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В статията се разглеждат промените в лексиката, повлияни от пандемията от
COVID-19 през 2020 г., като появата на нови думи и увеличаването на честотата
на употреба на някои съществуващи думи. Изследването е проведено върху материал от българския, чешкия и полския език. Прилага се подход, свързан с изследване на фреквентността на лексикалните единици. Въпреки че очертаните лингвистични процеси имат глобален характер, във всеки един от езиците те протичат
по специфичен начин. Материалът е ексцерпиран от онлайн ресурси, между които
са Националният корпус на полския език, Чешкият национален корпус, Българският национален корпус, Полско-българско-руският паралелен корпус, популярни
интернет портали, регистриращи лексикални иновации, дигитални речници, медийни текстове, както и някои най-нови научни публикации.
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The article discusses the linguistic consequences of the 2020 COVID-19 pandemic,
such as the emergence of new words and/or an increase in the frequency of use of some
already existing words. The paper is based on material from Bulgarian, Czech and
Polish. A frequency approach is applied. Although, the outlined linguistic processes are
global in nature, several key aspects differentiate the three chosen languages. The linguistic data were collected using online resources, including the National Corpus of Polish, the Czech National Corpus, the Bulgarian National Corpus, the Polish-Bulgarian94
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Russian Parallel Corpus, popular word browsers and digital dictionaries, media texts
and some of the most recent scientific publications.
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1. Въведение
През декември 2019 г. бяха регистрирани първите случаи на заразяване
с непознат досега тип вирус – нов за човешката популация коронавирус,
който получи названието SARS-CoV-2. Заразата, започнала от китайската
провинция Хубей, впоследствие се разпространи из целия Китай, а скоро
след това – и в много други страни. Няколко месеца след първите регистрирани случаи Световната здравна организация обяви състояние на пандемия. По очевидни причини темата за пандемията и последствията от нея
придоби важност за медицинската, икономическата и социалната сфера,
без обаче да се ограничава до тях.
Като актуално и засягащо цялото общество явление коронавирусната
пандемия не може да не намери отражение и в езика. Редица езиковеди от
различни страни (Каспър Гратуол, Владислав Миланов, Михаела Лишкова, Марек Лажински, Хенрик Дуда, Мачей Малиновски, Йоанна СатолаСташковяк, Войчех Влоскович, Свитлана Глазова, Лариса Алексеева и др.)
изказват мнение, че актуалната ситуация, свързана с пандемията, значително ускорява темповете на лексикалния развой в сравнение с предходни
периоди. Отчасти причината за това трябва да се търси в значителното
влияние на медиите и социалните мрежи като Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.
Интересно е, че създаването на названието на вируса само по себе си е
лингвистичен проблем. В. Влоскович, цитирайки разработката Detection of
2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR (Corman et al.
2020), посочва, че първоначално вирусът е наречен 2019-nCoV – съкращение от годината, през която е регистриран първият случай на заболяването
(2019), и английското словосъчетание novel coronavirus ‘нов коронавирус’
(Włoskowicz 2020: 98–99). Впоследствие, отбелязва по-нататък Влоскович,
вирусът получава названието SARS-CoV-2 (van Doremalen et al. 2020), което е акроним от Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 ‘втори коронавирус, предизвикващ остро инфекциозно заболяване на дихателната
система’. Причиняваната от новия коронавирус болест е наречена COVID19 (Lai 2020), съкратено от Coronavirus Disease 2019 ‘коронавирусно заболяване, първият случай на което датира от 2019 г.’.
Предмет на анализ в тази статия са повлияните от пандемията изменения в лексикалния състав на три славянски езика: български, чешки и полски. Цел на изследването е съпоставително проучване на лексиката, тематично свързана с коронавирусната пандемия. Наблюденията са проведени
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в период от 11 месеца, обхващащ 10 месеца от 2020 г. и първия месец на
2021 г.
Анализираният материал е ексцерпиран от различни достъпни в интернет речници1 и други източници, регистриращи лексикални нововъведения2, от публицистични и информационни предавания на български, чешки и полски медии, в които се засяга темата за коронавирусната пандемия,
от електронни периодични издания, интернет форуми и блогове, социални
мрежи, в които се разисква съвременната ситуация. Използвана е също
най-новата научна литература, посветена на разглежданата тема. Потърсен
е материал и от различни електронни корпуси на трите съпоставяни езика,
сред които са Националният корпус на полския език, Чешкият национален
корпус, Българският национален корпус, Полско-българско-руският паралелен корпус (съавтор на който е авторката на тази статия). В това отношение полезен беше преди всичко Чешкият национален корпус3 – голям,
разнообразен и представителен източник на информация за изследваните
лексикални единици и тяхната фреквентност.
2. Езиков материал
Тематично свързаните с пандемията думи, употребявани в текстовете
от ексцерпираните източници, се разпределят в три групи:
(1) Неологизми, чиято поява е обусловена от необходимостта от назоваване на различни нови явления, отнасящи се до заболяването COVID-19
и свързаните с него състояния, дейности, прояви и др. И в трите разглеждани езика възникват цели серии новообразувания с основа бълг. корона-,
чеш. korona-, пол. korona- или бълг. ковид-, чеш. covid-, пол. covid-. Елементът korona- в полски поражда известни проблеми поради паралелната
употреба на формата korono- (вж. по-долу). Част от новообразуванията от
разглеждания тип са с експресивен характер (често с изразяване на иронична отсянка). Такива са например ред неологизми, чрез които се назовават определени нагласи и прояви в обществото, свързани с игнориране на
усложненията от заболяването (бълг. ковидиот, чеш. covidiot или koronaidiot4, пол. COVID-idiota5 или koronaidiota6), възникване на нови обществени групи (бълг. ковидовци, чеш. covidovci, пол. kowidowcy) и др.
(2) Отдавна съществуващи в езика думи и съчетания, които показват
значително нарастване на честотата на употреба по време на пандемията
през 2020 г. Тези лексикални единици се отнасят до актуални в пандемичната ситуация явления като носенето на маски, спазването на физическа
дистанция, самоизолирането и пр.: бълг. пандемия, чеш. pandemie, пол.
pandemia; бълг. заболеваемост, чеш. nemocnost, пол. zachorowalność; бълг.
смъртност, чеш. úmrtnost пол. śmiertelność; бълг. маска, чеш. rouška, пол.
maseczka; бълг. кислород, чеш. kyslík, пол. tlen; бълг. социална дистанция,
чеш. sociální vzdálenost, пол. dystans społeczny; бълг. карантина, чеш.
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karanténa, пол. kwarantanna; бълг. кислородна маска, чеш. kyslíková maska,
пол. maska tlenowa; бълг. респиратор, чеш. respirátor, пол. respirator. Придобиват популярност също така редица изрази, отнасящи се до политически и обществени явления: бълг. гласуване по пощата7, чеш. korespondenční
hlasování, пол. głosowanie korespondencyjne, както и до засилващи се обществени нагласи: бълг. конспиративни теории, чеш. konspirační teorie,
пол. teorie spiskowe.
(3) Нови заемки от английски като бълг. инфодемия, пол. infodemia,
чеш. infodemie8. Особена популярност придоби новозаетото съществително бълг. локдаун, чеш. lockdown, пол. lockdown, което има широка употреба и в трите езика въпреки наличието на семантично равностойни домашни лексикални средства (бълг. затваряне / забрана за излизане; чеш. zákaz
vycházení, zákaz opuštění domova; пол. zamknięcie, zakaz wyjścia / zakaz
opuszczania domu).
2.1. Български език – избрани примери
Според българските експерти думата коронавирус е една от най-често
употребяваните през цялата 2020 г.9 Разбира се, тази дума не е неологизъм, тя функционира поне от 60-те години на миналия век. Елементът корона- се открива в структурата на множество новообразувания, срещащи
се главно в езика на медиите, като: коронакриза, коронамерки, коронаоблигации, корнаразходи, коронаситуация, коронащаб, короналиния, коронаистерия, коронажертви, коронаепидемия, коронабюджет, коронаситуация, коронабонове, коронакризисен и др. Появяват се и някои оказионализми, изразяващи иронични конотации: коронапарти10, коронясан ‘заразен с коронавирус’.
Сред неологизмите със съставна част ковид- придобива популярност
съществителното ковидбалон със значение ‘лица, които не са от едно семейство и са заплашени от взаимно заразяване поради това, че контактуват често помежду си’.
В употреба са и някои нови телескопични образувания като маскне
‘поява на акне по бузите и брадичката, свързано с продължителното носене на предпазна маска’ (контаминация от думите маска и акне), карантим
‘лица, които пребивават заедно някъде по време на карантината’ (контаминация от карантина и тим), ковекзит (от ковид и (Брек)екзит) ‘прилагана стратегия и предприети действия с цел да се избегне възможен локдаун’. Част от тях са с оказионален характер: вкъществувам (от вкъщи и съществувам), ковидиот (от ковид и идиот).
Владислав Миланов отбелязва появата на някои нови глаголи и отглаголни съществителни като температурирам и температуриране (за означаване на действия, свързани с „измерване на телесната температура на
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лица, които се намират на места, изискващи контрол и наблюдение“) (Миланов/Milanov 2020: 177–178).
Навлизат и нови заемки от английски като думскролинг ‘постоянна
потребност от търсене на негативна информация в интернет’ (англ. Doomscrolling от doom ‘усещане за неизбежността на съдбата, за гибел’ и
scrolling ‘търсене в интернет, преглеждане на интернет страници’). Значението на тази дума насочва към отрицателното влияние на пандемията
върху психическото състояние на човека. Интересна е също заемката зумпинг11 (от англ. zoomping, контаминация от названието на приложението
Zoom и dumping ‘дъмпинг’), която означава ‘уволняване от работа или
скъсване с партньор, което се извършва по време на видеоразговор чрез
Zoom’. Този неологизъм е показателен пример за промените, които пандемията наложи през 2020 г. не само в езика, но и в начините на общуване
между хората. С най-широка употреба сред новите английски заемки, тематично свързани с пандемията, е съществителното локдаун, чието значение авторите на най-новия неологичен речник на българския език определят като ‘принудително пълно или частично преустановяване на икономически, образователни и др. дейности за определен период като част от
противоепидемични мерки’ (Благоева и др./Blagoeva et al. 2021: 191).12
Голяма популярност през последните месеци придобиват и някои нови
словосъчетания, като например безконтактна доставка ‘доставяне на
предварително заплатени по безкасов начин стоки, които куриерът оставя
пред вратата на клиента, без да се среща с него’.
Сред думите, които не са неологизми, но показват значително повишаване на честотата на употреба по време на пандемията, се открояват три
глагола, чието значение отразява определени аспекти от пандемичната
действителност. Те са произведени с продуктивния суфикс -ира-: карантинирам ‘поставям някого под карантина’, мониторирам ‘провеждам
непрекъснато наблюдение, например на здравословното състояние на
някого’, приоритизирам ‘определям приоритети в нещо’. Според Вл. Миланов думата карантинирам ще остане в употреба, тъй като успешно замества по-дългия израз поставям под карантина (Миланов/Milanov 2020:
177).
2.2. Чешки език – избрани примери
Докато подготвях тази статия, в Чехия за първи път течеше избор на
дума на годината. Както отбелязва П. Юна на страниците на в. Seznam
Zprávy, изобщо не е трудно да се отгатне коя е думата на 2020 г. Разбира
се, това е терминът koronavirus. Голяма честота на употреба през този период показват също думите pandemie ‘пандемия’, karanténa ‘карантина’,
nakažený ‘заразèн’ и rouška ‘маска’, потвърждение за което намираме и в
данните от Чешкия национален корпус, включващ текстове от интернет
медии, форуми и социални мрежи:
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Източник: https://korpus.cz/

Вацлав Цврчек, заместник-директор на Чешкия национален корпус,
пояснява: „Това са думи, чиято употреба е нараснала рязко през 2020 г. (в
сравнение с предходни години) и които имат потенциала да уловят найдобре онова, за което сме писали (и чели) най-много през 2020 г.“. Цврчек
обръща внимание, че в чешки през 2020 г. са навлезли и много нови думи,
голяма част от които са термини или собствени имена. „Във всеки жив
език, включително и в чешки, протичат промени. Говорещите често се възмущават, без да осъзнават, че това е естествен резултат от езиковия развой
и от това как нашата комуникация реагира на промените в света около
нас“, отбелязва авторът.13
Разпространението на COVID-19 доведе до възникването на над 100
нови думи и изрази в чешкия език (Škrabal, Kavka 2021), срв. koronadovolená, škola v pyžamu (буквално „училище по пижами“, т.е. провеждане на
учебни занятия от дома) и др. Значението на много от тях се отнася до
психически състояния на човека, предизвикани от живота в условия на
пандемия: koronadeprese (срв. и бълг. коронадепресия, пол. koronadepresja), koronapanika (бълг. коронапаника, пол. koronapanika), koronapokalypsa (бълг. коронаапокалипсис, пол. koronaapokalipsa).
Михаела Лишкова, специалист в областта на неологията от Института за чешки език към Чешката академия на науките, смята, че по-голямата
част от нововъзникналите по време на пандемията думи след края на пандемичната ситуация ще отпаднат от употреба.14 Без съмнение, към този
кръг лексика може да се отнесат всички иронични, експресивни (дори вулгарни) и оказионални новообразувания, използвани за означаване на лица
с безотговорно поведение, на явления, свързани с нелогичност и смехотворност на въвежданите ограничения, с недобросъвестност в разпространяването на информация за епидемията и др. Основна характеристика на
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този род нова лексика е експресивността, срв. covidiot, koronaidiot ‘лице,
което безотговорно пренебрегва и не спазва използването на предпазни
средства за предотвратяване на заразяване с COVID-19’.
2.3. Полски език – избрани примери
През 2020 г. полските езиковеди своевременно отчетоха, че актуалната
езикова ситуация заслужава внимание, и започнаха да документират честотата на употреба на новите думи, свързани с коронавирусната пандемия15, да анализират техния строеж и значение, да ги коментират от различни аспекти в радиопредавания (В. Влоскович16), статии в печата (Й.
Сатола-Сташковяк17), публикации във Фейсбук (М. Лажински18), блогове
(М. Малиновски19, Х. Дуда20), телевизионни предавания (М. Лажински21,
Й. Сатола-Сташковяк22) и др.
Учени от Варшавския университет следят употребяваната в медиите
лексика и в специален сайт, наречен Słowa na czasie („Думи навреме“),
представят на общественото внимание най-актуалните за съответната година думи (новонавлезли или активизирани).23 Според информацията на
този сайт като избрани примери за най-често употребяваните думи в полските средства за масова информация в периода от март до юни 2020 г. може да се посочат: съществителните epidemia, pandemia, zdrowie, zakażenie,
kwarantanna, test, personel, doba, tarcza, obostrzenie, ograniczenie, wzrost,
walka, specustawa, szpital, przyłbica, maseczka, respirator, dom, głosowanie,
izolatorium, wideoporada, usta, nakaz, ozdrowieniec, zgon, koronawirus; прилагателните antykryzysowy, zakażony, korespondencyjny, ochronny, jednoimienny; глаголите odmrozić / odmrażać, zakazić, wyzdrowieć, wykryć, odnotować, umrzeć, ograniczać, odnotować, otworzyć / otwierać. В интернет допитването за определяне на най-популярна дума за 2020 г.24, в което са
участвали около 18 хиляди души, като най-популярно е посочено съществителното koronawirus ‘коронавирус’, следвано от думите kobiety ‘жени’ и
apostazja ‘отстъпление от вярата’. От своя страна пък, организаторите на
конкурса са определили следната класация: koronawirus, kobiety, pandemia
‘пандемия’. Избраните думи предават атмосферата на 2020 г., която в
Полша премина под знака на пандемията и протестите на жените.
Споменатите по-горе проблеми, свързани с паралелната употреба на
формите koronawirus и koronowirus, са коментирани от В. Влоскович, който описва реинтерпретацията на английския термин coronavirus на полска
почва (Włoskowicz 2020: 88–111). Този английски термин е зает в полската
научна терминология с формата koronawirus, като доскоро не е бил част от
общоупотребимата лексика в полския език. В специализираната комуникация често се среща и в множествено число като название на група вируси (Włoskowicz 2020). Авторът отбелязва: „Формата на научния термин
koronawirus, след като той става част от полската терминологична система, получава вид, сходен с този на срастване в полския език. Разбира се,
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процесът на словообразуване всъщност е протекъл в английския език – от
елементите лат. corona + англ. virus е създаден типичен композитум (compound noun) със слято изписване, във връзка с което от гледище на полското словообразуване се отваря поле за размишления за това дали koronawirus може да се разглежда в полски като сложна или словообразувателно
разчленима дума“ (Włoskowicz 2020: 102–103).25
Казано накратко, формата koronawirus в полския език наподобява
срастване, а в съвременния период моделът за образуване на сраствания е
по-слабо продуктивен в сравнение с този, по който се образуват сложни
думи със съединителна гласна. Формата koronowirus пък е резултат от
вторично адаптиране на заемката koronawirus към полската словообразувателна система и се вписва в дългия списък от произведени на полска
почва композитуми със съединителна гласна като gwiazdozbiór, roślinożerca, deskorolka (Włoskowcz 2020: 103). Предпочитаната от някои носители на полския език замяна на формата koronawirus с koronowirus е свързана с избор на по-продуктивния словообразувателен модел.
Наблюденията показват, че в полския език активно се образуват нови
сложни думи с първа съставна част korona-. М. Лажински изброява над 40
такива новообразувания, засвидетелствани в писмената практика (въз основа на данни от портала frazeo.pl).26 Чрез тях се означават явления, свързани с: икономическата и политическата ситуация в Полша и в света в периода на коронакризата (koronaceny, koronademokracja, koronakryzys, koronaobligacje); психическото състояние на хората в условията на пандемия
(koronadepresja, koronapanika, koronaterror); дейността на здравните служби за ограничаване и ликвидиране на заразата (koronainfolinia, koronachaos, koronatest); организирането на обучението по време на кризата (koronamatura); пренебрежителното отношение на някои граждани към ситуацията (koronaferie, koronagłuptas, koronalans, koronalia и дори koronaświrus27). В настоящия момент броят на неологизмите от този тип е още
по-голям, като немалка част от тях са експресивно маркирани, срв. koronaparty, koronalia, koronagedon, koronazakupy (Satoła-Staśkowiak 2020: 10).
Новообразувания с първа съставна част covid- се срещат значително
по-рядко от тези с елемент korona-, срв. оказионалното COVID-idiota.
Предпочита се употребата на словосъчетания с прилагателно covidowy,
срв. covidowe palce.
3. Заключение
В статията разгледахме отражението на пандемията от COVID-19 през
2020 г. върху лексикалния състав на три славянски езика: български, чешки и полски. Обект на анализ бяха образуваните и заетите през посочената
година неологизми, чието значение се отнася до свързани с пандемията
нови обекти, прояви, ситуации, явления или емоции. Обърнахме внимание
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и на някои отдавна познати думи, които в разглеждания период значително активизират употреба си.
Голяма част от анализираните нови думи са образувания с първа съставна част бълг. корона-, чеш. korona-, пол. korona- или бълг. ковид-, чеш.
covid-, пол. covid-. Изследванията показват, че образуването на неологизми
с компонент ковид-/covid- е значително по-активно в български и чешки,
отколкото в полски. В полския език се отбелязва специфичен проблем,
свързан с паралелната употреба на формите koronаwirus и koronоwirus.
Анализираните нови лексеми се обединяват в различни тематични групи: действия и функции на лица и организации по време на пандемията,
обществени настроения и нагласи и др. В това отношение сходството между езиците е значително, което произтича от глобалния характер на епидемичната ситуация.
И в трите разглеждани езика активно се употребяват думи и изрази,
отнасящи се до регулирането на ежедневието в условията на пандемия:
бълг. карантина, самоизолация, маски, антигенни тестове; чеш. karanténa, izolace, rouške, testováni, korespondenčni hlásovani; пол. kwarantanna,
domowa izolacja, maseczki, testowanie, wybory korespondencyjne. Особена
актуалност придобива съчетанието бълг. конспиративни теории; чеш. konspiračni teorie; пол teorie spiskowe. Проблемът с фалшивата информация,
свързана с пандемията28, е много активно обсъждан, във връзка с което може да се предположи, че в близко време ще се повиши честотата на употреба и на думи като бълг. дезинформация, чеш. dezinformace, пол. dezinformacja.
Лексикалните изменения под влияние на пандемичната ситуация имат
глобален характер. Организацията „Оксфордски речници“, която наблюдава промените в английския език и ежегодно представя списък с думи и
съчетания, характеризиращи съответната година, посочва сред най-популярните през 2020 г. множество думи и изрази, свързани с коронавируса и
с живота по време на пандемията: coronavirus, COVID-19, lockdown, social
distancing, shelter-in-place, stay-at-home, self-isolate, selfquarantine и др.29
Президентът на организацията Каспър Гратуол отбелязва, че употребата
на думата pandemic ‘пандемия’ в английски се е увеличила с 57 000% в
сравнение с предходната година. Тази дума придобива глобална популярност. Гратуол посочва: „Никога не съм ставал свидетел на езикова година
като тази, която имахме. Екипът на „Оксфорд“ идентифицира стотици
значими нови думи и тяхното използване, докато годината си течеше, дузина от които не биха се класирали за „дума на годината“ по друго време.
Това е едновременно безпрецедентно и малко иронично – годината, която
ни остави без думи, бе пълна с нови думи повече от всяка друга“. 30
Въпреки че имат глобален характер, разглежданите езикови процеси
протичат с различна интензивност и различен обсег в отделните езици.
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Затова е важно наблюденията върху тях да продължат, включително в съпоставителен план, което ще даде възможност да се откроят както техните
общи особености, така и вътрешноезиковите им специфики.31
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9
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/18/4067943_koronavirusut_v_bulgariia
_maga zini_v_molovete_otvoriha/
10
Срв. например: Полиция щурмува хотел заради скандално коронапарти.
https://fakti.bg/krimi/538657-policia-shturmuva-hotel-v-sandanski-zaradi-skandalnokoronaparti
11
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9220816
12
На 21 ноември 2020 г. сайтът „Булевард България“ (https://boulevardbulgaria.
bg/articles/koya-e-dumata-na-bezpretsedentnata-2020-g) публикува информация, че
организаторите на класацията „Дума на годината“ са решили вместо една най-характерна дума да представят серия от думи, които описват в пълнота настроенията и нагласите в българското общество през цялата 2020 г. Според експертите
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За сравнение със ситуацията в анализираните тук три езика може да споменем като любопитен факт това, че в Белгия дума на годината става съществителното knuffelcontact (от knuffel ‘прегръдка’ и contact ‘контакт’), назоваващо
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класирана думата covidioot ‘ковидиот’, а на трето – hoestschaamte ‘страх от заразяване при пребиваване на обществено място’. https://woordvanhetjaar. vandale.be/nl?
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eqzA.
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