, че това означава мекичките да станат меки.
Като повечето качествени прилагателни, и прилагателното южен в копривщенския говор може да се степенува: Гледай, гледай, това са вика ляп, от
южен, по-южен, да са не наедеш!
Трябва да се отбележи изрично, че в копривщенския говор лексемата
южен със значение ‘мек’ функционира като качествено прилагателно изключително в атрибутивна синтагма, чийто втори член може да бъде единствено
и само съществително име, което назовава ‘тестено изделие – хляб, пита, мекици и подобни’. При моето проучване не можах да открия съчетания от типа
на южно легло, южен шал, южен сняг и подобни, или да установя развито
преносно значение на същото прилагателно като например южен характер.
Всъщност липсата на подобни атрибутивни синтагми, в които прилагателното южен да функционира със своето вторично значение ‘мек’ и свързването
му само със съществителни имена, означаващи ‘тестени изделия, които се обработват термично – пекат се, пържат се, и които са най-вкусни, ако се консумират топли’ още веднъж чудесно илюстрира връзката между двете значения
– прякото ‘топъл’ и производното ‘мек’.
Следователно в съвременния копривщенския говор лексемата южен притежава по-богат от книжовния си съответник семантичен обем: ‘1. Който е
обърнат, разположен на юг. Южен прозорец. 2. Който се намира, е разположен на юг от нас. Южна граница. 3. За вятър, който идва от юг; топъл.
Южен вятър. 4. За тестено изделие – мек. Южен хляб, южни мекици, южна
пита.’
Обстоятелството, че лексемата южен, присъща на диалект от градски тип,
който е дал много от лексикалното си градиво за изграждането на книжовния
език, е с по-разгърната семантична структура от съответника си в съвременния български книжовен език, се явява в полза на твърдението, че процесът
на обогатяване на книжовния език в лексикално отношение от „отмиращите“
диалекти би могъл да бъде по-интензивен и резултатен и в наши дни.
Литература
Андрейчин 1976: Български тълковен речник. София.
Геров 1978: Геров, Н. Речник на българския език. Р-Я. София.
Попов 1994: Попов, Д. и др. Тълковен речник на българския език. София.
Речник на българския език. Т. ІІІ. София, 1959 (колектив).
Фасмер 1987: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка, т. ІV. Москва.

16

ПРИНЦИПИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЛОВНИК
ЗА НЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
ДИАНА БЛАГОЕВА
Diana Blagoeva
PRINCIPLES OF CREATING A HEADWORD LIST FOR A DICTIONARY OF NEW
WORDS
The article deals with the principles followed in creating a headword list for the latest
academic Bulgarian dictionary of new words. The chronological criterion ranks central
among these principles. The application of corpus approaches and quantitative and
frequency methods for specifying the degree of the new words’ usualisation is discussed in
the article.

Във връзка със засилената динамика в българската лексика през последните няколко десетилетия придобива важност въпросът за своевременното и
адекватно лексикографско регистриране на лексикалните и фразеологичните
иновации. При лексикографското отразяване на неологизмите са познати няколко подхода: 1. Включване на нова лексика в поредно издание или пореден
том на общите тълковни речници или в специализирани речници (терминологични, на чуждите думи, фразеологични и прочие); 2. Съставяне на допълнения (или приложения) към издадени в по-ранен период томове на общи тълковни речници; 3. Създаване на специални едноезични или двуезични речници на новите думи (Попова и др. 2005: 115, Оташевич 2002: 299-301, Мартинцова 2003а: 34-35 и др.).
Оптимален начин за лексикографска регистрация на неологизмите е създаването на специални неологични речници, предназначени да представят повече или по-малко пълно картината на иновационните явления в лексиката в
конкретен период. Тези диференциални по характер речници, отразяващи
синхронната динамика в речниковия състав, са източник на ценен емпиричен
материал и са основа за провеждане на различни по характер лингвистични и
социокултурни изследвания.
В световната лексикографска практика съществуват различни типове неологични речници, обособявани в зависимост от определени показатели: продължителност на отразявания хронологичен отрязък (например една година,
едно десетилетие, няколко десетилетия), тип на речника (едноезичен или двуезичен), тип на обхващаната нова лексика (по отношение на степента на ней-
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ната узуалност и утвърденост), параметри на речниковата макро- и микроструктура и пр. (Йорданова 1992, Блатна 1997, Оташевич 2002, Попова и др.
2005, Денисенко 2006). Следваните в отделните речници принципи и методи
за подбор и представяне на лексикалния материал в значителна степен зависят от застъпваното от авторите разбиране за същността на неологизмите.
Тук ще бъдат разгледани принципите за съставяне на словника на найпредставителния до този момент неологичен речник на българския език:
РНДБЕ 2010. Неологичната лексика, представена в Речника, обхваща: словообразувателни неологизми, нови заемки, неосемантизми, нови устойчиви съчетания и фразеологизми (общо над 5750 единици). Не се включват абревиатури (отразяват се само случаите с протекла лексикализация на абревиатури,
обикн. от чужд произход, срв. дивиди, виджей, пиар, джиесем), собствени
имена и номенклатурни названия (с изключение на случаите, когато съответните названия са преминали към апелативната лексика, напр. памперс, джакузи, виагра).
При подбора на единици за включване в словника водещ е хронологичният критерий: отразяват се единици, навлезли в езиковата практика в периода
от края на 80-те години насам. В някои случаи става дума за относителни неологизми: възобновени и ресемантизирани думи (спомоществувател, сараф)
или термини, познати от по-ранен период, но едва в последните десетилетия
разширили употребата си извън тясноспециализираните сфери и преминали
към общоупотребимата лексика (файл, брокер, инфлационна спирала).
При съставянето на Речника извличането на нова лексика беше осъществено с помощта на корпусен подход в комбинация с традиционни методи (ръчна ексцерпция). Основната част от неологизмите, представени в Речника, бяха извлечени от голям представителен електронен корпус (с обем от над 240
милиона думи), обхващащ около 6700 дигитализирани печатни издания (с
широко тематично, жанрово и стилово разнообразие на текстовете), публикувани в периода между 1990 и 2009 г. (Благоева 2008). Като референтни източници бяха използвани сходен по обем електронен корпус с текстове, издадени
от началото на ХХ в. до 1989 г. (основно между 1945 и 1989 г.), както и съществуващите речници на българския език и лексикалните картотеки на многотомния академичен Речник на българския език (РБЕ).
Използването на корпусен подход (в съчетание с лексикографския критерий за новост, който предполага отсъствие на лексикографска регистрация на
съответната единица в издадени в предходни периоди речници) позволи не
само да бъде облекчен и до известна степен автоматизиран първият етап от
неографската работа – събирането на емпиричен материал и определянето на
словника, но и да бъдат използвани по-обективни и надеждни методи за установяване на неологичния статус на отразяваните единици. В случаите, когато
се разчита изцяло на интроспекцията и на лексикографския критерий за новост, не е изключено да се стигне до некоректни решения (Благоева 2008).
Действително, корпусните данни дават в повечето случаи само приблизител18

на ориентация за хронологията на навлизането на дадена дума в езика, но
въпреки това са изключително ценна насока за неографите.
Важен проблем при съставянето на неологични речници е решението за
това, какъв тип нова лексика (по отношение на степента на нейната узуализация и утвърденост в езиковата система) да бъде отразявана в тях.
Ако се изхожда от идеята за стадиалността в развитието на лексикалните
нововъведения (издигната още от Н. З. Котелова), може да се обособят няколко етапа, бележещи движението на лексикалните нововъведения от оказионалното и индивидуалното към узуалното и системното: пораждане, активизация, узуализация, лексикализация и (евентуално) архаизация (Плотникова
2005). Първите два етапа са свързани с иновации на речево равнище, а следващите два – със системни лексикални иновации. Обособяването на съответните етапи е до голяма степен условно, тъй като някои от тях (напр. узуализацията и лексикализацията) в определени случаи може да протекат едновременно или почти едновременно; от друга страна, далеч не всички лексикални
нововъведения преминават пълния цикъл на утвърждаване от индивидуален
речев конструкт до елемент на езиковата система, така че повечето от посочените етапи имат по-скоро вероятностен характер (Плотникова 2005). Значителна част от нововъведенията не прекрачват границите на отделната комуникативна ситуация, за целите на която са създадени, т.е. функционират като
същински оказионализми с еднократна речева употреба. Други лексикални
нововъведения показват известна активизация в речта, но не се узуализират
или придобиват узуален характер само за известен период, след което по различни причини отпадат от употреба (от този тип са например т.нар. ефемеризми).
В зависимост от приетата концепция за същността на неологизмите обект
на лексикографско описание в отделните неологични речници може да бъдат
твърде различни по характер единици: а) само напълно узуализирани и интегрирани в системата единици1 (в този случай акцентът се поставя върху нормативния аспект на неологизацията); б) узуална и потенциално узуална нова
лексика2; в) широк кръг новообразувания – узуална и потенциално узуална
нова лексика, оказионализми, авторски образувания (поетични неологизми)3
(Блатна 1997, Оташевич 2002, Мартинцова 2003б, Попова и др. 2005, Денисенко 2006).
В РНДБЕ 2010 е следван принципът за отразяване на узуална и потенциално узуална нова лексика. Това означава, че се включват лексикални нововъве1

От този тип са например СНСРЯ 1995 (Попова 2005, Денисенко 2006) и ODNW
1992 (Блатна 1997).
2
Такъв е случаят с двата чешки академични неологични речника: NSČ 1998 и NSČ
2004.
3
От този тип са ежегодните справочници от серията „Новое в русской лексике“ (Попова 2005, Денисенко 2006).
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дения, които са показали известна степен на активизация и по този начин „са
дали заявка“ за възможна узуализация. Не се отразяват същински оказионални образувания (включително поетични неологизми), тъй като употребата им
не надхвърля рамките на отделната комуникативна ситуация.
Използваният при съставянето на Речника корпусен подход дава възможност да бъдат приложени обективни емпирични методи за установяване на
степента на активизация на неологичните единици. Отчита се както абсолютната фреквентност на съответната неологична единица (общият брой на нейните срещания в корпуса), така и броят на текстовете, в които са регистрирани такива срещания. Така се избягва опасността от приписване на висок честотен ранг на единици, които имат многократна употреба, но само в рамките
на един отделен текст или на много малък брой текстове. Като минимална
граница за разглеждането на дадена единица като активизирана се приема
употребата в поне три различни текста в корпуса (при това без да става дума
за цитатно възпроизвеждане).
Новата лексика е подчертано динамичен и неустойчив пласт, в който отделните елементи се намират на различен етап от своето развитие и утвърждаване. В този лексикален пласт присъстват както единици, които вече са
доказали своята функционалност и комуникативна релевантност и са се утвърдили на системно равнище4, така и единици с по-ниска степен на активизация и узуализация, а също единици, които след известен период на активна
употреба по различни (често екстралингвистични) причини не са успели да се
закрепят в системата и са отпаднали5. Като специален жанр лексикографски
справочник, отразяващ синхронната динамика в лексиката, неологичният
речник следва да представя активно употребяваните лексикални нововъведения в определен хронологичен отрязък.
За бъдещето на неологичната лексика е трудно да се правят прогнози. Необходима е хронологична дистанция, за да бъдат отсети думите, които са се
утвърдили като обичайно средство за номинация в съответния езиков колектив и в резултат на това следва да бъдат отразени и в тълковните речници.
Наблюденията, провеждани за различни езици, показват, че само част от
включваната в неологичните речници лексика (у отделните автори посочваният процент варира между 10% и 60%) впоследствие бива кодифицирана в
общите тълковни речници (Плотникова 2005, NSČ 2004: 16). Във връзка с то4

Като пример може да се посочат новите съществителни антимафиот, видеопират,
евродепутат, еврокомисар, евроскептик, екоактивист, екозащитник, ексминистър,
пресаташе, приватизатор, работохолик и др., които вече са включени в поредните
томове на академичния РБЕ.
5
Такива са например съществителните алтернативник, асепеец, бебебеец, горянин,
екогласник, елцинист, клиновед, мултигрупаджия, нисаджия, ремедеец, саддамист и
др., повечето от които са регистрирани в РНДЗБЕ 2001, но поради дезактуализацията
си не присъстват в словника на РНДБЕ 2010.
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ва неологичните речници (по сполучливото образно определение на У. Бусе)
изпълняват ролята на „карантинна станция“ (Бусе 1998: 654) за новата лексика по пътя към нейното утвърждаване и кодифициране.
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ЗА ТЕРМИНИТЕ, ТЕРМИНОЛОГИЯТА
И ВЪПРОСИТЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯТА
В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕКСИКА
КРИСТИЯНА СИМЕОНОВА
Kristiyana Simeonova
ABOUT TERMS, TERMINOLOGY AND PROBLEMS OF TERMINOLOGIZATION IN
THE MODERN BULGARIAN POLITICAL LEXICON
The process of terminologization which is one of the most perspective ways of term
formation today, is examined in this article. It represents a semantic transformation as a
result of which a common word (word in general use) begins to function as a term. In cases
of terminologization goes a transfer of designation of a common word to a terminological
concept. A few interesting examples of terminologization in the modern political
terminology are presented.

В процеса на познавателната дейност на човека и с непрекъснатото развитие на техниката и технологиите постоянно възникват нови понятия, които
отразяват придобитите нови познания. И именно тук се проявява важното
практическо значение и огромната приложна стойност на терминознанието,
защото то е призвано да осигури теоретико-методологическите и приложни
основи за създаването и развитието на специалните езици в научната, обществено-политическата и учебната дейност, да регулира изграждането, унифицирането и стандартизирането на терминологичните системи в различните
области на науката и техниката, да определи начините, средствата и методите
за отразяване и изразяване на знанията чрез езика във вид на термини и да
осигури ефективността на научната, професионалната и социалната комуникация.
Терминологичният апарат представлява ключов елемент за всяка наука, за
всяка професия и за всяка сфера на човешка дейност въобще. Функционирането и осъществяването на каквато и да било човешка дейност днес е невъзможно без наличието на ясен, точен и строго определен набор от термини.
Този набор от термини е натоварен с две основни функции: отразяване на
знанието в дадената област и осигуряване на научната и професионалната комуникация. Това важи и за съвременната българска политическа терминология. Днес в тази сфера масово и безконтролно навлизат чужди термини. За да
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не се загуби българският облик трябва да се търсят възможности за създаване
на термини въз основа на собствения ни език, както и адаптацията и интеграцията на чужди термини чрез калкирането им. При изграждането на нови понятия и тяхната номинация чрез създаване на съответното название създадената нова лексикална единица използва деривационните възможности на езика, в който възниква, и е конструирана при съобразяване с неговите словообразувателни норми.
Един от най-перспективните начини за терминообразуване е терминологизацията. Това е процес, в хода на който се осъществява семантично преобразуване и преосмисляне на общоупотребими думи за нуждите на научното
познание, в резултат на което те започват да функционират като научни термини. Преобразуването на общоупотребими думи в термини става най-често
чрез промяна на общоприетото значение в ново, което е със строго и точно
определено научно съдържание. Терминологичното значение в тези случаи е
преносно и вторично, като термините са създадени на основата на националния език в рамките на неговата система или чрез заемане и калкиране от чужди езици.
Съвременното терминознание възниква като научно направление през 30те години на ХХ в. Един от основните въпроси, които се поставят още тогава,
е въпросът дали общоупотребимите думи в езика могат да се използват и като
научни термини, т. е. дали те могат да се терминологизират. И тогава отговорът е бил категорично отрицателен. Чак до наши дни в славянското терминознание не е престанал да се поставя въпросът за терминологизацията на общоупотребима лексика, като мнението на различните терминолози е различно. Днес този въпрос се поставя и е много актуален и в съвременното западно
терминознание и водещите терминолози все по-често се обръщат именно към
терминологизацията. Напр. терминоложката Мария Тереза Кабре в един от
своите трудове посочва основните признаци на съвременното модерно терминознание, като отбелязва, че един (и то доста важен) от тези признаци е именно терминологизацията. Като научен термин думата терминологизация за
първи път е използвана от словашкия учен Ян Хорецки през 1956 г.
Безспорен е фактът, че терминологизацията е сложен процес на взаимодействие между терминологична и общоупотребима лексика, в хода на който
на название от общоупотребимата лексика се дава ново терминологично значение. Терминологизацията има структурен и семантичен аспект. Структурният аспект засяга формалния строеж на получения термин, формалните разлики между него и общоупотребимата дума (ако и когато има такива). Семантичният аспект се отнася до измененията, които настъпват в значението на
терминологизираната единица в сравнение с общоупотребимата. Тези изменения стават чрез определено семантично развитие и имат за резултат промяна в семантичната структура на изходната единица. Такива изменения са например случаите на метафора и метонимия. Според В. Даниленко „пътят на
приспособяване на общонародни думи в качеството им на терминологични
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наименования е преминал през семантична специализация, която е започнала
с употребата им в особени контексти“ (Даниленко 1977: 98). Тя споменава и
за многозначни по семантичната си природа общонародни думи, приспособени за назоваване на специални понятия, употребявани в няколко различни области, където изразяват едно от присъщите им значения (Даниленко 1977:
99).
Терминологизацията чрез метафоричен пренос на значението от общоупотребими думи днес е често срещано явление в сферата на обществено-политическата лексика. Този метафоричен пренос води до семантично преобразуване и придобиване на ново, терминологично значение и на общоупотребими думи, и на термини от други науки, т. е. чрез метафора се осъществява
както терминологизация на общоупотребима лексика, така и терминологизация на термини. Това пренасяне на готов термин или терминоелемент от една
научна област, сфера на дейност и пр. в друга с пълно или частично преосмисляне на значението се нарича ретерминологизация, която според някои
автори (Манолова 1984: 50) е частен случай на терминологизацията.
Терминологизацията чрез метафора се наблюдава както при термините думи, така и при термините словосъчетания. От термините думи ще спомена
блокада, совалка, имунитет, корпус, марионетка, разведряване, интервенция, реставрация и др.
При термините словосъчетания, получени посредством терминологизация чрез метафора, съществуват основно два случая, а именно: при някои
термини метафората обхваща всички части на словосъчетанието, а при други
метафоричната употреба засяга само единия терминоелемент. По-интересни
случаи на термини словосъчетания, в които са метафоризирани всички терминоелементи, като цялото словосъчетание има ново, метафорично значение
като понятие, са следните: желязна завеса, студена война, жива верига, голямата екскурзия, град на истината, вятър на промяната, двуполюсен модел,
изтичане на мозъци, мека сила, лов на вещици мания за величие, нежен развод, нежна революция, шокова терапия, черни пантери ос на злото, политически чадър, разпъване/сваляне на политически чадър, отваряне/затваряне
на фабриката за илюзии, вдигане/спускане на информационна завеса, Европа
на различни скорости, Европа на концентричните кръгове, Европа на променливата геометрия и др.
По-интересни случаи, при които метафоричният пренос и метафоричната употреба засягат само единия (или не толкова всички) терминоелемент,
са транспортен коридор, щафетна стачка, щафетна гладна стачка, среща
без вратовръзки, министър без портфейл, дипломация на совалката, депутатски имунитет, дипломатически имунитет, информационна завеса (затъмнение), информационен (комуникационен) взрив, марионетна партия, марионетно правителство, политика на добрия съсед, политика на голямата
тояга, политика на отворените врати, потребителска кошница, тиха дипломация, четвърта власт, шенгенска бариера (завеса, стена), алгоритъм на
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политическото решение, Берлинска стена, политическа метла, политически
труп, социализъм с човешко лице, етническо прочистване, процентна бариера, изборен праг и др. При словосъчетанията марионетна партия, марионетно правителство, тиха дипломация и др. метафората засяга първия терминоелемент, който е прилагателно име, а при депутатски имунитет, дипломатически имунитет, информационен взрив, информационна завеса, транспортен коридор и др. – втория терминоелемент, който е съществително име.
Например при тиха дипломация прилагателното тих в значение на ‘който
действа слабо върху слуха, който не издава силен звук и шум’ се е метафоризирало и е придало на цялото словосъчетание значение на много внимателни
и дискретни дипломатически действия, които не се разгласяват публично.
При транспортен коридор терминоелементът транспортен пази прякото си
значение, а се е метафоризирало значението на коридор и цялото словосъчетание започва да означава ‘международно пространство, което се предоставя
на някого (обикновено на чуждестранни военни части) за достъп до дадена
територия по силата на предварително сключени договори и споразумения’.
Същото явление се наблюдава и при политическа метла и политически
труп. Съществителните метла и труп губят прякото си значение, като на базата на прилика и сходство придават на словосъчетанията съвсем ново, метафорично значение. Например политическа метла значи ‘уволняване и отстраняване от ръководни постове и длъжности на кадри, които не подкрепят
дадена политическа сила и нейния политически курс след идването £ на
власт’. При термини като дипломация на совалката, политика на голямата
тояга, политика на добрия съсед, политика на отворените врати, среща без
вратовръзки, министър без портфейл и др. метафоризацията е засегнала само втория терминоелемент.
В заключение искам да кажа, че терминологизацията чрез метафора е много актуална в съвременното терминознание и е един от най-перспективните
начини за терминообразуване. Получените по този начин терминологични
метафори придават на българския политически език експресивен заряд, емоционалност на израза, образна информативност и дори понякога оценъчна характеристика спрямо дадено политическо явление. Термините метафори са
продуктивни лексикални средства за постигане на точност, яснота, образност
и експресивност на съвременния български политически дискурс, за обогатяване на домашния пласт термини и за опазване на чистотата на българската
политическа терминология.
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процес по български език. С функционалните си концепции, с взискателността и самовзискателността си авторът допринася за творческата сполука на колективите, създали система от учебници за 4.-12. клас, методически ръководства, сборници с упражнения, помагала с тестови задачи за ученици и студенти – бъдещи учители.
Научните търсения на автора по време на повече от половинвековната
му изследователска дейност са съсредоточени в три основни тематични кръга
– на езикознанието, на езиковото обучение и на методиката на обучението
по български език.
К. Димчев е утвърден специалист в различни области на науките за българския език – диалектология, стилистика, социолингвистика, теория на езиковите контакти, езикова култура.
Компетентната критика оценява монографията „Говорът на българите от с.
Валя Драгулуй. Фонемна система“ (1969) като „принос в методологията на
диалектоложките проучвания“ (М. Младенов).
Като принос в областта на ареалната лингвистика е оценен съставеният от
К. Димчев в съавторство с В. Кювлиева „Речник на хасковския градски говор“ (1970).
Интересите на К. Димчев към стилистиката датират от студентските му години и намират израз и в най-значимите му лингвометодически проучвания.
Става дума за приноси върху стилистиката на художествената реч като „Лексикално-синтактични особености на Старопланински легенди“ (1962), „Езиково-стилистични особености на Старопланински легенди“ (1962), „За синтактично-стилистичния анализ на художествения текст“ (1969) и др.
За обновяване на учебното съдържание по български език допринасят
идеи на съвременната стилистика, интерпретирани в трудове на К. Димчев,
като „Основни въпроси на стилистичното обучение в средното училище“
(1974), „Система в стилистичните занятия по български език“ (1977), „Същност и функции на редактирането“ (1978) и др.
Нови смислови пространства разкрива К. Димчев в изследвания по социолингвистика, напр. „Въпросът за формите на съществуване на българския
език в теорията и практиката на обучението по български език“ (2004),
„Онтология на междудисциплинните изследвания (За отношенията между методика и социолингвистика)“ (2006), „Агресията на уличния език и езиковото
образование“ (2008), „Лингвистична компетентност и социален опит на личността“ (2010) и др.
Плодоносни са резултатите от заниманията на К. Димчев в областта на
езиковата култура. Голямо е разнообразието на разискваните проблеми: езикова култура на личността, лексикално-стилистична култура, граматични,
словообразувателни, правописни и правоговорни проблеми. („За правописа
на един граматически термин“ (1962), „За някои абстрактни съществителни
на -ост“ (1963), „Зов за езикова култура“ (1963), „Наблюдения върху рекция28

та на глагола възпитавам“ (1965), „Обществената и културна роля на обучението по роден език“ (1974) и др.
Значителна част от изследванията на К. Димчев са посветени на теорията
и практиката на езиковото обучение (по-конкретно на обучението по български език). Подходът в тези проучвания е на лингвист и методик със съвременни разбирания за същността и функциите на обучението по език.
(„Обществената и културна роля на обучението по роден език“ (1974), „Практическа насоченост на обучението по роден език“ (1982).
Вниманието на учения привличат редица важни и недостатъчно разработени в теорията и практиката на езиковото обучение въпроси, измежду които
като по-съществени се открояват следните: системност и типология на обучението по български език, отношения между обучението по български език като първи език и като втори език; проблеми на методиката на обучението по
български език като втори език; специфика на подготовката на преподавателите по български език като първи език и като втори език и др. („Лингвометодически и социокултурни аспекти на езиковото обучение“ (2008).
Ерудицията от К. Димчев като лингвист му позволява да използва понятия
и закономерности от различни езиковедски школи и направления при моделирането на съвременни методически системи. Евристичните му способности
са предпоставка да обогатява методиката на обучението по български език с
доказали своята продуктивност идеи и изследователски процедури, да набелязва тенденции в развитието на обучението по български език в средното
училище. Тематичният обхват на трудовете на учения, посветени на методическата проблематика, е широк: от методологичното равнище на теорията на
езиковото обучение през методическата интерпретация на езикови факти до
конкретните технологични решения, намиращи реализация в учебния процес.
Несъмнена заслуга на К. Димчев е, че пръв в методиката на обучението по
български език създава функционална методическа теория. Особено внимание заслужават възгледите му по редица въпроси на методиката и на езиковото обучение, пространно разработени в капиталното произведение на автора
– монографията „Обучението по български език като система“ (първо издание – 1992; второ преработено и допълнено издание – 1998).
Монографията на Кирил Димчев „Обучението по български език като система“ е доказателство, че през последната четвърт на ХХ. век науката методика на обучението по български език вече е конкретизирала не само своя материален обект на изследване, но и своята „особена“ гледна точка; че е осигурила специфичен подбор на поставяне, разглеждане и решаване на проблемите от проучваната предметна област, а именно системните отношения между
елементите на педагогическия дискурс по време на занятията по български
език в средното училище (5.-12. клас). Трудът предлага методическа теория,
чрез която след задълбочен анализ на процеси в българското общество, на
иновации в науките за езика и за езиковото образование, на интереси и потребности на подрастващите и т.н. се концептуализират важни методически
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тези с обяснителна и прогностична стойност. Обосновават се схващанията на
автора, че методиката на обучението по български език се е превърнала от
„разположена“ между лингвистиката и педагогиката приложна област, чиято
основна задача е била да представя добрия преподавателски опит, в наука със
собствена предметна област и изследователски инструментариум, използван
функционално както при анализа на реално съществуващи образователни феномени, така и при синтеза на научни идеи и данни от проведени теоретични
и теренни изследвания.
Успех за автора е постигнатият синтез между научно осмислено методическо познание, създадено през предходните десетилетия, и достижения на
актуалната за периода от последната четвърт на ХХ в. методическа мисъл.
Така научната парадигма на методиката на обучението по български език добива завършен автономен вид: за обучението по български език като сложно
социално взаимодействие между индивиди с различни психофизиологични и
социални характеристики; за методиката на обучението по български език като наука, която моделира специфична за обучението система от цели, съдържание, принципи, методи, организационни форми и педагогически средства;
за връзките на методиката с лингвистиката, културологията, психолингвистиката, социолингвистиката, текстолингвистика, педагогиката и пр.
Изложените факти са свидетелство, че през последната четвърт на ХХ
в. съществува ярко изразен стремеж като водеща цел на езиковото обучение
да се схваща подобряването на речевото поведение на учениците, а като средство за постигане на целта да се приеме овладяването на начините, по които
езиковите средства реално функционират в процесите на общуването. Според
К. Димчев съществено условие посочените тенденции да се реализират в
практиката е методици, преподаватели и служители на образователната институция да осмислят първостепенната роля, която в системата на обучението
изпълняват някои важни елементи от методическата научна парадигма: функции на обучението по български език – когнитивни, прагматични, културоложки, комуникативнопрактически цели на обучението, комуникативноречева компетентност на подрастващите, комуникативноречев принцип на обучението и пр.
Научното обосноваване на посочените понятия от методическата парадигма е свидетелство, че еволюцията на обучението по български език навлиза в
„зона на напрежение“ между действащите през последната четвърт на ХХ в.
елементи от методическата парадигма – между учебни цели и съдържание на
обучението; между учебно съдържание и адекватни на него технологични
средства и пр.
През изминалата година бяха отпечатани три нови книги на К. Димчев.
Две от тях обединяват студии и статии, създадени от автора през различни
периоди на творческата му дейност.
Сборникът с избрани трудове „Езикознание. Езиково обучение. Методика
на езиковото обучение“ (2010 г.), издаден в чест на неговия 75-годишен юби30

лей, представя в хронологичен ред най-значимите творби на учения по проблеми, които повече от пет десетилетия са били обект на научните му интереси –
диалектология, социолингвистика, езикова култура, стилистика, теория на езиковите контакти, методика на обучението по български език като първи език и
като втори език. В рецензия за другия сборник „Методика на обучението по
български език. Реалности и тенденции“ (2010 г.) Маргарита Георгиева отбелязва: „Заслуга на учения е, че той представя схващанията си без крайности и
увлечения. От една страна, се отчитат реалностите в образователния процес, а
от друга, се набелязват тенденции. Най-важни измежду тях са: съобразяването
с постиженията в културологията и когнитологията, търсенето на баланс между прагматичните и когнитивните функции на обучението по български език,
прилагането на оптимални средства за методическо въздействие, съобразени с
потребностите, възможностите и интересите на обучавания“.
Най-новият труд на К. Димчев „Основи на методиката на обучението по
български език“ (2010 г.) представя в синтетична форма базисни постановки,
отразяващи съвременното състояние на методиката на обучението по български език като университетска учебна дисциплина, от една страна, като научна
теория на обучението по български език, от втора страна, като компендиум от
идеи, насочени към усъвършенстване на професионално-педагогическата
дейност на учителя по български език в средното училище, от трета страна.
Необходимо е да се отбележи, че толкова мащабен и като замисъл, и като реализация труд по методика с неоспорими теоретични и приложни приноси не
се е появявал през последните десетилетия в българското научно и образователно пространство.
К. Димчев използва своите научни постановки за научния статут на методиката и за същността и функциите на обучението по български език в цялостната си изследователска, преподавателска и обществено-педагогическа дейност.
Така в разнообразните му творчески изяви се проявява функционалността и
продуктивността на предлаганите идеи. Издига се на качествено ново равнище
теорията на родноезиковото обучение, съдейства се за обновяване на технологичните решения и се подпомага практиката с ново поколение педагогически
средства – учебници, методически ръководства, сборници с упражнения.
Кирил Димчев продължава да генерира нови идеи за предстоящи творчески изяви. Направеното от него през изминалите десетилетия е много.
Творческият му път бележи успешен етап в еволюцията на методиката на
обучението по български език като хуманитарна българистична дисциплина.
Сега, когато пожелаваме много здраве и творческо дълголетие на проф. К.
Димчев, ние – неговите ученици, колеги и приятели, изразяваме уважението
и признателността си за вниманието му към нашето професионално развитие,
за доверието в нашите възможности, за помощта и подкрепата, която винаги
ни е оказвал!
АНГЕЛ ПЕТРОВ
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УЧЕБНИТЕ РЕЧНИЦИ КАТО СРЕДСТВА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И КОНСТРУИРАНЕ
НА ЗНАНИЯ
ГИНКА Ж. ДИМИТРОВА
Ginka Zh. Dimitrova
LEARNER'S DICTIONARIES AS MEANS OF KNOWLEDGE REPRESENTATION
AND CONSTRUCTION
The present paper considers the opportunities which the learner’s dictionaries provide for
representing but also constructing knowledge. Two major directions in learner-specialized
lexicography are pointed out.: the construction of learner’s terminological dictionaries and
learner’s dictionaries for use in the study of foreign languages, more specifically
dictionaries providing cross-cultural information. The idea of using the thesaurus
approach in modeling special knowledge is set forth. With the latter method, the basic
semantic relationships between the concepts presented are explicated. Correct semantic
models for a specific subject field are constructed, with learner’s dictionaries assigned the
role of activators of the knowledge being acquired.

Сред различните задачи, свързани с проблемите на натрупването на знания, особено място заема управлението на знанията в процеса на обучението.
Тук е важно не толкова събирането на масиви от информация (което много
често се асоциира с механичното заучаване), колкото способността на обучавания да структурира, систематизира, конструира и усвоява знания. Един от
ефективните механизми за моделирането на тези процеси е изграждането на
учебни речници, представящи системата от понятия и семантичните отношения между тях за определена учебна дисциплина (предметна област).
Последните тенденции в учебната лексикография могат да бъдат обобщени в две основни направления:
1. Учебните терминологични речници: систематизиране, унифициране на
терминологията, използвана в учебниците и учебните пособия. Изграждане
на коректни семантични модели (експлициране на основните смислови отношения между понятията) за дадена предметна област. В този случай речниците играят ролята на своеобразни активатори на усвояваните знания. Те не само показват на обучаваните значението на даден термин, но и посочват мястото на означаваното понятие в общата понятийна система на определена научна сфера.
2. Учебните речници за целите на чуждоезиковото обучение: представяне
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на езиковите явления в непосредствена връзка с елементите на културата. Като пример за това може да служи Longman English Dictionary of Language and
Culture (Лонгман 1992), където се представят не само дефиниции на английските думи, но често се посочват и асоциациите, които те предизвикват у носителите на езика при споменаването на дадения предмет или явление, т.е.
това, което С. Г. Тер-Минасова нарича „културни асоциации“ (Тер-Минасова
2000). Тези асоциации са свързани с национално-специфични вярвания или
традиции, понякога с истории, добре известни само на носителите на езика.
Новото направление при описанието на лексикалните единици се съпровожда
от иновации в системата на означенията. Използвайки традиционните означения, съставителите на Longman English Dictionary of Language and Culture въвеждат още един вид – културологични (cultural notes). Това направление намира израз в създаването на редица учебни лингвокултурологични речници,
където езиковите знания са непосредствено свързани с разнообразна културна, страноведска и друга информация.
Ще се спра на двата вида учебни речници: терминологични и лингвокултурологични от гледна точка на възможностите им не само да представят, но и
да организират и конструират знания.
1. Учебни терминологични речници
В контекста на търсенето на пътища за разрешаване на проблемите, свързани преди всичко със систематизирането на знанията и представянето на
изучаваните понятия в тяхната системна зависимост, е идеята за изграждането на учебни терминологични речници по основните направления на науката
– природни, хуманитарни и обществени (вж. ТР 2006, ТР 2007). Научните колективи под ръководството на Мария Попова правят първата крачка по изграждане на една цялостна понятийна мрежа за отделните науки, базирана основно на текстовете в учебниците и учебните помагала от 4 до 12 клас.
Извършена е колосална работа по анализа на специализираната лексика, по
подбора на базовите понятия и установяването на основните семантични
връзки между тях.
С оглед на теоретичните изследвания на Мария Попова (Попова 1989, Попова 2000, Попова 2006, Попова 2008) в областта на терминологията и системните смислови отношения между термините е набелязано перспективно
направление за изследване на терминологичната лексика.
Според мене обаче подобен научен проект следва да има много по-широко
практическо приложение. Той може да бъде включен в единна информационна система, служеща за целите на обучението, съобразена с различните образователни модули и обединяваща всички отрасли на знанието, включени в
курса на обучение от 4 до 12 клас. Създадената база данни би могла да залегне в основата на компютърен тезаурус (речник с множество експлицитно
представени смислови връзки между понятията), позволяващ активно усвоя33

ване на термините от дадена област на знанието и решаването на учебни задачи на понятийно равнище.
Подобна система би имала силен когнитивен потенциал. Една от реализациите на нейните възможности би било получаването на скрито знание –
обективно съществуващо, но субективно неизвестно на обучавания.
Това може да бъде демонстрирано със следния пример. В учебника по литература при въвеждането на понятието афоризъм, авторите подчертават неговите характеристики, свързани с кратката му форма, запомнящия се и въздействащ характер, наличието на конкретен негов автор и свойството му да
бъде многократно възпроизвеждан от други хора.
Една тезаурусна статия на понятието афоризъм обаче включва множество
семантични връзки на това понятие с други съотносими понятия. Използвайки тази информация, обучаваният може да построи и различни дефиниции за
афоризъм, като го определи чрез представените в тезаурусната статия понятия (Димитрова 2008)6, напр.:
Синоними:
Квазисиноними:
Корелати:
Род:
Вид:
Цяло:
Компонент:
Инвариант:
Вариант:
Основни параметри:
Носител на параметъра:
Основна/типична функция:
Начин на изразяване (на
функцията):
Основна (типична) операция:
Субект (участник на) в
операцията:
Начален обект на операцията:

6

–
сентенция, максима, афористична единица
паремия
клише, универсално съждение, малък
литературен жанр
апотегма (афоризъм, приписван на автор),
преводен А., уводен А., фолклорен А., хрия
афористика
–
–
–
генерализация, лаконизъм, експресивност,
завършеност, парадоксалност
–
дидактична, естетична, оценка, форма за
фиксация на знанията
изречение, свръхфразово единство
цитиране
–
–

За генерирането на дефиниции въз основа на експлицирани смислови връзки в тезаурусите вж. Златева, Димитрова 1996.
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Краен обект/резултат на
операцията:
Инструмент/метод:
Равнище на езика:
Единица на равнището:
Импликация:
Сфера на приложение:

Обект на
науката/дисциплината:
Асоциации:

–
езикова игра, метафора, антитеза, хипербола,
паралелизъм
синтаксис, семантика
–
философска картина на света
художествен текст, ораторска реч, стилистика,
лингвистика на текста, семиотика,
литературознание, философия, риторика

аксиома, пословица, поговорка

При използване на посочените семантични функции, афоризмът може да
бъде определен не само като кратко съждение на определен автор, но и като
универсално съждение, отнасяно към малките литературни жанрове. Може да
бъде съотнесен със сентенцията и максимата, които са близки по значение.
Заедно с това въз основа на тезаурусната речникова статия могат да бъдат посочени и видовете афоризми: апотегма (афоризъм, приписван на автор), преводен А., уводен А., фолклорен А., хрия, основните му функции (дидактична,
естетична, оценка, форма за фиксация на знанията), начините на изразяването
му (изречение, свръхфразово единство), сферите на приложение (художествен текст, ораторска реч, стилистика, лингвистика на текста, семиотика, литературознание, философия, риторика) и др.
2. Учебните речници за целите на чуждоезиковото обучение (речниците с
лингвокултурологична информация)
През последните 15–20 години езиковите явления и явленията на културата
стават все по-често предмет на речникови описания от нов тип: интегрални
лексикографски продукти, включващи в себе конкретна културна, лингво-страноведска, етноспецифична информация. Формите на речниково представяне са
изключително разнообразни (свързани с новите технологии – компютърно базирани, предназначени за търсене на информация (вж. Никитина 1999). Речниците се превръщат в инструменти за анализ на езиковия материал.
Значителен етап в развитието на лингвокултурологичната лектсикография
представлява появата на всеобхватното изследване на Ю. С. Степанов „Константи. Речник на руската култура“ (Степанов 1997). Предмет на този речник
са базовите понятия или концепти на руската култура, такива като вечност,
страх, любов, вяра и др.
В рамките на учебната лингвокултурологична лексикография интерес
представлява работата на С. К. Бирюкова „Речник на културоведската лекси35

ка от руската класика: по литературните произведения на учебната програма“
(Бирюкова 1999).
В редица мои изследвания е представен модел на лингвокултурологичен
речник от тезаурусен тип, в който акцент се поставя върху трите компонента:
език – национален характер – култура (Василева, Димитрова 2004; Димитрова, Василева 2002; Димитрова, Василева 2003). Речникът има идеографски
характер. Речниковата статия се изгражда по принципа на информационните
тезауруси, т.е. с експлицитно представени семантични връзки. Тя започва със
смислова единица – в дадения случай основно понятие от традиционната българска култура. В нея са включени деривати, синоними, културни еквиваленти на заглавната дума или словосъчетание, хипероним (родово понятие), хипоними (видови понятия), партоними (части на цялото).
Ето две примерни речникови статии:
Дом
Деривати: домакин, домакиня, домошар, домашен, домашно, домовит,
домовина (уст.), домовник, домовница, доморасъл, домочадие, домуване
Условни еквиваленти: къща, родно огнище, родна стряха
Чуждоезичен еквивалент (руски език): дом
Опозити: „чуждо“, чужбина
Хипероним: „свое“, родина, родно място
Хипоними: градски дом, селски дом
Части на цялото: праг, покрив, стряха, огнище, одая
Гергьовден
Деривати: гергьовденски
Условни еквиваленти: Гергювден, Гергевден, Гюргевден, Джурджовден
Чуждоезичен еквивалент (руски език): Юрьев (Георгиев) день
Опозити: Димитровден
Хипероним: пролетен празник
Поради ограниченията в обема на настоящия текст не включвам разгърната дефиниция, включваща подробна лингвокултурологична информация.
В заключение бих искала да подчертая, че учебната лексикография, подчинена на целите на бързото и ефективното усвояване на знания от обучаваните, трябва да се стреми не само към точното дефиниране на понятията, но и
към търсенето на пътища за експлициране на връзките между тези понятия.
Използването на тезаурусните функции или на тезаурусното моделиране на
знанието, като специфичен метаезик на изследване за дадена предметна област, се основава на идеята за това, че цялата съвкупност от използваните в
тази дисциплина понятия и връзките между тях достатъчно точно моделира
структурата на знанието.
Друга идея, актуална за учебните лексикографски продукти, подчинени
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преди всичко на целите на чуждоезиковото обучение, е задължителното
включване на културологична информация, отразяваща понятието в специфичен за даден народ културен и етноспецифичен контекст.
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СИНТАКТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ С ГЛАГОЛНО
СКАЗУЕМО СЪС СЕ В СВЕТЛИНАТА НА НЯКОИ
НОВИ ТЕОРИИ ЗА ЕЗИКА
ЛИЛИЯ ИЛИЕВА
Lilia Ilieva
SYNTACTIC CONSTRUCTIONS WITH V-SE IN THE LIGHT OF SOME NEW
LINGUISTIC THEORIES
“OF INTERPRETATION
The constructions of verb + se in Bulgarian (usually regarded as a passive voice form and /
or as a form expressing reflexivity and reciprocity) are monovalent and their sole Sargument has different interpretations depending on the type of referent (animate /
inanimate). For animate referent of S there are four possible alternative interpretations,
e.g.: 1. Maria protects herself and Ivan protects himself (against the dog), 2. The dog
protects Maria and Ivan, 3. Some other person protects Maria and Ivan (against the dog),
4. Maria protects Ivan and Ivan protects Maria (against the dog). The possible
interpretations of S (animate / inanimate) are examined.

Една от най-големите промени в науката за езика от последните десетилетия е резултат от оформянето на т.нар. инференциални теории за езика, които
се противопоставят на по-старите теории за кодирането и декодирането като
процеси, обясняващи общуването. В основата си инференциалните теории
имат възгледите на британския философ Herbert Paul Grice, свързани с идеята
за т.нар. „принцип на сътрудничеството“. Резултатите от този принцип се
произвеждат от следването на максими и подмаксими, обединени в четири
класа – нещо, за което П. Грайс казва, че прави, „повтаряйки Кант“ (срв.
Грайс 1975; 1978; 1981).
В „Критика на чистия разум“ Емануел Кант е разпределил категориите на
разума (които са му вътрешно присъщи и посредством които разумът класифицира сетивния опит) в четири класа: количество, качество, отношение и
модалност. Затова и Х. П. Грайс класифицира максимите, които управляват
разговора, в четири класа: количество, качество, отношение и модалност
(„модалност“ е предавано като „начин“ (Manner). Тъй като се очаква, че в разговора се спазва принципът на сътрудничеството, слушащият извършва умозаключения, наречения от Х. П. Грайс „импликатури“.
В категорията на отношението Х. П. Грайс причислява само една максима,
която гласи „Be relevant!“. Точно тази максима е отправната точка за Д. Спер38

бер и Д. Уилсън при създаването на тяхната „теория за релевантността“
(1986), която днес е смятана за съществен принос в разбирането на езика и
неговите употреби (у нас срв. Илиева, Маринов 1990).
В теорията на Спербер и Уилсън всички компоненти на комуникацията
(включително и контекстът) се селекционират чрез съвместните усилия на говорещия и слушащия съобразно изискването на релевантността. Този възглед
е развит във влиятелната нова теория за езика, която Ранди Дж. Лапола развива в редица свои публикации след 2003 г. и чието окончателно представяне в
цялостен и завършен вид предстои. Според Р. Дж. Лапола, комуникацията
включва два вида действия: остензия и интерференция (умозаключение), а
предополагаемите от по-стари теории процеси на „кодиране и декодиране“
отсъстват или пък са несъществени (Лапола 2003; 2006; 2009).
Теорията на Р. Дж. Лапола е известна като „теория за езика като ограничения върху интерпретацията“ (Theory of Language as Constraints on
Interpretation). Ето един от приведените примери, с които се илюстрира разликата в ограниченията, които поставят английския език и китайския език
(Лапола и Роа 2002: 205-207). Този пример трябва да покаже как английският
език поставя ограничения към референтите, които китайският език не поставя:
/11/ 张三在洗发 Zhāng Sān zài xǐ fǎ
‘Джан Сан намирам се в мия коса’
В английския език (както и в българския) са възможни три интерпретиции
на значенията на китайския израз, които се различават помежду си по соченето на това – кой какво мие:
Zhang San is washing his hair ‘Джан Сан мие своята коса’
Zhang San is washing another person’s hair ‘Джан Сан мие косата на друг човек’
Zhang San is having his hair washed by someone ‘Някой мие косата на Джан
Сан’
В българския език глаголните конструкции със се също освобождават интерпретациите на референциалните съотнасяния – т.е. при тях езикът поставя
по-малко ограничения. В комуникативното събитие тяхната интерпретация се
създава чрез протичането на инференциални (умозаключителни) процеси,
при които чрез общите усилия на говорещия и слушащия се създава контекст,
в който изразите да се впишат по релевантен начин (да се осмислят). Все пак
интерпретациите се подчиняват на известни ограничения и цел на тази работа
7
е да се очертаят именно тези ограничения
Тъй като глаголите със „се“ са нетранзитивни, техният единствен аргумент се свързва със семантичното отношение „субект“ – Subject (S) и може да
7

Тук не се разглеждат конструкциите от афективен (дативен) синтактичен тип, които
са познати в много езици и които изразяват непроизволно желание (от типа „Яде ми
се ябълка“) (Илиева 2007).
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се представи аналогично на двата аргумента на транзитивен глагол, свързани
с отношенията A (Agent) и P (Patient или Object), ако използваме терминологията и процедурата на съвременната типология и по-точно – на т.нар. типология на подредбите (alignment typology), разработена през последните десетилетия и в която се изследват субектно-обектните отношения (срв. Комри
1978, Диксън 1994, Кибрик 1997, Митун и Чейф 1999). Семантичните отношения на S, A и P могат и да не съвпадат с граматическите значения на подлога и прякото допълнение.
Интерпретациите са зависими от семантичната класификация на референта по признака одушевен/неодушевен. Възможностите за интерпретация могат да се представят в следните таблици:
Таблица 1. NP (одушевено) се V от NP (одушевено)
Пример
Агенс Пациенс
Интерпретация
Мария и Иван се пазят от
Да
Да
Мария пази себе си и Иван пази
кучето.
себе си.
Мария и Иван се пазят от
Не
Да
Кучето пази Мария и Иван.
кучето.
Мария и Иван се пазят от
Не
Не
Някой/нещо пази Мария и Иван.
кучето.
Мария и Иван се пазят от
Да
Не
Мария пази Иван и Иван пази
кучето.
Мария.

Коментар: Първият случай (с интерпретацията „Мария пази себе си и
Иван пази себе си“) се тъкува като рефлексив. Като се има предвид, че в балтийските езици конструкциите с глаголи със -si (с аналогичен произход със
славянските) имат само това значение, а „страдателните“ и имперсоналните
значения не са развити, има основание да се смята, че това са най-ранно представените значения на конструкциите. Не случайно архаичното ядро на т.нар.
глаголи reflexiva tantum в славянските езици и в българския в частност се състои от глаголи, които от семантична гледна точка са кохерентни – означават
непроизволни действия, които се извършват с одушевени същества, с ориентация към непроизволни физически и душевни движения на човека, напр. боя
се, страхувам се, смея се, карам се, осмелявам се, озъртам се, надявам се,
съгласявам се и т.н. (изброени по Ницолова 2008: 232).Тяхната „рефлексивност“ не е мотивирана от причини, които да могат да се обяснят от синхронна
гледна точка, а освен това от синхронна гледна точка те нямат рефлексивно
значение. Вероятно те очертават семантиката на архаичното ядро, при което
се е развила конструкцията от глагол + се. И други глаголи, които означават
непроизволни физически и душевни движения при човека, макар и да имат
своите съответствия без се, са изтрили рефлексивното си значение: плаша се
не означава ‘плаша себе си’, радвам се не означава ‘радвам себе си’ и т.н.
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Таблица 2. NP (неодушевено) се V от NP (одушевено)
Пример
Агенс Пациенс Интерпретация
Баницата и пастите се пазят от Да
Да
Няма интерпретация.
кучето.
Баницата и пастите се пазят от Не
Да
Кучето пази баницата и
кучето.
пастите.
Баницата и пастите се пазят от Не
Не
Някой/нещо пази баницата и
кучето.
пастите.
Баницата и пастите се пазят от Да
Не
Няма интерпретация.
кучето.

Коментар: Както може да се очаква, в този случай т.нар. рефлексивни значения не са представени, както и значенията на реципрочност.
Пример
Мария и Иван
се пазят от
дъжда.
Мария и Иван
се пазят от
дъжда.
Мария и Иван
се пазят от
дъжда.
Мария и Иван
се пазят от
дъжда.

Таблица 3. NP (одушевено) се V от NP (неодушевено)
Агенс Пациенс
Интерпретация
Да
Да
Мария пази себе си и Иван пази себе си от
дъжда.
Не

Да

?Няма интерпретация, но някои случаи се
доближават, напр. в интерпретацията „Дъждът
пази Мария и Иван от радиацията“.

Не

Не

Някой/нещо пази Мария и Иван от дъжда

Да

Не

Мария пази Иван и Иван пази Мария от дъжда

Коментар: Особено положение заемат случаите, в които има възможност S
да се интерпретира като P, напр. в Тя се намокри от дъжда може да се направи имтерпретацията „Дъждът я намокри“. По-обичайна обаче е интерпретацията на S като A, т.е. в Тя се намокри от дъжда като агенс да се интерпретира „тя“.
Таблица 4. NP (неодушевено) се V от NP (неодушевено)
Пример
Агенс Пациенс
Интерпретация
Баницата и пастите
Да
Да
?Няма интерпретация, но в някои случаи е
се пазят от дъжда.
възможна интерпретация, близка до A.
Баницата и пастите
се пазят от дъжда.
Баницата и пастите
се пазят от дъжда.
Баницата и пастите
се пазят от дъжда.

Не

Да

Не

Не

?В някои случаи има и възможна
интерпретация, близка до P.
Някой/нещо пази баницата и пастите .

Да

Не

Няма интерпретация.
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Коментар: Тук особен случай представляват конструкциите, в които е възможно S да се изтълкува или като A, или като P, или като нито А, нито P,
напр. Боята се мие от дъжда да се интерпретира като „Боята се мие “, „Дъждът мие боята“ или като „Някой мие боята от дъжда (който я е изцапал)“. Тези три различни случая следва да се представят отделно.
Приемаме, че в първия случай (интерпретацията „Боята се мие“) интерпретацията на S е A, макар че това не е точно рефлексив: не се прави тълкуване
„Боята мие себе си“, тъй като неодушевените референти нямат своя воля. В
същото време, действието е представено като излизащо от референта и протичащо върху него, като разгръщане на свойство на референта. Вероятно тези
конструкции са възникнали от рефлексивните.
Във втория случай (интерпретацията „Дъждът мие боята“) отново имаме
представяне на неодушевен референт („дъждът“) по аналогия с одушевени
референти. Вероятно и тези интерпретации са възникнали чрез реинтерпретация на случаите от третия тип.
При третия тип (интерпретацията „Някой мие боята от дъжда (който я е
изцапал)“ имаме стара конструкция, която показва адюнктния характер на
именната група, въведена с предлога от. В развоя си тя се е придвижила
(чрез реинтерпретация) към позицията на аргумент (срв. Попов 1998: 212, където конструкциите с „от“ са посочени като непреки допълнения, като „източник на действието“). В анализа, който направихме по-горе обаче се вижда,
че именната група, въведена с предлога от, може и да не се интерпретира като „източник на действието“.
Напоследък Ив. Куцаров (2007) изключи глаголните форми със се от начините за образуване на залогови глаголни форми. Но те по системен начин се
отразяват в интерпретацията на синтактичните конструкции и интерпретацията им само като лексика не може да отрази граматическото им значение да
освобождават интерпретациите на субекта.
Отминали са времената на В. фон Хумболт и А. Шлайхер, когато изобилието на граматически форми е било смятано за белег на развитост на езика.
Днес за ролята на езика в общуването се изтъква неговата същностна характеристика да влияе на умозаключителните процеси в комуникативното събитие.
При това, в теорията на Р. Лапола за езика като ограничител на умозаключенията, се разкриват други предимства на езици от типа на китайския, които,
лишени от граматически форми, поставят малко ограничения на умозаключителните процеси и дават свобода на интерпретациите, при която да се направи релевантен избор. Вижда се, че и българският език, въпреки наличието на
богата морфологична система, е развил и средства за освобождаване на интерпретациите, които при това засягат същностния механизъм на субектнообектната конструкция.
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СЕМАНТИЧНИ НЕОЛОГИЗМИ
ПРИ ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА ЗА ЦВЯТ
В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
СИЯ КОЛКОВСКА
Sia Kolkovska
SEMANTIC NEOLOGISMS OF ADJECTIVES FOR COLOURS IN BULGARIAN
LANGUAGE
The article examines the new meanings of Bulgarian adjectives for colours (as red, blue,
yellow, dark blue, green) that refer to the more abstract meaning ‘which is a member or an
advocate of particular political party’. It is found out that these semantic neologisms are
formed through models of semantic derivation (metonymic or metaphorical) which are not
innovative in Bulgarian language.

Както е известно, значителен дял в обновяването на лексикалната система
на един език имат семантичните неологизми, които възникват чрез семантичен развой на съществуващи в него думи. Сред този тип неологизми в българския език се очертава като относително добре представена групата на новите значения, възникнали при прилагателните имена за цвят. Някои от наблюдаваните нови значения се появяват на домашна почва за изразяване на националноспецифични признаци на обекти. Друга част от тях са формирани
чрез преосмисляне на съществуващи в езика думи под чуждоезиково влияние
(предимно на английски език) и обикновено имат интернационален характер.
Този тип семантични неологизми по своя произход представляват калки (или
влизат в състава на калка1). Тук разглежданите семантични иновации ни интересуват от гледна точка на тяхното място в семантичното пространство на
съвременния български език и на отношенията им с вече съществуващи значения на съответните лексикални единици, което обуславя синхронния план
на изследването.
Нови значения в съвременния български език наблюдаваме при прилагателни имена за цвят бял, червен, син, зелен, тъмносин, розов и сив. Тези семеми може да обединим в няколко групи по-обобщени значения, представени
на по-високо равнище на абстракция, в които отделни семи присъстват с поНякои от тези нови значения се реализират в съчетания, отнесени от Д. Благоева
към фразеологичните калки (Благоева 2005).
1
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обобщената си семантична стойност. Тук ще се спрем на една група от тези
нови семеми, които са се развили при прилагателните имена син, тъмносин,
червен, жълт, зелен и имат обобщено значение ‘Който е член или симпатизант на определена политическа партия’. Посочените нови семеми разглеждаме в два аспекта: първо, с оглед на спецификите на тяхното образуване
чрез семантична деривация; второ, с оглед на проявите на утвърждаването им
в българския език. Във връзка с първия аспект на описание интерес представлява и въпросът за степента на иновативност на тези семантични неологизми.
Тя е свързана с това дали те, като нови семеми в семантичното пространство
на българския език, са образувани и по нов модел на семантична деривация.
Анализът на новите семеми е основан на методите за изследване на семантичната номинация и на вторичното назоваване, разработени много задълбочено и детайлно в две приносни изследвания: труда на М. Попова „Типология
на терминологичната номинация“ (Попова 1990) и труда на Ем. Пернишка
„За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена“
(Пернишка 1993).
Обобщеното значение ‘Който е член или привърженик на определена политическа партия’ е представено от новите лексикални значения на следните
прилагателни имена: син – ‘Който е член или привърженик на Съюз на демократичните сили’ (напр. син депутат, син лидер); червен – ‘Който е член
или привърженик на Българската социалистическа партия или принадлежи
към сегашна или бивша комунистическа партия‘(напр. червен областен управител, червен бизнесмен); жълт – ‘Който е член или привърженик на Националното движение за стабилност и възход (НДСВ)’ (напр. жълт депутат, жълт министър); тъмносин – ‘Който е член или привърженик на партията Демократи за силна България (ДСБ)’ (напр. тъмносин депутат, тъмносин електорат); зелен – ‘Който е член на партия, извършваща дейност за
защита на природата от замърсяване и за съхраняване на нейните ресурси’
(напр. зелен депутат).
Повечето от посочените нови семеми имат националноспецифичен характер, тъй като се отнасят за членове на партии от българското политическо
пространство. Изключение прави новото значение на прилагателното име зелен, което съществува и в други езици поради присъствието на екологични
партии в политическите системи на редица държави, а също и в Европарламента.
При анализираните значения на прилагателните син, червен, жълт и тъмносин се наблюдава семантична производност между изходна семема (представена по-обобщено) ‘който има цвят на определен еталон’ (напр. при син
– ‘който има цвят на безоблачно небе, на синчец и под.’) и производна семема с ядро: ‘който е привърженик на определена политическа партия’ и с периферни семантични признаци ‘със символ (обикн. знаме), който има цвят на
определен еталон (=който има определен цвят)’. При структурирането на
производното значение изходната семема се включва изцяло в него, като зае45

ма част от периферията му. Следователно между двете семеми се наблюдава
логическо отношение на включване (производното значение включва изцяло
изходното значение), което, както сочи Е. Пернишка, е характерно за метонимията (Пернишка 1993: 155). Основание на семантичната деривация е т. нар.
от М. Никитин импликационна връзка между понятията, която е мисловен
аналог на обективно съществуваща връзка в действителността (Никитин
1979, цит. по Попова 1990: 66). Импликационната връзка е типична за метонимията, като при анализираните значения на прилагателните имена за цвят
тя отразява факта, че съответните партии имат символи (знаме и др.) в определен цвят. Както е известно, знамето на СДС е синьо, на НДСВ – жълто,
символите на БСП са червено знаме и червена петолъчка, а символът на ДСБ
е пламтящ факел, издигнат от дясна ръка на тъмносин фон2.
Що се отнася до въпроса дали моделът на наблюдавания метонимичен
пренос е нов за българския език, отговорът е отрицателен. Модел на семантична номинация с изходна семема ‘Който има цвят на определен еталон’ и
производна семема (изразена по-обобщено) ‘Който се отнася до член или
привърженик на определена група от хора (използваща знаме, флаг или други
символи, които имат този цвят)’ наблюдаваме и при преносни значения,
развили се в българския език в по-ранен период (т.е. преди 90-те год. на ХХ
в.). Такива са напр. следните преносни значения на прил. имена оранжев
‘Който се отнася до Българския земеделски народен съюз (чието знаме е такъв цвят)’ (РБЕ, т. 11), син и червен с обобщено значение ‘Който е привърженик на определен футболен клуб (съответно на Левски или на ЦСКА)’
(напр. сини фенове, червени запалянковци). Следователно разглежданите нови
значения на прилагателните имена син, червен, жълт и тъмносин са възникнали по съществуващ в българския език модел на семантична деривация,
представляват прояви на редовна полисемия и обогатяват езика ни с нови семеми, без да водят до появата на нови модели на семантична номинация в него.
Друг начин на семантична номинация се наблюдава при новото значение
на прилагателното име зелен от същата група семеми. При него е налице семантична производност между изходна семема ‘Който има цвят на трева
или на листа на дървета’ (РБЕ, т. V) и производна семема ‘Който е член на
партия, извършваща дейност за защита на природата от замърсяване и за
съхраняване на нейните ресурси’. Първичното значение на прилагателното
зелен предизвиква асоциацията за природа, което се потвърждава от данните
в изследването на М. Алмалех, че думата природа присъства сред десетте
първи словесни асоциации на прилагателното зелен ( Алмалех 2001: 16). Тази
асоциативна връзка е отразена в конотативна сема в изходното значение ‘кой2

Извън предмета на статията е въпросът за асоциациите, породени от съответните
цветове, които са избрани целенасочено от политическите партии с цел внушаването
на определена представа или идея.
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то буди асоциации за природа’, която е част от неговата периферия. При
структурирането на новото значение посочената конотативна сема става диференциална сема в него, като наблюдаваният семен механизъм е типичен за
метафората (вж. Пернишка 1993: 156, 159). Метафоричният характер на семантичната номинация при новото значение на прилагателното зелен се потвърждава и от други нейни особености – сходство между двата означени
признака, което не е реално съществуващо, а е плод на асоциативно възприемане на действителността; логически отношения на пресичане между двата
означени признака (за съдържанието на тези особености на метафоричната
номинация вж. (Попова 1990), (Пернишка 1993)).
Що се отнася до въпроса дали моделът на номинация, по който е възникнало разглежданото значение на прилагателното зелен, е нов за българския
език, отговорът на този въпрос е доста по-сложен. Причините за това са свързани, от една страна, с много по-разнообразните и разнотипни признаци на
метафоричното пренасяне (вж. Пернишка 1993: 226), което прави по-трудно
обобщаването им в модели, а от друга страна – с това, че не разполагаме с обширно и детайлно изследване върху метафоричните модели при признаковите значения.
Възможно е да разгледаме поставения проблем, като характеризираме пообщо мотивационния признак (по-нататък МП) на анализираното значение на
прилагателното име зелен, без да вземаме предвид неговите същностни и релационни стойности (т.е. без да следваме детайлния подход на М. Попова и
на Ем. Пернишка). Този МП се характеризира със следните по-общи особености: той е конотативна сема от периферията на изходна семема, означаваща
цвят; има асоциативен характер и е с ранг на диференциална сема в производната семема. Семантична номинация чрез МП с посочените особености се
наблюдава при редица преносни значения на прилагателното за цвят в българския език. Така например прилагателното бял в основното си значение съдържа конотативна сема с асоциативен характер ‘който е свързан с нещо добро, положително’. Тази конотативна сема е МП за редица вторични значения, в които има ранг на диференциала сема, като получава различна конкретизация в тях: срв. значенията на бял в съчетанията бял ден (‘добър, честит
живот’ – РБЕ, т. І), бяла магия (‘магия, която се прави с помощта на божествени сили или на добрите духове’ – РБЕ, т. І), а също и новото съчетание бял пиар (‘Рекламна дейност, пиар, който има за цел да формира положително обществено мнение за някого или нещо’ – РНДБЕ). МП със същите
характеристики откриваме и в преносни значения на прилагателното черен,
реализирани в съчетанията черни дни, черно минало, черна магия, черни мисли и в по-новото съчетание черен пиар. Мотивационният признак на тези преносни значения е конотативната сема с асоциативен характер ‘който буди
представа за нещо лошо, отрицателно’, която е част от основното значение
на това прилагателно име. Очевидно метафоричният пренос при прилагателните имена за цвят в българския език чрез МП, характеризиран (в по-общ
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план) със своя конотативен характер и асоциативна природа, е доста широко
застъпен, откъдето следва, че наблюдаваното значение на прилагателното зелен може да се смята за резултат от редовна семантична промяна и не е възникнало по иновативен начин.
Следователно може са обобщи, че независимо дали са образувани чрез метонимичен, или метафоричен пренос, описаните тук нови семеми с обобщено
значение ‘Който е член или симпатизант на определена политическа партия’ обогатяват семантичното пространство на българския език, без да внасят в него нови модели на семантична номинация.
С обобщеното си значение ‘Който е член или симпатизант на определена
политическа партия’ прилагателните имена за цвят навлизат в новата българска политическа лексика. Както се каза по-горе, вторият аспект на тяхното
описание е свързан с наблюдения върху проявите на утвърждаването им в
българския език. Поради актуалното присъствие на съответните политически
сили в настоящия период от политическия живот в България, разгледаните
нови семеми много бързо се интегрират и утвърждават в езика ни, показател
за което е бързото им включване като мотивиращи семеми в по-нататъшни
процеси на семантична деривация. От всички разглеждани семеми се развиват производни значения, които може да се подведат към обобщеното значение ‘Който се отнася до съответната политическа партия, до нейни членове или дейност’ (срв. синьо правителство, син вестник; червена партия, червени капитали, жълта парламентарна група, жълта листа.). При прилагателните имена с разглежданото значение се наблюдава и субстантивация и
развитие на субстантивно значение ‘Човек, който е член на определена политическа партия’ (напр. сините, червените, жълтите, зелените). Описаните
тук нови значения, както посочва и Ем. Пернишка, са стимул за развитие на
съотносителни нови семеми при някои от производните деадективни глаголи
(срв. посинявам, пожълтявам с обобщено значение ‘Ставам член или привърженик на определена политическа партия’).
Редовното развитие на производни значения от разглежданите нови семеми се дължи на актуалността на означените от тях признаци и е показател за
започнал процес на утвърждаването им в българския език3. Не може обаче да
се прогнозира дали те ще се установят по-трайно в езика ни, тъй като това зависи главно от неезикови фактори, свързани с присъствието на съответните
политически сили в българската политическа система.
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КИРИЛ ПОПОВ – БУДУВАНЕ
ВЪВ ВИСОКИЯ ТЕКСТ НА ИЗКУСТВОТО
Изявеният литературовед, изкуствовед и публицист Кирил Попов е правнук на Георги Карагьозов – председател на революционния комитет в Сестримо през 1876 г., потомък е на иконописеца Иванчо х. Поплазаров. Като
студент по славянска филология в Софийския университет участва на научни
конференции с бъдещите професори Петър Пашов и Христо Първев с доклади за граматиката като наука, по проблемите на типичното в изкуството. Тогава публикува статия за драматургията на Н. Островски. Широките хоризонти в научното дело на К. Попов обхващат литературознанието, изкуствознанието, етиката. През 60-те и 70-те години на ХХ в. публикува остро актуални
есета за демагога, галеното дете, въжеиграча, сексуалния маниак, марионетките, лъжерепресираните1 ... Tези методологически статии са конексивни с
есетата от първоначалния период в творческото развитие на К. Попов за Джонатан Суифт, Данте Алигиери, Константин Величков, Алфонс Муха, Яромира Коларова, Джун-ичи Сато...
К. Попов пише цял живот за живи творци, но никога – за слаби произведения. В словото на Съюза на българските журналисти за него през 2000 г. четем: „... посветен изцяло на България, на нейната духовна култура, Вие непрестанно търсите пътища към душите на хората – чрез битката за българския
език, чрез размисли за стила, чрез подкрепа на млади таланти... Последователен и отговорен към своето дело, Вие сте оставили не един акцент върху постиженията на талантливи българи. Сърдечно и внимателно сте очертавали
техните портрети, техните търсения...“ Тази оценка се основава на изследванията на К. Попов върху забележителни творци: Емил Георгиев, Марий Ягодов, Любомир Тенев, Блага Димитрова, Ивайло Петров, Валери Петров, Йордан Вълчев, Петя Дубарова, Христо Фотев2... Основава се на неговите студии
в сп. „Език и литература“ (5/1981, 2/1984, 4/1985, 2/1988, 6/1989, 1/1991, 1–
2/2009, 2/2002); в сп. „Русский язык за рубежом“ (3/1970, 2/1971, 4/1973);
„Rustina v teorii a v praxi“ (1, 2/1975). В статия от руски професори в академичното списание „Русская речь“ (3/1976, с. 126–129) се проследява приносът на Кирил Попов в езикознанието.
Съществени моменти от творческото развитие на К. Попов са неговите
статии и интервюта в рубриката „Симпозиум“ на в. „Вечерни новини“ (1977–
1980 г.) с проф. Христо Вакарелски, проф. Жечо Атанасов, акад. Веселин
Хаджиниколов... и председателстваният от него национален конкурс към
Българското национално радио през 1977 г.
1

Вж. Литературен фронт, 1970, бр. 36; Пулс от 29.07.1975 г.
Вж. Български език, 2002, бр. 2; Пулс, 1981. бр. 10; Литературен вестник, 1994, бр.
33; 1995, бр. 38; 1995, бр. 16; 1995, бр. 28; 1996, бр. 38; 1998, бр. 6.
2
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През 1973 г. К. Попов изнася доклад на Международен симпозиум на
Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература,
публикуван в сборника „Некоторые особенности учебника и учебных пособий“ (1973, с. 245–249). Той е съставител заедно с проф. Симеон Русакиев на
научното издание „Изображение человека в русской классической и советской литературе“ (1973). К. Попов е цитиран в книги, научни трудове, каталози и албуми. Той е писал рецензии за хабилитация на украински учени, превеждан е на чужди езици, автор е на предговорни статии към книги, изследвал е творчеството на български автори в чужбина, както и изкуството на
превода от Г. Мицков, Рада Панчовска, Кръстьо Станишев, Румен Стоянов...
К. Попов е автор на повече от двадесет студии, например: „Поезията на
Константин Павлов – дуалистична и пароксична иманентност“ (Литературен
вестник, 12/2008, с. 12–15); „Да търсим образа в неговия корен“ (Научен живот, 5/1990); „Път към върховете“ (Авитохол, Лондон, 9/1998); „Abracheff
School of Art” (Литературен вестник, 12/2010); „Автоидентификация и артметисаж в творчеството на Румен Стоянов“ (Език и литература, 1–2/2009);
„Third International Trienal of Grafic Art” (Литературен вестник, 19.06.2000
г.)...
К. Попов е автор на седем монографии с научни изследвания, на книги с
критика, есета и проза, на повече от 1500 публикации и в специализирания
печат. Неговият многостранен, задълбочен и обемен труд е оценен с отличия
от Съюза на учените в България, Съюза на архитектите в България и Съюза
на българските журналисти, както и с орден „Св. Св. Кирил и Методий“.
Актуално остава предложението на акад. Любомир Илиев и на чл.-кор. Ат.
Стойков в писмо до ВАК от 10 юни 1988 г. на Кирил Попов да се присъди високо научно звание. Писмено съгласие с това са изразили в свои рецензии
пред научни съвети проф. Боян Димитров, проф. Мито Гановски, проф. Румен Райчев, проф. Илия Илиев (документи за това се пазят във ВАК, в Националната художествена академия и в личния авхив на К. Попов).
Със завидна творческа енергия, с жива критическа рефлексия К. Попов е
сред най-продуктивните днес литературоведи и изкуствоведи – анализатори
на противоречивите процеси в съвременната култура. Автор с висока образованост във философията, естетиката, литературознанието и историята на изкуството, той е художествен изследовател със задълбочен културологичен
анализ на значими събития и автори в съвременното изкуство. Категоризиран
е като „интелектуалец от изчезващата раса на ерудираните скептици“ (Арт
форум, 30/2000). Респектира философската обусловеност, богатството и метафоричността на неговия език, колкото аналитичен, толкова и поетичен. К.
Попов не изпитва затруднение да интерпретира темпорално или изобразително изкуство, научен труд или картина. И да направи това с максимална четивност и теоретичен педантизъм на научното познание. Айнщайн приема за
възможно всичко да се опише с научен език, но това не всеки път има смисъл
– красотата и любовта не подлежат на строго научна формулировка.
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Важно място в литературоведската практика на К. Попов има книгата
„Стилуети“ (София, 2006), издадена с конкурс на Националния фонд „Култура“. Монографията събира най-значимите текстове – живи, аналитични
реакции на актуални проблеми и процеси, автори и произведения. В предговора Йордан Ефтимов отрежда място на „Стилуети“ сред книгите, които обгрижват, внимателно описват и критически спорят с новите явления в българската литература. Според него авторът навлиза в активен процес на преосмисляне на литературата от близкото минало и настояще, с откъсване от
идеологемите, нормализиране на преценките, коректив и ново остойностяване на автори и произведения. „Стилуети“ се посрещна възторжено от стохилядната колония българи в Чикаго (Bulgaria, декември 2008). Вихрен Чернокожев пише, че „Стилуети“ е сред малкото литературоведски изследвания
на същностни процеси в българската литература; заглавието е „концептуална критическа метафора, ключ към критическия прочит на езиково-стиловото разнообразие в литературата от последните десетилетия на ХХ в.; лайтмотивът на „Стилуети“ е прокаран със завидно чувство на нюансивното в
стила“ (Литературен вестник, 30/2007). Пак там (20–31 декември 2006 г.)
монографията е определена като „безпрецедентен учебник по стилистика“, а
литературната личност е откроена без биографични заблуди. Книга от задължителния списък на всеки историк на съвременността“. В Алманах за
литература, наука и изкуство (В. Търново, 2008) се подчертава умението на
Кирил Попов да „поставя артефактите в контекста на европейската и световна традиция“, да създава „свои определения, за да направи изследванията си по-убедителни“.
Книгата „Пражка палитра“ (София, 2003), спечелила конкурс на Министерството на външните работи в Чехия, е мемоарна проза, съчетаваща личното преживяване с философско-критическите рефлексии на автора. Книгата респектира с изключителното познаване на чешката история и култура,
на известни писатели бохемисти, със свободната интерпретация на исторически събития, на мислители от различни епохи, със смелото преминаване и
смесване на времена и пространства, реалност и фикция. Особена литературна форма, която изразява много лично автора, са хипотетичните диалози
с Кафка, Гьоте, Монтен, Ян Мърквичка – една изповедна проза за преживявания в критични и гранични ситуации и състояния. Интригуващ разказ с
философско проникване в смисъла на човешкото съществуване, във високия
духовен хоризонт на изкуството. Както самият К. Попов споделя: „Тази
книга писах с мисълта за трудната съвместимост на обективната красота със
субективното страдание. „Пражка палитра“ съдържа мигове, дарили с радости и страдание моята памет. В отделните глави показвам свои и общочовешки притежания на духа, следвайки естествения ред във вълненията на
моето сърце и ум“.
В отзива си „Роман с Прага“ (Про&Анти, 42/2004) Вихрен Чернокожев
пише: „За мен „Пражка палитра“ е... роман с Прага във високото минало,
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сравним единствено с писаното от Кирил Христов и Вътьо Раковски...“. В
статия на Bulgaria (34/2005) се изказва пожелание К. Попов да напише такава
книга и за Чикаго. В предаване по Българското национално радио (Литературен глас, 114/2005) Иван Тенев определя автора като виртуоз в потъването
от една епоха в друга. „O, Prago, quando te aspiciam“ е заглавие на отзив за
„Пражка палитра“ в АзБуки (31/2004).
Успоредно с литературоведските и други научни трудове („Български народни орнаменти“, „Бездуховността“, „Извори далечни“) изключително място
в научно-критическата активност на К. Попов заема изкуствоведската работа,
следяща отблизо и задъхано всичко значимо в българското изобразително изкуство – впечатляващо активна дейност на изследовател със задълбочени познания, нестихващо любопитство и чувствителна интелектуална рефлексия.
В главата „С живот в бъдещето“ на книгата „Страници от картини“ К. Попов се респектира от класици в българското изобразително изкуство: Златьо
Бояджиев, Кирил Петров, Иван Ангелов, Васил Стоилов, Наум Хаджимладенов, Славка Денева... С различен подход и стилистична форма интерпретира
изкуството на утвърдени имена: Светлин Русев, Иван Кирков, Павел Койчев,
Николай Майсторов, Любен Зидаров, Ивайло Мирчев, Емил Попов, Йордан
Парушев, Лили Вермут, Греди Асса, Петър Куцаров... С остро внимание и
прецизирана оценка Кирил Попов наблюдава развитието на по-млади художници – с цялата сложност и проблемно търсене на нови средства и съдържателни видове в изкуството на Владимир Пенев, Стели Грънчаров, Минко
Попдимитров...
В своята критическа дейност Кирил Попов проявява творческа дързост в
проблемни зони, търси трудния ракурс, необичайната гледна точка, сложното
тълкуване на процеси и явления, навлиза в уникални творчески светове... Книгите му се отличават с академично ниво, снабдени са с предговорни статии от Емил Георгиев, Кирил Нешев, Валентин Колев и др. Уводната статия
към сложената под печат документална книга „Криворечие мое“ е от Емилия
Пернишка.
В интервю на К. Попов с Христо Фотев, поетът говори за особеното състояние на творчески унес: „Има едно пространство между деня и съня, което аз
наричам „Над съня – будуването“. И Кирил Попов живее и пише в това трескаво състояние – будуване във високия текст на изкуството. Творчески изкушен, с висок патос и интелект, той креативно намери проекциите на своето
будно и търсещо съзнание, на своето проникване и страст към литературата и
изобразителното изкуство. Изведе резултата на самовглъбено, интелектуално,
уплътнено, романтично обагрено вживяване във високия онтологизиращ смисъл и цел на изкуството...
СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
Съкращения: ЛВ – Литературен вестник
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ
НА БИЛИНГВИЗМА И ДИГЛОСИЯТА
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА
Evgeniya Dimitrova
EXPERIMENTAL MODELS FOR STUDYING BILINGUALISM AND DIGLOSSIA
Two sociolinguistic models for extensive study and analysis of the phenomena bilingualism
and diglossia are introduced in this work. The models are suitable for micro sociolinguistic
studies. Their outcomes with predictive capacity aim at developing more reliable
methodologies of teaching Bulgarian to both foreigners and native speakers of the
language.

Целта на тази работа е да представи два експериментални модела за проучване на билингвизма и диглосията. Тяхното приложение ще улесни изследователската дейност за изясняване същността на тези сложни, динамични и
многоаспектни явления, за които рамките на лингвистиката се оказват твърде
тесни и затова много други науки също поставят акцентите си.
І. Билингвизъм
1. Експериментален модел за проучване на билингвизма
Основни стъпки

1
Екпериментални
тестове за
проучване на
лексикални
пластове

2
Експериментален
тест за проучване
на граматиката

3
Експериментален
тест за проучване
на фонетичната
вариантност

4
Социолингвистичен
корпус от
транскрибирана реч

Моделът за целенасочено извличане на данни, т. е. за експертиза и диагностика на комуникативната компетентност на билингви, се опира на схващането за билингвизма, че е умение да се контактува на повече от един език в
различни социокомуникативни сфери (Димитрова 1999). Той включва верига
от експерименти, разкриващи равнището на комуникативната компетентност
54

на двуезични индивиди, които получават висшето си образование в България,
и за тях главно средство за постигане на тази цел е овладяването на българския език като чужд.
Първата група експерименти включва тестове, които не са предназначени за
оценка на знанията (в смисъл на изпитни тестове, нуждаещи се от апробация).
Всъщност става дума за едно по-широко разбиране на понятието тест в смисъл на експеримент, поради което са наречени експериментални. Данните от
тези експериментални тестове показват засичането на два фактора: първи фактор – социална принадлежност (китайци, гърци, араби) с две подравнища –
мъже/жени; втори фактор – лингвистични характеристики – лексикални, граматически и фонетични отклонения от нормите на българския книжовен език.
1.1. Експериментални тестове за проучване на лексикални пластове
Тези тестове имат за задача да проучат два различни, в известен смисъл и
противоположни, лексикални пласта на българския език – специализираната
лексика (била тя техническа, медицинска, икономическа) и жаргонната лексика. Специализираната и жаргонната лексика се изследват по няколко социални признака, например по признака националност се изолират фокус групите на китайци, гърци, араби, а по признака пол се изолират фокус групите –
мъже/жени.
Самата брошура на тестовете съдържа 80 задачи, разделени на 4 групи за
многовариантен избор. Тя представя три класа от отделни думи (съществителни, прилагателни, глаголи) плюс отделни задачи за фразеологични словосъчетания, които трябва да се поставят на празните места в експерименталния материал, съдържащ структури от специализираната и жаргонната лексика.
1.2. Екпериментален тест за граматиката
Този тест диагностицира граматическата компетентност на информаторите
чужденци. Изграден е по същата схема, както и тестовете на лексикално равнище. Отново е избрана системата за многовариантен избор. На практика са дадени 5 възможности за избор на една и съща дума, но с различна флексия. Идеята, че една граматическа категория може да има различни проявления в различни по характер морфеми, т. е. да засяга няколко морфологични класа, е приложена на практика. При избора на диагностичните морфологични признаци
(маркери) вниманието се насочи към основните граматически категории: род,
число, лице, вид, време, наклонение, определеност/неопределеност.
1.3. Експериментален тест за изследване на фонетичната вариантност
Този тест е надеждна система за лингвистичен анализ, особено що се отнася до фонетиката и фонологията. Представлява списък с думи за четене, изграден е по известната методика на У. Лабов (Лабов 1966). Подбраните думи,
които оформят списъците на лексемите за четене, са ексцерпирани от корпус
с транскрибирана реч. Грешките и отклоненията в такъв тип тест могат да бъдат много прецизно проследени.
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1.4. Социолингвистичен корпус от транскрибирана реч
Много съществен елемент от веригата експерименти за проучване на билингвизма е корпусът с транскрибирана реч, който се състои от касетофонни
записи на монологична реч (експозета, защити на дипломни работи, изпити),
а също така и записи на диалогична реч (интервюта, разговори – диалози и
полилози). Самите информатори имат социални характеристики, отнасящи се
до тяхната национална принадлежност и до биосоциалния фактор пол.
Корпусът е един достатъчно обемист лингвистичен архив, в който могат
да бъдат открити различни форми на езикова вариантност. Във фокус попадат
морфологичните и морфосинтактичните редувания правилно/неправилно при
употребата на една или друга морфологична категория.
Корпусът от транскрибирана реч показва красноречиво и затрудненията на
билингвите при произнасяне на звукове, нетипични за родния им език, но не
всичко, записано по този начин, е целенасочено и достатъчно изчистено от
външни ефекти, затова в експерименталния модел беше включен тестът за
анализ на фонетичната вариантност, коментиран по-горе в работата.
Неоспорим факт е, че преподаването на чужд език е толкова по-успешно,
колкото повече неговата методика стъпва върху предварителни емпирични
социо- и психолингвистични изследвания. Количествените анализи на експерименталните тестове и на корпуса от транскрибирана реч не само представят
резултатите от обучението на билингвите, но те имат и прогностична функция за изработването на по-надеждни методики за преподаване.
ІІ. Диглосия
2. Експериментален модел за проучване на диглосията
Основни стъпки

1
Детерминиране на
основните
социални групи

2
Планиране на
експерименталните
ситуации

3
Подбор на
диагностичните
признаци

4
Изработване на
тестове за
изследване на
езиковите
възможности

Както вече беше изтъкнато в началото на работата, не по-малко трудно за
изследване и дефиниране е и явлението диглосия, поради силната му зависимост от социалната йерархия (стратификация) и поради липсата на микросоциолингвистични изследвания на стратифицирани общности. Това обосновава необходимостта от изграждане на някакъв експериментален модел, чрез
който по-задълбочено да се вникне в езиковото съзнание и в манталитета на
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езиковия носител.
Чрез експерименталния модел, който се представя в тази работа, се цели
да се стимулират изследванията за диглосията в областта на микросоциолингвистиката.Този модел е изграден върху схващането за диглосията, че тя е колебание в избора на езиковия носител между книжовната и диалектната норма в социалнопсихологически и ситуативен план (Димитрова 2004).
2.1. Детерминиране на основните социални групи
За едно микросоциолингвистично изследване в градове от селски тип с
диглосна ситуация детерминираните социални групи могат да бъдат – земеделци, интелигенция, ученици, но изследователят, разбира се, може да подбере информатори и от други социални групи.
2.2. Планиране на експерименталните ситуации
Планирането на експерименталните ситуации и експерименталните тестове следва дълбоката логика на емпиричната (теренната наука), според която
условията на експеримента са своеобразен модел на реалността. Експериментът се провежда в две ситуации – спонтанна и представителна, като представителната ситуация се раздвоява в посока към книжовната норма (при интелигенцията) или към местната диалектна норма (при земеделците).
Така се осъществява по-адекватно търсене на опори както в диалектното,
така и в книжовното по отношение на представителността и спонтанността в
трите детерминирани социални групи – интелигенция, земеделци, ученици.
За интелигенцията спонтанността се изравнява с представителната книжовна
норма, т. е. приемаме, без да изследваме, че те много добре я познават, а за
земеделците спонтанността се изравнява с местната норма. В социалната група на учениците такива изравнявания не се правят, провеждат се тестове в
три експериментални условия – първо, със задачата да попълнят тестовете така, както си говорят – спонтанна ситуация. След това се поставя изискването
да попълнят тестовете според нормите на книжовния език – представителна
ситуация и на трето място да попълнят тестовете според тенденциите в местната норма. Данните не се изравняват според някакво предварително условие, както това става в другите социални групи. Тази трудна процедура е
обоснована от схващането, че юношите са непрекъснато между училището,
улицата и дома. Всъщност диглосията на психологическо равнище се проявява именно при тях. Било то по желание или по принуда, те непрекъснато
превключват кодовете – диалектна норма/книжовна норма, така при тази социална група най-силно се откроява истинската социалнопсихологическа съвместимост между двете езикови разновидности.
2.3. Подбор на диагностичните признаци
Маркерите могат да бъдат фонетични, морфофонетични, морфологични,
синтактични и морфосинтактични. Те са ексцерпирани от социолингвистичен
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корпус с транскрибирана реч. Всяка една от тези променливи е средоточие на
езиковата стабилност или нестабилност в детерминираните социални групи.
Езиковата вариантност се проследява на фонетично, на морфологично и на
морфосинтактично равнище. Извлечените данни отразяват ковариациите
между независимите променливи (социалните групи) и зависимите променливи (тестовите ситуации) за един езиков признак. Изследователят предвижда измервателни процедури, насочени към така наречените алтернации, т. е.
редувания при появата на единия или другия вариант на подбраните социолингвистични маркери.
2.4. Изработване на тестове за изследване на езиковите възможности
Тестовете се базират на подбраните диагностични признаци (маркери).
Процедурите в тях могат да бъдат групирани като: 1. четене на списък от думи; 2. образуване на други думи по зададен модел; 3. попълване на пропуснати морфеми, думи или части на изречения.
Всъщност това е алгоритъмът на едно микросоциолингвистично изследване, който може да се използва и в други селища с диглосна ситуация, но, както е известно, всяко изследване е уникално само по себе си и изследователят
може да избере друг инструментариум.
В заключение: и билингвизмът, и диглосията са европейска перспектива.
Въпрос на национална стратегия е дали ще се отпускат средства за проучване
на тези феномени и дали изследователите ще търсят алтернативи за задълбоченото им проучване и интепретиране, но ако това не се направи, ще се стигне дотам, че един българин билингва ще владее в тънкости и с цялата гама на
стилистичното разнообразие някой европейски макроезик, а на български
език ще говори на местния диалект или мезолект.
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МАЛИНА ИВАНОВА-СТАНКОВА – ЕЗИКОВЕДКА И
ПРЕВОДАЧКА С ТРАЙНО ПРИСЪСТВИЕ НЕ САМО
В БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА
Името на проф. д.ф.н. Малина Иванова-Станкова е познато не само на колегите, които са имали възможността да работят с нея, но и на голяма част от
българската и славистичната лингвистична общност в България, а също и в
редица европейски страни.
Малина Иванова-Станкова следва специалността българска филология в
Софийския университет, но изучава и се дипломира успешно като русистка и
славистка. През 1965 г. специализира във Варшавския университет при известния теоретик на превода проф. Олгерд Войташевич. През периода 1971–
1974 г. специализира и при проф. Мурен в Провансалския университет. Има и
няколко краткосрочни специализации при едни от най-известните теоретици
на превода – проф. Каде и проф. Йегер в Хумболтовия университет, проф.
Дьомина в Москва, проф. Гак и проф. Бондарко в тогавашния Ленинград.
През 1974 г. в резултат на придобитата сериозна квалификация във Франция
М. Иванова-Станкова блестящо защитава докторска дисертация в Провансалския университет, а 2 години по-късно получава в България и образователната и научна степен кандидат на филологическите науки. В този период на
творческо израстване тя е редакторка и преводачка на художествена литература от полски език в издателство „Народна култура“, където превежда и редактира над 20 книги, сред които са отличните преводи и редакции на книги
на Болеслав Пруст, Стефан Жеромски, Станислав Лем.
Приносът на М. Иванова-Станкова за популяризиране на полската култура
в България и в областта на превода е оценен от литературните и лингвистичните среди в Полша, за което получава високо признание – орден „Заслужил
за полското изкуство и култура“ и златна значка за приноси и заслуги към
Съюза на полските писатели.
През 1976 г. започва изследователският £ път в Института за български
език, където през 1988 г. се хабилитира, като получава степента ст.н.с. II ст.
От 1989 г. в продължение на дълги години е ръководителка на Групата по теория, история и практика на превода. През 1996 г. проф. Малина ИвановаСтанкова получава научната степен доктор на филологическите науки.
Задължително трябва да се отбележи и преподавателската работа на проф.
Малина Иванова-Станкова, работата £ като лекторка по български език и цивилизация в Провансалския университет, като хонорувана преподавателка в
Софийския университет и в Летния семинар за чуждестранни българисти и
слависти в София, където дълги години ръководи специализирания научен
семинар по превод. През различни периоди тя чете спецкурсове по семантика
на превода и цялостен редовен курс по теория на превода в Софийския уни59

верситет. Чела е отделни лекции в различни университети във Франция, Полша, Словакия и Русия.
Като творческа равносметка М. Иванова-Станкова има 153 научни публикации, от които 23 в чужбина и 29 публикации по практика на превода, многобройни участия на конгреси, симпозиуми, конференции у нас и в чужбина.
Като изследователка със солидна творческа биография тя никога не е прекъсвала връзките си с практиката. Тя осъществява успешно връзката между
Института за български език и Съюза на преводачите в България в качеството
си на секретар на Секцията по теория на превода, като организира лекционни
цикли, подбира лектори и самата тя участва като лекторка в семинарите.
Научните интереси на М. Иванова-Станкова са в областта на съпоставителното езикознание, на теорията и практиката на превода, на съвременния
български книжовен език, както и в областта на историята на българския книжовен език и на историята на българското преводознание. Големият £ принос
е в създаването на свой теоетичен модел за анализ и характеристика на модално-темпоралните отношения в езика, интерпретирани в съпоставителен
план и пречупени към практиката и теорията на превода. По отношение на теоретичните £ приноси в областта на съпоставителнато изучаване на българския език с други езици и теорията и практиката на превода задължително
трябва да се споменат по-ранните £ трудове и особено докторатът, защитен и
издаден в Провансалския университет („Au sujet de la tradduction des
categories grammaticales (Equivalents fonctionnels des gerodifs polonais dans les
langues bulgare et francais“) и кандидатската дисертация, защитена в България
– „Към въпроса за превода на граматическите категории (функционални еквиваленти на полските деепричастия в български и френски език)“. Тези трудове задълбочено и пълно разкриват семантиката на деепричастието в полски
език, съпоставяйки я с със семантиката и изразяването на деепричастието в
български и френски, като се откроява симетрията и асиметрията между трите езика. Те представляват съществен принос към теорията и практиката на
превода. За изследователския маниер на проф. М. Иванова-Станкова може да
се каже, че тя тръгва първоначално от проблем, с който се е сблъскала в практиката – след това той е обстойно теоретично изследван и резултатът от това
изследване отново е пренесен в практиката на превода, за да получи своята
практическа реализация (в което е и между другото смисълът от теретичните
разработки).
Фокусът на научните интереси и постиженията на М. Иванова-Станкова е
свързан с изследването на две основни за лингвистиката категории: модалност и темпоралност в съпоставителен план и изследване на междуезиковата
асиметрия при превод от чужд език. Темата „Прояви на междуезикова асиметрия при превод от чужд на български език“ тя разработва последователно
през годините. През 1986 г. излиза трудът £ „Прояви на междуезикова асиметрия при превод от полски на български език (с оглед на условното наклонение)“, а през 1995 г. – „Прояви на асиметрия при превод от полски на бъл60

гарски език (начини за изразяване на подбудителност)“. Тези книги са придружени от впечатляващ брой статии, част от които са публикувани в престижни списания в чужбина. Разработката на проблемите, изследвани в цитираните по-горе монографии – семантичната категория подбудителност и условната модалност, е принос към теоретичните изследвания в българската и
полската граматика. Разглеждането на категориите в съпоставителен план,
извеждането на семантичните им признаци, дава възможност на авторката да
открои особеностите им във всеки от изследваните езици и да ги съпостави,
като се експлицира симетрията и асиметрията между двата езика. По-нататъшна работа върху семантичното изследване на езиковите категории в съпоставителен план е семантичният анализ на категорията бъдещност, отново
в съпоставка между български и полски език. На тези трудове може да се гледа като на необходим етап към написването на дисертационния £ труд за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки – „Темпоралните и модалните отношения в езика и категорията следходност (прояви на
междуезикова асиметрия с оглед на категориите бъдещност и подбудителност)“. Този труд е от голямо значение за изясняването на проблеми, интерпретирани доста противоречиво, в теоретичната лингвистика в полски и български. От особено значение за теорията и практиката е ясното разграничение
между модални и темпорални значения на категориите бъдещност и подбудителност, обединени в надредната категория хронологична следходност,
включваща плана на нереализираните събития, изразени с морфологични или
с други средства. Важно е експлицирането на морфологичните грамеми от категориите темпоралност и наклонение, в които намира своята опора категорията следходност, обединила семантичните подкатегории – темпорална следходност (бъдещност) и модална следходност (подбудителност). По този начин категорично са разграничени темпорални от модални отношения, което е
и големият теоретичен принос на труда и е от важно значение за практиката
на превода.
Своето по-нататъшно развитие теорията на М. Иванова-Станкова за темпорално-модалните отношения в различни езици получава в публикувания на
френски труд в сборника „Българските глаголни времена. Когнитивен подход“, дело на френско-български колектив с участието на Жан-Пиер Декле и
Зл. Генчева, разработен по тяхна концепция. Другият труд е известен със заглавието „Прояви на междуезикова асиметрия при изразяване на минали събития в полски и български език (с оглед на категорията плисквамперфект)“.
Определено може да се каже, че тези разработки запълват една празнота в теорията на морфологичните категории. За първи път в българската лингвистика на основата на методолотия с приложение в компютърното моделиране са
формулирани 45 контекстови правила за функционирането на аориста в
текст, което дава възможност да се извърши компютърна идентификация на
аориста в текст. Разработки от такъв тип представляват ново и модерно направление в лингвистиката, което бурно се развива в последните години. За61

дълбоченият анализ на функционирането и семантиката на аориста и плусквамперфекта дава възможност на изследователката да направи някои корекции в теорията за употребата и значението на двете минали времена и да доразвие своята теория за темпорално-модалните отношения в езика.
М. Иванова-Станкова е сериозна и задълбочена изследователка със значителна по обем научна продукция. Има още много научни и научно-приложни
публикации, както и научнопопулярни статии, рецензии и съобщения. Характерно за професионалната £ реализация е не само работата £ върху лингвистичната теория на превода и контрастивното езикознание, но и преводаческата £ практика като преводачка и редакторка на полска литература в издателство „Народна култура“. Тя е и сред учредителите на СБП. Трябва да се отбележи работата £ като съставителка и редакторка на научни сборници, преводачка и редакторка на преводи на художествена литература, участието £ в комисии като научен секретар на Комисията по транскрипция към Международния комитет на славистите, в Международния комитет за унификация на
терминологичните неологизми към Международната федерация на преводачите, в Националната комисия по терминология към СБП. Превела е повече
от десет книги от полски език и е редакторка на още толкова, сред които са
„Клиниката на д-р Вилпердиус“ на Ст. Лем, „Quo vadis“ на Х. Сенкевич, „Фараон“ (Б. Прус), „Кръстоносци“ на Х. Сенкевич и др.
В тези няколко страници няма как да се обхване напълно многостранната
дейност на М. Иванова-Станкова, но може да се обобщи, че като езиковедка и
преводачка тя има трайно присъствие не само в българското езикознание и
култура, но и в езикознанието и културата на други европейски страни. Като
признание за творческата £ дейност Малина Иванова-Станкова е удостоена с
най-голямото признание и отличие у нас – орден „Кирил и Методий“ (I степен), присъден £ за приноси в теорията и практиката на превода. За постиженията £ в областта на превода и за активна съюзна дейност тя е наградена и
със златната значка на СБП.
КАТЯ ЧАРАЛОЗОВА
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МИТОЛИНГВИСТИКАТА –
НАУКА СЪС СОБСТВЕНА СТРУКТУРА
И СОБСТВЕНИ КОДОВЕ НА МИКРОРАВНИЩЕ
БОРИСЛАВ ПОПОВ
Borislav Popov
MYTHOLINGUISTICS AS A SCIENCE WITH ITS OWN STRUCTURE AND MICROLEVEL CODES
A common ground between the layers of myth and language can be found in a common
universal structure – the mytholinguistics structure, which is construed in the zone of
intersection between the mythological and the linguistic code. It is realized by the internal
form (etymological meaning) of the terms which nominate mythologically relevant objects.
When the internal form is analysed on the levels of semantics and semiotics it turns into a
key code, which makes it possible for specific mythological concepts to be reconstructed.

В науката от втората половина на XIX в. до днес са правени различни опити да се открият пресечните точки между митологията и езика. Най-забележителните от тях са: обяснението за възникването на митовете посредством
езика (теорията на М. Мюлер за създаването на митовете като резултат от
„болестта на езика“); концепцията за тясната връзка между език, поезия и митология (изследванията на А. А. Потебня и А. Н. Веселовски, които откриват
корените на словесното изкуство в мита, митологичното мислене и митологичния компонент на езика); представата за структурната връзка на мита с
езика и речта (схващанията на Кл. Леви-Строс за отношението на мита към
речта и за неговия езиков статус); схващането за влиянието на мита върху
езика (някои идеи на В. Н. Топоров и други автори); концепцията за връзката
на думата с мита и обреда, което я снабдява с допълнителна информация
(идеята на Н. И. Толстой за отражението на вярванията на етноса в лексикалното значение на думата, съхранило изгубените на други езикови равнища
черти).
Тук накратко ще бъде представена друга теоретична концепция, според
която пресечните точки между митологичния и лингвистичния код изграждат
една обща митолингвистична структура, чиято проява на микроравнище е
митолингвистичният код. Той се разкрива при комбинираното прилагане на
сравнително-историческия, структурния и когнитивния метод, когато се достига до концептуално съчетаване на етимологичните анализи и реконструк63

ции със семантичните анализи и с митологичните свидетелства. Съществуването на такъв специфичен код, както и на митолингвистична структура, предполага обособяването на специфична област в лингвистиката, за която тук ще
въведа термина митолингвистика. Нейната теоретична постановка на микроравнище само ще бъде скицирана в настоящото изследване.
Всеки етнос притежава митопоетична традиция, която чрез своите символи и кодове се преплита със символите и кодовете на езика, а пресечните точки на двете системи изграждат една обща универсална структура, чиито пластове се разкриват, когато отражението на митологичните вярвания се разчупи
във вътрешната форма на думата като в ментално огледало. Затова понастоящем схващания от типа на „лингвистиката не доставя на сравнителната митология почти никакви полезни факти“ (Мейе 1921: 332) не са особено плодотворни за едно съвременно изследване на общата митолингвистична структура, която, струва ми се, винаги се е проявявала чрез дефинираното от В. Н.
Топоров съвместно действие на две самонастройващи се сложни системи –
лингвистичната (семантичната) и митологичната (вж. Топоров 1985: 156).
Обичайно е в номинационната практика на по-архаичните общества и култури имената или названията на митологично значимите обекти да отразяват
конкретен митологичен сюжет или да представят някакъв признак на съдържащия се в обекта архетип. В. Н. Топоров изрично отбелязва: „Името в текста може иконично да отразява (да възпроизвежда) това, което се случва със
самия носител на името в мита“ (Топоров 1993: 93). Затова и при сравнително-историческите реконструкции, когато се декодира етимологичното значение на един такъв термин, чрез неговата вътрешна форма (смисъл), анализирана и тълкувана на семантично и семиотично равнище, съвременната наука
успява да реконструира (или по-точно да се доближи до) конкретните митологични представи (качества, функции) за самия обект или определени негови реализации (действия, състояния) в мита.
По този начин липсващите фрагменти в изображението от митологичния
код се запълват чрез съчетаването на елементи от лингвистичния код, т. е. при
последователната и успоредната употреба на компоненти от историческата
граматика, сравнителната граматика и семантиката, но с ключовата роля на
последната. Такава съчетаемост при анализа изгражда на микроравнище общата митолингвистична структура, която в полето на менталните прояви
може да се представи като когнитивна мрежа, в чиито възли са вплетени основните концепти на човешките представи за света. От друга страна, в смисловата структура на всеки термин, отразяващ определен митологично значим
обект, е заложен конкретен митологичен код, специфичен за дадена етнокултурна традиция, а това е друга плоскост, върху която може да се търсят сферите на общоетничното и етноспецифичното в езика.
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Така напр. най-старото реконструирано индоевропейско означение за найзначимото в религиозно-митологичните вярвания на древните индоевропейци
същество *deiwos ‘бог’ е с вътрешна форма ‘дневно сияещо небе’ (по Мейе
1921: 328), а чрез нея може да се реконструира архетипен образ на небесно
божество, чиято основна същност е светлинната и гръмотевична проява в релация с дъжда като отражение на култа към плодородие. Същевременно обаче в това си качество богът метафорично се противопоставя на човека, който
в много индоевропейски езици е изразител на земното, какъвто е например
смисълът на лат. homo, гот. gumá, стсканд. gumi, стгорнем. gomo, стлит. žmuõ
от ие. *ĝhmō (вж. Мейе 1921: 328; Порциг 1964: 306–307; Уоткинс 1974: 101;
Бенвенист 1995: 343). Древният славянски термин за ‘бог’ – прасл. *bogъ,
притежава първоначално значение ‘този, който раздава; надаряващ’ (вж. Бернекер 1924, 1: 67; Младенов, Ст. 1936: 480; Фасмер, 1: 181; БЕР, 1: 60–61). От
това етимологично значение (или вътрешна форма) на думата може да се реконструира една от най-важните митологични функции на бога, предизвикваща конкретни действия в мита, а именно – да раздава богатства и да надарява
хората (отнася се не само до разпределянето на материалните блага, но и до
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съдбата, благополучието, щастието), чрез което може да се предположи и съответният митологичен сюжет. За прасл. *gostьpodь/*gastьpadь ‘господ’ е известно по-старо значение ‘стопанин (домакин) на гостите; гост’, отразяващо
вероятно първоначалната вътрешна форма (семантиката) на термина (вж.
Фасмер 1: 446–447; БЕР 1: 267; Бенвенист 1995: 74–79). Тук етимологичното
значение на думата разкрива, от една страна, митологичната представа за гостоприемството на божеството като негова основна същностна характеристика, откъдето може да се обясни и култът към гостоприемството (почитането и
неприкосновеността на госта), известен и у други индоевропейски народи
(срв. с древногръцкия Зевс). А от друга – важната му митологична роля на
стопанин и домакин, т. е. господар на дома, откъдето по-късно формата развива и значението ‘господар’ – това може да се свърже с някои конкретни реализации в мита.
От семантиката на някои български названия на друг митологично значим
обект – дъгата, също може да се получи информация за ролята на бога в митологичните вярвания на етноса. Диалектните означения бòжий лък (Геров,
1: 58), дедогòспод’оф пòйас и бòгово плàтно (Топалова-Симеонова 1980: 185)
са показателни за връзката с бога, за присъствието на неговата сила и за това,
че природното явление се схваща като атрибут на върховното същество. Докато в названието вùно-жùто (Геров, 1: 126) може да се потърси отглас (или
реликт) от култа към плодородието, тъй като дъгата според народните представи е в релация с дъжда и плодородието. Но, разбира се, тук не бива да се
изключва и рационално-битовата мотивация при номинацията – различните
цветове на дъгата могат да се схващат като проекция на цветовете на виното
и житото.
Многобройните означения на невестулката в българския език от основи
невест- (нев’àстичка, невèстица, цàрева невèста и пр.) и булк- (булчица,
бàйнова булка, èньова булчица и пр.) (по Геров, 3: 256; 1: 21, 84; Младенов,
М. 1968: 498–499), както и някои други (срв. напр. круùк’урк – по Кочев 1980:
634), са показателни за важната £ митологична роля и са отражение на древни
представи, разкриващи етиологичната легенда за превръщането на млада девойка или невеста в този малък хищник. Под тях обаче се откриват още подревни митологични пластове, свързващи животното с неомъжената покойница от архаичния обред погребение сватба, реликти от който са се съхранили на Балканите (вж. Генчев 1971). Имам основания да предполагам, че термините за невестулка в българския език с вътрешна форма ‘млада омъжена
жена’ са се появили на балканска почва в късния праславянски език вероятно
като субстратно влияние от предславянски или дори прединдоевропейски митологични вярвания и обреди, като са заменили нейното общославянско означение *laska (вж. Попов 2008). При други названия на животното с различна
вътрешна форма като лèстовица, обяснено чрез контаминация с лàстовица
(вж. Младенов, М. 1968: 501; БЕР, 3: 372), и граматикова булчица (Генчев
1971: 164) може да се потърси сближение на митологично равнище между не66

вестулката и лястовицата и да се реконструира сюжетната връзка между тях.
Първият компонент на второто название смислово съответства на означението граматици, с което са известни лястовичките в някои български народни
песни (Маринов 1914: 97), т. е. малкият хищник във фолклорния сюжет, изграждащ и митологичния пласт, се схваща като ‘булка (жена) на лястовицата’. Подобен архетип се открива и в други балкански и славянски традиции –
срв. рум. pašare pistriţa ‘невестулка’ (Цивян 1979: 192), чиято вътрешна форма ‘пъстра птица’ отразява архаичната представа за роднински връзки между
животните от сем. Mustelidae и птиците, още по-ясно застъпена в една коледна задкарпатско-украинска песен ( Добрев 1982: 49 бел. 13). Оказва се, че у
славяните се срещат много общи черти и идентични митологични функции на
невестулката и лястовицата.
От представените примери се вижда, че вътрешната форма (етимологичното значение) на думата се оказва ключов код, който на микроравнище е основната градивна единица на митолингвистичната структура и общо поле
или пресечна точка между митологичния и езиковия пласт.
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ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМНОСТ
В АНАТОМИЯТА НА ЧОВЕКА
ПАВЛИНА КЪНЧЕВА
Pavlina Kancheva
TERMINOLOGICAL SYSTEM IN THE HUMAN ANATOMY SCIENCE
This paper discusses the system in the anatomical terminology as a phenomenon,
presenting the internal consistency of anatomical science. The system is presented as a
configuration of taxonomic, partitive and associative links, which are the foundation of the
nomenclature structuring and classification in anatomy.

Встъпление
Изясняването на системността в терминологията на една частна наука,
каквато е анатомията на човека, е значителен въпрос в теоретически аспект
във връзка с установяването на логико-понятийните отношения в предметната научна област и в приложен аспект с оглед на комуникацията особено ако
съответната научна област се подчинява на дидактически цели.
Въпросите за системността в терминологията са разработени подробно в
българското терминознание в редица трудове на чл.-кор. Мария Попова (Попова 1989; 2003; 2005) Изхождайки от концепта на терминологичната система в една отделно взета (частна) научна, техническа или професионална област, авторката определя два вида терминологична системност – вътрешна
(същностна) и външна (функционална) системност.
Вътрешната (същностна) системност на терминологията се моделира с оглед на отразяването отвътре на понятийната система в дадената научна област. Изтъкват се двете най-общи отношения, в които встъпват понятията помежду си – отношения на сходство и различие между обектите (същините) от
действителността, представени като класификационна системност, и отношенията на реални връзки между обектите в действителността (съседство на същините), представени като импликационна системност. До същата схема се
достига и когато се тръгне по обратния път – термините се извличат от сферата на употреба и се търсят техните парадигматически отношения, т.е при
очертаването на външната (функционална) системност на терминологията,
според вижданията на М. Попова (1989: 212–215).
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Изложение
Класификационната системност е основополагаща за анатомичната терминология. Израз на тази системност е представянето на родово-видовите
(генерични) отношения между анатомичните понятия. На базата на тази системност е структурирано цялото анатомично познание, като на всяко основно
родово понятие е посветен съответен научен раздел, развит и обособен в самостоятелна наука – цитология (наука за клетката); хистология (наука за тъканите); остеология (наука за костите), артрология (наука за свързванията
между костите), миология (наука за мускулите), спланхниология (наука за
вътрешните органи), ангиология (наука за кръвоносните съдове) и т.н.
В анатомичната терминология е налице последователен стремеж за представяне на родово-видовите отношения на равнището на всеки термин чрез
включване в терминологичното название на родовото и видовото понятие.
Така например родовото понятие ‘кост’ присъства в наименованията на повечето кости, срв. лакътна кост, бедрена кост, тазова кост и др. Същевременно в тези термини са указани и видовите различия ‘лакътен’, ‘бедрен’, ‘тазов’. Експлицирането на родовите и видовите понятия в един термин означава максимална информационна натовареност на термина. То е застъпено
твърде добре в редица думи-термини, напр. еритроцит, левкоцит, липоцит,
мастоцит и др., но се осъществява най-сполучливо чрез терминологичните
словосъчетания. Голяма част от терминологичните словосъчетания в анатомията изпълняват функциите на термини и на дефиниции, т.е чрез терминологичната форма едновременно се назовава и се дефинира съответният анатомичен обект, напр. мускул дълъг радиален разгъвач на китката, мускул къс
радиален разгъвач на китката и др.
В анатомичната терминология трябва ясно да се различават термините за
родови понятия като споменатите вече клетка, тъкан, орган, кост, става,
връзка, шев, мускул, артерия, вена, нерв и др. от термините за общи анатомични понятия, т. нар.общи термини (termini generales) като бодило, бразда,
вход, връх, глава, грапавина, гребен, гръб, гънка, дъга, дъно, дял, израстък,
изрезка, клон, кондил, конха, крипта, кухина, лакуна, люспа, макара, нишка,
отвор, пластинка, повлекло, преддверие, тръба, тяло, хълм, цепка, яма и др.
Те означават понятия за анатомични образувания или съставки, присъщи на
няколко различни анатомични обекта, и затова се определят като общи анатомични термини. Като езикови единици представляват съществителни имена,
а като терминологични единици – терминоелементи, повтарящи се в различни терминологични съчетания, напр. бразда: ампуларна бразда, бразда на
средната слепоочна артерия, странична бразда на средния мозък; тяло:
прешленово тяло, тяло на бедрената кост, тяло на стомаха, ресничесто
тяло; яма, подмишнична яма, венечна яма, хипофизна яма и др. Общите термини бележат мащабни разклонения в анатомичната терминология. Всеки
един от тях участва в голям брой терминологични словосъчетания, като за ня70

кои този брой надхвърля стотицата.
Разликата между термините за родови понятия и термините за общи понятия в анатомията до този момент не е ясно очертана. А тя може да се обоснове само от гледна точка на терминологичната системност (и по-точно от външната функционална системност според вижданията на Мария Попова). Първите – термини за родови понятия, имат класифицираща функция в предметната област. Чрез тях се определя родово-видовата принадлежност на съответния анатомичен обект. Другите – термини за общи понятия, имат квалифицираща функция. Чрез тях се характеризират анатомичните структури
главно по форма и устройство.
Под импликационна системност Мария Попова разбира схема (модел) от
такива отношения между термините, която чрез референтите им моделира реално съществуващи отношения между обектите (същините) в действителността. На по-ниско ниво на абстракция авторката отделя два подтипа импликационна системност: партитивна системност и асоциативна системност (Попова 2005: 7–8).
Партитивната ситемност (наречена също партономична или меристемна), която включва отношенията между целия обект и неговите части, т.е. цяло – част и отношението на частите към целия обект, т.е. част – цяло, е основополагаща (също както и класификационната системност) за анатомичната
терминология, тъй като всяка анатомична структура се представя задължително чрез термини за целия анатомичен обект, неговите части, частите на неговите части и т.н., докато се стигне до най-малките неразчленими единици.
Във връзка с това обективно положение, на партитивната системност също се
признава класифицираща сила.
На базата на класификационната системност и партитивната системност е
изградена анатомичната номенклатура, която се основава на подреждането и
класификацията на анатомичните обекти въз основа на обективните родововидови (генерични) отношения и отношенията част – цяло. На равнището на
терминологичните значения тези отношения представляват класификационни
признаци за терминологичното понятие, а за голяма част от термините са в
основата и на назоваването (терминологичната номинация).
Другият подтип импликационна системност, наречен от М. Попова асоциативна системност, означава отношение на съседство между обектите (същините), участващи в дадена реална ситуация. В анатомичната терминология
назоваването по съседство е конвенционален принцип, възприет наред с други принципи през 1889 г. от Комисията по създаването на анатомична номенклатура при Анатомическото дружество на говорещите немски език страни.
Според този принцип „имената на обектите, принадлежащи към една област,
са съставени еднакво, като напр. brachium (мишница), arteria brachialis (мишнична артерия), plexus brachialis (мишничен сплит) и т.н.” (Каданов, Балан,
Станишев 1964: 1, 19). Тъй като този принцип се провежда последователно,
той има систематизираща функция за анатомичната терминология, създава
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системност в терминологичната номинация.
Назоваването на един анатомичен обект във връзка с разположението му
в съседство с друг анатомичен обект от гледна точка на езиковата семантика
представлява вторичен метонимичен пренос. Семният механизъм в този случай може да се обясни чрез теоретическите постановки за метонимията на
Никитин (Никитин 1974, 1979 – цит. по Попова 2000), възприети и в българската терминология (срв. напр. Пернишка 1993: 146; Попова 2000: 170–171).
Придържайки се към Никитин, М. Попова обяснява, че диференциалната сема от едно значение, назовано с дадена дума, се превръща в интегрална сема
на друго значение и съставя общата част на двете значения. Поради тази обща част думата, която е първично название на изходното значение, става название и на новото значение, т.е. започва да изпълнява вторична номинативна
функция (Попова 2000: 170–171). Основание за този вторичен семантичен
пренос в анатомията на човека е съседното разположение на назовавания анатомичен обект (втори денотат в номинативния акт), с изходния по отношение
на названието анатомичен обект (първи денотат в номинативния акт).
На тази база са създадени голям брой терминологични словосъчетания от
метонимно прилагателно име и съществително име (тип A+S), например:
ключична изрезка – incisura clavicularis (‘образувание на гръдната кост, чрез
което тя се съчленява с ключицата’). Други примери: хранопроводна втиснатост, стомашна втиснатост, дебелочревна втиснатост, бъбречна втиснатост, надбъбречна втиснатост – това са термини за описание на черния
дроб; сърдечна изрезка, сърдечна втиснатост, ребрена повърхност – термини за описание на белите дробове и др.
В голяма част от терминологичните словосъчетания метонимните прилагателни имена са заети от латинската терминология и са побългарени, например:
(1) дуоденална втиснатост (oтпечатък върху черния дроб от горната
извивка на дванадесетопръстника – лат. duodenum);
(2) стернална ставна повърхност (ставна повърхност на ключицата за
връзка с гръдната кост, лат. sternum);
(3) калканеарна ставна повърхност (предна, средна, задна) – ставни повърхности на скочната кост, които служат за съчленение с петната
кост, лат. calcaneus;
(4) таларна ставна повърхност (предна, средна, задна) – тези повърхности се намират на петната кост и представляват отпечатъци от
ставните повърхности, разположени на долната страна на скочната
кост, лат. talus и др.
Заключение
Изясняването на системните отношения в анатомичната терминология
пред студентите в един медицински университет е необходима предпоставка
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за създаване на знания у тях относно връзките и взаимоотношенията в изучаваната предметна област. Познаването на терминологичната системност може да предпази обучаващите се от грешки и заблуждения при усвояването на
учебното съдържание. Така например за изразяване на партитивна системност (отношение част – цяло) и на асоциативна системност (отношение на съседство) в българската анатомична терминология се използват еднотипни
(тип A+S) терминологични словосъчетания от относително прилагателно име
и съществително име. Значението на термините стернален ъгъл (‘част от
стернума / гръдната кост – отношение част – цяло) и стернален край (част от
ключицата, насочена към стернума – отношение на съседство) могат да бъдат
осмислени само след вникването и разбирането на вътрешносистемните отношения в анатомичната терминология.
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МАРИЯ ПОПОВА – ЕТАПНИ ПОСТИЖЕНИЯ
В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
ТЕРМИНОЛОГИЧНА НАУКА
За хората, които познават чл.-кор. д.ф.н. Мария Попова, не е лесно да изразят отношението си към нейната личност, съчетаваща качествата на голям
учен и забележителен човек. Може би поради респектиращата £ ерудиция, сериозна теоретична подготовка и значими научни постижения, може би защото нейният живот и дело са пример за изключително себеотдаване на науката.
Мария Попова е родена в Панагюрище. След като завършва българска филология в Софийския университет през 1964 г., няколко години тя работи като учителка по български език и литература в Техникума по минно дело в Панагюрище. През 1969 г. спечелва конкурс за преподавателка по български
език в Института за чуждестранни студенти, където работи до 1978 г. През
1977 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Валентността на глаголите
в съвременния български език“. През 1978 г. постъпва в Института за български език. През 1993 г. получава научната степен „доктор на филологическите
науки“ с дисертация на тема „Номинацията в българската терминология“.
През 2008 г. е избрана за член-кореспондент на БАН, което е израз на признанието за големия £ принос към българското езикознание.
Научното творчество на М. Попова включва над 300 публикации, от които
7 монографии, 11 речника, 2 учебника, над 230 статии, които със своите нови
и оригинални идеи очертават пътя на съвременната терминологическа наука
в България. Ограничените страници няма да ни позволят да споменем многобройните проблеми, в изследването на които Мария Попова е дала свой
оригинален принос. Затова тук ще се спрем само на няколко от най-важните £
разработки. Много ценни са проучванията на М. Попова върху валентността
на глаголите в българския език, отразени както в кандидатската £ дисертация
(сега дисертация за получаване на образователната и научната степен „доктор“), така и в редица публикации. В тези свои разработки авторката изследва
валентните отношения на глаголите в българския език и създава теоретична
рамка за тяхната класификация при отчитане на различни характеристики на
глаголните актанти (морфологични, лексикално-семантични, синтактични).
Разработената в тези изследвания теория на глаголната валентност тя прилага
при създаването на „Валентен речник на глаголите в българския език“ (1987),
в който е описана задължителната съчетаемост на 1000 глаголни единици,
подбрани така, че установените типове съчетаемост да са достатъчно представителни за глаголната система на българския език.
Началото на нова насока в терминологичните изследвания в България Мария Попова поставя със статията си „Значението и формата на термина в тяхното съотношение“ (1984) и с монографията си „Термини словосъчетания“
74

(1985). Трябва да се отбележи, че до този момент научните публикации върху
терминологични въпроси се отнасят изключително за формалната страна на
термините, докато в тези свои изследвания авторката търси и обосновава отразяването на признаците на понятието във формата на термина.
Важно постижение на М. Попова в областта на терминознанието е въведеният от нея комплексен подход към терминологията, вследствие на който тя
разработва нов модел на термина, като обосновава 1) две равнища в строежа
на термина – съдържание и значение, и съотношението между тях, и 2) три
степени в общата структура на термина – понятийна, ономасиологична и
формална структура с тяхното взаимодействие в процеса на номинацията.
Началото на този подход е поставено в монографията „Термини словосъчетания“, в която, за да отрази комплексната природа на термините като специални лексикални единици с тяхната частнонаучна и езикова страна, М. Попова
въвежда понятието терминообразувателен тип, което представлява съвкупност от посочените по-горе три структури – понятийна, ономасиологична и
формална. Чрез понятието терминообразувателен тип авторката изследва
колко и кои елементи на понятийната структура на термините се превръщат в
номинационни признаци. До създаването на този модел М. Попова достига,
като разглежда терминообразуването в неговата последователност от етапи,
чиито резултати се отразяват във външната форма на термина.
В своя извънредно значим монографичен труд „Типология на терминологичната номинация“ (1990) Мария Попова доразвива следвания от нея комплексен подход към терминологията в оригинална методика за изучаване на
закономерностите при терминологичното назоваване. Процесът на назоваване се изследва и обосновава в неговата цялост – от най-дълбокото равнище на
осмисляне на понятието през избора на номинационни признаци до тяхното
изразяване във външната форма на термина. Тук моделът на терминологичната номинация с въведеното в предишните разработки на авторката понятие
терминообразувателен тип, съответстващо на първия етап на процеса, е доразвит с обосноваването на понятието номинационен тип термини, съответстващо на втория – лингвистичен – етап на назоваването. Чрез понятието номинационен тип термини М. Попова изяснява посредством какви езикови
процеси и езикови средства установените в първия етап номинационни признаци намират израз във формата на термина. Разграничаването на двата етапа
на терминологичната номинация с обоснованите за всеки от тях теоретични
модели за обясняване и изследване несъмнено представлява важен принос за
терминологичната теория и за теорията на номинацията. Разгледаният модел
на терминообразувателния тип, от своя страна, дава възможност да се оцени
езиковата мотивираност на термините, изразяваща се в степента на съответствие между понятийните признаци на термина и компонентите на външната
му форма.
Друг важен момент от това изследване е сполучливото представяне на
процеса на назоваване чрез отчетливото разграничение между съдържанието
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и значението на термина – съвкупността на всички признаци на обекта образува съдържанието на понятието за него, а в значението на термина участват
само най-съществените признаци на обекта, които се отразяват и в неговата
дефиниция. По този начин назоваването се обяснява като двустепенен процес
на редукция, в чийто първи етап съдържанието на термина се свежда до неговото значение, а във втория от значението на термина се извличат тези признаци, които ще намерят отражение в езиковата му форма. Също така ще отбележим, че предложеният модел на терминологичната номинация, изведен в
ономасиологичен план, е изследван от авторката и в семасиологичен план с
предложената от нея методика за проверка на резултата от номинационния
акт и за оценка на неговата номинационна стойност.
Още един пример за задълбочения и новаторски подход на Мария Попова
са нейните разработки върху понятийно-семантичните категории в терминологията, които са валидни и за общоупотребимия език. В монографията си
„Понятийно-семантичната категория свойство“ (2000) тя извежда характерните признаци на категорията свойство, изследва на тази основа термините
за назоваване на свойства в българския език и установява мястото им в семантичното пространство на езика. Понятийно-семантичните категории са
разработени и структурирани по нов начин върху единна методологическа
основа в статията £ „Понятийно-семантичните категории на терминологията“
(2001/2002). В нея Мария Попова предлага стройна класификация, като въвежда понятието конструирани категории (в противовес на онтологичните
категории), с което става възможно в класификацията да се включи цялата
терминологична лексика.
Съвсем накратко и в най-синтезиран вид ще изброим още няколко приносни изследвания на Мария Попова. Особено ценни и актуални са нейните разработки върху проявите на глобализация в езика, свързани с тенденцията към
интернационализация (срв. статиите „Термините адаптация и интеграция
при интернационалните заемки“ (2003); „Аспекти на глобализацията в българския език“ (2009) и др.). С приносен характер по отношение на изследването на интернационалната лексика е въведеното от М. Попова понятие интеграция, което бележи тяхното по-дълбоко приобщаване към езика приемник в сравнение с адаптацията.
Трябва да се спомене и създаденият от М. Попова теоретичен модел за
описание, обяснение и оценка на информативността на термините. Особено
важни са изследванията £ върху системните отношения между термините, в
които тя се спира главно на вътрешната системност, отразяваща отношенията
между понятията в дадена научна област. Разработеният в резултат на тези
проучвания теоретичен модел на системността в терминологията намира приложение при описанието и структурирането на частните терминологични системи.
Във всички свои трудове Мария Попова не само многостранно и задълбочено изследва поставените проблеми в теоретичен план, но и създава ориги76

нални методики за тяхното приложение в терминологичната практика и в работата на специалистите в отделните научни области.
Създател и дългогодишен ръководител е на единственото в страната специализирано научно звено по терминология – Секцията по терминология и
терминография при Института за български език. Мария Попова развива на
съвременно и високо научно равнище направлението терминология, като създава българска школа със свои ученици и последователи. Научна ръководителка е на голям брой успешно защитили докторанти.
Непременно трябва да се спомене, че под ръководството на Мария Попова
в Секцията се изработва поредица от терминологични речници с тълковноенциклопедичен характер, предназначена за най-широки кръгове от обществото. Мария Попова е автор на общата концепция, на увода, на общата редакция и на значително количество речникови статии. Тя създава оригинална
концепция, която включва двустепенно тълкуване на термините и експлицитно представяне на системните им отношения, с което поставя началото на нов
тип терминологични речници в българската терминография. До момента са
излезли два тома от тази поредица: „Терминологичен речник по природни науки“ (2006 г.) и „Терминологичен речник по хуманитарни науки“ (2007 г.). И
двата тома са изчерпани по книжарниците, което говори не само за тяхната
висока приложна стойност, но и за голямата нужда в обществото от такива
терминологични справочници. Под печат е и третият том „Терминологичен
речник по обществено-политически науки“.
Мария Попова отдавна е завършила дългоочаквания от терминолозите не
само в България, но и в чужбина фундаментален академичен труд „Теория на
терминологията“, който ние, нейните ученици, вече ползваме в ръкопис. Обаче за да стане достъпен на широките научни среди, той трябва да бъде издаден в най-скоро време.
Многоаспектното изучаване на сложната природа на термините и оригиналния комплексен подход в изследването им дават право на нейните колеги
езиковеди да определят Мария Попова като най-изтъкнатия специалист по
терминология у нас, поставил основите на нов етап в българското терминознание. За високата стойност на нейната научната работа свидетелства и признанието £ в чужбина, участието £ в международни авторски колективи, съставили няколко многоезични терминологични глосария, участието £ в ръководството на 3 международни организации по терминология – Международната организация за унификация на терминологичните неологизми, Международната федерация на терминологичните банки и Съвета по терминология
към Международния комитет на славистите. Член е на редакционната колегия на международното списание NEOTERM, зам.-главен редактор на международното списание „Славянское терминоведение“, член на редакционната
колегия на списание „Многообразие в единството“.
Българската филологическа наука може с право да се гордее, че има такъв
изтъкнат и международно признат учен като чл.-кор. Мария Попова. В заклю77

чение искаме да кажем, че мащабите на делото на един учен се измерват не
само с конкретните му постижения, но и с това, дали този учен е съумял да
поведе след себе си последователи, които, изкушени от неговите идеи, да пожелаят да вървят по неговия път, въпреки всички трудности, които ще срещат
в днешния прагматичен свят на безскрупулна бездуховност. И с това Мария
Попова се е справила отлично. Днес ние, нейните ученици, с благодарност
искаме да заявим, че освен прекрасен учен и учител, тя е и прекрасен човек,
много добър и скромен, много мил, сърдечен и внимателен човек. Не само в
науката, но и в живота, тя винаги отзивчиво е готова да предложи идея, да даде съвет, да помогне на изпадналия в затруднение. Тя непрекъснато се стреми
да бъде полезна и да раздава на хората най-доброто от себе си. Макар и с едно изречение бихме искали да споменем и за нейните човешки пристрастия.
Централно място в тях заема екологията – предимно грижата за бездомните
животни и за животните, изпаднали в беда. Самата тя най-много се гордее с
публикацията си под наслов (реплика на Йовковото заглавие) „Ако можеха да
говорят“ (2005), с която издига глас срещу жестокостите към животните.
Ние от все сърце £ желаем здраве и дълголетие, за да има възможност да
продължи своето научно дело, да продължи и по-нататък да ни предава знанията си и да продължи с успех да бъде един от хората, които достойно дават
пред света облика на съвременното българско езикознание.
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА
КРИСТИЯНА СИМЕОНОВА
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ЕКОЛОГИЯ
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА
Margarita Simeonova
TERMINOLOGICAL DICTIONARY OF ECOLOGY
The first dictionary of this kind in Bulgarian lexicography and terminography presents in
its achievable exhaustiveness the whole linguistic variety of the terminological arsenal
related to contemporary ecology (in the widest sense of the term). The main purpose of the
dictionary is to be a terminological reference book with an interpretative and encyclopedic
character. It will comprise the terms related to the state of the natural environment, the
water, the forests, agriculture and technology, market competition, the preservation of
biological diversity, wild birds, protected areas, chemical substances, fine dust particles,
agricultural policy etc.

Секцията по терминология и терминография към Института за български
език успя успешно да докаже своя професионализъм както по отношение на
теоретичните разработки, така и с публикуваните речници, станали вече библиографска рядкост – Терминологичен речник по природни науки и Терминологичен речник по хуманитарни науки. Под печат е и най-новият речник от
поредицата – Терминологичен речник на обществено-политическата лексика.
Напоследък екологията заема централно място сред важните обществени
проблеми в цял свят. Съвсем естествено в секцията възникна идеята да се разработи и речник, отразяващ екологичната лексика, която се оказва доста богата и разнообразна. Предлагам накратко нашата концепция за изработването
на този труд.
Терминологичният речник по екология, първи по рода си в българската
лексикография и терминография, представя във възможната пълнота цялото
словно богатство на терминологичния арсенал, свързан със съвременната
екология (в нейното широко разбиране).
Основната цел на речника е да бъде терминологичен справочник с тълковно-енциклопедичен характер. Ще отразява термините, свързани със състоянието на околната среда и водите, горите, земеделието и технологиите, пазарната конкуренция, запазването на биологичното разнообразие, диви птици, защитени зони, химични вещества, фини прахови частици, селскостопанската
политика и др.
Речникът ще посочва лексико-граматичните категории на лексикалните
единици, ще отразява тяхната съотнесеност към лексикалната парадигматика
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– синонимия, омонимия, антонимия и др. В него ще се обръща по-сериозно
внимание на специалните термини и дефиниции, за което се предвиждат задълбочени консултации със специалисти – консултанти както от Министерството на околната среда и водите, така и от съответните звена на БАН.
Речникът е предназначен за еколози, биолози, почвоведи, ботаници, климатолози, специалисти, занимаващи се с проблемите на използването на
околната среда, а също така и с въпросите, свързани с окръжаващата ни среда.
Речникът ще може да се ползва и от по-широки кръгове на обществото –
любознателни читатели, журналисти, учители, студенти, ученици и всички,
които се нуждаят от справка за значението на термините в екологията и етологията (поведението на организмите в условията на екосистема).
Ето няколко примерни статии:
анабиоза, ж. Състояние на продължителен покой, при който обменът на
веществата временно се прекратява или се забавя, но може да се възобнови. Вж. диапауза.
апеленти. Отделяните химически вещества, звуци, а също така и движения при животните за привличане на себеподобните.
биоакустика, ж. Раздел в етологията на животните, който изследва звуковата връзка между тях. Вж. биолокация и биоориентация.
биолокация, ж. Способност на животните да определят своето положение в пространството не само с помощта на зрението, слуха, обонянието, но и по отражението на звуковите сигнали. Вж. ехолокация.
диапауза, ж. Период на покой у животните и растенията, съпроводен с
рязко понижение на обмяната на веществата, което дава възможност да
се съхрани жизнеспособността в период, неблагоприятен за активна
дейност. Почивката при растенията през зимния и летния сезон в много
случаи се обяснява с почивката на спорите, семената, луковиците, коренищата, грудките.
метабиоза, ж. Съвместно съжителство на два или няколко вида микроорганизми, което е благоприятно за тях.
парников ефект, м. Свойство на атмосферата да пропуска слънчевата
радиация, но и същевременно да задържа земното излъчване.
репеленти. Различни вещества за защита от насекоми, птици и гризачи.
Срв. апеленти.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕВОДА НА НЯКОИ ТЕРМИНИ
ОТ МЕТАЛОЗНАНИЕТО
АДРИАНА ХРИСТОВА
Adriana Christova
PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF CERTAIN TERMS IN THE FIELD OF
METALLURGY
The paper deals with problems encountered in the translation of metallurgy terms into
English, German and Russian. The main principles of translation are indicated –
translatability, functionality and pragmatism. Examples of imprecise translation of some
terms from particular fields have been given. The main reasons for the use of foreign terms
have been indicated i.e. by means of translation, borrowing and creation of new words.

Бързото внедряване в практиката на новите научни постижения изисква
правилен и точен превод на чуждата научно-техническа литература. Преобразуването на информацията от изходния език на езика-цел протича при пълното спазване на принципа за терминологична еквивалентност.
Пълното и точното превеждане на съдържанието на научния текст зависи
от съотношението на изразните средства в двата езика на лексикално, граматично и стилистично равнище.
Общо казано, теорията на превода се гради на три основни принципа:
1. Принцип на преводимостта
В основата на този принцип стои тезата, че всеки текст е преводим, въпреки че за някои езикови единици (като например фразеологизмите и реалиите)
трудно се намират съответствия в друг език. Научният текст, за който са характерни логичност, познавателно съдържание и липса на емоционалност,
притежава най-висока степен на преводимост.
2. Принцип на функционалността
В основата на този принцип стои схващането, че при превод трябва да се
търси не точното речниково съответствие, а функционалният еквивалент.
Често се налага промяна на граматичните категории на някои думи, размествания, допълнения и др.
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3. Прагматичен принцип
Този принцип изисква преведеният текст и оригиналният текст да имат еднакъв комуникативен ефект.
При превод на научна и техническа литература най-големи трудности
предлагат термините – основните езикови средства за изразяване на понятията в научния текст. В областта на металознанието се използва предимно английска, немска и руска литература поради това, че основните проблеми на
разглежданата научна област са разработени на тези три езика. Езиците, от
които се превежда, имат различни структури и в преведените термини се наблюдават някои несъответствия. Много от думите са многозначни или имат
общоупотребимо значение в даден език и терминологични значения в съответните научни области. Това води до неправилен превод на някои термини и
до неточно предаване на информацията от изходния текст. Например английската дума knot в общоупотребимия език означава ‘възел’, в ботаниката – ‘израстък’, в анатомията – ‘възел’ (nerve knot – нервен възел), в металознанието
– ‘дупка’, ‘шупла’ (в отливка).
Част от думите са многозначни (главно съществителни, глаголи и предлози).
При превод на научна литература трябва да се познава добре съответната
научна област. Това спомага за избирането на подходящи смислови единици
в езика, на който се превежда и за правилното отразяване на тяхното отношение към другите думи в текста. Често дословният превод на термините или
терминологичните словосъчетания не съвпада със съответния предмет, явление или процес и може да доведе до безсмислица. Научните текстове в много
отношения са подчинени на специални условия, които не важат за общоговоримия език. Общоупотребимите думи, превърнати в термини, придобили нови значения, са подложени на влиянието на системата от понятия на областта,
в която преминават. Например английското терминологично словосъчетание
red lead не е ‘червено олово’, а ‘оловен окис’; pig iron не е ‘прасе от желязо’,
а ‘чугун’.
За някои понятия липсват пълни съответствия в другия език и затова те
трябва да се опишат. Буквалното превеждане на такива думи води до неточности в научния текст. Например: coating – нанасяне на повърхностен слой;
flanging – подгъване на борта. Често при превода на интернационални думи
се стига до неправилна аналогия. Срещат се думи от латински и гръцки произход, които имат сходен правопис и изговор с английски думи, но различно
значение в английския език и българския език. Например думата actual в английски език означава ‘фактически’, а не ‘актуален’; original – означава „първоначален“ (изходен), а не ‘оригинален’; progressive – по-често означава ‘постепенен’, а не ‘прогресивен’.
Погрешният превод често се обуславя от неправилната аналогия със значението на коренната дума при превода на нейните производни, притежаващи
други значения. Въпреки че първото значение на прилагателното different в
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речника е ‘друг’, обикновено то се превежда със значението ‘различен’, по
аналогия със значението на съществителното difference – ‘разлика’, ‘различие’. Това често води до изопачаване на смисъла.
При превод на научни термини представлява трудност и разграничаването
на различните значения на думите. Например: matter – вещество, материя, материал, предмет, проблем, въпрос.
Поради близостта на българския език и руския език се наблюдава общност
в използвания лексикален материал на научния текст. Различията се проявяват предимно в граматичните особености на двата езика. При превеждане на
руски научни термини и терминологични словосъчетания се правят главно
някои граматични промени. Голяма част от термините, навлезли от руския
език, са материални заемки. Например: остаточная деформация – остатъчна
деформация; деформирование – деформиране. Под влияние на руския език, в
българската терминологична система се активизират словообразувателните
модели, включващи като съставки сегашни деятелни причастия (например:
активираща енергия) и сегашни страдателни причастия (например: снемаеми
части).
При превеждането на научна литература от немски език трябва да се има
предвид характерната особеност на немското словообразуване – създаването
на сложни думи, които могат да включват в състава си две, три или повече
пълнозначни думи. Такива термини в повечето случаи се превеждат описателно. От разглежданата научна област – металознанието, могат да се дадат
следните примери: Fertigungsabschnitt – производствен участък;
Wiederstandsabbrennstumpfschweißen – челно електросъпротивително заваряване чрез стопяване.
Българските терминологични словосъчетания са предимно предложни изрази. Английският предлог of, френският предлог de, руският родителен падеж, който изразява отношението между терминоелементите, се превеждат на
български език с предлога на. Оформят се еднообразни конструкции, при които този предлог се повтаря много често. Понякога предлогът на се употребява механично, което пречи на ясното разбиране на значението на терминологичното словосъчетание. Според това, как са приети чуждите термини в българския език, могат да се посочат следните по-често срещани начини:
1. Материално (пряко) заемане
1.1.
Транслитериране
Състои се в предаване на буквите на чуждия термин с буквите на български език, независимо от произношението на чуждия термин, напр.: Neusilber
– нойзилбер.
1.2. Транскрибиране
Произношението на чуждата дума се предава със звуковете на български
език, или се предава фонетичният £ облик. Използва се при предаване на име83

на и названия, но също така и на термини, напр.: dislocation – дислокация.
1.3. Интернационализми
Много от научните термини имат международна употреба (предимно в английския им вариант), което показва, че те лесно се възприемат, тъй като се
отнасят до основни и често употребявани понятия. Например: корозия – руски език – коррозия; чешки език – korose; полски език – korosja; английски
език – corrosion; немски език – Korrosion; френски език – corrosion. Такива
термини се причисляват към интернационализмите. В лингвистичната теория
„под интернационализация се разбира формирането, разпространението и използването на общ фонд от съотносителни езикови единици в най-малко 3
езика, поне два от които принадлежат към различни езикови семейства, а под
интернационализъм – единица, принадлежаща към този езиков фонд“ (Попова 2009: 70). Съществуват четири групи интернационализми: материални,
преводни (калки), смесени и полуинтернационализми. В изследваната област
могат да се дадат следните примери:
1.3.1. Материални интернационализми
Това са термини, които са общи в редица езици и се приемат в интернационалната им форма, но със съответна адаптация към българската фонетична
система, напр.: eutecticum – евтектикум.
1.3.2. Преводни интернационализми (калки)
При тези термини е запазена вътрешната форма, напр.: дъгова заварка,
жилавост.
1.3.3. Смесени интернационализми
При тях едната съставка е домашна, а другата е преводна, напр.: austenitic
steel – аустенитна стомана.
1.3.4. Полуинтернационализми
Едната съставка е интернационализъм, а другата е домашна. Образувани
са в българския език и нямат съответствия в другите езици. Например: local
corrosion – местна корозия; rotary bending – ротационно огъване.
Най-характерният процес при материалното заемане е адаптацията (в нашия случай побългаряването) на чуждите термини към фонетичната, морфологичната, граматичната и словообразувателната система на заемащия ги
език. Например:
– фонетична адаптация + морфологична адаптация:
eutectic alloy – евтектична сплав (фонетична адаптация, при която англ.
eu- преминава в бълг. ев- + морфологична адаптация със суфикс -ен);
– морфологична адаптация:
anode weld pool – анодна заваръчна вана; metal pulverization – пулверизиране на метал (със суфикс -не + предлог на); recrystallization welding – рекристализационно заваряване (прилагателно име с български суфикс -нен).
– морфологична адаптация, съчетана с изпускане на част от изходния
термин (със суфикс –не):
alitising – алитиране.
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– граматична адаптация:
slag – шлака (грам. число за ж.р. -а); temperature – температура (грам.число за ж.р. -а). Aнглийският език не притежава категорията род при имената.;
plasma temperature – температура на плазмата (грам. число за ж.р. на -а: температура);
– граматична адаптация + морфологична адаптация:
normalizing temperature – температура на нормализацията (грам. число за
ж.р. на -а: температура, морф. англ. -ing преминава в -ци.
2. Превод
2.1. Калкиране (дословен превод)
Според лингвистичната теория, напр. Ю. В. Откупщиков „в процеса на
калкирането се заема не външната, а вътрешната форма на думата“(Откупщиков 1973: 174–177). Срв. heating – нагряване; superpowder system – свръхмощна система. Калкирането се използва тогава, когато за чуждите термини съществуват равностойни български еквиваленти.
2.2. Частично калкиране (полукалки)
При полукалките едната половина на термина се заема, а другата се превежда. Например: феромагнетизъм, солидус – повърхнина и др. Новозаетите
съставки транс-, моно-, феро-, супер- за разлика от други съставки кристал,
кристализация, сплав, които също са заети, но в по-ранен период, вследствие
на адаптацията си вече не се смятат за чужди елементи в българската лексикална система.
2.3. Описателен превод
Използва се в случаите, когато терминът от оригиналния текст няма лексикални съответствия в българския език. Например: nucleation – образуване на
центрове на кристализация.
2.4. Превод с помощта на аналози (думи от синонимичните редове)
В този случай на една чужда дума съответстват няколко български думи,
от които трябва да се избере най-подходящата за контекста. Например: point
– точка, място, деление, особеност, същност, връх, стадий.
2.5. Превод на част от термина словосъчетание с допълнителни обяснения
Например: plastic relaxation – релаксация на пластичните напрежения.
2.6. Превод с изменение на последователността на думите в термина
словосъчетание.
Например: close-packed metals – метали с плътна опаковка на решетката.
Понякога при превод на научна литература езикът приемник не разполага с
необходимите еквиваленти на използваната в оригинала терминология. При
липсата или при неравностойни такива термини се губи научна информация.
Поради това такива термини направо се заемат от чуждия език.
3. Създаване на нова дума, когато за чуждия термин не съществува все
още еквивалент в български език
Например: shrinkage cavity – всмукнатина. Преводът на научна и техничес85

ка литература представлява творчески процес с голямо значение за развитието на науката. Научният превод е необходимо средство за общуване между
учените и подпомага събирането и обработката на научната информация.
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ПРОИЗХОД И СЕМАНТИКА НА ИСТОРИЧЕСКОТО
ИМЕ АЛЦЕК//АЛЦЕКО И/ИЛИ АЛЦИОК
ЗОЯ БАРБОЛОВА
Zoya Barbolova
ОRIGIN AND SEMANTICS OF THE HISTORIC NAME OF ALCEK//ALCEKO AND/
OR ALCIOK
The study presents a hypothezis, that the historical name of Alcek//Alceko//and/or Alciok is
a complex name, and the words which compose it, are emanated by the ancient tjurk
language. In that language the lexem "al"/first, notable; earnest, on the first rangs,
avantguard, the best/ had the function of a title, meaning "principal, great leader", and
"cek" is a variation of the ethnonime čik, probably created on the base of LI Čik /its origine
is in the ancient tjurk language / or Alcek means "the great Cek", literally -" leader, some
body who leads /the tribue / cek // chik". The name of Alciok probably means "son of
Alcek".

Под името АЛЦЕК (Алцеко) е известен прабългарски вожд от 60-те години на VII в., за който се твърди, че е петият син на хан Кубрат. Този вариант
на името явно е бил познат и под облика Алцег, ако се съди по регистрираната втора част (-цег) върху част от глинен съд, датиран от Х в. В някои източници името е регистрирано под облика Алциок, което, според някои учени,
също се отнася към петия син на хан Кубрат, а според други – то визира прабългарски вожд от началото на 30-те години на VII в. (ККСБ 1994: 16–17).
За значението на името някои предполагат, че то означава „шест стрели“,
други го сближават във втората му част с друго прабългарско име Цок или
Цук, които същевременно се смятат за варианти на Тук (Дукум). В този случай името се приема за сложно с първи компонент тюркската дума ал „червен“ и се допуска, че като цяло може би името означава „Червения Цок“
(ККСБ 1994: 16). Б. Симеонов дава и други хипотези, а сам приема, че името
всъщност е Алчек и го извежда от хуно – алтайската дума алчък (alçık) „нисък; скромен, тих, кротък; приветлив, вежлив, любящ“ (Симеонов 2008: 181).
Тази семантика обаче не е особено приемлива, когато се отнася до владетел
или принц.
1. Освен „ален, розов, червен и т.н.“, думата ал в тюркските езици има и
други значения. Въз основа на едно от тях Н. Будаев изгражда своята версия
за значението на това име. Според него българското историческо име „Алцык
– „ал“ перед, первый, „цык /чыкъ/“ – выступать, выходить“ (Будаев ЛИ), кое87

то буквално означава „вървящият отпред“. И наистина компонентът ал функционира и в езика на жълтите уйгури като самостоятелна дума със значение
„отпред, преден; чело“ (Малов 1957:14), а в други уйгурски диалекти означава „отпред“. Тази дума е регистрирана в кумикски диалект и карачаево-балкарски, където е словесен знак на понятието „пред, по-рано; преден, челен“, а
в туркменски диалекти – „чело“ (Севортян 1974: 124). Според казахските
ономасти компонентът ал (аль) е титла, поставяна „пред името на ханове и
султани в източните страни. Този термин е показвал най-високото положение
в ръководната йерархия на държавата. Днес е загубил тази си символика и се
използва само като словообразувателен компонент“ (Казах. им.). Подобен е
случаят със старотюркско-татарската титла бик: Би ~ Бик ~ Бек „княз, повелител, началник, ръководител, глава, стопанин, господин“, която се открива в
началото на редица имена при башкирците Бикбулат, Биккул, Бикмет, Бикташ; при татари, марийци и удмурти Бикбай; Бикбарс (срв.: Барсби, Барсбек);
Бикбатыр (което марийците са заели от болг.-татар.); Бикбау, съхранено във
фамилиите Бикбау, Бикбауов, Бикбов, Бикбаулов; Бикбирде, Бикбуга „старотюрк.-татар. обредно име Бик „княз, господин“ + буга бик; Биктархан // Бектархан; Бикташ „обрeдно име – здрав камък; твърд, като кремък“, запазено
във ФИ Бикташев, Биктяшев и др. (Тат. им.). Като антрополексема в началото
или в края на името се използва и разпространената сред тюрките, включително и сред волжките българи, персийска благородническа титла мърза // мурза // мирза „син на емира, принц; благороден, знатен“ (Тат. им.). По този
повод Н. Будаев твърди, че „Имя тюрка всегда указывало на его положение в
обществе“, а също и това, че „Иногда титул ставился перед именем, но по сути, это не имело значения. Исключение составляет слово „бек“: когда оно пишется в начале слова, то имеет значение „крепкий“ (Бекболат, Бекташ)“ (Будаев ЛИ).
Компонентът ал с функцията на антрополексема се открива и в българското ЛИ Алдимир // Алдомир, идентично с казах. Альтемир, където ясно се разграничава от демир „желязо“. Съдейки по мамелюкското име Алук, при което
„Ал – „первый, перед“, ук – аффикс“ (Будаев ЛИ), той вероятно е идентичен с
ал в българското историческо име Алусиан, където суф. ус < ук, който се открива и в мамелюкското име Селук < Сел „спокойный“ (или от ук „стрела“,
както в „Тарсук <„тарс“, „тарх“ с карачаево-балкарского языка „выстрел“,
„ук“ или „ок“, „стрела“. Перевод – „разрывающая стрела“ (Пак там), което означава, че това е сложно име, съставено от Ал + ус (< ук) + казах. име Аян
„популярен, широко известен“, т.е. Алусиян означава „популярният, известният първенец“. Възможно е обаче последният елемент да е побългаряващият славяно-бълг. суф. -ян (-йан, -ан), като в Дилиян, Илиян, Дамян, Деян, Калоян, Стоян, Дометиан и т.н.
Като коренна морфема ал се явява в производните мъжко-лични имена
Алмъш (Almış) – елтебер „цар“ на волжките българи в началото на Х в.,
Алгай „първо <дете>“ и Албарс „Барс-исполин; барс, обладаващ огромна си88

ла“, които се смятат за древнотюркско-булгарско-татарски и Алдан „първенец“ – древнетюркско-татарско. В последното име обаче коренът може да е
алд, синоним на ал: 1) напред, предна част; и 2) най-добър; запазен в киргизки, т.е. отново семантиката е същата, както може би и в българското име
Алдьо. Към тази група имена се отнася и казахското мъжко-лично име Алдияр, което буквално означава титла, използвана като обръщение „ваше величество, благородие“.
В татарски език ал (аль) играе ролята и на началословна антрополексема
със значение на определителен член за обладание, напр.: Альмурза „известният (признатият) мурза „сын эмира; представитель знати“; Альмухаммет
„известният, признатият Мухаммет“ (Тат. им.).
Явно употребата на ал (аль) пред името на вожда и при прабългарите е изразявала високопоставеното положение на неговия носител. Това не се оспорва и от интерпретацията на О. И. Смирнова, според която компонентът ал в
състава на царското име Алмъш се идентифицира и с коренната морфема на
тюркския глагол almak „вземам, приемам“, с по-старо значение „завладявам,
покорявам“ (Смирнова 1981: 250), което е твърде подходящо пожелание за
един принц и бъдещ владетел. Това е видно в казахското име Алгыр „хваткий, способный, человек с большой эрудицией, находчивый, предприимчивый“.
2. Следователно името Алцек е сложно и е съставено от компонентите ал
+ цeк. Това се потвърждава и от обстоятелството, че вторият компонент се
открива в източниците и като самостоятелно име под облиците Цюк и Цок –
благородник, който вероятно заемал длъжността ичиргу боил при Омуртаг
(Бешевлиев 1969: 26, 114), където явно под влияние на ц следходната гласна е
се лабиализира (или обратното – о се делабиализира). Името Цек е съхранено
в съвременния вариант Цеко и ФИ Цеков.
Редица изследователи отричат тюркския произход на това име поради широко разпространеното мнение, че в тюркските езици не съществува съгласната ц. Според Н. Будаев обаче „Имя болгарского хана Альцика указывает,
что носитель его разговаривал на цокающем диалекте тюркского языка. <...>.
Звонкая африката (з, ц) прослеживается в языке мамлюков Египта (Зенги,
Зель)“ (Будаев ЛИ). Този звук е присъщ и на някои от сибирските татарски
диалекти. Всичко това дава основание да приемем, че в прабългарския език е
съществувал звук ц – особеност, която говори за близост с монголските езици. Той се среща и в други исторически имена в българската антропонимия
от този период, напр.: Телец и Дицевг // Диценг (ККСБ 1994: 90) – висш сановник при Крум.
Що се отнася до значението на компонента цек (цик – с редукция е > и в
Алциок), освен даденото от Н. Будаев значение, то би могло да се изведе и от
уйг. чок // чөк „седя“, което обяснява делабиализацията о > е в името – обичайно и до днес явление след шушкави съгласни в български, напр. рус.
чёрный > бълг. черен. Нещо повече – някои еднозначни форми като нашо // 89

наше, вашо // ваше и т.н. са приети за дублети в разговорния език. Следователно Алцек е пожелателно име, което вероятно означава „да излезе (или да
остане) начело; да бъде първенец“.
Тук би трябвало да се има предвид обстоятелството, че компонентът цек
би могъл да се идентифицира и със старотюркското ЛИ Čik, от което вероятно е възникнал етнонимът čik означавщ „народ, живеещ по горното течение
на Енисей, в Саянската низина“ (ДТС 1969: 145). Това явление – възникване
на етноним от лично име – е широко разпространено при тюркските народи
(а изглежда и при други в пределите на Централна и Средна Азия). При това
положение Алцек би могло да означава и, примерно, „предводителят на племето цек = чик (с преход ц > ч и редукция е > и) “. На тази мисъл навежда наличието на ЛИ Чико в българската антропонимна система, може би неправилно изведено от Н. Ковачев от роднинския термин чичо (Ковачев 1995: 563) –
междувпрочем също прабългарска дума. Формата Чико съответства на Цеко
(с редукция на е) и е доста по-близка до втория компонент на вариантното
име Алцеко. В двата варианта крайната гласна о явно е окончанието за звателен падеж в славяно-българския език, чрез което тези имена претърпели морфологична адаптация към славянския език. Без съмнение имената Цеко и Чико са идентични. Тези варианти говорят за наличие на различни диалекти,
към които те се отнасяли, а техните носители били родствени племена от конфедерацията на прабългарите. Наличието или отсъствието на африкат ц била
съществена различителна черта в характеристиките на фонетичните системи
на тези говори.
Що се отнася до Алциок, би могло да се приеме, че -ок се дължи на метатеза, т.е. Алцек > Алциок. Но според Бутанаев ок е дума от която „ведут свое
происхождение слова для обозначения сына – „огул“ и ребенка – „огыс“, т.е.
наследник рода, потомство“ (Бутанаев КГ, нет). В такъв случай Алциок би
трябвало да означава „син на Алцек“. Това предполага, че имената Алцек //
Алцеко и Алциок не са идентични и, следователно, не се отнасят към едно и
също лице.
Всички представени данни без съмнение показват, че имената Алцек и
Алциок са тюркски по произход, а началният компонент ал-, който се открива
и в други имена от българската антропонимия (Алдемир, Алусиян) е показател за това, че техните носители са заемали особено високи постове в своето
време в племенната и държавната йерархична структура.
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МАРИЯ ЧОРОЛЕЕВА – МОДЕРНА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКА С РАЗНООБРАЗНО И БОГАТО
НА ТЕМИ НАУЧНO ТВОРЧЕСТВО
Мария Чоролеева е родена в гр. Кричим в учителско семейство. Завършва
гимназия в гр. Пловдив, а в Софийския университет се дипломира в специалността българска филология. След двегодишно учителствуване в Пещера става редовна аспирантка на проф. Кристалина Чолакова в Секцията за лексикология и лексикография в Института за български език. Постепенно изкачва
всички стъпала в професионалната йерархия на секцията – от научна сътрудничка и авторка на Речника на българския език до редакторка, главна редакторка и Ръководителка на авторския колектив и секцията. През 1973 г. успешно защитава дисертация на тема „Адективация на причастията в съвременния
български език“ и получава степента доктор, а през 1982 г. е избрана за доцент. През 2005 г. за разработката си „Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език“ е удостоена със степента доктор на филологическите науки, а през 2006 г. е избрана за професор.
Проф. Мария Чоролеева е авторка на повече от 100 научни труда в областта на езиковата семантика, българската граматиката, лексикалната семантика,
лексикологията и лексикографията, съпоставителното славянско и балканско
езикознание, семиотиката. Научното £ творчество обхваща 6 монографии, 8 научни студии, 3 речника, многобройни статии, рецензии и съобщения. Разработките £ правят впечатление с разнообразната си тематика, с поставянето
на интересни и малко изследвани езикови проблеми, и често изненадват както с научнометодологичните подходи, така и в жанрово и езиково отношение.
Значителна част от публикациите £ са на чужди езици – полски, руски, френски, английски. Очевидно М. Чоролеева е изследователка с динамична нагласа и разкрепостено мислене, което проличава и в широкия кръг на нейните
научни интереси – лексикална и теоретична семантика, контрастивна лингвистика, лексикология и лексикография, семиотика и лингвокултурология.
Обект на нейните изследвания е българският език, но не изолирано, а в славянски, балкански и европейски езиков контeкст. Трудовете £ могат да се
групират в 5 направления – семантика, граматика, абревиация, лексикология
и история и теория на лексикографията, участие в създаването на многотомния Речник на българския език.
Трудове по семантика: Най-значителен принос в тази област на лингвистиката е участието на М. Чоролеева в голямото колективно монографично изследване „Българско-полска съпоставителна граматика“, т. ІІІ (София, 1994).
Подходът на авторката е функционално-семантичен, т.е. посоката на анализа
е „от значението към формата“, както самата тя уточнява. Семантичната категория степен е интерпретирана на нивото на дълбоката (дълбинната) семанти92

ка, като са използвани параметри от математическата логика. Авторката
предлага като хипотеза универсален семантичен модел на тази семантична
категория, на базата на който съпоставя двата славянски езика – полски и
български. Акцентът е предимно върху контрастивното представяне на двата
езика, което обаче предполага предварителен анализ на категорията във всеки
един от тях. Монографията „Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език“ (София, 2007) е в известен смисъл продължение и
езиково документиране на предложения универсален семантичен модел, защото семантичната категория степен в нея е изведена от дълбинната универсална семантика на равнището на повърхностната националноезикова семантика на българския език, което позволява да бъде извършен детайлизиран
лексикосемантичен анализ на различните части на речта и в рамките на различни лексикотематични групи думи. Проследявайки семантичната категория степен на всички езикови стратификационни нива, авторката достига до
семантично разкрояване на цялата езикова система на българския език на типове и подтипове с изразена структура и йерархия. В този смисъл, изследването е не само много важно за лексикографското представяне на тази категория в българските речници, особено в многотомния Речник на българския
език, но и приложимо в интегралната и компютърната лексикография. Двете
теоретични изследвания са изградени на базата на творческото съчетаване на
теоретичните принципи на Варшавската и на Московската семантична школа.
Към двете монографии могат да бъдат добавени поредица студии и статии,
които са посветени на частни случаи и детайли от разглежданата проблематика, или на въпроси, свързани със семантичната симетрия и асиметрия на категориите количество и степен в различни езици.
Трудове по граматика: Докторската дисертация на Мария Чоролеева ни
убеждава, че тя е изследователка с подчертано предпочитание към проучване
на гранични, динамични и дифузни граматични явления. „Адективация на
причастията в съвременния български език“ (дисертация за присъждане на
степента доктор, защитена през 1973 г.) е монографична разработка, в която
авторката сполучливо проследява отделните стъпки на една характерна за
българския книжовен език транспозиция. В поредица статии теоретичните изводи на монографичното изследване са адресирани към лексикографската
практика и са приложени като конкретни решения за представянето на адективираните причастия в многотомния Речник на българския език. Нерешените граматични въпроси, които предполагат различна интерпретация, са от
много голямо значение в академичната лексикография. Ето защо лексикографската практика често е мотив и стимул за разработването на такива сложни граматични проблеми, особено характерни за проблематиката на българската глаголна система. Известно е, че в българската граматична литература
особено дискусионен е въпросът за категорията залог на глагола. На нея са
посветени немалко научни усилия на няколко поколения езиковеди. На тази
проблематика е интересната статия на М. Чоролеева „On One Type of Verbal
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Constructions with the Reflexive pronoun Se in Bulgarian”, в която глаголи от
типа на бръсна се и подстригвам се са определени като деятелни, а не като
възвратни.
Трудове по абревиация: Монографията „Съкращаването и съкращенията“ (в
съавторство с Л. Крумова, София, 1982) за първи път в българската езиковедска наука интерпретира абревиацията като динамичен процес, представляващ
специфичен вид словообразуване, което интегрира начини и средства от фонологичното, морфологичното, лексикалното и синтактичното равнище на езика.
Като динамично явление, присъщо на съвременните книжовни езици, съкращаването има отношение към конкретната езикова практика на обществото, а
нейното регламентиране – към книжовната норма. В монографията с успех се
прилагат интегрално подходи, характерни за различните езикови стратификационни равнища – това именно прави езиковия анализ подчертано ефективен.
Теоретичните постановки са приложени в лексикографската практика – „Речник на съкращенията в българския език“ (претърпял две издания; София, 2003)
съдържа 15 000 единици и включва всички типове и модели съкращения, характерни за съвременния български език, като са представени лексикографски
най-употребяваните единици. Като специален принос на второто издание е интернационалната абревиация (буквално заета или калкирана), която е обща за
повечето европейски езици и в резултат на процесите на глобализация и технологична интеграция в съвременния свят прогресивно нараства.
Трудове по лексикология: М. Чоролеева насочва вниманието си към езикови явления, в които има степени и могат да се наблюдават погранични, хибридни езикови форми и имащи динамичен характер. Тази особеност на авторското £ кредо откриваме и в поредицата трудове, посветени на динамиката на
речниковия състав на българския език, особено на проблематиката около заемането и адаптирането на чужда лексика: „За чуждите думи и речниците, отразяващи тази лексика, при съвременното развитие на българското общество
и българския език“ (В: За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения – 98; София, 2000); „Sing Function of the International Lexicon
in the Bulgarian Language from the Standpoint of Current Social Development and
European Language” (В: Сборник с доклади на Гръцкото семиотично дружество; Солун, 2002); „Les changements des significatrins des signes linguistiques –
des mfts de la lexique bulgare sous l`influence du development dynamique social”
(В: Сборник с доклади на Конгреса на Гръцкото семиотично дружество,
1996, т. І ); „Interaction of the Semantic Category „Degree” (In: Papers from
Second Conference on Formal approaches to South Slavic Languages; Sofia,
1997/University Working Papers in Linguistcs, 1998); „За думи от италиански
произход като част от международната лексика в българския език“ (В: Светът на речника. Светът в речника; Велико Търново, 2006). В последните
статии се застъпва тезата за т.нар. „международна лексика“ – лексика по произход от международните езици, която е обща за значителен брой езици.
Предлаганата класификация на чуждите думи диференцира термините меж94

дународна и интернационална лексика, с което по-точно се определя не само
произходът на тази лексика, но и нейната семантика и функции в съвременните книжовни езици.
Трудове по история и теория на лексикографията: Независимо от разностранните си изследователски интереси М. Чоролеева остава трайно привързана към лексикографската проблематика. В нейното творчество ще открием
немалко статии и няколко студии, посветени на теоретични въпроси, свързани с лексикографската практика, с типологията на речниковите жанрове, с
конкретни решения за лексикографското представяне на отделни категории
думи в голям тълковен речник. В това отношение много полезни са направените от нея преработки на частите „Съществително име“, „Прилагателно
име“, „Числително име“. На историята на българската лексикография са посветени студиите: „Историческое и современное состояние болгарской лексикографии“ (В: Теория и история славянской лексикографии. Москва, 2008);
„Съвременно състояние на българската лексикография“ и „История и съвременно състояние на българската лексикография“, в които са очертани етапите
на развитие на академичната лексикография в България и са анализирани основните тълковни речници на българския език, създадени през ХХ в. от академични колективи. Интересна е статията „Класификация на речниците“ ( В:
Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Велико Търново, 2009), посветена на съвременната лексикографска типология. Много
аналитична и с подчертано уважение към основоположниците на българската
академична лексикография е статията „Речник на съвременния български
книжовен език – основополагащ труд на съвременната българска лексикография (по случай 50 г. от издаването му)“ (В: Лексикографията в Европейското културно пространство. Велико Търново, 2010).
Участие в многотомния Речник на българския език: М. Чоролеева постъпва в Секцията за лексикология и лексикография и свързва своята професионална и лична съдба с многотомния Речник на българския език – фундаментален научен проект, обединил усилията на няколко поколения български езиковеди. В този научен колектив Чоролеева прави първите си стъпки като лексикограф, първоначално като член на авторския екип, после като редакторка
и главна редакторка, а близо 15 години и като Ръководителка на проекта
„Речник на българския език“ и на Секцията за българска лексикология и лексикография. Като авторка на речникови статии М. Чоролеева е изработила
над 600 речникови страници от томове І–ХІІ и преработените томове І–V на
Речника на българския език (София, 1974–2009/), което прави над 1 900 компютърни страници авторство. Значителна част от съставените от нея лексикални единици има характер на самостоятелни семантични разработки, а
много от речниковите статии представляват семантични студии, които разкриват семантичната структура на българските многозначни думи и тяхната
функционална и прагматична характеристика в пълнота, което прави този
речник фундаментален в българската езиковедска наука. Още по-сложна и от95

говорна е работата на редактора и главния редактор на многотомния речник.
Като редакторка М. Чоролеева е обработила и обсъдила с авторите над 2 000
речникови страници (над 7 000 компютърни страници), а като главна редакторка – около 2 500 речникови страници (над 7 000 компютърни страници).
Тези количества сами по себе си говорят достатъчно за истинските мащаби на
участието на М. Чоролеева в многотомния Речник на български език. Става
дума за десетилетия изследователски труд, който у нас носи само и единствено морално удовлетворение, за разлика от други страни в Европа и в света,
където още преди 150–200 години академичната лексикография е оценявана
като фундаментална научна проблематика и е подсигурявана с кадри и материални ресурси от най-висшите държавни институции. Може само да се съжалява, че българската наука закъснява и все още не разполага със завършен
голям академичен речник на българския език, каквито речници имат повечето
европейски и славянски езици. М. Чоролеева е от поколението български лексикографи, поело на плещите си непосилната задача да завърши този фундаментален научен проект. Сега, когато това поколение се оттегля от активна
професионална дейност, остава тревожният въпрос – ще бъде ли завършен
многотомният Речник на български език. М. Чоролеева не престава да убеждава и да отстоява пред отговорните инстанции и фактори необходимостта да
бъде субсидиран този фундаментален академичен проект до неговото завършване и отпечатване. Многобройни са нейните участия в международни научни форуми, конгреси, конференции у нас и в чужбина. Член е на едни от
най-престижните лингвистични организации, сред които са Комисия по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите,
Международната асоциация по семиотика, Европейската асоциация по лексикография EVROLEX. В заключение може да се обобщи, че Мария Чоролеева
не е учен с консервативни нагласи. Нейното разнообразно и богато с теми и
научни интерпретации творчество в известен смисъл представя в българското
езикознание тенденцията на лингвистиката от втората половина и края на ХХ
в. да преодолява догматиката на структурализма, в търсене на нови решения
и гледни точки, често приобщавайки методи и подходи на други хуманитарни
и точни науки. М. Чоролеева не изостава от тази тенденция – тя продължава
да участва и да оглавява национални и международни научни проекти, които
представят новите възможности и задачи на академичната лексикография в
съвременната информационна епоха. Извървяла дълъг и плодотварен път в
науката, уважавана и ценена от своите колеги и ученици, Мария Чоролеева си
остава все така деликатно скромна, внимателна и винаги готова да прояви
разбиране, съчувствие и доброта. Дългогодишната £ практика на ръководителка на Секцията за българска лексикология и лексикография налага стил на
тиха, ненатрапчива взискателност и твърдост, на коректност, колегиалност и
взаимно уважение, така необходими в един научен колектив.
МАЯ БОЖИЛОВА
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ЧОРОЛЕЕВ: ЧУРОЛЕЕВ: ЧОРОЛЕЙ/ЦИ/ТЕ/:
ЧУРОЛЕЙ/ЦИ/ТЕ – ИМЕ ПРЕЦЕДЕНТ НА
БЪЛГАРИТЕ
ТОДОР БАЛКАНСКИ, КИРИЛ ЦАНКОВ
Todor Balkanski, Kiril Tsankov
ЧОРОЛЕЕВ: ЧУРОЛЕЕВ: ЧОРОЛЕЙ/ЦИ/ТЕ/: ЧУРОЛЕЙ/ЦИ/ТЕ – A PRECEDENT
NAME OF BULGARIANS
An attempt to clarify the etymology of the rare Bulgarian surname Чоролеев, Чуролеев etc.

Вече почти 40 години събираме информация за това име с география: формите с о в Пловдивско, Кричим, Малко Белово, Трънско; редуване с о:у в Панагюрско.
Носител на фамилията е известен съвременен лингвист, проф. Мария Чоролеева с потекло от Кричим-Малко Белово-Панагюрище; може би панагюрци са пренесли името £ в Трънско. Един Чоролеев е крупен бизнесмен в Бургас.
Ст. Илчев (Илчев 1969: 549) обяснява панагюрското Чуролеев, прието от
него за основна форма по чуролей като име на щуреца, преносно, ‘човек с
писклив глас’. Народната етимология в рода Чоролееви (Панагюрище) свързва името с чуроликам (инф. Мария Чоролеева).
Й. Заимов (Заимов 1977: 181) намира друг етимон в една гатанка, публикувана от Н. Геров (Геров 1978: 567): четири гангала, два пумпала и един чюролей, с отговор: кола с 4 колелета, два вола и колар.
Проф. Мария Чоролеева многократно е участвала в анкети за същността на
нейното име. Разказва случка от Москва, където общува с чуваши, които, заинтригувани от името й, съобщават, че в чувашката антропонимия е познато
същото име Чоролай, чието обяснение обаче не е представено.
За сигурността на представеното от Ст. Илчев чуролей ‘щурец’ беше направено специално изследване: думата е напълно непозната на панагюрци!
Липсва и в познатата синонимия на щурец: сврьчьк, свирчок, цвърчък, квечерня, цуцел, чюрка,чюрнул, джуркал, цръкалец, скрежец, цуцулина (за част от
тях вж. и Геров 1978: 599).
Регистрирано е обаче от Т. Панчев (Геров1978: 327): чоролей с дефиниция:
„Чирлаик, насекомо от рода на щурците“. Приведен е илюстративен материал: Чоролей свири за четири сливи. Безспорно фразеологизмът в значение
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‘Без пари, работя, служа, трудя се’ е останал обаче незабелязан от фразеологичния речник на българския език (II, 1975). Името Чоролеите е регистрирано в Панагюрище. Етимонът по Т. Панчев е в речта на Кюстендилско с регистрация при свещ. Петър Любенов (Любенов 1891: 50). Т. Панчев дава и
друга форма чюрулей, употребена, но необяснена с дефиниция при Н. Геров
(Геров 1978 V: 567). Явно името Чоролеиите:Чоролеев има мотивация в югозападните говори. За панагюрските имена съществува една статия на Богдан
Ланджев, „Панагюр“, която стана кръстник на Панагюрище, (в. Македония
42, 25 Х.1944, 9), където обяснява като типично македонско-български повече от имената на смятаните за староседелци панагюрци, включително и своето фамилно име.
Търсенето в правилната географска посока не затруднява езиковия археолог. Ако панагюрските Дриновци са с име по това на р. Дрин/а, то панагюрските Чоролейци ще да са от селището със сегашната форма на името Чороловци, колибак на Брайчино в източния край на Горна Преспа.
Формата Чороловци е записана от Вл. Пянка (Пянка 1970: 465). Този автор
обаче е оставил ойконима като „неясен“ по онимно значение (219). Съмнението му, съвсем неоснователно, е с етимон чорло за ‘несресан човек’. Няма никакво съмнение, че началната форма на колибака е *Чоролойвци.
Изследването трябва да отговори на още един въпрос: защо в гатанката
„Четири гангала, два пумпала, един чоролей“ чоролеят е коларят. Гледано
анфас, това насекомо действително се персонифицира на колар в седнало положение. Що се отнася до поразяващата близост на българското Чоролеев и
чувашкото Чоролай, възможната етимологична връзка може да бъде само
булгарското име за щуреца „чоролей: чюрюлей“ с -лей като в Телилей (Гори
Телилейски) от чюрю, българско племе, чието име буквално значи ‘народ,
който има удължени глави’. Удължаването на главите се е постигнало с т.нар.
в науката превръзка аймара, поставяна в детска възраст. А дългите, удължените глави, са били съществен антропологичен признак на булгарското царско племе Дуло. Следа от името са калките Имуклар и Главан на село в Старозагорско. Удължена по същество е и главата на щуреца, на чурулея/чоролея.
Анализът откри булгаризъм в българския език като име на щуреца. Чурулей: чюрюлей обаче не е оригинално булгарско име за това насекомо, наричано в чувашкия шарчак, изговор [шерчек], в карачайско-балкарски – сенгиркче, в тур. сtrctr, bocegi, в монг. dэвхрэг. Всички те са звукоподражателни или
представят свиренето на щуреца. Следователно българското чюрюлей за щуреца, със старата мекост на ч, е било полисемантизъм:1) за булгарско племе с
отличителна черта – удължената глава; 2) преносно за насекомо с такава глава, срвн. представата за богомолка в слепок за вид смок, конче: водно конче за
насекомо и под. Възможно е по първото значение на чоролей да е горнопреспанското Чороловци. Логично е да се приеме, че *Чоролейци: Чоролойци е историческото име на селище с калкирани имена Главан и Имиклар (Ямуклар) в
Старозагорско.
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Що се отнася до етимологията на булгарския етноним чурюлей, то трябва
да се каже, че е друга форма на чурулег:чюрклек:чюрюлех, етимологически
дублет на бълг. джурулек, неоснователно свързвано в БЕР (БЕР І: 373, 372) с
глагола джуркам. Наставката -ек е типично булгарска и тюркска в образуването на етноними, геноними. Това значи, че имената чюрюлей:чурулей са
членни на -ек: -ей, основа чюрюл, с бълг. -ил:-ул ‘народ, племе, род’; и чюри
‘дългоглав’, буквално ‘племе/род от народа с дългите глави’. Предполагаме,
че това е било едно от имената на българите при съседите, аналогично на
тур. коджабашлар/ башкафалар за българите, рум. Bulgarie І> cu capul mare.
‘Българинът с голямата глава’ (за българите изобщо) в този език го има също:
Bulgaru <l> tukana glava. ‘Българинът с българската глава’, познатото хондрокефали ‘големоглавци’, с което име гърците наричат българите и под. (за тях
повече при Балкански 2009, 2010).
В този план трябва да се разчитат и етнонимите при днешните тюрки: чюра при киргизите, чур при печенезите, чюри при тюркмените, чурек при хазарите и в буквално значение ‘дългоглавите’, а в преносно ‘булгарите’. За тях
повече информация има при Н. Лезина и Ал. Суперанская (Лезина 1994: 440).
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ТЕРМИНИ ДУМИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НАЗВАНИЯ НА
ЖИВОТНИ
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА
Ekaterina Petkova
SINGLE-WORD TERMS DERIVED FROM DESIGNATIONS OF ANIMALS
The conceptual-semantic categories which the examined secondary designated terms
belong to, are treated in the article. The semantic features from both meanings (of the term
and of the word in general use) which they interact by and on the basis of which goes the
designation transfer, are identified by using the componential analysis.

Вниманието ни е привлечено към темата за термините думи, получени от
названия на животни и техни органи/части главно по три причини. Първата от
тях е трайната тенденция за употреба на съществуващите ресурси на книжовния език в назоваването на специални понятия от различни научни и професионални сфери, която е характерна както за минали периоди, така и за съвременния етап в развитието на езиковата система. (Тук ще отбележим, че макар и голямо количество от термините в българския език да са заемки или интернационализми, те са станали част от системата на българския език и имат своето място в нея чрез отношенията си с останалите понятия от дадената област. По тази
причина и поради синхронния подход, избран във връзка с интереса ни към
съвременното състояние на българската терминология, сме ги включили в изследването). Втората причина се отнася до възможността получените знания от
такъв тип изследвания да намерят приложение в преводната практика и в чуждоезиковото обучение. Третата е свързана с интересните данни едновременно
за универсалното и за културноспецифичното в терминологията, които по-нататък могат да се извлекат от подобни изследвания.
Разглежданите термини думи, получени от названия на животни, представляват интерес и като терминоелементи в състава на словосъчетания. Тук
обаче е изследвана само тяхната самостоятелна употреба като названия на
специални понятия, а участието им в термини словосъчетания ще бъде обект
на друга разработка.
В този доклад се представят сведения по следните въпроси: 1) понятия от
кои специални области се означават с названия на животни и техни органи/части; 2) към какви онтологични категории принадлежат вторично назованите с тях специални същности; 3) чрез какъв начин на семантично преосмис100

ляне са получили названията си термините; 4) въз основа на какви признаци
названията на животни и техни части са избрани да означат разглежданите
терминологични понятия.
Предварителният анализ на семантичната структура и определянето на
начина на семантично преосмисляне се основават главно върху схващанията
за компонентната структура на лексикалното значение (Гак 1977, Кузнецов
1980, в българското езикознание – Попова 1990, Пернишка 1993), върху разбирането за метафората, характерно за теорията на взаимодействието (Арутюнова 1978, 1979, в българското езикознание – Легурска 1982, Попова 1986,
1990, Пернишка 1993) и за когнитивната теория (Алексиев 2006). За основа
при определянето на понятийно-семантичната принадлежност на изходното
название и на вторично означения термин, както и на общия за двете лексикални значения признак, е използвана класификацията на понятийно-семантичните категории в терминологията (Попова 2001/2002), която с оглед на
особеностите на разглеждания материал може да се подлага на по-нататъшно
диференциране.
Названия на животни и техни части/органи са послужили за означаване
на понятия от областта на инженерните науки, биологията, психологията, музиката, архитектурата, спорта и военното дело. В инженерните науки назовават машини и части от машини, уреди и инструменти – напр. терминът амфибия ‘специално превозно средство с повишена проходимост’ (ПТР), и термините гъсеница ‘част на самоходните машини – затворена верига от свързани
твърди звена’ (ПТР), гърбица ‘детайл от механизъм, който придава на работещия заедно с него повдигач или щанга движение със зададено изменение на
скоростта’ (ПТР), скелет ‘опорна конструкция на машина, на която се крепят
другите части’ (ПТР), черупка ‘пространствена форма, използвана за покрития на сгради, в конструкциите на летателни апарати, кораби, машинни части’ (ПТР), гърло ‘съставна част на оръдие’ (ПТР), опашка ‘съставна част на
самолет’ (ПТР). С названия на животни и техни части/органи вторично са означени понятия от биологията, като термина мустачки ‘листни израстъци на
растенията, служещи за прикрепване’ (ТРПН), от психологията, като термините акула, мече, лисица и други, назоваващи стилове на поведение, от музиката, като термина магаре ‘част от струнен музикален инструмент’ (РБЕ), в
компютърните науки с названия на животни вторично са означени компютърни устройства (напр. мишка) и програми (термините паяк, червей, вирус). Също така с названия на животни са означени понятия от областта на спорта
(напр. спортните уреди коза и кон, названието на шахматната фигура кон) и
термини от областта на военното дело като названията на организационните
тактически единици ято и орляк.
По отношение на своята принадлежност към определена онтологична
категория термините-думи, получили названията си от животни и техни органи/части, се причисляват и към предметните, и към признаковите категории,
като значителен превес имат предметните. Единствените регистрирани слу101

чаи на означаване на признакова категория с название на животни принадлежат към група термини от психологията, отнасящи се за стиловете на поведение при конфликт – това са термините сова, мече, акула, костенурка и лисица. Така напр. терминът акула има значение ‘стил на поведение при възникване на конфликт, в който проблемите се решават чрез доминиране и съперничество’, при поведение тип мече проблемите се решават чрез услужливост и
приспособяване, при поведение тип костенурка – чрез избягване, при лисица
– чрез компромис. Както се вижда, при тази група термини названията на животни са използвани за означаване на тип поведение, т.е. за означаване на
действие. Но само при тях от всички регистрирани случаи с название на животно е означена признакова понятийно-семантична категория. При всички
останали случаи с название на животно, т. е. с название на една предметна
същност, е означена друга, отново предметна същност, като на най-ниско
равнище на абстракция вторично означените термини са с най-разнородна семантична стойност.
При всички наблюдавани случаи лексикалните значения на разглежданите
термини-думи и изходните названия на животни се пресичат в един или повече семантични признаци (мотивиращи признаци), т. е. вторичната номинация
е осъществена чрез метафора. Въз основа на сходство (или прилика, подобие)
по форма са назовани техническият термин гърбица и терминът от биологията мустачки. Въз основа на сходство по функция са получили названието си
термините скелет и черупка. При термина скелет със значение ‘опорна конструкция на машина, сграда и под., на която се крепят другите части’ (ПТР)
мотивиращият признак е ‘функция’ – опора, поддържаща цялото. При термина черупка ‘пространствена форма, ограничена от две криволинейни повърхности, използвана за покрития на сгради, в конструкциите на летателни апарати, кораби, машинни части’ (ПТР) значенията на изходното название и получения термин се пресичат, т. е. взаимодействат помежду си чрез признака
‘функция’ – предпазна (осигурява покритие) и поддържаща цялото.
Въз основа на общност по признаците форма и размери е получил названието си компютърният термин мишка.
Поради сходство по форма, разположение и функция са получили названията си термините гърло, крило и опашка. При гърло ‘съставна част на артилерийско оръдие’ (ПТР) мотивиращите признаци са ‘форма’ – издължена и
във вид на тръба, ‘разположение’ – в предната част на тялото/оръдието, ‘функция’ – през него преминава нещо. Същите признаци са послужили за основание при избора на названието при термина крило ‘аеродинамична повърхност
на летателен апарат, която при движение във въздуха служи за създаване на
подемна сила’ (ПТР) – тук мотивиращите признаци са ‘форма’ – широка и
плоска, ‘разположение’ – от двете страни на тялото/самолета и под определен
ъгъл спрямо него, ‘функция’ – създава подемна сила при движението на тялото/самолета. Също въз основа на сходство по форма, разположение и функция е назован терминът опашка ‘съставна част на самолет, която служи за
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осигуряване на устойчивост и управляемост на летателен апарат’ (ПТР) – тук
конкретните стойности на мотивиращите признаци са ‘форма’ – плоска, ‘разположение’ – в задната част на тялото/самолета и под определен ъгъл спрямо
него, ‘функция’ – осигурява равновесие при движението на тялото/самолета.
В резултат на прилика по форма/външен вид са получили названията си
термините коза и кон (спортни уреди) – във вид на тяло с определени размери
и с 4 крака.
Въз основа на сходство по семантичните признаци свойство и място
на действие са назовани термините ято ‘организационно-тактическа единица
в българската бойна авиация до 1945 г., въоръжена с 10 еднотипни самолета’
(ВТР) и орляк ‘организационна тактическа единица в българската бойна авиация до 1945 г., въоръжена с 20 – 40 еднотипни самолета’ (ВТР) – ‘свойство’ –
състои се от някакви еднородни елементи (птици/самолети), като въпросният
признак ‘свойство’ съдържа в себе си и признака ‘количество’ – множество
(съставни елементи); другият семантичен признак, чрез който си взаимодействат значенията на общоупотребимите думи ято и орляк и на термините ято
и орляк, е ‘място на действие’ – във въздушното пространство.
Поради сходство по признака начин на действие са получили названието си термините вирус, паяк и червей. Названието на термина паяк със значение ‘програма, която търси и сортира информация в мрежата по зададени категории’ (РНДЗ) е резултат от пренос на названието поради прилика по начин
на действие – програмата ‘функционира подобно на движението на паяк’.
При термина вирус мотивиращият признак ‘начин на действие’ се конкретизира чрез признаците ‘заразява организма/компютъра отвън’, ‘разпространява
се и се размножава’ и ‘нанася вреда’. При термина червей ‘компютърен вирус, който се саморазпространява’ (РНДЗ) мотивиращите взаимодействието
признаци имат конкретна стойност ‘начин на разпространение и начин на
възпроизвеждане (прониква в организма/компютъра отвън, саморазпространява се, самовъзпроизвежда се)’.
При термините от психологията, означаващи стилове на поведение при
конфликт, мотивиращият вторичното назоваване признак е отново ‘начин на
действие’, който на по-ниско ниво на абстракция се конкретизира като ‘тип
поведение’, но в най-конкретната си стойност (плахост при поведение тип
костенурка, хитрост при поведение тип лисица, агресивност при поведение
тип акула и т. н.) се свързва с качества, приписани на въпросните животни от
човека вероятно както въз основа на неговия опит, така и на субективните му
представи, т. е. произтичащи от субективна оценка.
Също така, както стана дума в началото, термините думи, получени от названия на животни, могат да бъдат 1) такива, които са образувани на българска
почва, 2) семантични калки (като компютърните термини мишка, червей, паяк) и материални заемки (образувани в чужда терминология и пряко пренесени в готов вид в българския език, като напр. дентикули с вътрешна форма
‘малки зъби’ и със значение ‘декоративни елементи във вид на малки блокче103

та в античната гръцка архитектура’, вирус ‘компютърна програма’, амфибия
‘превозно средство с повишена проходимост’).
В заключение ще посочим, че наблюдаваните тенденции при означаването
на специални понятия с названия на животни могат да послужат в практиката
на специалистите от различните научни области при назоваването на нови
терминологични понятия, както и при превода на термини. Изучаването им е
необходимо и във връзка с развитието на многозначност и омонимия при термините. Тъй като названията на животни не са неограничени като количество, е възможно някои от тях да се натоварят с много значения както в отделните частни терминологии, така и в терминологията на българския език като
цяло (като споменатите термини кон ‘спортен уред’ и кон ‘шахматна фигура’). Тяхното добро познаване ще бъде основа за стандартизирането им, с което те да се запазят или да се модифицират по такъв начин, че да не затрудняват научната комуникация.
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ХРИСТИНА ПАНТЕЛЕЕВА –
ЗА РАВНИЩАТА И СТИЛА
Христина Пантелеева е изследователка с ясен профил, собствен стил и заслужено място в българската езиковедска наука. С успешната си реализация тя
се откроява на три лингвистични равнища – граматика, лексикография и социолингвистика. Спечелена за езикознанието от своите бележити учители Л.
Андрейчин и Ст. Стойков, Хр. Пантелеева принадлежи към поколението български езиковеди, закърмени с любов към езика не само чрез университетски
лекции, но и чрез прекия си контакт с богатството на българския език, до което се докосва още по време на провежданите летни студентски експедиции за
събиране на материали за Българския диалектен атлас.
Водена от любовта към езика, след завършване на висшето си образование
и кратка учителска дейност Хр. Пантелеева започва работа в Института за
български език. Първата £ голяма любов през нейната почти четиридесетгодишна работа в института е граматиката. В Секцията по съвременен български език се занимава първоначално със справки и консултации по езикови
въпроси, с писане на езикови бележки, и така – вече опознала диалектното
богатство на българския език – придобива солидни познания в областта на
книжовната норма и езиковото строителство. Важна роля за изграждането £
като учен през този период изиграва участието £ в изработването на Правописния речник на съвременния български книжовен език (1983) и Обратния
речник на българския език (1975).
Докато е в Секцията по съвременен език, възниква интересът £ към глагола и неговите категории – интерес, който Хр. Пантелеева запазва през целия
си научен живот. Най-забележителното £ постижение в тази област е книгата
„Кондиционалът в съвременния български книжовен език“ (София, 1998). В
тази книга от позициите на функционалната граматика Хр. Пантелеева разглежда българския кондиционал като член на йерархичната система на българските глаголни модуси, отчитайки зависимостите между кондиционала и
всички останали категории, с които той влиза в отношения при изпълнение
на функциите си на равнището на изказа. Най-яркото постижение на авторката е ясното разграничаване между формите на кондиционала (бих ял) и на бъдеще време в миналото (щях да ям) от стойностите на техните функции на
равнището на изречението. По нов начин и на високо методологично равнище е решен и въпросът за мястото на формите на кондиционала и на бъдеще
време в миналото в семантичната (модалната и темпоралната) система на
българския глагол. Последната глава на книгата е студията „Простото условно наклонение през Възраждането (в конкуренция с книжовния кондиционал)“. В нея за първи път се показва как това наклонение, широко използвано
тогава от книжовниците, е функционирало – чрез илюстриране с примери от
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собствената или литературната им практика (оригинална и преводна). Тъй като се смята, че то е възникнало по-късно от старобългарския кондиционал,
авторката е представила своята оригинална и приносна хипотеза за появата
му през ХVІІ–ХVІІІ в. Понеже години наред простото (синтетичното) условно наклонение (ядвам) се е представяло почти фрагментарно в граматичната
литература, Хр. Пантелеева, съпоставяйки го със съвременния книжовен кондиционал, е доуточнила семантичната му характеристика, т.е. че е не само
potentialis (по Андрейчин), но и – irrealis.
В средата на 60-те години на миналия век житейските превратности насочват Хр. Пантелеева към Секцията по лексикология и лексикографията, с която е свързана най-продължителната £ научна дейност в Института за български език. След постъпването си в тази секция тя се включва в колектива на
многотомния Речник на българския език. Хр. Пантелеева е авторка на стотици
речникови статии за лексикални единици с разнообразен характер и сложна
функция – глаголи, прилагателни, съществителни, наречия, предлози, представки. Колегите, с които е работила, определят като отличителни белези на
лексикографската £ работа задълбочените лингвистични познания, изключителната прецизност, високия професионализъм и забележителното трудолюбие. Макар че днес вече не е член на колектива, Хр. Пантелеева продължава
да следи с жив интерес работата на лексикографската секция и да откликва
компетентно и професионално при решаване на сложни лексикографски въпроси.
Още в университетския кръжок по съвременен български език, ръководен
от Л. Андрейчин, у Хр. Пантелеева се събужда жив интерес към съграденото
от строителите на българския език. Чрез дипломната си работа, посветена на
словотворчеството на Ал. Теодоров-Балан, тя навлиза надълбоко в създадената от него твърде богата книжнина, наблюденията над която я довеждат до
написване по-късно на няколко статии с интерпретации на специфичната му
лексика, както и на два обобщаващи отзива за целокупната му дейност. Тяхната цел е да покажат, че именитият лингвист не само „кове“ често „чудати“
нови слова, но и широко заимства от народната реч словообразувателни модели и лексеми, когато предлага заместници на ненужните заемки, проникнали у нас.
Пак ориентирано към езиковото строителство е приносното изследване
„Лексикографските трудове на Ив. Богоров“ (1971), в което се представя системно лексикографската дейност на изтъкнатия книжовник. По-късно Хр.
Пантелеева ще я съпостави с именития „Геров речник“ в статията си „Лексикографските трудове на Иван Богоров и Речникът на българския език от Найден Геров“ (2002), за да акцентува на значимостта £ в контекста на историята
на българския език. В резултат на постоянната £ работа с лексикалните картотеки в Секцията за българска лексикология и лексикография, и по-точно с
архива на Възраждането, се появява нейната статия „За някои нови употреби
на предлога въз в българския книжовен език“ (1973). В нея се проследява се106

мантиката на предлога и използването му през ХІХ в. от нашите книжовници
след глаголи и глаголни изрази, което от своя страна илюстрира процеса на
изграждане на новобългарския книжовен език през този период. Свидетелство за трайния интерес на Хр. Пантелеева към отбелязаната проблематика е
без съмнение и споменатата вече нейна студия за простото условно наклонение през Възраждането.
В края на 80-те години на миналия век Хр. Пантелеева започва да се занимава активно със социолингвистика. В основата на тези занимания стои трайният £ интерес към речевата комуникация, към проблемите на езиковата култура, интерес, създаден още по време на работата £ в Секцията по съвременен
български език. В резултат на този интерес възниква една монография и десетина статии, изнасяни обикновено като доклади на периодично провежданите
конференции по социолингвистика и публикувани редовно в Проблеми на социолингвистиката.
Много широк отзвук получава излязлата през 1994 г. „Граматика на вежливата реч“. В книгата си с подчертано българска насоченост Хр. Пантелеева
се спира на един важен момент от културата на човека и в частност от езиковата култура на съвременния българин – вежливата реч, която определено се
пренебрегва от широките кръгове на носителите на езика и особено от младежта през последните десетилетия. Целта на книгата е възможно най-широк
кръг читатели да получат познания за средствата – граматични и лексикални
– чрез които в съвременната езикова практика се осъществява вежливо речево общуване. Наблюденията и изводите се основават както върху говоримата
реч, която може да се чуе в съвременността на улицата, в магазините, в учрежденията, в превозните средства, по радиото и телевизията, в кината и театрите, така и върху писаната, т.е. художествената литература и публицистиката. В хода на изложението на изследваната проблематика се правят съпоставки с други европейски езици, за които се предполага, че са повлияли върху
българския по отношение на речевия обмен на вежливост.
Както посочва Ст. Калдиева, „пишейки леко, с висока езикова и стилистична култура, Хр. Пантелеева посвещава ред публикации на правописни и
правоговорни въпроси, на речевата практика“. Проявявайки истинска загриженост за състоянието на родния език в края на ХХ в., в период на засилена
глобализация и интернационализация, Хр. Пантелеева му е посветила две
свои значими синтетични изследвания, а именно доклада си на ХІІ международен конгрес на славистите (Краков, 1998 г.) „Колебания категории непереходности/переходности в современной болгарской речи“ (1999) и доклада си
на научната конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на
Ст. Младенов, озаглавен „За заемките с оглед на съвременната българска езикова ситуация“ (2005).
Непременно трябва да се отбележи преподавателската дейност на Хр. Пантелеева. Започнала през 70-те години в Софийския университет като асистентка по морфология на проф. Л. Андрейчин, в началото на 80-те години тя
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чете два теоретични курса лекции във Варшавския университет: по историческа граматика и по съвременен български език (морфология и синтаксис), а
също така е лекторка по български език на студентите българисти. През учебната 1986/87 година изнася лекции по съвременен български език (морфология и синтаксис) в полувисшия институт за прогимназиални учители в Кърджали, а през 1991/1995 г. – по правоговор (фонетика) на студентите по актьорско майсторство в НАТФИЗ.
От една страна, стилът на Хр. Пантелеева може да бъде наречен стил на
уважение към себе си, стил на уважение към работата, която вършиш. И това
себеуважение събужда уважението и респекта на другите, което проличава
както от отношението към нея на колегите и учениците £ в България, така и
от отношението на чуждестранните учени, с които е поддържала и поддържа
контакти вследствие на лекторската си дейност във Варшава и контактите,
създадени при международни форуми. От друга страна, това е стил на уважение и респект към другите и преди всичко към учителите. Хр. Пантелеева се
отнася с безкрайна почит към двата колоса на българската граматика – Ал.
Теодоров-Балан, на чието творчество посвещава няколко статии, и Л.
Андрейчин, когото в посвещението в книгата си за кондиционала тя определя
като „моя пръв и единствен учител по граматика“. Стилът Хр. Пантелеева
има и друга особеност – чувството за „кастова“ принадлежност към българската езиковедска общност. Хр. Пантелеева с гордост и многократно изразява
принадлежността и свързаността си с тази каста, чувството, че е част от дело,
което има велики предходници. Тя обича да припомня онова, което са направили хората преди нас. Уважението £ към себе си и към другите проличава в
начина, по който Хр. Пантелеева пише и говори – ярка нейна особеност е красивият, чист и благозвучен български език, който не може да бъде повлиян от
никакви глобализации и интернационализации.
Накрая искам да спомена и още нещо, без което бегло щрихованият тук
портрет на Хр. Пантелеева би бил непълен – насочвайки дъщеря си Яна към
езиковедското поприще, Хр. Пантелеева дава принос към изграждането на
българската традиция и в тази област. Защото – да си отговорим с ръка на
сърцето – колко от нас, изпълнени с радост и удовлетворение от това, което
са постигнали в езикознанието, биха насочили и децата си по този път?
ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА
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ПРОЯВИ НА ЕЗИКОВАТА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
НА ЛЕКСИКАЛНО РАВНИЩЕ В РЕЧТА НА
НАЙ-МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ В АЛБАНИЯ
ЛУЧИЯ АНТОНОВА-ВАСИЛЕВА
Luchia Antonova-Vasileva
INCIDENCES OF THE LANGUAGE INTERFERENCE ON THE LEXICAL LEVEL IN
THE SPEECH OF THE YOUNGEST BULGARIANS IN ALBANIA
The aim of the paper is to describe the cases of the language interference between
Bulgarian and Albanian language on the lexical level in the both most specific registers
(styles) of the communication – daily, of everyday life and public cultural, scientific.

Българските говори в Албания неведнъж са привличали вниманието на изследователите. Обикновено изследванията си поставят за цел да разкрият
особеностите на традиционните диалектни системи на населението от български произход в областите Гора, Голо бърдо, Преспа и Корча.
В този доклад на наблюдение се подлага речта на най-младите носители на
българските диалекти – младежите от средните училища. В процеса на общуване в семейна среда и сред представителите на малцинствената общност те
употребяват своите регионални диалекти. В началното и средното училище
те не изучават своя майчин език. В резултат от това в езиковия им статус се
развивава неравностоен – отнемащ билингвизъм (Хъдсън 1995), като езикът
на държавата се овладява на равнището на литературния код и на съвременното обществено-културно познание, а майчиният език се познава и ползва
само на равнището на битовата комуникация и само в своя регионален вариант.
Цел на настоящия доклад е да разкрие случаите на езикова интерференция
между български и албански в езика на младежите на лексикално равнище в
двата най-специфични регистъра (стила) на комуникация – ежедневен, битов
и обществено-културен, научен.
Поради изучаването на албански език още от ранна детска възраст, езикова интерференция между български и албански в речта на най-младите може
да се отбележи дори и при употребата на някои общобългарски лексеми. Например в албански прилагателното gjatë има значение ‘дълъг’, но се употребява и със значение ‘висок’. Същото важи и за прилагателното shkurtë – ‘къс;
нисък’, срв. Rrugë e gjatë ‘дълга улица’; Djalë i gjatë ‘високо момче’ (Fjalor
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1984). Тази особеност се наблюдава в писмените работи на младежите от Голо Бърдо. По фонетичния облик на лексемите личи, че те са познати от родния диалект, но се употребяват със значенията на албанските им съответствия. Например: Баща ми е дълг (Есм., писм.) # Той не е много висок, Тя не е
много висока (Грей, писм.); Майка ми е къса и малко дебела # Аз съм ниска
(Грей, писм.). Интерференцията в семантиката и употребата на прилагателните показва смесване на параметричните им значения (Апресян 1974), като под
влияние на албанския се отстранява разликата между вертикалните висок#нисък (човек – ръст) и хоризонталните дълъг#къс (път – растение) параметри.
Впрочем и на българския разговорен език е присъщ глагол издължавам се,
издължа се със значение ‘порасна на ръст, стана по-висок’, което се дължи на
връзката между сементиката на прилагателните.
В лексико-семантичната група на качествените прилагателни е отбелязана
и употреба на общобългарски лексеми с по-общо значение на мястото на непознати за младежите думи от диалектната реч. Така, въпреки че на книжовното българско кестеняв < кестен в албански има точно съответствие
gështenjtë – ‘кестеняв’ < gështenjë – ‘кестен’, младежите употребяват прилагателноот червен: Тя имат куса, права и червена коса (не е отбелязано диалектно съответствие на книжовното прилагателно кестеняв). По същия начин
вместо прилагателното рус се употребява жълт, съответно в специфичния
диалектен фонетичен облик: Има дълга, желта и права коса (Есм., писм.) #
Косата £ е много дълга и руса (Грей, писм. ). В традиционния диалект е отбелязано прилагателно плав – ‘рус’. В българско-албански речник на прилагателното рус се посочват съответствия biond (вероятно заемка - срв. blond ) –
me flokë blonde, но и verdhë, чието основно значение е ‘жълт’. Може да се
предположи, че прилагателното biond е по-ново или с по-ограничена употреба, защото то не е включено в Етимологичния речник на (Майер 2007) и в
Тълковния речник на албанския език. Затова употребата на прилагателни за
цвят вместо прилагателни със специализирано значение за цвят на коса вероятно също се дължи на интерференция с албански език.
На семантично равнище поради интерференция с албански език се наблюдава употреба на книжовната лексема обичам със значение ‘искам’, както и
на книжовната искам – със значение ‘обичам’. Срв. в албански: dua – ‘1. искам, желая; 2. обичам’; синоним dëshiroj – ‘желая, искам’; който има синоним
и пароним dashuroj – ‘обичам, любя’. Що се отнася до диалекното съответствие сакам, което е характерно за региона, то, както е известно, отразява
специфични фонетични и семантични особености – затвърдяване на съгласната, преплитане на значенията ‘искам’ и ’мисля’ (Мирчев 1950: 69–78). Следователно тук може да се търси още един случай на балканско-романски паралелизъм на лексикално и семантично равнище, който обхваща както книжовния български език, така и диалектната област. Срв.:
Аз съм Гоярт. На 19 години съм. Роден съм в Дибре. Моя фамилия живее
там…. Много обичам да идам в България. Сакам да следвам там. (Г., писм.);
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Аз искам много мойа стая (Гент., писм.).
Естествено в речта на младежите се употребяват много думи от международната лексика (Чоролеева 2000), които са свързани със съвременния бит и
се срещат и в книжовния български език: До ручек бях в къщи, а по ручек излизав с приятели на кафе (Амар., писм.); Ти имаш сако многу лепо (Г. Бърдо);
И` кье те зе`ма на те`лефон. (Анд., устн.); И`скам за во Булга`рийа да на`йме
е`дин авока`т мно`гу у`баф, разби`раш ли, за паспо`рт, за да би`ди ма`ло по`
бърго; А`с се`га кье о`дам и кье ме`тнам си`чкьи докуме`нти та`мо, во Булга`рийа. Йа кье фъ`рльа докуме`нти за пашапо`рт. (Арг., устн.)
Заемки от албански, които всъщност представляват думи от международната лексика, са и редица названия, свързани с различни елементи от градския и обществен живот, образованието и други. Например стацион (спирка):
Аз живея до стационот (спирка) от метрото (Есм., Г. Бърдо); бу”рса (стипендия), но”та (бележка) - Та”йа бу”рса не” йе за но”та. Та”йа бу”рса йе за
ле”п да йа”дит. (Фл., устн.). Тези думи обикновено се адаптират към морфологичните и словообразувателни особености на диалекта: Ти трйа`бва компьу`теро за ле`кцийа? (Анд., устн.); Во комп’у`теро го и`ма та`мо (Арг., устн.). Това отново потвърждава жизнеността на диалектния регионален код за
общуване.
В диалекта се употребяват и някои думи от чужд произход, които съответстват на сходни заемки в български: Това момиче свири с флаута (Ам., Голо
Бърдо) ≈ флейта. Заемката от турски е характерна за редица български говори (Български етимологичен речник 1986).
От албански език се заемат в диалекта названията на различни съвременни професии, на които в български съответстват думи от международната
лексика. Срв.: газета`р (журналист) - Е`ден газета`р го и`ма пи`сано от
цъ`ркоф (Анд., устн.) Както личи от примерите, тези заемки са от различен
произход и отразяват културната история на албанския народ. Думата газетар < газета е заемка от италиански е била позната през Възраждането и непосредствено след освобождението и в българския език (Речник на редки, остарели и диалектни думи 1974).
Други заемки отразяват и представляват албанска лексема, която е сходна
на българската от ономасиологична гледна точка. Например в български писател <пиша - шкримта`р < shkrimtar < shkruaj (писател) - И`мат и е`дна
дру`га кни`га „Бу`лгарите во Албанийа”. Е пи`сано, го и`мат пи`сано е`ден
шкримта`р булга`р, го и`мам че`тено йа, ама не го` паме`твам и`ч. (Анд., Г.
Бърдо).
Като примери за превключване на езиковия код може да се разглеждат
случаите, при които в процеса на речта се използват думи или цели изрази на
албански при наличието на български съответствия на диалектно равнище:
И`ма рабо`тано три` го`дини на фша`т Елбаса`ни, се`ло от Елбаса`н (Анд.,
Голо Бърдо); И”мат вре”ме шту не” сум пòйден. Ska rug; Не”ма пòт. (Ресм.
и Леон., Голо Бърдо); Мо`ша ти`ме. – ‘моя възраст’ (Анд., устн.).
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Най-силно интерференцията между албански и български език се наблюдава при тематичния кръг културната и научната лексика, защото за назоваване на подобни понятия не съществуват думи в диалекта. В речта на младежите от български произход в това отношение се проявява трудно преодолим
езиков дефицит, като обучението по книжовен български език, история и литература на практика се доближава до чуждоезиковото обучение. Естествено,
още по-трудно се преодоляват разликите в терминологията, свързана с уроците по география, биология, химия и дори математика, колкото и парадоксално
да изглежда това на пръв поглед. Срв. например в албански и естествено в
речта на младежите trekëndësh – ‘триъгълник’. Макар че в албанската дума се
открива лексемата kënd – ‘ъгъл’, която е с общ произход с тази в български
език, както е и общата заемка от турски qoshe – кьоше, в крайна сметка българският термин е непознат за младежите. Дори и в речта на представителите
на по-старото поколение преобладаващата част от абстрактната лексика,
свързана с историята и културата, е албанска. Например: О`ва е би`дено во
лу`фтата (войната).
От направения преглед на езиковата интерференция между българските
регионални диалекти и албанския език в речта на най-младите на лексикално
равнище става ясно, че те отразяват жизнеността на диалектните системи.
При интерференцията на лексемите от тематичния кръг на битовата лексика
се отразяват преди всичко процеси на семантично преплитане, които може да
се свържат и с по-стари езикови сходства на балканска почва. При интерференцията на равнището на съвременната обществено-културна лексика се
наблюдават процеси, които са сходни с тези в българския език.
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ЛЕКСИКАЛНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОНЦЕПТА
МЪРЗЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА
НА СВЕТА
МАРИЯНА ВИТАНОВА
Mariyana Vitanova
LEXICAL PRESENTING OF THE CONCEPT LAZINESS IN THE BULGARIAN
LINGUISTIC WORLD PICTURE
The characteristics of national culture are expressed in the lexical system of the language.
The article deals with the name’s forms which mean laziness, lazybones and the adjective
lazy in the standard Bulgarian and in the Bulgarian dialects too.

През втората половина на ХХ в. в лингвистиката постепенно се наложи антропоцентричният модел за изследване на езиковите явления, което доведе до
смяна на научните приоритети. Изследователските интереси се насочиха към
езика не просто като статична система, а като явление, тясно свързано с обществото, етноса и културата. Освен като средство за общуване, езикът започна да се изучава и като част от културата и познавателния опит на човека.
Едно от основните понятия, с които оперира етнолингвистиката и нейното
по-младо разклонение лингвокултурологията, е концептът. На проблема за
неговата природа и същност е посветена обширна литература, но въпреки това все още няма еднозначно тълкуване. В работата се приема формулираното
от В. А. Маслова разбиране за концепта като ментално-когнитивна същност,
която има езиково изражение и отразява културно-националната представа на
човека за определен фрагмент от действителността (Маслова 2004).
Особеностите на националната култура се въплъщават експлицитно или
имплицитно до голяма степен в единиците на лексикално равнище. Концептът се състои от две основни части – понятийна и културнофонова, или конотативна. Понятийната част на концепта съставя основата на лексикалното
значение на думата и е фиксирана в лексикографските източници. За опора в
разкриването на съдържателното ядро на даден концепт служат данните от
тълковните и синонимните речници на даден език. Съотношенията между
значенията и концептите имат сложен характер. Езиковите средства със своите значения предават само част от съдържанието на концепта, което се потвърждава от многобройните синоними, различните дефиниции, определения
и текстови описания на един и същ концепт. Значението на думата е само
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опит да се даде обща представа за съдържанието на определен концепт, да се
очертаят неговите граници, да се представят отделни негови характеристики
в дадена лексема (Болдырев 2001: 26–27).
В значението на лексемите за мързел в българския език се включват семантичните признаци нежелание за работа, за дейност, отсъствие на дейност и състояние на бездействие. Мързелът е антоним на другия важен за
светогледа на българина концепт – трудът, чиито лексеми репрезентанти
включват семантичните признаци дейност, целесъобразна, изискваща напрежение, създаваща, с помощта на оръдията за производство.
Реализацията на концепта мързел на лексикално равнище е разнообразна.
В българския книжовен език, и особено в диалектите, се употребяват лексеми
с различна вътрешна форма. Целта на статията е да бъдат представени названията за мързел, мързелив човек и прилагателното за качеството мързелив,
които се срещат в българския език и неговите диалекти.
Основната лексема в книжовния език и в повечето говори за изразяване на
отсъствие на желание за дейност е мързел. Произходът ù е свързан с глагола
мързя, мързи ме, срв. стб. ìðúçýòè „отвратителен съм“. Други словообразувателни варианти, образувани от същия корен, които се срещат в диалектите,
са: мърза//мръзà//мрза – Който няма мърза, мила му е работата (РБЕ ІХ).
Оста я мързата, на ти я бързата (РБЕ ІХ). Който няма мърза, мила му е работата (РБЕ ІХ). У нèго мръзà нèмаше (Самоковско). Той мрзата не умàра
човèка, а сал го мỳче (Рабиша, Белоградчишко). Мъ фàчъ мързà (Ново село,
Видинско). Обтегнал се како дембел от мърза (Прилеп); мързева – Ако заработи някоя во мързева у понеделник, са недела ке работи мързеливо (РБЕ ІХ);
мързèш//мръзèш//мрзеш – Мързеш благо не руча, а ново никога не носи (РБЕ
ІХ). Мръзèшо нèма да те докàра до нùкъде (Самоковско). Налèгнала го беднотùйа от мръзèш (Ихтиманско); Фанà ме мрзèжо (Софийско); мързòч (Рабиша, Белоградчишко); мързелèштина (Хасково); мрзосвèтштина (Доброславци, Софийско) и т.н.
Лексемата мързел може да означава и мързелив човек. За изразяване на същото значение се употребяват още названията мързеливец (РБЕ ІХ);
мрзел’ùвец (Доброславци, Софийско); мързелùвко (РБЕ ІХ); мързелùвщина
(РБЕ ІХ); мързелàн (РБЕ ІХ); мързелàнко (РБЕ ІХ); мързелàнковец (РБЕ ІХ);
мързльо//мръзльо – Коа дошло време за копане, за прашене, отишол мързльо
и от пуста мърза пак така беше се вратил дома (БЕР ІV); мързло (Прилеп);
мрза (Рабиша, Белоградчишко) и др.
Лексемите за мързелива жена са мързелàна (РБЕ ІХ); мързелàнка (РБЕ ІХ);
мързелùвка (РБЕ ІХ); мързелùвщина (РБЕ ІХ); мързелỳша (РБЕ ІХ); мръзла
(БЕР ІV) и др.
Прилагателните имена за изразяване на качеството мързелив, които се срещат в книжовния език и диалектите, са мързелùв//мръзелùф//мръзилùф – Синò
ù е мръзелùф, затовà нèмат нùшто (Самоковско); Онà бèше тòлку мръ114

зилùва (Хърсово, Мелнишко); мързлив – За трù сèла е мързелùф (Ново село,
Видинско); мрзлùф – Мрзлùв е, кàра го сàмо на спан’è (Рабиша, Белоградчишко); мързян – Почваме пак да се гоним, ала играта ни е някак мързян
(РБЕ ІХ); мързелùвичък (РБЕ ІХ); мързелàнковски (РБЕ ІХ); мързелàнски
(РБЕ ІХ); мързелùвски (РБЕ ІХ); мързòстен (БЕР ІV); мързосвèтен (Софийско) и др.
Наследници на стб. ëýíü (*lěnь, рус. лень, чеш. líný, пол. leń, горлуж. lĕni –
БЕР ІІІ) мързел са лексемите лен (Котел, Странджа, Оряховско), лень (Кюстендилско), лйềнь (Странджа), л’àн’а (Ново село, Видинско) и словообразувателните варианти лèност, лèнност, ленùвост, ленùвство.
Мързеливият човек се назовава ленùвец, ленлùвец (ЮЗ България), лèнкьо
(Странджа), лèнтьо, лèнчо, л’àнчо (Банско), а мързеливата жена – ленùвка.
Названието лентяй е заето от руски език, но произходът му е свързан също със стб. ëýíü.
Прилагателното със значение мързелив, образувано от корен лен-, се среща
в различни словообразувателни варианти – ленùв, лен’àф (Крумово, Преславско), лèн’аф – Тùа сегà са лèн’ави младùте (Самоковско), л’àнйоф (Ново село, Видинско), л’àнаф – Такòва л’àнаво дèте ни сàм видувàла (Хърсово, Мелнишко), ленлùв (ЮЗ България), ленивичък (РБЕ Х), лèностен и т.н.
Мързелът, нежеланието за дейност в народното съзнание се свързва с излежаването. Производни от глагола лежа (стб. ëåæàòè, ëåæ©), срв. мързелив
човек – лèжак – Нòгу рабòти, нè е лèжак он (Бобошево, Дупнишко), лèжяк
(Софийско, Кюстендилско), Знàеше се, òти тàта лèж’аци не обùча (Самоковско), лèжек (Говедарци, Самоковско; Смолско, Пирдопско), лèжляк
(Ихтиманско); Че му купỳваш бомбòни на тòа лèжляк (Доброславци, Софийско), лèжник – Такòф лèжник у живòто аùр не вùди (Самоковско), лежàч –
Тòа да га не кàниш за рàботу, òн е лежàч (Рабиша, Белоградчишко; Ботевградско); мързелива жена – лежакùня, лежекùня (Говедарци, Самоковско),
лèжла (Бобошево, Дупнишко), лежлякùня (Ихтиманско); мързелив – улèжин
– Ни мò се рабòте, улèжин човèк е, такà си е свикнàл (Хърсово, Мелнишко)
и др.
От корена на старобългарския глагол äýàëàòè и предлога без са възникнали облиците безделие, т.е. отсъствие на дейност и бездèлник. По подобен начин са образувани и облиците безрабòтник, мързелив мъж, т.е. мъж без работа (Самоковско) и безрабòтница, мързелива жена, без работа (Самоковско).
Получаването на нещо без труд, на готово, мотивира названията за мързелив готовàн – готовàн детè (Доброславци, Софийско), готовàнски (БЕР І);
мързелив човек – готовàн (Доброславци, Софийско), готовàнец (Рабиша, Белоградчишко), готовàнин (Доброславци, Софийско; Ихтиманско), готовàновец (Доброславци, Софийско), готованджùа – Йа дòма готованджùи не
сàкам (Самоковско); мързелива жена – готовàнка (Ихтиманско), готовàнов115

ка (БЕР І), готованджùк’а – Не мòжем £ да сам готованджùк’а, òти нèма
кой да ми срабòтуе (Самоковско) и др.
В балканските говори за значенито мързел се употребява и лексемата нехар, образувана от отрицателната частица не и хар < стб. õàðü (БЕР ІV), срв.
нèхар (Копривщица), От н’èхар не може ни кêштата си да помет’ê, ни
дицàта си да омùйе (Тетевен), нехàр (Еленско), нèхър (Пирдопско) и др.
Мързеливият човек се назовава нèхар (Копривщица), нехрùвец (РБЕ Х),
нèхрьо (Копривщица), нехрùвщина (РБЕ Х). Мързеливата жена е нèхра – Т’а е
една нехра, ешът ù н’ама (Копривщица), нехривщина (РБЕ Х) и др.
Качеството мързелив се изразява чрез прилагателните имена н’èхарен (Тетевен), нехрùв – Технийа мъж е толкова нехрив, че не фтасва и на воловете
да си порине в оборат (Копривщица), нехрùвичък (РБЕ Х) и др.
Освен разгледаните названия, които имат по-широко разпространение, се
срещат и лексеми, които са с локална употреба. Откриват се и единични названия, срв. мързелив човек – калпùна (от прил. калпав – Странджа), мухàр (от
муха, т.е. човек, който брои мухите, бездействайки – Еленско), къртòнек (от
кърт, къртица – Горнооряховско); мързелива жена – мỳхл’а (Търновско),
вòнтъ (от стб. âîíý ‘миризма, аромат’ – Унъс вòнтъ йъ мързù дъ глèдъ, чи
лòзе шъ купàе – Енина, Казанлъшко); прилагателно мързелив – гỳтаф –
Тòлку е гỳтаф мажò ù, че се не трàе (Самоковско), гỳздраф (Самоковско) и
др.
Някои названия имат допълнителен семантичен нюанс, напр. жèгар означава мързел, отпуснатост, която обхваща човек или добитък при лятна жега –
Фанàл го е жèгара и нèште да рабòти (Ботевградско).
Преносните значения на някои лексеми също могат да се превърнат в репрезентанти на концепта мързел в някои от диалектите, напр. бùволче –
Испадù бùволчето „мързела“ (Ботевградско), тръфòл, търтей – От
тръфòл’е „мързеливи хора“ дòма нèма нỳжда (Самоковско) и др.
Освен изброените дотук лексеми в диалектите се откриват още редица названия, някои от които заети от съседните езици, направо или чрез адаптация
към българските езикови закони, срв.:
от турски произход – хайлазлък – Ут рàну съ нъỳчи на хайлазлък (Руховци,
Еленско); хайлàз(ин), хайляз(ин), айл’àс (Кукуш), айл’àзин – Не мòжем да
тръпùм айл’àзете йàзека (Самоковско; Хърсово, Мелнишко), айлàзин (Рабиша, Белоградчишко), Накàрай айлàзино на рàбота, òн ке те ỳчи на акъл (Самоковско), байл’àзин (Хърсово, Мелнишко); хайнетлък (Странджа);
хайнèтин – Тòй е гол’àм хайнèтин, глèда да се найедè, пък за рàбота мù го
търсù (Странджа); дембеллùк’ (Енина, Казанлъшко); дембèл’ (Енина, Казанлъшко, Кукуш), дембèлин – Йа дембèл’е дòма не трàем (Самоковско; Ихтиманско), дембедèлин – Тòа дембедèлин сàка да ми стàне зет (Доброславци,
Софийско), дембелàк (БЕР І); дембедèл’кина (Доброславци, Софийско); дембелски (БЕР І); айдамàк – Синò ù айдамàк бèше, не пофàшташе нùшто (Са116

моковско); айнаджùа (Хърсово, Мелнишко); михл’ỳзин//м’ухл’ỳзин – Ут
къг’è съ извъди такъс михл’ỳзин (Хасково), Р’àдък м’ухл’ỳзин (Руховци,
Еленско), михл’ỳс (Хасково); м’ухл’ỳс – М’ухл’ỳзи хòра съ (Руховци, Еленско),
муулỳс (Софийско);
от румънски произход – мокàнин (Доброславци, Софийско), мукàнин –
Сùчките ми сùнве съ мукàне (Хасково);
от гръцки произход – паратикàнчо – Нàш паратикàнчо и нèска пак
нùкаква рàбота не пофàти (Странджа) и т.н.
Ако се направи съпоставка между названията за мързел в българския език
и неговия антоним трудът, ще се установи, че за мързела функционират много повече лексеми. Значението „физическа или умствена дейност, с която се
произвежда нещо“ се изразява чрез лексемите рàбота, труд, дèло, рàда,
радèн’е, захмèт, а за „работлив човек“ и „работлива жена“ се употребяват
словообразувателни варианти, образувани главно от съществителното работа, срв. работник, работар, работарин, работильник, работач, рабутеч, рабутяч, работничка, работница и т.н. (Витанова 2009). Всичко това е свързано с присъщатата на човека склонност да отделя повече внимание на това, което предизвиква неодобрение, презрение в обществото.
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