
Български език 64 (2017), 1, 80-86 

80 

 
 
 
 
 
 
ИВО ПАНЧЕВ 
 

ЛИНГВОКУЛТУРНИ РАЗМИСЛИ ЗА ВИНОТО 
 
IVO PANCHEV 

 
SOME THOUGHTS ABOUT WINE FROM THE POINT OF VIEW  

OF CULTURAL LINGUISTICS 
 

(Abstract) 

The article studies the standpoint of the concept of wine in Bulgarian language and 
culture from a linguocultural point of view. Based on corpus material from a variety of 
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Избрах да пиша за виното от гледна точка, в която се пресичат култура 
и език, защото мисля, че въпросът за виното като езиков и културен фено-
мен e значим и благодатен за изследване. В материала по-долу ще пог-
ледна към виното като към лингвокултурен концепт1 и ще потърся как се 
реализира той в българския език и култура. За целта ще използвам езиков 
материал от различни източници. 

За виното в българската лингвокултурология е писано и преди. Осо-
бено внимание заслужава сборникът „Виното в етнокултурата и литерату-
рата“ от едноименната конференция в Шумен през 2001 г. Сред другите 
интересни и стойностни материали бих отбелязал студията „Думата вино 
като етнокултурен ключ в европейските езици (върху материали от бъл-
гарски, полски, руски, английски и френски)“ (Божилова, Пантелеева, 
Червенкова 2002), на която ще се позовавам и по-нататък в текста.  

За целите на настоящото изследване приемам, че в българската кул-
тура има концепт, който се назовава със съществителното от ср.р. вино, и 
търся неговото „напълване“ – какво го изгражда като ядро и периферия, 
какво е релевантно за него в българската лингвокултурна среда. Материа-
лът за анализ е от речници и други източници, разглеждани в следния ред: 
етимологичен речник, старобългарски речник, многотомен тълковен реч-
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ник на българския език, славянски асоциативен речник, регистър на насе-
лените места в България, онлайн корпус на българския език. 

В Българския етимологичен речник (БЕР І 1971: 149) е дадено значе-
нието ‘пиво от ферментирал гроздов сок’, а произходът на думата вино е 
изведен от заемка (пряка или през немски) от латинското vinum, сродно с 
гръцките (F)οινος ‘вино’ и (F)οινοη ‘лоза’, албанското verë от индоев-
ропейския корен *wei ‘вия се’. Може да се каже, че думата вино е част от 
общославянския лексикален пласт в българския език, тъй като се среща в 
същата или близка форма в други славянски езици: вино (рус., укр., ср.), 
wino (пол., луж.), vino (слов., чеш.) и т.н. Важно в тълкуването на думата 
вино в този речник е уточнението за произхода на „пивото“ – гроздов, а не 
някакъв друг вид плодов сок. Това далеч не е така във всички речници, 
както ще видим по-нататък, но отговаря напълно на общото разбиране за 
виното в българската култура. 

В Старобългарския речник (СтбР 1999: 166) думата вино има две зна-
чения: 1. Вино (като напитка – И.П.) и 2. Лоза, грозде. В тази връзка в сту-
дията „Думата вино като етнокултурен ключ …“ се посочва, че концептът 
вино е общ за „‘напитка от грозде’ и ‘растение, от което се прави vino’“ 
(Божилова, Пантелеева, Червенкова 2002: 275). Производните думи в реч-
ника (давам ги в съвременно изписване) са следните: винар, вино къкяло 
‘ново вино’, исончити вино ‘да изтрезнея’, виноград ‘лозе’, винограден, ви-
нодатие ‘даряване на вино’, винопивца и винопийца ‘пияница’, винопитие, 
винен ‘лозов’. 

В речника на Н. Геров (Геров 1895: 125–126) думата вино има две зна-
чения: 1. Сок от грозде за пиене. 2. Питие от разни жита, най-много от 
пшеница; нещо като пиво; оловина, ловина. Без да искам да противореча 
на прочутия български речникар, все пак се съмнявам доколко за второто 
значение не е „виновно“ посоченото в края на речниковата статия руско 
словосъчетание „хлебное вино“. „Хлебное вино“ всъщност се получава в 
резултат на дестилация (а не на плодова ферментация) и в съвременния 
руски се нарича водка. В българската култура хлябът и съответно житото, 
ръжта и др. зърнени растения, от които се получава брашно и се меси 
хляб, традиционно не се използват за производство на алкохол. Произ-
водните думи в този речник са: винарка ‘жена на винар’, винарски, винар-
ство, винар, винев, винище, виноберма и винобер ‘гроздобер’, вино-жито 
‘дъга’, винопиец и винопийца ‘пияница’, винопоение, винопоец и винопой-
ка, вински, винце, виняний, виняга ‘лоза’. 

В многотомния академичен речник на българския език (РБЕ) значе-
нията също са две: 1. Само ед. Спиртно питие, получено от ферментирал 
сок от грозде. 2. Само ед. Разш. Обикн. със съгл. опред. Спиртно питие, 
което се получава от ферментирал сок на различни плодове, на мед и под.  

Тук вече не буди съмнение, че палмово вино, кокосово вино, малиново 
вино и пр. конструкции от типа „определение + вино“ са част от езика ни 
(в зависимост от ферментиралия плод – и от културата ни), но това не про-
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меня положението, че в българската лингвокултура вино е основно ‘фер-
ментирал сок от плода на лозата’. Производните думи в многотомния 
академичен речник са винар, винарка, винарки ‘малки мухи’, винарница, 
винарски, винарство, винев и винен, виненица и виненка ‘сорт грозде’, 
виненочервен, виноград, виноделие, винопиец, винопродавец, винопродав-
ница, винопроизводен, винопроизводител, винопроизводство, винотърго-
вец, винохранилище, виночерпец, вински, винце. От периода на езиково 
развитие, отразен в Старобългарския речник, в РБЕ се регистрират думите 
за ‘човек, който пие вино’, а от периода на речника на Н. Геров се регист-
рират повече значения, но това не значи, че те реално присъстват в „жи-
вия“ език, тъй като концепцията на РБЕ е да се включват и думи, излезли 
от активна употреба. 

При търсене в Българския национален корпус (БНК) излизат 20940 
(към 17.02.2017 г.) резултата с думата вино. Може да се каже, че значение 
1 и значение 2 от РБЕ са трудно различими при употреба и могат да се 
обединят в едно-единствено: ‘алкохолна напитка от ферментирал плод’. 
На базата на езиковия материал от БНК може да се направят следните 
твърдения (без да претендирам, че изчерпвам възможностите) от културо-
логичен характер:  

а) Виното се разграничава от други алкохолни напитки: Вино ли пред-
почиташ или бира? 

б) Виното се налива в различни съдове: И шише  вино. // Особено на ча-
ша вино. // Но първо ми донеси меха с  вино. // Станаха, сбогуваха се и 
кметският наместник, който също беше подофицер от запаса, ги покани 
у дома си пък и в тяхна чест отпуши ново буре с вино. // Бутилка вино, 
хляб, луканка.  

в) Виното има различна температура: Ще поговорим и ще пийнем 
студено  вино. // Или предпочиташ греяно  вино? 

г) Виното има възраст: Налей ми глътка отлежало вино... // Не трябва 
да пия толкова старо вино, очите ми се наляха…  

д) Виното има качество: На пихтия –  повтори той, като затъркаля 
думата с език, сякаш бе марково вино. // За сития е изветряло вино. // 
Изпихме бутилка евтино  вино. 

Смятам за обоснована хипотезата, че виното като концепт има ядро от 
‘напитка’, ‘алкохол’, ‘грозде’/‘плод’ и ‘лоза’. Периферията е динамична и 
в нея влизат, ‘човек, който има общо с лозата или с виното – лозар, винар, 
бъчвар’, ‘пиянство’, ‘почерпка’ и др. Периферията се попълва − и този 
процес не е безкраен − от конотативната верига на виното, която авторите 
на „Думата вино като етнокултурен ключ …“ конструират по модел на Ю. 
Апресян и представят така: „1. Употребата на предмета, неговото използ-
ване – всички денотативни значения на съществителните имена и обедине-
ните около тях прилагателни, глаголи, както и някои междуметия, свър-
зани с вино. 2. Традиции в езиковата и художествената обработка на думи-
те, обединени от семантичния ключ вино – идиоматика, фразеология, 
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фолклорни жанрове, литературна традиция. 3. Исторически и социално-
културен контекст при употребата на думите от семантичното поле вино. 
4. Психологическа насоченост, основания, памет, действителната или при-
видна прозрачност на мотивацията на една или друга идеологическа оцен-
ка.“ (Божилова, Пантелеева, Червенкова 2002: 274–275). Напълно спо-
делям това изчерпателно определение на авторите на студията. 

Интересна информация за структурата на концепта вино ни дава 
българската част на Славянския асоциативен речник (САС 2004): в нея на 
стимула вино се срещат отговорите пия (41); хляб (5); вода, маса, червен 
(3); вечер, добро (2); весел, гост, разговор, родина (1). Явно е (показват го 
и речниците дотук), че виното е напитка и че е червено (това пък показват 
пословици от рода на Ех, бяло, бяло, защо не си червено). От асоциациите 
се разкрива и важната културна роля на виното, защото то е редом с хляба 
насъщен (тялото Господне) и водата – извор на живот. Виното се пие на 
маса, пие се вечерно време, след края на работния ден. То носи веселие, 
предполага компания (гости) и водене на беседа (разговор). Не на пос-
ледно място всяко българско семейство прави вино и виното се свързва с 
родното място и родината. В най-честите отговори липсват отрицателни 
конотации, което позволява да се говори за по-скоро положителен образ 
на виното у носителите на българския език, но това се компенсира от 
фразеологията, в която се кодират отрицателните му страни. 

Традиционно в етнолингвистичните и лингвокултурните изследвания 
се използва езиков материал от фразеологията. Пословиците, в които се 
среща думата вино, са многобройни. Голяма част от тях вече са анали-
зирани в студията „Думата вино като етнокултурен ключ…“. В обобщи-
телна таблица авторите посочват, че с думите вино и винце има 36 фра-
зеологични единици у Н. Геров и 40 у П. П. Славейков (Божилова, Панте-
леева, Червенкова 2002: 281). Особен интерес будят коментарите на авто-
рите (пак там: 277) към регистрираната в речника на Н. Геров пословица 
Виното е за пиене, жената е за биене и към латинските крилати думи in 
vino veritas.  

В плана на фразеологията се откроява библейското поучение за мехо-
вете и виното: Лк 5: 37 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак 
новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се 
изхабят. Впечатляваща за мен в случая е не толкова библейската мъдрост 
за новото начало (къде другаде ако не в Библията можем да очакваме да 
намерим мъдри слова), а от това, че виното изпъква в един древен образ на 
призната ценност, който е неделима част от българската (християнска и 
дохристиянска) култура. 

В Единния класификатор на административно-териториалните и тери-
ториалните единици (ЕКАТТЕ) търся свидетелства за разпространението 
(съответно важността в културен план) на думите от полето на виното в 
качеството им на ойконими на територията на България. Населените места 
на територията на Република България според ЕКАТТЕ са общо 5265. 
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Свързани с концепта вино според мен са следните 30 населени места: 
Винарово (Видинско), Винарово (Старозагорско), Винарско (Бургаско), 
Винево (Хасковско), Виница (Пловдивско), Винище (Монтанско), Вино-
град (В. Търновско), Виноградец (Пазарджишко), Виногради (Благоев-
градско), Грозден (Бургаско), Гроздьово (Варненско), Лоза (Габровско), 
Лозарево (Бургаско), Лозево (Шуменско), Лозен (В.Търновско), Лозен 
(Пазарджишко), Лозен (Софийско), Лозен (Хасковско), Лозен (Старозагор-
ско), Лозенградци (Кърджалийска), Лозенец (Бургаско), Лозенец (Доб-
ричко), Лозенец (Ямболско), Лозеница (Благоевградско), Лозица (Бургас-
ко), Лозица (Плевенско), Лозница (Разградско), Лозница (Добричко), Лоз-
но (Кюстендилско), Руйно (Силистренско). Тук ще уточня, че се водя от 
семантичното поле на съществителното име вино и съм следвал „очевид-
ната“, т.е. възприемана на ниво среден носител на езика, етимология на 
ойконимите, без да навлизам в сериозни етимологични анализи. Следова-
телно сред извадените имена може да има и такива, които не произхождат 
от семантичното поле на виното, и обратно – може да са пропуснати имена 
от това поле, които имат чуждоезиков (съответно – неясен за повечето 
носители на езика) произход. Ексцерпираните ойконими не са многоброй-
ни (само 0,57 % от всички населени места), но това не бива да заблуждава 
– ако се разшири мащабът и се разгледат по-задълбочено топонимите и 
хидронимите по области, ще излязат много повече имена в доказателство 
на несъмнената културна значимост на виното на българската езикова 
територия. 

Традиционен източник на материал за етнолингвистични и лингвокул-
турни изследвания са художествените текстове и в тях виното заема спе-
циално място. Ако се обърнем към поезията, ще срещнем виното в преце-
дентни за българската литература текстове от Хр. Ботев, К. Христов и 
други поети. В прозата виното участва в изграждането на незабравими 
образи, като например този на твореца Рафе Клинче от „Железния светил-
ник“ на Д. Талев. В художествените текстове виното е вечен спътник на 
човешките емоции, филтър, задържащ лошото настроение, но и здравия 
разум, утеха в нерадостния живот на българина и катализатор на творче-
ската енергия. То е благословия и проклятие. Добро и зло. 

Всъщност виното може да бъде „повишено в ранг“ и от концепт да се 
превърне в цяла една концептосфера: море от вино, в което културата се 
оглежда и от което черпи живителни сили. По подобен начин се подхожда 
например в статията „Концептосфера вина в языке русских поэтов Мол-
давии“ (Йонова 2006). В нея авторката конструира концептосферата на ви-
ното като състояща се от следните основни концепти: вино, грозде, лозе, 
лоза, щъркел (специфичен за молдовската култура концепт – И.П.), есен. 
Не бива да се забравя, че материалът е ексцерпиран от поетически 
текстове с двоен колорит – руски и молдовски, ето защо може да се гово-
ри за една руско-молдовска концептосфера. За българската лингвокултура 
виждам концептосферата на виното населена с вече посочените за ядро на 
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концепта съставящи напитка, алкохол, грозде/плод и лоза, периферните 
лозар, винар, пиянство, почерпка плюс веселие, червено, земя, бог, грях 
и др.  

Виното е „заляло“ огромно пространство от бита на българите. За да се 
получи виното, работят хора от много професии. Лозарят сади, реже, ко-
пае, пръска лозите, берачът събира техния плод. Щафетата поема прекуп-
вачът, който продава гроздето на майстора винар. Бъчварят прави съ-
довете, в които се налива гроздовият сок, прекипява и накрая отлежава и 
готовото вино, ковачът кове обръчите и така нататък. Виното е незаменим 
културен посредник: дар на боговете Дионис, Бакхус, Загрей, то става 
Кръвта Божия в приетата по-късно християнска религия. 

Езикът като среда, в която културата живее, е регистрирал значимото 
място на концепта вино в българската етнокултура. Тази регистрация е 
важен обект на изследване за учените от различни дисциплини, търсещи 
това, което Хумболт преди доста години нарича Volksgeist. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Концептът е наложил се термин в лингвокултурните изследвания. За мен той 
означава понятие, заредено с оценъчност и исторически фон, един своеобразен 
„културен концентрат“ (рус. „сгусток культуры“ по Ю. Степанов (Степанов 1997: 
40) за дадена национална култура. Концептът е, без съмнение, нещо значимо, 
нещо, което намира езиков израз най-вече чрез отделна дума, но може и чрез 
двойка думи в синонимни/антонимни отношения – например Н. Сафонова из-
следва концепта благо/добро (вж. Сафонова 2004), а също и по други начини. 
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