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В тази статия се представят книжовните и диалектните названия на културните реалии: езичник и еретик, хора медиатори между сакралното и профанното,
болести и лечение, в историята на българския език. Авторът проучва езиковите
данни, открити в различни средновековни ръкописи, в Българско-италианския
речник от 1845 г. и в диалектите. Названията се анализират във връзка с християнската парадигма и българската традиционна култура, които мотивират различни
по тип номинации.
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Старобългарският език възниква въз основа на солунския говор през
IX в. и се развива като книжовен език, свързан с говоримия. Затова особеностите на солунския и по-късно на преславския и охридския диалект се
определят като езикова основа на старобългарския книжовен език и влияят
пряко върху неговото развитие (Дограмаджиева/Dogramadzhieva 1981). Връзката между книжовния и говоримия език се възстановява отново в новобългарските дамаскини от XVII в. Техният език се проучва като специфична симбиоза на някои запазени по-стари езикови особености на книжовния
български език и по-новите явления от живия узус в съответния регион
(Дьомина/Demina 1985; Мирчева/Mircheva 2001; Мичева/Micheva 2015).
Съвременният книжовен език също се изгражда въз основа на определен
диалект през Възраждането – централния балкански, но в своето развитие
той осъществява релации и с други диалекти (Бояджиев/Boyadzhiev 2012;
Стойков/Stoykov 2002). В тази статия се изследва взаимодействието между
книжовно и диалектно в историята на езика ни при някои специфични названия, които се отнасят до културно значими реалии в християнската и
традиционната българска култура.
Ексцерпиран е материал от класическите старобългарски паметници
(Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik 1999, 2009; Старославянский словарь/Staroslavianskii slovar' 1999), от произведенията на Патриарх
Евтимий (Kałužniacki 1901), от апокрифни молитви (Попконстантинов/Popkonstantinov 2002; Цонев/Tsonev 1923), от Хилендарския медицински кодекс от XV/XVI. в. (ХМК/HMK 1980), от ръкопис IХ. F. 10 от Народния
музей в Прага (Jagič 1878), от Тихонравовия дамаскин (Дьомина/Demina
1971), Ловешкия дамаскин (Младенова, Велчева/Mladenova, Velcheva 2013),
Троянския дамаскин (Иванова/Ivanova 1967), от първия запазен в ръкописен вид Българско-италиански речник, съставен от отец Маурицио през
1845 г. (Абаджиева/Abadzhieva 2020) и др. Диалектните лексеми са извлечени от Архива на Българския диалектен речник в Секцията по диалектология и лингвистична география (АБДР/ABDR).
1. Названия за езичник и еретик в историята на българския език
В старобългарския език съществува лексико-семантично гнездо с
корен поган- от лат. paganus ‘езичник’: пOгAнIнъ и пOгAнꙑнI са еднократно
засвидетелствани, прилагателното пOгAнъ (с 20 употреби) най-често се
субстантивира и означава ‘езичник, езичници’, а пOгAньскъ – ‘езически’.
Думи от корена поган- най-вероятно са налице в говоримия старобългарски език като латински заемки и старобългарските книжовници успешно
са ги използвали за превод на различни гръцки лексеми с подобно значение. Те се употребяват по-често от домашните лексеми ªзычьнIкъ,
ªзычьскъ и от гръцките заемки елIнъ, елIньскъ, които покрай основното
значение ‘елин, грък’, ‘гръцки’ развиват и ново ‘езичник’, ‘езически’. В
159

Калина Мичева-Пейчева

новобългарските дамаскини също се откриват думи от корена поган-.
Повечето употреби на поган и поганик в езика на Тихонравовия, Троянския и Ловешкия дамаскин застъпват признаците ‘езически’, ‘езичник’,
‘нехристиянски’. Например: погана вяра, черквище погано, попове погани,
погани идоли. В Тихонравовия дамаскин се открива и едно ново значение
‘еретически’, което в колокациите погани думи, поган език и погани уста
се отнася до проповядването на ерес от Арий. Както се вижда, общият
признак между ерес и езичество е ‘отречена, неприeта от християнството
вяра’. Развитието на семантиката на погански от ‘езически, еретически’ до
‘мръсен’ в диалектите става под въздействието на християнските норми,
закрепени в официалната култова литература. В резултат на метафоризация думите с корен поган- в българските говори се утвърждават като трайна номинация на нечисти същности. Засвидетелствани са: поганец ‘мишка’, поганица ‘змия’ за нечисти животни; поганец ‘караконджул’, поганец
‘дявол’ и вонкашни погани ‘зли сили, които причиняват болести’ за нечисти същества; поганче за дете, родено в нечист период; Погански дни за
време, в което властват нечистите сили и др. (Мичева-Пейчева/MichevaPeycheva 2013). Широкото разпространение на лексеми с корен поган- в
диалектите се дължи на влиянието на традиционната култура, в която назованите с поган- реалии заемат важно място в много вярвания и ритуали.
Ръкописният българско-италиански речник (РБИР) отразява както диалектите около селата Дуванли и Хамбарли, Пловдивско, така и своеобразния идиолект на отец Маурицио, който е пристигнал в българските земи
подготвен за мисията си със знания за езика на своето паство. В РБИР поганин е със значение ‘езичник’, а поганство e ‘езичество’. Тази семантика
е първична и е съхранена по книжовен път. Тя се открива и днес в семантичната структура на поганец, маркирана като остаряла, наред с диалектните: ‘мръсник’ и ‘нечист дух’ и с още едно разширено книжовно значение ‘човек, който изповядва чужда вяра’. Подобна е и семантиката на
прил. поган: първо, ‘мръсен’; второ, ‘свързан с нечисти сили’; трето, ‘който изповядва чужда вяра’ (РБЕ/RBE, 12 2004: 757, 758). При думите с корен поган- се наблюдава семантична метафоризация и интерференция в
историята на езика ни, която води до специфични резултати в съвременния книжовен език и в диалектите. Като основна немаркирана реализация
на първичното значение в съвременния книжовен език се утвърждават наследниците на по-рядката старобългарска лексема ªзычьнIкъ.
И докато при поганин в РБИР надделява книжовното, при близките по
семантика названия на еретик и ерес са засвидетелствани само диалектни
лексеми. А именно: половерник ‘еретик’ и половерство ‘ерес’. Макар и с
малко по-различен фонетичен облик, половерник ясно се свързва с полуверник, полуверници, диалектна номинация на потомците на ислямизираните българи в Родопите, наред с поганци (Арнаудов/Arnaudov 2010: 49).
Лексемата полуверник развива и диалектно значение ‘зъл нощен дух’ (РБЕ/
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RBE, 13 2008: 317), и метафорично ‘човек, който се скита нощем’ (АБДР/
ABDR). Общото между значенията ‘човек, който изповядва друга вяра или
неприемлива разновидност на вярата’ и ‘зъл нощен дух’ е отрицателната
аксиологична оценка и за двете. Те принадлежат към нечистото и злото и
се осмислят като негативни според ценностната система на българите. В
съвременния книжовен език са съхранени названията ерес и еретик, наследници на старобългарските гръцки заемки ересь, еретIкъ, които се срещат едновременно с описателните номинации на различни ереси като: мAркIAньскA вýрA, AрIевA зълA вýрA, и с колокацията хUльнIкъ вýры за последовател на ерес (Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik 1999: 325). В
съчиненията на Патриарх Евтимий отклоненията от православното учение
се наричат åðåñü, ïðýëüñòü, çúëîñëàâèå, а за техните последователи търновският книжовник създава оригинални названия: åðåñè ïîáîðüíèöè, áîãîìðúçúñêèå ïðýäúñòàòåëè (Мичева, Карачорова/Micheva, Karachorova 2017).
В съвременния български език хората, които изповядват друга вяра или
ерес, могат да бъдат назовани и неверници, друговерци, а в диалектите и
поганци.
2. Названия за хора с особени дарби в историята на българския език
Архаичният човек живее в изключително несигурна среда, в която
Азът се противопоставя на природата и трябва да оцелее сред опасностите.
За да внесе хармония в хаоса, човекът се уповава на закрилата на много
божества. Във всички архаични общества съществуват хора с особени
дарби, които са медиатори между рода и божествата (Фрейзър/Frazer 2006).
Обикновено жените с такива способности като баячките, пророчиците,
знахарките отговарят за подкрепата на свръхестествените сили в женския,
вътрешния свят (раждане, болести, умиране), както шаманите и жреците
осигуряват застъпничеството на боговете в мъжкия, външния (управление,
войни, поминък). С приемането на християнството тези медиатори в найголяма степен олицетворяват езичеството и затова подлежат на санкция
като магьосници и слуги на дявола. Затова в официалната християнска литература рядко се срещат названия за хора медиатори, например в старобългарските класически произведения от IХ–ХI в. са засвидетелствани
само: âëúõâú ‘предсказател’, ñòàðýèøèíà âëúøüñêú ‘главен жрец’, ÷àðîäýè
‘вълшебник, магьосник’, ÷àðîìú îáðýòàòåëü ‘човек, който владее магиите’.
Еднократна е употребата на âðàæåíè¬ ‘гадаене’ в Синайския евхологий. В
по-късни преписи на създадените през този период съчинения се откриват:
áàÿíèå ‘баене’ и áàÿòè ‘бая’ (Симеонов сборник/Simeonov sbornik 1991),
ãàäàíè¬ и ïîñëýäîâàòè ãàäàíèåìú ‘врачувам, гадая’ (Втора книга Паралипоменон 33.6) и ìàãú от гр. ‘жрец, магьосник’, като всички употреби са с отрицателни конотации (Бончев/Bonchev 2002: 28, 126, 266). Лексемата
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ãàäàíè¬ е употребена и в Похвалното слово на Йоан Поливотски от Патриарх Евтимий със значение ‘гадателство, пророкуване’ (200.2, Kałužniacki 1901).
В историята на българския език хората с особени дарби се назовават с
лексеми от корените: бая-, гад-/гат-, маг-, вещ-, враж-, врач-, влъх-, чар-.
Както показват данните от паметниците, през старобългарския и среднобългарския период тяхната употреба в официалната литература е
ограничена. Запазени са отделни свидетелства, по които можем да съдим
за действителното разпространение на тези лексеми. В това отношение
важно е наличието на съществителното âýùèöà в надпис на оловен амулет
от X–XI в., публикуван за първи път от К. Попконстантинов и след това
включен в Допълнението към Старобългарския речник (Старобългарски
речник/Starobalgarski rechnik 2009: 1300): ãëàãîëà æå âýùèöà äðýâú (!) ïëîäîâèòó. В този кратък текст лексемата назовава нечиста сила, която е в състояние да въздейства върху природата. Същият мотив за вещицата и изкореняването на плодовитото дърво се разработва и в апокрифна молитва
срещу вещица в сборник № 273 НБКМ от XVII в. Лексемата âýùèöà се
среща и в други апокрифни молитви от сборник № 631/102 НБКМ (виж
по-подробно Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 2015: 234–235).
Може да се допусне, че е съществувал и мъжки персонаж, тъй като в
диалектите вещер означава ‘зъл дух, вампир’ (РБЕ/RBE, 2 1979: 136).
Вероятно първоначалното значението на âýùèöà произхожда от корена
âýù- и се отнася до вещите, знаещите жени в архаичните общности, които
осъществяват връзка с божествата и закрилят хората. Това значение не е
засвидетелствано, през старобългарския период лексемата âýùèöà вече е
християнизирана и означава ‘зла сила’ (виж по-подробно Мичева/Micheva
2017б). В говоримия език обаче чрез метафоризация с лексеми от корена
âýù- започват да се назовават и хора, които използват свръхестествени
сили и могат да вредят на цялото битие. Доказателство за очовечаването
на образа още през Средновековието е наличието на лексема âýùåöü ‘знахар, магьосник’ в книга Кормчая (Бончев/Bonchev 2002: 125).
През ХVII в. в езика на новобългарските дамаскини, който е близък до
говоримия, се откриват нови названия за хората с особени дарби – освен
бая и баяние, които присъстват и в архаичните дамаскини, от диалектите
преминава думата баялница със значение ‘врачка; жена, която предсказва
бъдещето’ (Тихонровов и Троянски дамаскин). В текста става дума за
тежко заболял цар, който търси помощ от жена с пророчески дар: ïóñòè
÷ëЃöè íà íýêîà áàÿëíèöà äà ìó ïîâðà÷þâàòü, äà âèäû äàëè ùå ñòàíú. Християнското осмисляне на подобни хора личи от думите и действията на арх.
Михаил, който наказва царя с нелечима болест, защото не се надява на
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Бога, а на една áåçàêîíà æåíà. Без специална еднословна номинация, но затова пък много пълно са описани още един тип хора с особени дарби в
Словото за Второто пришествие. Те са представени с колокацията ãðýøíû
è íå÷èñòè æåíû, която е конкретизирана с изреждане на действията им:
áàÿòü è ìàã·à ñòðóâàòü è ëüæàòü íàñ. В текста на същото слово се споменават и: ò·à æåíû êîèòî áЃà ðàçãíýâàëå, êîèòî âðà÷óâàòü è ïðýäàâàòü, è çàäàâàòü,
è çàâåçóâàòü ìëàäåíöè. Езиковият материал показва, че в стремежа си да
отхвърлят като нехристиянски дарбите на специалните жени, авторите на
новобългарските дамаскини намират подходящи еднословни и описателни
номинации за тях. Тяхната задача е да поучат вярващите на максимално
разбираем език, затова в него присъстват диалектни думи и изрази като:
баялница, магия струват, поврачуват, врачуват със значение ‘гадаят с
магии’, завезуват младенци със семантика ‘завързват оплодителните сили
на млади хора, предизвикват безплодие’.
В средновековната българска книжнина лексемите с корен врач- се
съотнасят само с изцеляване. Едва в езика на новобългарските дамаскини
се отразява тяхното преосмисляне въз основа на връзката между лекуването с баене и извършването на други магически и гадателни практики.
Така в книжовния език се утвърждава още един възможен начин за именуване на жените медиаторки – с лексеми от корен врач-. Появата на няколко названия за жените с особени дарби в дамаскинската книжнина от
ХVII в. безспорно е повлияна от традиционната култура, в чиито обреди и
вярвания тези жени заемат много важно място.
В новобългарските дамаскини богато засвидетелствани са и лексемите
с корен маг-: магия, магесник, магийство, магийски. В голяма част от примерите тези лексеми се свързват с християнските апостоли и техните чудодейни способности, като изрично се подчертава, че те не са магьосници и
не извършват магии, а лекуват и правят чудеса със силата на християнския
Бог: w ÷ëЃöè, âûå êàêâà ìàã·à ÷èíèòå èñöýëýâàòå áîëíû è ó÷èòå ãû äà âýðóâàò õЃà ðàñïåòàãî. è ðåêîõà ìó è ò·å. öàðó, íûå ìàã·à íå çíàåìü íè ìàã·à âýðóâàìå äåòî å ëúñòü ä·àâîëñêàà Тихонравов дамаскин 10.76–76б.
Ще спомена и наследниците на старобългарското âëúõâú в дамаскините: âëúõâà, âëúôà със значение ‘жрец, предсказател’ в Словото за Рождество Христово и с още едно метафорично значение ‘грабител, разбойник’, развито въз основа на общото греховно нехристиянско поведение
както на гадателите, така и на престъпниците. Може да се каже, че първоначалното значение ‘гадател, древен жрец’ е съхранено днес само в книжовния език, а в диалектите се открива новото значение: влъхва ‘разбойник, крадец’ (АБДР/ABDR Еленско, Банско), което е документирано през
ХVII в. в езика на новобългарските дамаскини.
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В проучените новобългарски дамаскини са засвидетелствани названия
от корените бая-, маг-, врач- и влъх-, не се срещат такива с корените вещ- и
гад-/гат-. Те обаче със сигурност съществуват в диалектите и постепенно
проникват в книжовния език. Доказателство за това се открива и в Речника
на отец Маурицио от 1845 г. В него са включени лексемите вещер и
вещица, магьоско и магьосник, които са изтълкувани с италиански думи от
корена mag-. Тоест става дума за хора, които правят магии. Засвидетелствани са и диалектните гатач и гатачка, преведени с Indovino и Indovina,
тоест ‘мъж и жена, които предсказват, пророкуват’, те са наследници на
глагола ãàòàòè ‘предричам’ (Симеонов сборник/Simeonov sbornik 1991). В
един не много голям по обем българско-италиански речник съставителят
представя шест названия на хора с особени дарби. Този избор не е случаен. Отец Маурицио трябва да работи сред своето паство от католици, които в същото време са и българи, свързани с обредите в народната култура. За да може да се противопостави на вярването в магическите и изцелителни чудодейни способности на специалните вещери и вещици, магьосници и гатачи, пасторът трябва да ги разпознава. В РБИР има и лексеми с
корен бая-: бая и байене. Налице са убедителни езикови факти, които потвърждават изключителната роля на хората медиатори в българската традиционна култура.
Анализът на проучените източници показва, че в историята на българския език са съхранени немалко названия на хора с особени дарби. В християнската книжнина те се представят негативно като врагове на истинската вяра и на праведните християни. В съвременния книжовен език в семантиката на тези лексеми се съдържа признакът ‘връзка със свръхестествени
сили’, като техните изключителни способности се осмислят неутрално:
магьосник – ‘човек, който притежава свръхестествени способности да въздейства на природата или човека’ (РБЕ/RBE, 9 1998: 45); врачка – ‘1. жена,
която гадае и прави магии и 2. жена, която лекува с баене и билки’
(РБЕ/RBE, 2 1979: 404–405); или с отрицателна оценка: вещица – ‘жена,
която общува с нечисти сили и прави магии обикновено за зло’ (РБЕ/RBE,
2 1979: 138). В диалектите обаче тези названия определено са много на
брой и с положителни конотации, защото хората с такива дарби се възприемат като народни лечители и помощници в трудни изпитания. Засвидетелствани са: баярница (АБДР/ABDR, Благоевградско), баùлка (АБДР/
ABDR, Севлиевско), баèчка (АБДР/ABDR, Първомайско), вèщер (АБДР/
ABDR, Тетевенско), вèщерица (АБДР/ABDR, Софийско), врачàрка (АБДР/
ABDR, Белослатинско), врàчка (АБДР/ABDR, Разложко), врач (АБДР/
ABDR, Трънско, Врачанско), врачàр (АБДР/ABDR, Белослатинско), вражалèц (АБДР/ABDR, Северозападна България), вражàр (АБДР/ABDR,
Югозападна България), вражалка (АБДР/ABDR, Благоевградско), вражàрка (АБДР/ABDR, Ботевградско), гадàтял (АБДР/ABDR, Пловдивско),
гатàлец (АБДР/ABDR, Охридско), гатàч (АБДР/ABDR, Никополско, Свищовско), гатàчка (АБДР/ABDR, Никополско) и др.
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3. Названия на болести и лечение в историята на българския език
В Секцията за етнолингвистика в Института за български език е завършен проектът „Етнолингвистичен речник на народната медицина“. В него
с методите на етнолингвистиката са обработени научно стотици названия
на различни репрезентанти на концептите болест и здраве. За много от тях
са приведени и данни от историята на езика ни. Съществуват и публикации, свързани с тази проблематика (Витанова/Vitanova 2014, 2015; Китанова/Kitanova 2017; Мичева/Micheva 2017а, 2017в и др.). В това проучване
ще добавя нов изворов материал от Речника на отец Маурицио от 1845 г.
(Абаджиева/Abadzhieva 2020), като се опитам да впиша езиковите явления
в закономерностите при номинацията на болестите и лечението в българския език.
Общото название на нарушената нормална жизнена дейност на човека
в старобългарските класически паметници е áîëýçíü, засвидетелствано
многократно в евангелския текст и в сборници с жития. През ХVII в. в Тихонравовия, Ловешкия и Троянския дамаскин откриваме друг словообразувателен вариант с по-продуктивната наставка -ост/-ест: áîëåñòü. В диалектите, отразени в РБИР, е засвидетелствана същата лексема, но в говорим фонетичен облик: болес. От корена бол- в РБИР е образувано и прилагателното болнав със значение ‘който страда от някакво заболяване’,
това название е общобългарско (АБДР/ABDR, Асеновградско, Банско, Битолско, Ихтиманско, Ловешко, Павликенско, Преславско, Разложко, Русенско, Самоковско, Силистренско, Софийско, Троянско, Търговищко).
Действието, при което човек загубва здравето си и започва да страда от някаква болест, в РБИР е предадено с глагола разболевам се, наследник на
старобългарския ðàçáîëýòè ñ (Супрасълски сборник) и на по-късните ðàçáîëýÿ ñå (Троянски дамаскин) и ðàçáîëÿ ñå (Тихонравов и Троянски дамаскин). Друг фонетичен вариант е налице в Костурско: разбòльвам се.
В своя кратък речник отец Маурицио записва немалко названия на
болести. Самият подбор вече е показателен за йерархията на болестите по
тежест и разпространение. Може да се каже, че включените в РБИР лексеми отразяват отношението на българите към най-честите и най-страшните заболявания в тяхното битие. От инфекциозните болести се споменава единствено чумата, при това със запазеното и до днес название чума
от тур., което се среща в югозападните говори (АБДР/ABDR, Дебърско,
Кичевско, Кумановско, Порече, Прилепско, Скопско, Стружко, Струмишко). От същия корен в РБИР е и прилагателното чумав, той присъства и в
словосъчетанието префаща се чума със значение ‘разболява се от чума’.
Три езикови реализации на един и същи корен в РБИР са много рядко
явление (сравни при корен бол-), те показват колко значима роля има
страхът от чумата в живота на българите. В средновековните източници се

165

Калина Мичева-Пейчева

среща общо название за смъртоносна епидемия: ìîðú (Мариинско и Зографско евангелие, Тихонравов, Троянски и Ловешки дамаскин и др.), а в
Хилендарския медицински кодекс от ХV–ХVI в. е налице и заемката ÷óìà/
÷þìà (ХМК/HMK 1980).
Сред болестите на ендокринната система в РБИР е избрано названието
жълтеница за заболяване на черния дроб със запушване на жлъчните
канали и пожълтяване на лигавицата и кожата. Варианти на названието се
срещат и в други диалекти: жлтенùца (АБДР/ABDR, Искрец, Софийско),
жлътенùца (АБДР/ABDR, Ихтиманско, Самоковско), жълтенùца (АБДР/
ABDR, Ихтиманско). В историята на книжовния ни език първоначално се
появяват описателни названия: æëúòèíà íà îáðàçó èëè íà î÷·þ (ръкопис IХ.
F.10 от ХV в., Jagič 1878). Днес лексемата жълтеница е възприета в книжовния ни език.
Болестите на горните дихателни пътища в РБИР са представени с няколко лексеми. За гърлобол се открива лексемата гущер, типична за традиционната българска култура, в която с имена на нечисти животни при
вторична номинация често се назовават болести, защото и те са нечисти и
опасни. Засвидетелствани са: жàба ‘болест в устата на домашни животни’, жàба ‘гноен оток на гърлото’, гръдна жаба ‘стенокардия’, кози дявол
‘синя пъпка’, вълците ‘язви в устата’, къртùца ‘цирей’, къртича болест
‘миома’ и разбира се, гỳщер ‘възпаление на гърлото’ (АБДР/ABDR, Мичева-Пейчева/Micheva-Peycheva 2013). В средновековната книжнина не се
открива подобна номинация, но присъства съчетанието áîëýíè¬ ãîðëó
(ръкопис 177 от ХV в., Дуйчев/Duychev 1954: 520).
Туберкулозата като заразна хронична болест на белите дробове, от която в миналото са умирали много хора, често се нарича с табуистични имена. Болестта се осмисля като лош дух, който трябва да се умилостиви, за
да не разболява хората от общността. Умилостивяването се постига чрез
назоваване с имена, които се изграждат върху признаците ‘добрина’, ‘роднинство’, ‘хубост’, ‘сладост’ и др. В Речника на отец Маурицио се открива
лексемата красник за туберкулоза, която се съотнася с прилагателното красен ‘красив, хубав’. Тя се среща и в габровския, етрополския и ботевградския диалект (АБДР/ABDR). В историята на езика ни не са засвидетелствани табуистични названия за туберколозата, откриват се описателни: áîëåñòü ¹ ïë¹êý, òýñêîòà ¹ ïðúñýõú (ХМК/HMK 1980). Често заболяване
на горните дихателни пътища е и кашлицата. В РБИР тя се именува с общобългарската лексема кашлица (АБДР/ABDR, Охридско, Разлог, Самоковско, Искрец, Софийско и др.), а действието е кашля (заб.: глаголите в
Речника не се дават винаги в 1 л. ед. ч.). Важно е да се отбележи, че глаголът êàøüëýòè присъства в най-стария лекарственик от ХI в. в състава на
Псалтира на Димитър. Простудата като остро възпалително заболяване на
горните дихателни органи в диалектите, отразени в РБИР, се нарича
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настиуане. От същия корен е лексемата настин, разпространена в много
български диалекти (АБДР/ABDR, Битолско, Велешко, Гостиварско, Дебърско, Демирхисарско, Кичевско, Кумановско, Мариовско, Овчеполско,
Порече, Прилепско, Скопско, Тетовско, Щипско). Среща се íàñòèòíü, íàñò¹äú в Хилендарския медицински кодекс (ХМК/HMK 1980).
Названия на болести на храносмилателната система също присъстват в
Речника от 1845 г. Възпалението на дебелото черво се нарича колица, тази
лексема не е изолирана в българските говори, засвидетелствани са: ко̀лиц
(АБДР/ABDR, Разградско, Търговищко) и колица (БЕР/BER, 2 1979: 557).
Произходът ѝ се извежда от италиански през новогръцки (БЕР/BER, 2
1979: 557). В средновековни източници не е засвидетелствана. Болест на
червата, причинена от паразити, се назовава в РБИР по името на паразитите – глисти (сравни глисти (АБДР/ABDR). Лексемите ãëèñòå, ãëèõöè се
употребяват още в Хилендарския медицински кодекс (ХМК/HMK 1980).
За хемороидите се използва названието маясиле от тур. mayasıl, което се
среща в различни варианти и в други говори: маясил (АБДР/ABDR,
Доброславци, Софийско), маясùла (АБДР/ABDR, Самоковско), маясùль
(АБДР/ABDR, Самоковско). В средновековната книжнина за това заболяване откриваме: èçëàçèòü ÷ðýâî ïðîõîäíî (ръкопис IХ.F.10 от ХV в., Jagič
1878).
Интересна и по-рядка номинация на стомашното разстройство е включена в РБИР вероятно защото е била често употребявана в диалектите, а
именно: бабичосоване. Подобна лексема за стомашно разстройство след
преяждане се открива в диалекта на с. Дорково, Пазарджишко: бабичèсване. Тези названия могат да се съотнесат с лексемата бàбици ‘стомашна болест, придружена от колики’ (АБДР/ABDR, Войнягово, Карловско; Момина Клисура, Пазарджишко; Шуменско, Троян). Важното е, че според народните вярвания стомашното неразположение е предизвикано от нечисти
сили със същото име: бàбици ‘лоши духове в образа на няколко сестри, които причиняват силно разстройство, предимно на деца’ (АБДР/ABDR, Литаково, Ботевградско; Козар Белене, Плевенско). В случая се осъществява
един тип номинация, типична за българската традиционна култура – названията на болестта и на злата сила, която я причинява, са тъждествени.
Такава номинация има при следните лексеми, които назовават едновременно и нечистия дух, и болестта: огненица, огнùца (АБДР/ABDR, Алтимир, Белослатинско; Балванци, Гоцеделчевско), чума (АБДР/ABDR, Великотърновско; Балванци, Гоцеделчевско; Кипилово, Еленско; Кнежа; Долна
крепост, Кърджалийско; Борисово, Поповско; Ресен, Хасковско); изтрàвница (Геров/Gerov 2); трèски (АБДР/ABDR); бàба Шàрка (АБДР/ABDR),
ỳроци (АБДР/ABDR, Кюстендилско; Искрец, Софийско) и др. В средновековните източници такъв тип номинация не се среща, в Синайския евхологий от ХI в. за стомашно разстройство е засвидетелствано словосъче167
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танието âîäüíûè ïðýëîãú; а в Житието на Ромил Видински от ХIV в.: ñòîìàõ ðàñòëèòü (Дуйчев/Duychev 1954: 216).
Болестите на сърдечно-съдовата система в РБИР са представени от
лексемата дамла ‘сърдечен или мозъчен удар’ от тур. damla. По данни от
АБДР тя е разпространена в Корчанско и Самоковско. В средновековните
ръкописи са запазени домашни названия като: ñðüäü÷üíàÿ áîëýçíü в Супрасълския сборник (Старобългарски речник/Starobalgarski rechnik 2009: 730);
÷óðóêëóê íà ñåðöåòî (служебник с требник № 257 НБКМ, Цонев/Tsonev 1923).
Лексемите за кожни заболявания в РБИР са няколко: 1. утеклане ‘подутина’ от отека с редукция на неударената гласна [о], среща се като
отòк в други диалекти (АБДР/ABDR, Тръстеник, Плевенско). Лексемата
îòîêú е засвидетелствана за първи път в най-стария лекарственик от ХI в. в
състава на Псалтира на Димитър. Хората с подутини в РБИР се наричат
утекъл, утекла. 2. подботка ‘ухапано’ от подбода с обеззвучаване на коренната съгласна [д] пред беззвучната [к]. 3. песекина ‘точковиден кръвоизлив’ вероятно от пясък, песъчинка с ятов преглас пред мека сричка. Лексемите подботка и песекина са диалектни и не се откриват в старата
българска книжнина. 4. краста ‘заразна болест на кожата, придружена със
силен сърбеж, която се причинява от акари’, засвидетелствана също в Банат, Зарово, Солунско и др. Със същото значение е лексемата êðàñòèöà в
Хилендарския медицински кодекс (ХМК/HMK 1980).
Хората с физически недъзи в РБИР се назовават сакат и саката от
тур. Подобни лексеми се откриват и в други диалекти: сакàт (АБДР/
ABDR, Крумовградско, Разложко), съкàт (АБДР/ABDR, Ахряне, Смолянско; Змеево, Старозагорско; Троянско; Чанакча, Чаталджийско). В историята на книжовния език се употребява българската лексема íåä©æüíûè в
старобългарските класически произведения, както и наследницата ѝ íåäóæüíü в новобългарските дамаскини, но през ХVII в. в Троянския дамаскин
е налице вече и турската заемка ñàêàòü.
Засвидетелстваните в РБИР репрезентанти на концепта болест по произход могат да се разделят на две големи групи: домашни: общо 16, и заемки: 4 от турски – дамла, чума, маясиле и сакат – и 1 от италиански вероятно през новогръцки – колица. При домашните лексеми могат да се
открият няколко номинационни признака. Според външен белег, свързан с
проявите на болестта, са образувани: жълтеница по жълтия цвят на кожата; утеклане по отичането на болното място; песекина по подобния на
песъчинки вид на кръвоизлива. Според признак, свързан с причинителя на
болестното състояние, са съставени следните названия: настинуане от лексемата студ, тъй като именно изстиването, студът предизвикват възпаление на горните дихателни пътища (за етимологическата връзка между настинка и студ виж: БЕР/BER, 7 2010: 458); глисти по името на паразитите,
които се настаняват в дебелото черво и пречат на нормалното му функци168
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ониране; подботка от глагола подбода, който назовава действие, подобно
на ухапване.
Според признак, съотнесен със симптомите на болестта, са получени:
кашлица и кашля от индоевропейски корен със същото значение ‘болезнено изкарване на въздух и секрети от горните дихателни пътища при възпаление’ (БЕР/BER, 2 1979: 301); краста от корен със значение ‘чеша’ поради силния сърбеж при тази кожна болест (БЕР/BER, 2 1979: 719); болест, болнав, разболевам се от корен бол- със значение ‘мъча’ поради мъчителното протичане на повечето заболявания (БЕР/BER, 1 1971: 64). Важно място сред номинационните признаци заемат и тези, които произтичат
от вярвания в традиционната култура. Точно за такива случаи в науката се
твърди, че номинацията става въз основа на етнолингвистичния принцип
(Младенова/Mladenova 1990). При думите от Речника на отец Маурицио
по този начин са образувани: гущер според народното вярване, че нечистите животни причиняват болести; бабичосоване според традиционната
представа, че зли духове бабици причиняват стомашно разстройство; красник според вярата, че болестта, възприемана като зла сила, може да бъде
умилостивена и отблъсната, като бъде назована с име с положителни конотации. Проученият езиков материал показва, че лексемите, назоваващи
болести, застъпват различни номинационни признаци и присъстват в езика
и културата на българите. Потвърждава се и ролята на вярванията в българската народна традиция при номинацията на болестни състояния.
Лексемите, свързани с лечението на болестите, в Речника на отец Маурицио са по-малко на брой. Вместо използваните в средновековните източници: âðà÷èëèùå (Апокриф „Детство Исусово“, Иванов/Ivanov 1925), âèòàëüíèöà (Станиславов чети-миней, Тотоманова, Атанасова/Totomanova,
Atanasova 2018), за болнично заведение в РБИР са записани следните думи: болница от домашен произход, лазарет от итал. lazzaretto и спитал от
итал. spedale ‘болница’. Безспорно в случая играят роля социолингвистични фактори: влияние на италианския език върху българския поради престижността на католическата вяра и на католическия пастор италианец; заемане на думи от италиански поради наличието на по-развита система за
болнично лечение в Италия, отколкото в българските земи, които по това
време са под османска власт и без собствена държава. За лечители са
включени две лексеми от турски произход: меилемджия ‘човек, който
приготвя мехлеми’ и екимин ‘лекар’. Заемката мехлем, мейлем е засвидетелствана в много диалекти (БЕР/BER, 3 1986). Заемката за лекар се среща
и в други диалекти в различни фонетични и словообразувателни варианти:
икùм, икимджùя, икùмен, икùмин (БЕР/BER, 2 1979). Заемането на турски
думи въпреки съществуването на много домашни за същите реалии в средновековната книжнина (сравни: áàëèè, âðà÷ü, èöýëèòåëü, öýëèòåëü в старобългарските класически произведения, âðà÷ и ëýêàð в новобългарските дамаскини) показва, че досегът до тази книжнина е ограничен и че предста169
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вителите на лекарското съсловие са чужденци, защото няма българи, учили за лекари.
Все пак в този тип лексика се срещат и български думи: 1. церевам ‘лекувам’, наследник на öýðóâàì (Тихонравов и Троянски дамаскин), което e
налице в диалектите и като: цèра (АБДР/ABDR, Радовене, Врачанско; Ихтиманско), цèрим (АБДР/ABDR, Рабиша, Белоградчишко, Самоковско; Искрец, Софийско), цирỳвъм (АБДР/ABDR, Войнягово, Карловско); 2. цер
‘лекарство, лечебно средство’, наследник на öýðü (Тихонравов и Троянски
дамаскин) с широко разпространение из цялата българска езикова територия: цер (АБДР/ABDR, Банат; Рабиша, Белоградчишко; Озрановци, Брезнишко; Романци, Брезнишко; Ботевградско; Лиляче, Врачанско; Царевец,
Врачанско; Съчанли, Гюмюрджинско; Сапарево, Дупнишко; Долна баня,
Ихтиманско; Пернишко; Кърналово, Петричко; Радилово, Пещерско;
Тръстеник, Плевенско; Садина, Поповско; Дряновец, Разградско; Пороище, Разградско; Разложко, Самоковско; Българене, Свищовско; Доброславци, Софийско; Царибродско). Към езиковите реализации на концепта
лечение трябва да прибавим и вече анализираните лексеми за хора с особени дарби, които могат да лекуват с магии, а именно: вещер и вещица,
магьоско и магьосник.
4. Заключение
При назоваването на културни реалии в историята на българския език
се откриват различни по тип номинации. По книжовен път се утвърждават
чужди думи. За езичник латинската заемка в старобългарски ïîãàíú субст.
се съхранява в книжовния език със същата семантика, а в диалектите постепенно развива нови значения: ‘мръсен’ и ‘свързан с нечисти сили’. За
еретик гръцката заемка от старобългарския период åðåòèêú е общоупотребима и днес, но се срещат и друговерец, неверник, както и диалектните полуверник/половерник и поганец.
Според проучването в историята на българския език хората с особени
дарби се назовават с лексеми от корените бая-, гад-/гат-, маг-, вещ-,
враж-, врач-, влъх-, чар- и притежават отрицателни конотации в християнската култура, докато в традиционната са с амбивалентни аксиологични
характеристики. Както показват данните от паметниците, през старобългарския и среднобългарския период тяхната употреба в официалната литература е ограничена. В новобългарски дамаскини са засвидетелствани названия от корените бая-, маг-, врач- и влъх-. Лексемите с корен маг-, влъх-/
влъш-, чар- се реализират предимно в книжовния език, а лексемите с корен
бая-, гад-/гат-, вещ-, враж-, врач- имат много фонетични и словообразувателни варианти в диалектите. Това богатство и разнообразие може да се
обясни с факта, че хората медиатори между сакралното и профанното са
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главни действащи лица в много ритуали за изцеление, очистване, плодородие и оцеляване в българската традиционна култура. Те се уповават на
християнския Бог според народните вярвания и затова се възприемат като
свети и чисти хора в наивния мироглед на българите.
Названията на репрезентанти на концептите болест и лечение са обогатени в това изследване с езиков материал от Ръкописния българско-италиански речник от 1845 г., който е съпоставен с данни от средновековни
източници и от диалекти. Анализът показва, че в българската концептосфера от първата половина на ХIХ в. по-важно място заемат болестите, а
не тяхното лечение. Лексемите за болести са 21 на брой в РБИР и застъпват различни номинационни признаци, между които особено интересни са
названията, свързани с традиционните вярвания на българите. При лекуването все още се разчита преди всичко на народните лечители, които умеят
да баят, врачуват и да правят магии. Лекарите и болничните заведения се
свързват предимно с чужди примери и култура, затова се заемат думи от
италиански и турски.
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