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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пълното и изчерпателно описание и обяснение на езико-
вите факти и явления изисква отчитането на всички външни и 
вътрешноезикови фактори, които имат отношение към строежа, 
функционирането и развоя на езика. Особено важно място в сис-
темата на лингвистическата проблематика се пада на езиковите 
контакти и взаимодействия, интересът към които в последно 
време нараства извънредно много. Този интерес намира израз 
в големия брой езикови изследвания от тази област, поради кое-
то съвсем определено може да се каже, че отдавна вече са нали-
це условията и предпоставките за обособяването на тази пробле-
матика. Понастоящем тя реално и фактически наистина е обосо-
бена в самостоен дял на езикознанието, със свой отделен и специ-
фичен категориално-понятиен апарат, методи, цели и задачи на 
изследване. За наименование на този дял най-често се използва 
„теория на езиковите контакти“, както и „езикови контакти“ и 
„лингвоконтактология“, но по-сполучлив изглежда е предложеният 
неотдавна термин „контактолингвистика“.

Издирването, събирането, систематизирането и контакто-
лингвистичната обработка, анализ, изследване и описание на раз-
личните видове лексикални заемки като резултат от езиковите 
контакти и взаимодействия има особено голямо значение за раз-
криването, определянето и изясняването на генезиса или етно-
лингвистичната принадлежност на носителите на даден език като 
цяло или пък на някоя териториално-етнографска група от него; на 
историята на самия език, произхода и състава на неговата лексика, 
диалектното му деление и основните черти на самите диалекти, 
хронологията на едно или друго езиково явление и т.н.

Анализът и осветляването на въпроса за видовете контакти 
в конкретния случай допринася и за разкриването на лингвистичния 
механизъм на корелация между отделните етнически общности, 
участвуващи в процеса на заемането, т.е. по този начин се изпълват. по този начин се изпълват по този начин се изпълват 
със съдържание и основните контактолингвистични категории на 
понятията „език източник“, „език посредник“ и „език приемник“.
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Речниковият фонд на съвременния български език като 
цяло съдържа голямо количество чужди по произход думи, които 
поради тази си характерна особеност се очертават, а и по същество 
представляват заети от други езици лексикални единици или само 
заемки. Значителна част от лексикалните заемки в българския 
език са и заемките през различно време и на различно място от 
иранските езици, които поради произхода си са съответно ирански 
лексикални заемки или само иранизми в българския език.

Понастоящем в българската езиковедска литература най-
разпространено е мнението, че в българския език иранските езици 
са представени само или предимно чрез персийските заемки, 
преминали в езика благодарение на посредничеството на турския 
език. В действителност, наред и по-точно преди персийските лек-
семи, проникнали в българския език посредством турския език или 
някой друг от тюркските езици, в речниковия фонд на българския 
език има и битуват също така и немалко на брой заемки от други 
ирански езици - праирански, скито-сарматски, алански, кюрдски 
и др.

В тази връзка, въпреки всичките трудности и рискове 
около по-точната идентификация на заетата от иранските езици 
лексика, винаги трябва да се имат предвид и да се разграничават и 
двата основни и съставни термина, като по-общият от тях е само 
„иранизми в българския език“, а по-частният е „иранизми в бъл-
гарския език, заети през турския език“.

По-общото и родово по съдържание и характер понятие 
„иранизми в българския език“ включва и обединява всички по-
ранни, предосманотурски, ирански по произход лексикални заем-
ки - праирански, скито-сарматски, алански, които по принцип са 
заети в българския език по северен път, както и лексикални заемки, 
резултат от ранни тюркско-ирански и по-късни турско-персийски 
и турско-кюрдски етнолингвистични контакти, смесвания и вза-
имовлияния.

По-частното и видово по съдържание и характер понятие 
„иранизми в българския език, заети през турския език“ включва 
и обединява в качеството на сравнително и достатъчно обособен 
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и самостоятелен частен вид на иранизмите изобщо, иранските 
по произход лексеми, главно и в по-голямата си част персийски 
лексикални заемки, преминали в българския език по южен път, т.е. 
чрез посредничеството на турския език.

Особено характерното за иранизмите в българския език, 
заети през турския език, е, че някои от тези лексеми са съществували 
и функционирали дълъг период от време в тюркските езици, а 
по-късно и в турския език. Тук те са били адаптирани и усвоени, 
като са претърпели редица, специфични за този етап на косвения 
персийско-български езиков контакт, структурно-семантични про-
мени и едва след това са преминали и са заети и в българския 
език.

Докато на почти всички групи лексикални заемки от чуж-
дите езици в българския език, в българското езикознание изобщо 
и в българската лексикология и лексикография в частност са по-
светени повече или по-малко подробни и пълни изследвания, то 
малкото налични и съществуващи в българската лингвистика 
проучвания върху иранизмите в българския език, в това число 
и върху иранизмите в българския език, заети през турския език, 
като немалък по обем и състав лексикален пласт в речниковия 
фонд на българския език, са предимно етимологически или лекси-
кографски по подход и метод; ограничено-частични по обем и 
обхват, едностранчиво и тяснонасочени по цел и задачи, като в съ-
щото време имат и носят безспорно епизодичен, а не системно-
последователен характер.

Не може да се каже, че иранизмите изобщо в българския 
език са напълно събрани, идентифицирани, систематизирани и съ-
ответно описани, а може би по-добре е да се отбележи, че в българ-
ската лексикология и лексикография иранският слой лексика не е 
изучаван и описван специално и отделно.

Подобно е положението и при иранизмите в българския 
език, заети през турския език, като значителна и съществена част 
от големия брой турски лексикални заемки в българския език. Тук 
властва тенденцията езикът посредник да се схваща и представя 
като език източник, т.е. без да се преминава отвъд турския език и 
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без да се стига до по-дълбоки етимологии. Ето защо това, което 
преди доста време беше видяно и формулирано относно турските 
лексикални заемки в българския език като близка важна задача 
на българската етимология и лексикография, а така също и на 
балканистиката (М. Москов), все още запазва своята валидност 
и актуалност както за самите турцизми, така и за иранизмите в 
българския език, заети през турския език. При това установяването 
на техния брой и произход безспорно е само първото условие за 
тяхното крайно необходимо и дори задължително по-нататъшно 
изследване и описание и от контактолингвистична гледна точка.

Тук специално следва да се отбележи още и това, че при този 
най-общ характер на проучванията върху иранизмите в българския 
език, заети през турския език, в българската лингвистика все още 
не са разкрити и осветлени достатъчно пълно и последователно, 
въпреки че са засягани твърде бегло, различните и отделни видове 
езиков контакт между трите етнични общности - персийска, турска 
и българска, езиците на всяка една от които се очертават и пред-
ставляват по същество съответно език източник, език посредник и 
език приемник за въпросните заемки.

В българската лингвистика липсват контактолингвистични 
изследвания, които да имат за цел правилното и точно посочване 
и определяне като цяло и комплексно на наличните в българския 
език ирански по произход лексикални заемки; установяването на 
пътищата на тяхното преминаване и заемане в българския език, 
на формите и способите на тяхната трансференция, субституция 
и адаптация с оглед и на основата на персийския език като език 
източник, на турския език като език посредник и на българския 
език като език приемник.

Именно поради това и с цел решаването на всички тези 
изключително важни и значими за българската лингвистика по 
принцип и за българската лексикология и лексикография в част-
ност научни проблеми и задачи, предмет - обект на настоящото 
изследване, е иранският по произход слой лексика в българския 
език и по-конкретно иранизмите в българския език, заети през 
турския език.
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Тук с този термин се означават и наименуват само и един-
ствено заетите по южен път по-късни (след нашествието и ек-
спанзията на османските турци на Балканския полуостров през 
ХІV в.) ирански - персийски, кюрдски, лексеми за разлика от по-
ранните иранизми - праирански, скито-сарматски, алански, заети 
в българския език по северен път и през период от време преди 
преминаването на османските турци на Балканите.

Характерна черта и особеност на заетите по южен път иран-
ски лексеми е това, че те са преминали в българския език основно 
и главно чрез посредничеството на турския език, където пък са 
попаднали в резултат на по- и най-ранни, древни тюркско-ирански, 
а така също и на по-късните турско-персийски и турско-кюрдски 
етнолингвистични контакти, смесвания и взаимовлияния.

При досегашното и осъществено вече изследване и опи-
сание на състава и структурата на речниковия фонд на българския 
език, иранизмите, заети през турския език, обикновено и най-
често не се възприемат и анализират като отделен, историко-гене-
тически и структурно-типологически коренно различен и специ-
фичен спрямо собствено турския по произход, лексикален слой, 
а се подвеждат, обединяват и изследват общо и съвместно, едно-
временно със собствено турцизмите като езикови единици, принад-
лежащи и произхождащи от турската лексикална система.

Ето защо крайната и основна цел на настоящото изследване 
е да се разработи и предложи едно възможно най-пълно, подробно 
и всестранно контактолингвистично изследване и описание на ира-
низмите в българския език, заети през турския език.

Неговите по-частни и конкретни задачи се свеждат най-
напред в теоретико-методологичен план до набелязването на ос-
новните черти и особености на теорията на езиковите контакти 
като главен и водещ компонент в многопластовите теоретико-ме-
тодологични основи на изследването и описанието на тези заемки, 
от една страна, а от друга страна, но вече в конкретно емпиричен 
план, да бъдат издирени, събрани на едно място, идентифицирани, 
систематизирани и с помощта на контактолингвистичния метод 
да бъдат обхванати, анализирани, разкрити, изследвани и описани 
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културно-историческите и социолингвистичните условия, предпос-
тавка за протичането на отделните видове и типове ирано-турско-
български езикови контакти, заедно с конкретния набор и състав 
на иранските лексикални заемки като техен краен резултат; по-
следователно в аспекта на трансференцията и адаптацията, лек-
сикосемантичните, фонетичните и морфологичните черти и особе-
ности на иранизмите в българския език, заети през турския език.

По този начин не само се обосновава, доказва и се прилага 
конкретно сравнително новият, напълно възможен и силно ефи-
касен контактолингвистичен подход и метод за изучаване на лек-
сикалните заемки в българския език изобщо и на иранизмите в 
българския език, преминали и заети чрез турския език в частност, но 
се попълват и отстраняват и горепосочените слабости и пропуски в 
съвременната българска лингвистика.

В процеса на самото изследване за първи път в българското 
езикознание се прилага теоретико-методологически обоснован и 
аргументиран, пълен и цялостен по обхват, оригинално-личен по 
създаване и изграждане контактолингвистичен подход и метод 
на изследване и описание, посредством който, от една страна, се 
установяват, определят и посочват произходът и пътищата на зае-
мане и преминаване на лексикалните единици към българския 
език от персийския език като език източник, а от друга страна се 
разкриват формите и способите за тяхната адаптация и последо-
вателно усвояване - най-напред в турския език като език посред-
ник, а след това и в българския език като език приемник.

Всичко това като цяло има за резултат пълното и после-
дователно експлициране и очертаване както теоретико-методо-
логически, така също и лингвистико-практически, на обектно-
адекватната, научно вярната и точна схема, съвкупност от условия 
и предпоставки, процес и механизъм на движение и развитие на 
иранизмите в българския език, заети през турския език.

Характерен момент на така подбрания тук подход и метод 
още е и това, че в хода на изследването и описанието се избягва огру-
бяването и опростяването на процеса на заемане с емпиричното 
му стесняване и свеждане собствено и само до езиков контакт или 
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пък превръщането на описанието на езиковия контакт в механичен 
сбор от описания на отделни езици и ограничаването с обяснението 
на заемането единствено и само като резултат от конвергентно или 
дивергентно развитие на езиците. Като се отчитат, изследват и 
описват още и историческите и социокултурните фактори, условия 
и предпоставки, които предпоставят, допринасят и неизбежно 
съпровождат и опосредстват самото заемане, целият този сложно-
комплексен езиков контакт се превръща в частно-конкретна етно-
лингвистична теория на общата по принцип етнолингвистична 
теория на езиковите контакти и взаимодействия.

От гледна точка на така представените обект и предмет, 
крайна цел и задачи, подход и метод на изследване, за настоящото 
проучване може да се мисли като за първо и единствено по рода си 
не само в българската лингвистика, което най-напред разширява 
твърде много кръга и обхвата на собствено българистичните про-
учвания. Фиксирайки максимално точно и прецизно езиците, от 
които е заета определена, но достатъчно обемиста, група лексика 
в българския език, то допринася за установяването и разкриването 
на набора и състава на една немалка част от иранския по произход 
слой в речниковия фонд на българския език. Въвеждайки понятието 
„иранизми в българския език, заети през турския език“, което най-
точно и пълно отразява генеалогичната структура на тази лексика, 
предлага едно достатъчно пълно и разностранно описание на този 
слой, като с помощта на детайлизирания и обоснован тук сравни-
телно нов и определено оригинален за българската лингвистика кон-
тактолингвистичен подход и метод, са обхванати, анализирани и 
разкрити историко-генетичните, структурно-семантичните и функ-
ционалните му черти и особености, а благодарение на това и като 
резултат от това се постига и реализира и аналогичното описание 
и представяне на цялостната структура и история и на самия бъл-
гарски език.

Тръгвайки от и осъществявайки се на фона на контакто-
лингвистиката, общата теория на езиковите контакти, настоящото 
изследване обогатява същевременно и методиката на съседните му 
етимологични проучвания, защото обръща внимание и подчертава 
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необходимостта от перманентно поддържане в центъра на внима-
нието на конкретната етнолингвистична ситуация.

Направената пълна класификация на типовете междуези-
кови връзки и контакти внася подреденост и яснота в отразяването 
и изучаването на механизма на заемането в българския език на 
лексикални елементи от всякакви други езици изобщо и от тюрк-
ските и иранските езици в частност. Важното и същественото 
за случая е това, че многократният и продължителен процес на 
лексико-граматично заемане се осъществява фактически меж-
ду неродствени и нямащи регионална близост езици, което като 
цяло илюстрира един изключително сложен и важен аспект както 
на контактолингвистиката изобщо, така също и на лингвобалка-
нистиката в частност.

Друг съществен момент на изследването е това, че с цел да 
се установят пътищата за преминаване на иранизмите в българския 
език, наред с българо-тюркските по принцип и конкретно българо-
турските контакти, в историко-социален аспект се изследват още 
и тюрко-иранските, турско-персийските и турско-кюрдските етно-
лингвистични контакти и взаимоотношения, което пък е важно и 
необходимо изследване в областта на лингвотюркологията и ира-
нистиката. А по-прецизното и пълно установяване и разкриване 
произхода на източните заемки в българския език допринася за изяс-
няването и решаването на редица контактолингвистични проблеми 
и от кръга на тюркологията изобщо.

Крайната цел, предметът обект, подходът и методът на из-
следването задават и определят неговата структура и композиция, 
състояща се от предисловие, четири глави, словник и книгопис.

Доколкото в първата глава се обсъждат теоретико-методо-
логичните проблеми и въпроси на контактолингвистичното проуч-
ване и описание на заемките изобщо; на Балканския етнолинг-
вистичен ареал и по-конкретно на иранизмите в българския език, 
заети през турския език; степента и нивото на тяхната проученост 
като главен мотив и основание за избора и насочването към те-
мата; нейното значение, предмет, цели и задачи, подход, метод и 
теоретико-емпирични източници, то тя очевидно е уводно-въвеж-
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дащата глава, основа и начало на цялото по-нататъшно изследване 
и описание на тази група заемки в българския език.

Втората глава съдържа експлицитно завършено проучване 
на произхода, набора и състава на иранизмите в българския език, 
заети през турския, като в самостойни раздели се разкриват по-
следователно и достатъчно подробно културно-историческите усло-
вия, пътищата и формите за проникване на източни лексикални 
елементи в българския език; периодизацията и хронологизацията 
на иранизмите в българския език, заети през турския език.

Останалите две глави включват и съдържат поотделно и 
последователно системно-съпоставителния анализ обобщение за 
всеки отделен етап на процеса на заемането при контактуващите 
главно персийски, турски и български език, на фонетичните, мор-
фологичните и лексикосемантичните черти и особености на ира-
низмите в българския език, заети през турския език, с конкретните 
средства и способи на тяхната трансференция, субституция и адап-
тация поотделно във всеки един от трите езика.

Книгописът включва голям брой заглавия на изследвания 
и проучвания на български език, на западни езици, руски, турски 
и персийски език, което представлява основната литература по 
въпросите и проблемите на теорията и методологията на езиковите 
контакти; литература по въпросите на общото, българското, турско-
то, тюркското и иранското езикознание; литература по въпросите 
на книжовния български език и на българските говори и диалекти; 
проучвания върху турския книжовен език и турските говори и 
диалектите; върху древно-, средно- и новоиранските езици, също и 
частноограничени по обем и обхват етимологични проучвания.

Книгописът съдържа още литература по въпросите на ин-
терлингвистиката и на речниковия състав на различни езици, гра-
матики на българския книжовен език, на турския език и на голяма 
част от тюркските езици, граматики на персийския и други ирански 
езици.

Ползвани са също така етимологичните речници на бъл-
гарския език, на славянските и на някои тюркски езици; материали 
по българска диалектология и речниците на турските говори и 
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диалекти, етимологичните проучвания и бележки на наши и чужди 
езиковеди върху турцизмите в българския език, двуезични речници 
като персийско-руски, арабско-руски, кюрдско-руски, пушту-руски 
и др.

По време на разработването на темата са взети предвид и 
са отчетени всичките достъпни и сметнати за релевантни мнения, 
виждания и концепции в бележки, статии, студии и разработки 
(имащи пряко или косвено отношение към настоящото изследване) 
на наши и чужди автори в областта на общото езикознание, ин-
доевропейското, славянското и иранското езикознание и в част-
ност на теорията на езиковите контакти; на етнолингвистиката и 
историята на балканските, славянските, иранските и тюркските 
племена и народи; по въпросите на българското езикознание и 
специално по етимология, лексикология и лексикография, също 
и по диалектология и топонимия в по-тясноограничен аспект; на 
тюркското и турското езикознание и тюрко-иранските езикови 
контакти; по проблемите на Балканския езиков съюз и турцизмите и 
иранизмите, заети в южнославянските балкански езици; теоретико-
методологични и конкретно-емпирични проучвания, третиращи 
тюрко-българските, турско-българските и ирано-славянските, пер-
сийско- и кюрдско-българските преки или косвени езикови контак-
ти и техните резултати под формата основно на ирански лексикални 
заемки в българския език.
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Глава първа

ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ОПИСАНИЕТОНА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ОПИСАНИЕТО
НА ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИРАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК,

ЗАЕТИ ПРЕЗ ТУРСКИ

Иранизмите в българския език, заети чрез турския език, се 
разполагат и заемат точно определено и напълно конкретно място 
в речниковия фонд на българския език непосредствено след и до 
по-ранните, предосманотурските иранизми в българския език. Те 
от своя страна притежават най-общо специфичен набор и състав с 
оглед на времето и мястото, на прекия или косвен път на заемане и 
преминаване в българския език, на точно определена по вид, форма 
и значение етимологична основа и конкретни фонетико-граматични 
и лексикосемантични черти и особености в българския език.

Подробно обсъдената теория на езиковите контакти, или 
контактолингвистиката като лингвистична научна дисциплина, 
както и по-малко и ограничено разгледаните лингвобалканистика 
и лингвотюркология, възникват и се изграждат на основата на кон-
кретно-специфичен категориално-понятиен апарат. Те преминават 
и претърпяват определено развитие до съвременното си състояние, 
в светлината и с помощта на които като цяло се очертават още по-
точно и проличават още по-ясно обектът, предмет на настоящото 
изследване, неговият подход и метод, цел и задачи.

Степента и нивото на проученост на иранизмите в бъл-
гарския език, заети през турския език, е твърде ниско и крайно 
незадоволително. В процеса на анализа и доказването им се разкрива 
и определя мястото на тези иранизми сред всички останали заемки 
в езика по принцип и особено сред турските лексикални заемки в 
него.

Раздел първи
По-ранните, предосманотурските иранизми
в българския език
Иранизмите в българския език, заети през турския език, 

имат твърде сложен и сравнително дълъг път на движение и раз-
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витие в рамките и условията на контактите и взаимодействието 
между трите езика - български, турски и персийски или кой да е 
друг ирански език, а за някои от тях - дори и между четири и повече 
езика. Поради това, че иранизмите в българския език, преминали 
през турския език, историко-генетически са непосредствено и тяс-
но свързани с една друга, също сравнително обемиста група заемки 
в българския език, а именно с иранизмите от предосманотурския 
период от развитието на българския език, то пътят на преминаване 
и развитие на иранизмите през турския език следва и може да се опи-
ше достатъчно пълно и последователно единствено след разкрива-
нето на предпоставките, условията на заемане и приблизителния 
състав на тази втора група иранизми в българския език. След това 
вече може да се изложат предпоставките и условията за заемане на 
иранизмите в българския език, преминали през турския език, както 
и да се вземе отношение по техния набор и състав.

Основен и главен обект, предмет на настоящата разработка, 
все пак са иранизмите в българския език, заети през турския език, 
именно поради което тази група ирански лексикални заемки след-
ва да бъдат анализирани и описани само дотолкова, доколкото да 
се разкрие в достатъчна степен мястото и относителният дял на 
иранизмите като цяло в речниковия фонд на българския език, а 
така също и да се създаде известна, далеко непълна представа за 
тяхната поява и преминаване в българския език, за техния състав 
и структура.

Предвид генезиса и историята на българския народ и езика 
му, а именно това, че те са резултат от взаимодействието и сливането 
на три отделни етнически компонента - славяни, траки и тюрки - 
прабългари, кумани, узи, печенеги, то с оглед целите и задачите на 
настоящото изследване поотделното проследяване на контактите 
между горните съставки всъщност се явява основен и достатъчен 
момент от така набелязаното изучаване на произхода и състава на 
по-ранните, предосманотурските иранизми в българския език.

Досегашните проучвания и обобщените чрез тях резултати, 
с които разполагаме, едно от които е и нашето съвместно, срав-
нително подробно и обширно, обобщително-заключително из-
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следване върху иранското езиково влияние в българския език 
[Добрева, Добрев, 1983, 37-53], съдържат и предлагат достатъчно 
лингвистични и екстралингвистични факти, свидетелстващи и 
доказващи протичането на много ранни езикови контакти между 
славянски и ирански, тюркски и ирански, тракийски и ирански 
етнични групи през различните периоди от тяхната история, към 
които следва да се прибавят и косвените връзки между български 
и персийски или кюрдски, осъществени чрез посредничеството на 
турския език.

Първата група предосманотурски заемки от ирански про-
изход в българския език са резултат от много ранни, древни кон-
такти на нивото на компонентите на българския етнос - славяни, 
траки и тюрки с иранци скити, сармати, алани и др. По-точната 
идентификация на иранските по произход лексикални заемки в 
българския език или само на иранизмите е свързана и с по-пълното 
и по-подробно изучаване на социокултурните, етническите и ези-
ковите връзки и контакти между представителите на всеки от 
етносите в частност и цяло, което крие трудности и рискове по 
отношение на съжденията и крайните им резултати. Въпреки това 
можем да предложим следната хронологическа класификация на 
иранизмите в българския език, в рамките на която намират място и 
иранизмите, заети в българския през турския език, а именно:

Предосманотурска лексика от ирански произход:
- лексика, заета по време на преки непосредствени контакти 

между компонентите на българския етнос - славяни, траки и пра-
българи, с ираноезични племена и народи;

- лексика, заета по време на преки непосредствени контакти 
между българи и ираноезични групи.

Решаването на проблема за най-ранните ирано-славянски 
езикови връзки и установяването на заетите през този период лек-
сикални единици се натъква на определени трудности, свързани с 
проблемите около локализирането във времето и пространството 
на праиндоевропейската етнолингвистична общност и нейното 
разпадане, с прародината на славяните, с придвижването на арий-
ските племена към сегашните им земи и по-късните славяно-иран-
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ски контакти, за които трудности достатъчно пълна представа 
предлага статията на О. Трубачев [1982] - едно от последните обоб-
щаващи изследвания в тази област.

Според по-обобщените изследвания на езиковедите - спе-
циалисти в тази област, спадащите тук проблеми се решават в 
две основни насоки и по този начин съответните праисторически 
процеси се очертават както следва: 

- в концепцията на А. Мейе наличните лексикални сходства 
между славянските и индоиранските езици изобщо и иранските 
в частност възлизат към индоевропейската общност и отразяват 
древното съседство на бъдещите славянски и бъдещите арийски 
говори в тази общност.

- в рамките на другата концепция, развита от Я. Розва-
довски, много от видимите сходства между арийските и балто-сла-
вянските езици са мними, тъй като тези езици почти нямат морфо-
логични иновации, а лексикалните съвпадения не са достатъчно 
доказателство. В много от случаите сходството между балто-сла-
вянските и арийските езици се обяснява просто с това, че първите 
са много по-архаични от останалите съвременни индоевропейски 
езици и само затова те напомнят древните арийски езици. Налице е 
не най-древно славяно-иранско родство, а по-късни контакти меж-
ду славянски и ирански племена, които са причина за появата на 
редица общи думи в славянските и иранските езици.

Това схващане се доуточнява от В. Пизани, според когото 
сходствата между отделните индоевропейски езици се дължат не 
на съседство в пределите на праетническия съюз, а на вторично 
съседство, т.е. съществували са два периода на контакти между 
славянските и иранските племена. Първият период се простира 
до XII век пр.н.е., когато и едните, и другите вече са заели своите 
исторически зони и връзката между тях е опосредствана от фри-
гийско-арменските племена в Мала Азия, докато вторият период 
включва съседството на славяните със скитите от началото на VIII 
в. пр.н.е.

По-късно тези въпроси отново се поставят и тяхното ре-
шение се търси във връзка с проблема за прародината на славяните. 
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Автори като Т. Лер-Сплавински и В. Порциг стигат до извода, че 
славяно-иранските сходства са резултат от сравнително късно кул-
турно и религиозно влияние на иранските племена върху съседните 
им славяни или пък, че непосредствените връзки между балто-
славянската и арийската зони са се прекратили някъде по средата 
на II хилядолетие пр.н.е., когато арийците преминават през Кавказ. 
Общите за иранските и славянските езици думи, които не се срещат 
в индийските и балтийските езици, са останали от времето, когато 
първите две общности контактуват на територията на Южна Русия 
от началото на първата половина на I в. пр.н.е. [подр. с библ. вж. 
Зализняк, 1962, 28-33].

Наред с горните съображения, трябва да се има предвид 
още и ранното обособяване на индоиранските езици [Георгиев, 
1956, 44-46], което дава основание да се приеме, че славяно-иран-
ските сходства са по-скоро резултат от етнолингвистично взаи-
модействие, отколкото наследство от общата индоевропейска ос-
нова. Славяно-иранските контакти, разбира се, не са съществували 
непрекъснато, но започнали веднъж в рамките на разпадащата 
се праиндоевропейска общност, те продължават по-нататък и се 
конкретизират с оглед на отделните и различни ирански племена 
- скити, сармати, алани и др.

За долна граница на славяно-скитското, славяно-сармат-
ското и славяно-аланското взаимодействие се смята периодът 
до епохата на Великото преселение на народите. Общата продъл-
жителност на контактите се определя на около 16 века [Абаев, 
1965, 135]. Предполага се, че славяните през VIII-VII в. пр.н.е. 
установяват отношения с иранските скити, които населяват те-
риторията на Северното черноморие [Абаев, 1949, 36]. При ар-
хеологически изследвания в райони, обитавани от славяни, са 
открити погребения, отнасящи се към IV в. пр.н.е. [Смирнов, 1966, 
109]. Съществуват данни за проникване на славянски групи сред 
иранските сармати, населяващи територията на Унгария през I-II 
в. от н.е.

На картата на Пейтингер от края на III в. от н.е. на два пъ-
ти се споменава за венеди-сармати - един път в Дакия, втори път 
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между Дунав и Днестър; наименованието „словене“ се среща и у 
Птоломей при изброяване племената в Сарматия [Нидерле, 1956, 
38-40]. Като резултат от тези контакти, за древноирански заемки в 
славянските езици се приемат например думите radi, samъ, pьsati 
[Зализняк, 1962, 32], към които може би следва да се прибавят и 
някои други иранизми, но тяхното включване се възпрепятства от 
отсъствието на ярко изявени отличителни белези, разграничаващи 
скитските от общоиранските лексикални единици.

Очевидно през III в., под влияние на масовото Велико 
преселение на народите, значително се усилва придвижването към 
Дунава на славяните, населяващи района на Карпатите. В края на 
V в. са установени техни набези срещу територията на Византия, 
с подкрепата на хуни кутригури и авари. Само названията на две 
планински крепости Σαρμάτες и Σαρμάναν говорят за остатъци от 
ирански сармати, асимилирани от славяните, които в края на VII 
в. вече са се настанили на Балканския полуостров [Нидерле, 1956, 
64].

И така, езиковедите специалисти съвсем определено се 
изказват в полза на наличието на близки контакти още между 
иранската и славянската общности, по време на които в славянските 
езици са преминали някои ирански думи и тези заемки са се запазили 
и в българския език като един от по-късните продължители на 
праславянския.

Като заемки с достатъчно сигурен ирански произход от 
връзките през този период се считат бог, ватра, влас, могила, рай, 
самодива, сатрап, слон, сто, стопан, топор, янтар, а малко по-
подробно, с оглед добиването на по-конкретна представа за осно-
ванията и аргументацията на този вид заемки, тук може още да се 
посочат:

- вина, според А. Зализняк [1962], след Е. Леви и Р. Якобсон, 
въпреки М. Фасмер и О. Гуйер, от ир. *vināh, срир. vinaθ „грях“, 
п. gunāh „вина, престъпление, грях“ [41], а не, както се приема на 
друго място, от ие.*wei-nā, сродно с лит. vaina „вина, нарушение“, 
от ие. *wainā, латв. vaina, „вина, отговорност“, вероятно сродно 
още с война, стинд. veti „преследвам, стремя се“ [БЕР-1];
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- гуня, гуна „дебела горна дреха; къса женска дреха с лисича 
кожа“ [БЕР-1], според М. Фасмер слав. *gunja от дрир. *gaunya от 
ир. *gauna-, ав. gaōna „коса; цвят на коса; цвят“, осет. ğun „вълна“, 
перс. gūn „цвят“ [ЭСРЯз; Зализняк, 1962, 39];

- ме�, медь от ие. *(s)mei-d(h) [ЕПРк], но В. Абаев [1957] 
извежда стслав. mĕd от названието Мидия, като вижда пренасяне 
на наименованието на страната върху метала, който се е добивал 
там [321-328, вж. и срв. сщ. Зализняк, 1962, 40; Трубачев, 1980, 68; 
ЕПРк; ЭСРЯз].

Вторият етнически елемент, влизащ в състава на бъл-
гарската народност, са траките. Езикът им заема място между 
centum и satem езици и следователно има непосредствена връзка 
с иранските езици [Дечев, 1922, 42]. Освен това в древността тра-
ките, населяващи Западното Причерноморие, са близки съседи на 
скитските племена, обитаващи Северното Причерноморие, което 
създава предпоставки за тесни връзки, дори и за асимилационни 
процеси. Поради отсъствието на писмени паметници, следите 
от тези контакти, останали в езика на траките и скитите, не са до-
стигнали до нас и днес науката разполага само с глоси, засвиде-
телствани в античните извори [Абаев, 1980, 102-105; Основы иран-
ского языкознания, 1979].

Въпреки че много от етническите, материалните и ду-
ховните контакти на Тракия с Предна Азия не са проучени в до-
статъчна степен, все пак съществуват редица данни за тяхната 
принадлежност към един и същ културен кръг, изразяваща се в 
някои сходства в обществено-политическия и икономическия 
живот, а така също и в приложните занаяти на Тракия, Скития и 
Персия [Фол, 1969, 7]. Наред с тази принадлежност заслужава да 
се отбележат още и асимилирането от страна на траките на някои 
скитски елементи [Смирнов, 1966, 115], а така също и известните 
по Херодот набези на персите на запад, към тракийските земи, и 
вероятното съществуване по тези места на персийска сатрапия 
[Фол, 1972, 90-92].

Като се има предвид още, че при идването на славяните на 
Балканския полуостров е било възможно да съществуват изолирани 
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нероманизувани и непогърчени групи от тракийско население 
[Георгиев, 1952, 81], които впоследствие били асимилирани от тях, 
то съвсем основателно е горната близост и връзки да се приемат 
като предпоставка за реализиране на известни езикови контакти.

Втората група предосманотурски заемки от ирански про-
изход в българския език е резултат от по-късни, преки и косвени 
контакти между българи, като представители на формиралия се вече 
български етнос, и иранци. За евентуално проникване на иранизми 
в българския език са спомогнали безспорно и заселванията в 
различни части на Балканския полуостров на перси и арменци, 
които са извършвани под една или друга форма от персийски и 
византийски владетели [Яранов, 1938, 78-79; Ангелов, Гюзелев, 
1966, 122; Ангелов, 1971, 229; Павликени, 1977, 81-89].

В българските народни говори са налице и битуват някои 
ирански по произход лексикални заемки, които са проникнали в 
българския език в началото на формирането му като общонароден 
език до Х в. Те са резултат от преки контакти между българи и 
ираноезично население и съответно между езиците им, за което 
способстват такива исторически събития, като заселванията на 
перси под една или друга форма в различни райони на Балканския 
полуостров от персийски и византийски владетели.

Едни от най-старите трайни заселвания се отнасят към 
времето на император Теофил (829-842), за когото е известно, че 
е заселил персийци по р. Вардар [Яранов, 1938, 78-79]. С течение 
на времето тези перси се смесват и приобщават към околното сла-
вянско, а по-късно и българско население, и по такъв начин се осъ-
ществява прякото преминаване на иранизми от персийския  към 
българския език.

Този път на заемане е обект на по-обстойно изследване, в 
което допускаме, че по такъв начин през този период е заето от 
персийския език регистрираното в южните българо-македонски 
говори прилагателно име беозур/беузур „безпокоен, измъчен�.„безпокоен, измъчен�.безпокоен, измъчен�. 
Фонетичният анализ и реконструкцията на класическата форма ни 
води до извода, че бълг. беозур не се съотнася с тур. bihuzur, а е стар 
иранизъм, зает преди и независимо от турската дума. Подобен път 
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и начин на заемане предполагаме и за родопската дума рушиле „вид 
женско украшение“, която и като фонетика, и като морфология, и 
като семантика ни дава основание да я смятаме също така за стара 
иранска заемка от този период [Добрева, 1989, 223-226].

Резултат от косвени езикови контакти между иранци и 
българи е лексемата зангоч, която според сведенията на езиковеда 
българист проф. дфн Т. Балкански се среща в с. Сарая, Пловдивска 
област. Там тази лексема се реализира като прозвищен ойконим 
Зангочево и прозвищен катойконим зангочи, с който се назовават 
жителите на селото и който в указания район се използва като на-
рицателно за „хора, които ядат хляб с баница; слабо развити в кул-
турно отношение“. Според неговото предположение лексемата е 
арменска по произход и евентуално има връзка с някакво предание 
за поклоннически угощения в Бачковския манастир.

Ние изследвахме историческите и етнолингвистическите 
факти и доказахме тезата, че етимонът зангоч е заемка от арменския 
език в речника на населението на този район и е резултат на ре-
гионални контакти, имащи много древна история.

Известно е, че от V в. насам арменци масово се заселватV в. насам арменци масово се заселват в. насам арменци масово се заселват 
на Балканския полуостров. През VI в. арменските войници саVI в. арменските войници са в. арменските войници са 
преобладаващо мнозинство във византийския гарнизон във Фили-
пополис. В края на VII в. византийската администрация започваVII в. византийската администрация започва в. византийската администрация започва 
масови заселвания и назначения на военна служба на арменци 
еретици-павликяни в Тракия и предимно в района на Филипополис. 
По време на Византийското робство и на Второто българско цар-
ство от Армения в България са преселвани не само еретици, но и 
значителна маса православно-григорианско население.

През втората половина на XII в. във Филипополис пре-XII в. във Филипополис пре- в. във Филипополис пре-
бивават арменски духовници от висок ранг; основани са и действат 
армено-григорианска администрация, манастир, конгрегация и 
голяма колония арменци-монофизити, съхранили се до средата 
на XV в. Голяма грузинско-арменска халкедонитска колония е ос-XV в. Голяма грузинско-арменска халкедонитска колония е ос- в. Голяма грузинско-арменска халкедонитска колония е ос-
нована около Бачковския манастир, където е имало 50 монаси и 
първокласна за времето си семинария.
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Така са се създали етнолингвистическа ситуация и условия 
за социокултурни контакти между арменци - григориани, павликя-
ни и халкедонити, и населението на Филипополис и околността. 
Дори нещо повече - отчита се, че близостта в религията е създала 
предпоставки за етническа интеграция в края на XVI и началотоXVI и началото и началото 
на XVII в. между заселените по тези места арменци-павликяни иXVII в. между заселените по тези места арменци-павликяни и в. между заселените по тези места арменци-павликяни и 
българи католици.

Може да се предполага, че тези интеграционни процеси са 
оставили следи и в езика на местното население и че прозвищният 
катойконим зангочи и прозвищният ойконим Зангочево имат за 
етимон арм. жамгоч „клисар; човек, който бие камбаната на цър-
квата; прислужник в църквата“.

Думата е композит от иранската лексема жам „час, вре-
ме; църква“ и арменското отглаголно съществително гоч „зов, 
призив“ [АрмРСл]; среща се в този вид в западните арменски го-
вори и е преминала у нас чрез езика на арменците, заселени от 
византийската администрация в района на Филипополис (Пловдив) 
[подр. Добрева, Балкански, 1997, 231-235, сщ. Агукян, 2001].Агукян, 2001].].

Третият етнически елемент, който влиза в състава на бъл-
гарската народност, са тюрките. Лексикалният фонд на всички 
тюркски езици се характеризира с наличието главно на два основни 
пласта ирански заемки:

- древноирански заемки, проникнали в тюркските езици 
вследствие асимилацията на различни ираноезични компоненти 
като согдийци, хорезмийци и др. или пък вследствие на по-про-
дължителни социално-културни контакти и тази лексика е свързана 
най-вече със селското стопанство, с поливното земеделие и др.;

- персийски заемки, преминали в западните тюркски езици 
в един по-късен период - XI-XV в., и представляващи най-вече 
религиозна, научна, производствена и обществено-политическа 
терминология [Баскаков, 1969, 120-121; Кляшторный, 1964, 113].

Тюрките в българския етнос са представени от прабъл-
гарите или още тюркобългарите, куманите, узите и печенегите, 
първите от които преди заселването си на Балканския полуостров 
са съседи както с иранците, така също и със славяните, което на-
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лага проследяването на етнолингвистическите контакти между 
прабългари и иранци, от една страна, и между славяни и прабългари, 
от друга.

Първите исторически сведения за прабългарите ги свърз-
ват с хуните. Прабългарите спадат към западния клон на тюркската 
етническа общност. Едни историци отнасят прародината им в 
земите на аланите [Бурмов, 1968, 43], която теза се съгласува и с 
виждането на някои лингвисти, че прабългарите поначало са част 
от ираноезично население, участвало в уйгурския племенен съюз 
[Баскаков, 1969, 233; Тафраджийска, 1980, 43,44], докато други 
автори приемат, че племенното име се среща в Средна Азия още 
около 62 г. пр.н.е. [Симеонов, 1981, 112; Тафраджийска, 1982, 
122].

По своя път от Средна Азия до Балканите прабългарите 
привличат и асимилират различни индоевропейски елементи, 
между които и ирански [История, 1981, 60]. За контакти и етническо 
смесване между тюркско и ираноезично население още в Хунската 
епоха - III-V в., много говорят древните ирански заемки в тюркските 
езици като берю „вълк“, от което се извежда българското лично 
име Борис, както и многото ирански думи, съдържащи се в речника 
на Махмуд Кашгарски [Боев, 1965, 69-70].

Наред с това, редица елементи от материалната култура 
на прабългарите, и в частност откриването на саби ирански тип 
недалеч от Плиска, ги характеризират като население с култура, 
тясно свързана със сармато-аланската, а етногенетически се очер-
тават като население от тюркски произход със силно иранско вли-
яние както в езика, така също и в културата [Венедиков, 1954, 
290].

Според сведенията, съдържащи се в някои исторически из-
вори, прабългарите проникват от Азия в Прикаспийската област и 
заселват източните райони на Прикавказието най-вероятно през II 
в. от н.е. [Ангелов, Гюзелев, 1966, 120-121]. Оказали се по такъв 
начин съседи на арменската държава, те влизат в пряк и косвен 
контакт и с персите.
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Придвижването на хуните на запад увлича една част от 
прабългарите и в края на V в. за тях се съобщава, че са в съюз 
с Византия и участват във войните й, а по-късно, че извършват 
набези срещу нея. Онази част от прабългарите пък, която остава в 
старите си предели, бива обединена през втората половина на VI 
и началото на VII в. от хан Кубрат в рамките на Велика България, 
границите на която се простират от Днепър до Волга, на юг до 
Кубан и на север до поселищата на антите [Бурмов, 1968, 132]. В 
този племенен съюз още в VI в. влиза и сармато-аланско население 
[Коев, 1972, 173], което отново създава предпоставки за прониква-
не на ирански елементи в прабългарския език.

По такъв начин прабългарите се оказват посредници меж-
ду културата на персите и сарматите и народите, населяващи По-
волжието, което се подкрепя от етнографски и лингвистически 
данни - към първите спадат мотивите с изображение на дървото 
на живота и друга текстилна орнаментика, скито-сарматският тип 
погребения на територията на България, а към вторите - руската 
дума сарафан, която съществува и в тюркските езици под формата 
супран, сарапана, сарапай и се извежда от персийското сäр-бäнд 
[Денисов, 1969, 49-50; Коев, 1972, 37; История, 1981, 82].

След смъртта на хан Кубрат, под натиска на хазарите, към 
средата на VII в. една част от прабългарите, начело с хан Аспарух, 
тръгва на запад и се установява в Южна Бесарабия [Младенов, 
1938, 3]. По силата на договор с император Константин IV Погонат 
те заемат Добруджа до гр. Одесос (сега Варна) и се съюзяват със 
славянското държавно обединение на Седемте славянски племе-
на.

Въпросът за времето на първите контакти между славяни 
и прабългари не е твърдо установен. Във всеки случай началото 
на славяно-тюркските контакти се поставя значително по-късно 
от славяно-иранските, или някъде около началото на III в. [вж. 
Москов, 1981, 50,81-82]. Предвид факта, че до X в. в Източна 
Европа от тюркските племена са прониквали само хуни, авари и 
прабългари, тези контакти се конкретизират с оглед техните но-
сители [Добродомов, 1969, 252].
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Готският историк Йордан помества прабългарите още в 
първата половина на V в. на северозападния бряг на Черно море 
като източни съседи на живеещите в Дакия славяни. Това сведение 
подсилва предположението, че между славяни и прабългари съще-
ствуват някакви връзки още преди те да преминат Дунава [Заимов, 
1964, 449; Боев, 1965, 5; Коев, 1972, 171].

След установяването и съюзяването на прабългарите със 
славяните в границите на Първата българска държава започва 
тяхното постепенно претопяване, в резултат на което се образува 
и бъдещата българска народност. Като наследство от прабългарите 
в материалната култура на българската народност се сочат редица 
елементи [Денисов, 1969; Коев, 1946; 1972], а така също и доста 
голям брой думи, включително и лични имена, обобщени в ня-
колко изследвания [Боев, 1968а; Симеонов, 1972; Младенов, 1921; 
Москов, 1981]. В този порядък като последна по време може да се 
посочи кратката бележка на Е. Боев, където наред с някои българо-
чувашки успоредици, още веднъж се обръща внимание върху 
необходимостта при изясняване на произхода на българската лек-
сика да се има предвид и тюркският езиков материал [Боев, 1981, 
123-126].

Докато част от прабългарските думи в българския език 
са изконно тюркски, то за други се предполага или пък съвсем ка-
тегорично и определено се доказва, че са от ирански произход и тук, 
по напълно известни причини, специален интерес представлява 
името Аспарух, още Исперих, Есперих, Испор, чув. Аспар, Иашпар, 
Ишпар, Ишпер, Еспер, дртюрк. Ъсбара, Ишбара и др. Иранският 
произход на това име, както пише В. Бешевлиев [1967], а едва ли 
може да се оспори и обстоятелството, че един член от владетелския 
род на прабългарите носи иранско име, е извънредно забележителен 
факт, който не може да се обясни с проста случайност [245].

Според известната и в голяма степен възприета у нас ети-
мология, името произхожда от ир. äsp-ä-ruch „кон-бял“ и означава 
„светъл кон“ или „притежател на светли коне“ [Абаев, 1974, 157; 
БЕР-1] или пък от аспар-рук „белият конник“ [Симеонов, 1977; 
44]. Приема се още начало и от стперс. asābari „конник“ и умал. 
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-ак [Бешевлиев, 1967, 240-241], а освен това се допуска специално 
за Есперерих и готски лексикален елемент [Джонов, 23].

Но по-голямо внимание заслужава според нас предложение-
то на Ив. Добрев, който приема, че името най-вероятно води своето 
начало от дрперс. vis(i)yapuθra „благородник; принц; наследник“, 
христ. согд. wyšq pwryčy, на основата на които получават много 
по-пълно и убедително обяснение редицата му форми както в бъл-
гарския език, така също и в останалите езици, не без значение сред 
които са данните от чувашкия език [вж. Добрева, Добрев, 1983, 
44].

Ирански по произход прабългарски нарицателни и соб-
ствени имена в българския език са още баранка, Барса, Безмер, 
Борис, борхана, делва, делиборан, Долай, еди-кой, карам, крагуй, 
кумир, куче, мъст, Пресиян, темник, трем, хмел, хула, Цунгура, 
Чавдар, чаша, шатра; пак от иранските езици приблизително по 
това време, но посредством тюркобългарския аварски език, е зае-
та и думата круша [Георгиев, 1956, 294; ЭСРЯз-1, 465; ����-2],����-2], 
също и мома, момче (Ив. Добрев, устно съобщение); прабългарскопрабългарско 
посредничество с корен в иранските езици може да се приеме за 
буркан (БЕР-1), а иранско посредничество в рамките на армено-
асирийската етимология може да се допусне и за книга [Абаев, 
1957, 327; Львов, 1966, 165; 1971, 21-31], след което като цяло 
безспорно и също така необходимо и полезно с оглед добиването 
на по-пълна представа за тяхната аргументация е по-подробното 
обосноваване и представяне на следните три имена, а именно:

- кор�а, стб. кордъ „вид меч“, рус. корда „къс меч“, срхр. 
корда „сабя, меч“, чеш., слов., пол. kord, които са чрез тюркобългар-
ски език отпреди V в. заради широкото разпространение в славян-
ските езици (Ив. Добрев, устно съобщение), от средноперсийски, 
възможно от алански, нвперс. kārd от авест. кarэta - „нож“, стинд. 
kartarī „ловен нож“, срв. рус. гурда „стара сабя; шашка“ от нвперс. 
кард [СлТРЯз]. След Ф. Миклошич, Г. Майер и М. Фасмер тази 
етимология се приема още и от А. Зализняк [1962], а М. Москов 
[1981] я отнася към общославянските тюркски заемки до VII в. 
[83];
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- хубав, рус. обл. хупав, срхрв. hubavubav. Според Ст. Младенов 
[1921], на когото е известно сближението на Томашек с азиатското 
гобау „хубав, красив“, идва от перс. χūb [280; ЕПРк]. Цв. Та-
фраджийска [1980] извежда думата от монг. γ�ba(y) „великолепен, 
красив“, което вероятно е от източноирански произход [46];

- чертог „дворец; новобрачна стая“, стб. чртогъ, рус. чертог 
„богато обзаведена стая; палатка“, несъмнена заемка от тюркския 
диалект на Аспаруховите българи [Младенов, 1921, 231]. Според 
Фасмер вероятно посредством прабългарски от перс. čar-tag, 
čahar-tag (ЭСРЯз-4); при бълг. чардак за разлика от чертог е налице 
звучна трета съгласна и съвсем явна близост с тур. çardak „беседка, 
навес, асма, тераса“ [вж. още Балкански, 1996а, 55-58; Барци, 1980, 
24; Цаболов, 1976, 60-61; M�ll�va, 1967, 82; ПРСл-70; РПСл, срв. 
Мурянов, 1981, 128; ЕПРк].

Наред с тюркобългарските езици, посредническа роля за 
преминаването в българския език на ирански лексикални заемки 
изиграват също така и езиците на останалите тюркски етнични 
групи, които малко преди и по време на Втората българска държава 
достигат и се установяват в пределите на България. Както е добре 
известно, през това време на територията на България се заселват 
и към българската народност се приобщават напълно или частично 
такива тюркски племена, като кумани, узи, печенеги и татари.

През един по-ранен период от своята история, още докато 
се намират в Централна Азия и огузите, към които спадат узите и 
печенегите, и къпчаките, към които спадат куманите и татарите, са 
имали тесни икономически и културни връзки с иранските народи 
и езици. Така напр. в Соdex Cuman�cus са фиксирани персийски�cus са фиксирани персийскиcus са фиксирани персийски 
думи, резултат от контакти между къпчаки и перси. М. Кашгарски КашгарскиКашгарски 
пък съобщава, че тюрките след приемането на Исляма са възприели 
от персите и арабите дните на седмицата; благодарение на иранско 
посредничество в тюркобългарските или къпчашките езици са 
проникнали арабските наименования и съответните тълкувания 
на Слънцето и останалите небесни тела, а самите перси като на-
род с древни културни традиции са оказали влияние и върху не-
мюсюлмански народи [Боев, 1976, 218-219; Рачева, 1981, 78-64].
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Това езиково влияние се дължи и на етническо смесване 
и такъв е случаят например с карачаево-балкарския и кумикския 
езици, осетинските елементи в които се дължат на старото алано-
тюркско смесване [Мусаев, 1975, 11].

За отбелязване е още и това, че докато останалите заемки 
в българския език се осъзнават като нещо чуждо, то наследените 
от кумани, узи, печенеги и т.н. лексеми не се възприемат като 
чужди и единственото обяснение на това явление е във факта, че 
тези етнически групи са се превърнали всъщност в съставка на 
българската народност [Боев, 1965, 4].

Този вид заемане изисква и съответната класификация и 
категоризация и според Ив. Добрев може да се отрази чрез терми-
на „вътрешноинтегративно заемане“ [Добрева, Добрев, 1983, 45], 
фиксиращ процеса на вътрешноезиково въздействие и пренасяне 
на известно количество севернотюркски лексеми, в това число и на 
ирански (срв. Симеонов, 1981, 30).

Допреди известно време се отбелязваше, че броят на от-
критите в българския език севернотюркски думи от тази група 
е все още твърде малък [Боев, 1965, 4], но днес вече може да се 
твърди, че са налице доста такива, вътрешноинтегративни лек-
сикални заемки, сред които са налице и немалък брой ирански 
по произход лексеми, някои от които са Асен, бакшиш, балван, 
Балик, Балкан, бардакан, баш, Дерманци, джимбер, сердар (преди 
1382 г., етимология на Ив. Добрев), смин, феркиш, Фириман, 
Хурмус/Хормузов, Чиракман, Шапров, Шаралиев, Шарпазов, шега, 
Шереметца, шибучица, Шишман, шмекер, шынджыр. [вж. още 
Данилова, 1980, 89; Добрева, Добрев, 1983, 46-47; Ильинский, 
1911, 120; Москов, 1962; Моллова, 1976, 487; M�ll�va, 1967, 80; 
1968, 196-197; ПРСл; ПРСл-70; СТРЯз; OT�-1, срв. Боев, 1968а; 
БЕР-1].
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Раздел втори

Теорията на езиковите контакти,
лингвобалканистиката и балканотюркологията като
обща теоретико-методологична основа на 
изследването и описанието на лексикалните 
иранизми в българския език, заети през турски
Някои учени приемат, че науката за езика възниква в на-

чалото на XIX в., когато са формулирани принципите и е разрабо-
тена конкретна методика на сравнително-историческото изучава-
не на индоевропейските езици. Тази гледна точка е неправилна 
- интересът към езика и неговото систематизиране и проучване 
възниква у човечеството много преди XIX в., най-късно през V 
в. пр.н.е., като първото системно изследване през IV в. пр.н.е. е 
граматиката на Панини. От тогава насам езикознанието се развива 
в непосредствена връзка с редица други науки, едни езиковедски 
направления сменят други и борбата на различните концепции за 
езика води до появата на нови идеи за неговата същност, природа 
и структура.

До XVIII в. езикът се схваща като неизменен в своята 
същност. Въпреки че някои учени свързват възникването му с 
развитието на мисленето, все пак те свеждат този процес до ин-
дивидуален творчески акт. През XVIII в., във връзка със създаване-
то на теорията за произхода на езика, за първи път се заражда 
идеята за обективната закономерност на развитието на обществото 
и езика.

През XIX в., с откриването на сравнително-историческия 
метод, езикознанието се отделя от философските и историческите 
разсъждения за езика, които не се опират на проверени и систе-
матизирани езикови факти. Принос в изучаването на езика, в усъ-
вършенствуването на подходите към него имат „диалектическите 
антиномии“ на Хумболдт. Нови аспекти в отношението към езика 
са натуралистическата концепция на Шлайхер, психологизмът на 
Щтайнтал в езикознанието, което се обогатява от Вундт с едно со-
циално трактуване на езика.
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В края на XIX в. в езикознанието господстват младогра-
матиците. Въпреки съществените недостатъци, това направление 
е реален прогрес в сравнение с предшестващото състояние на 
лингвистическите изследвания. Тези явления в областта на езико-
знанието намират бурно отражение - възникват известните със 
своите традиции Московска и Казанска лингвистични школи.

В началото на XX в., като реакция на младограматически-
те възгледи за езика, възниква социологическото направление, а с 
появата на лингвистическата география се създават предпоставки 
за едно особено лингвистическо направление - неолингвистиката. 
Минавайки през етапа на „естетическия идеализъм“, езикознанието 
се обогатява с лингвистическата концепция на Сосюр, която хвърля 
нова светлина върху лингвистическите проблеми, напълно отговаря 
на онези общи тенденции, които са се набелязали в развитието на 
научните знания през XX в.

Във връзка с успехите в областта на математическата ло-
гика, с оглед на автоматизацията на различните процеси, а по-къс-
но и с прилагането на кибернетичните принципи в различните 
области на човешката дейност, понятието „структура“ е едно от 
най-разпространените през XX в.

То навлиза и във физиката, и в психологията, и в езикозна-
нието. Под влияние на възгледите на Сосюр, един вид като реакция 
срещу дълго господстващия младограматизъм в езикознанието, се 
оформя ново лингвистическо направление - структурализмът. Под 
това название се обединяват Пражката лингвистическа школа - 
школата на функционалната лингвистика, Копенхагенската школа 
на глосематиците - датският структурализъм, и Йелската школа 
или школата на американските структуралисти - дескриптивната 
лингвистика.

В началото на 60-те години трансформационният метод и 
генеративната граматика на Чомски и Йелмслев с бихевиоризмът на 
Блумфийлд представляват нов етап в развитието на съвременното 
езикознание. Това разнообразие от идеи води до усъвършенстване 
на лингвистическия апарат и инструментариум на общото и 
сравнително-историческото езикознание чрез създаване на нови 
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методи и направления. Плод на това развитие са типологическото 
изучаване на езиците, използването на точните методи и прило-
жното езикознание и разработването на етнолингвистическата 
проблематика.

Като продължение на традициите и постиженията на ези-
кознанието в миналото и като резултат от прилагането на редица 
нови подходи и методи на изследване се създават предпоставки 
за многостранното обхващане и описване на езиковите факти и 
на езика като цяло, обособяват се нови проблеми и теми, а оттук 
и нови направления в езикознанието. Едно от тези направления 
е и теорията на езиковите контакти, която изследва, най-общо 
казано, взаимодействието между отделните езици и резултатите и 
последствията от него.

Самите езикови контакти са твърде разнообразни и мно-
гопосочни - от една страна те водят към конвергентно развитие 
на контактуващите езици, от друга - към размяната на различни 
по вид езикови елементи или заемки, а от трета - към смесване и 
интеграция или асимилация на езиците. Ето защо може да се каже, 
че теорията на езиковите контакти, възниквайки на определен 
етап от развитието на езикознанието, се формира и развива по 
специфичен начин съобразно конкретните резултати от езиковите 
контакти, които по-частните направления в нея анализират и 
описват.

В наше време редица лингвисти свързват началото на 
теорията на езиковите контакти най-вече с името на Мартине, който 
пръв въвежда термина „езиков контакт“ [вж. Розенцвейг, 1972, 5]. 
В основата на теорията на езиковите контакти лежат сравнително-
историческото езикознание или компаративистиката, етимологията 
в качеството на дял от историческата лексикология и типология, 
като всяко едно от тези направления има своя повече или по-малко 
обособена начална точка и линия на развитие във времето.

Моменти в развитието на тези направления, които може 
да се приемат за начало на зараждането на идеите и принципите 
на теорията на езиковите контакти, са: поставянето на въпроса 
за речниковия състав на езиците във връзка с превеждането на 
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Библията още в периода на Реформацията; разширяването на 
знанията за езиците по света по време на Възраждането; опитите 
за подбор на лексиката от страна на рационалистите, които излагат 
редица мотиви против използването на определени слоеве от 
речниковия състав, в това число и на заетата лексика.

Първият лингвист, който поставя въпроса за езиковите 
контакти и отбелязва лингвистичната непрекъснатост на фонетико-
морфологичните признаци, присъщи на неродствени езици, нами-
ращи се на съседни територии, е Шлайхер [Кондрашов, 1979, 62]. 
За известно време младограматиците съсредоточават усилията 
си преди всичко върху индоевропейския праезик и на по-късните 
периоди от развитието на езиците гледат с пренебрежение като на 
явления, резултат от упадък и разрушаване, а съответните данни не 
вземат под внимание [Звегинцев, 1964, 191].

В противовес на тази тенденция Бодуен де Куртене, наред 
със сравнително-историческото и собствено типологическото, 
обособява и трети тип разглеждане и сравняване на езиците - с 
оглед на тяхното географско, обществено и литературно сходство. 
В статията си „За смесения характер на всички езици“ ученият 
предлага програма на дейността по изучаване проблемите на 
езиковите съюзи, според която следва да се състави сравнителна 
граматика на славянските и балтийските езици, от една страна, и 
на угрофинските, от друга; да се разгледат от сравнителна гледна 
точка славянските и урало-алтайските езици, южнославянските 
езици заедно с румънския, албанския и новогръцкия и т.н. 

По този начин Бодуен де Куртене се оказва един от пър-
вите, които обръщат внимание на проблема за езиковите съюзи, 
разбирани като типологическо сближаване в структурите на отдел-
ните езици в резултат на продължително съвместно съществуване 
[вж. Березин, 1976, 210-211]. По-късно този въпрос, и то с оглед на 
един конкретен езиков съюз, а именно балканския, получава по-
детайлна разработка при Н. Трубецкой [1958], H. Bec�er [1948] и 
Р. Якобсон [1963].

В по-ново време проблемът за Балканския езиков съюз е 
обект на внимание и от страна на Пражките лингвисти. Б. Хавранек 
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[1972] например отбелязва, че на Балканите е налице типичен 
случай на действително взаимно сближение и общи явления, за 
които следва да се допусне, че са резултат от взаимно влияние 
[105].

Понастоящем проблематиката на Балканския езиков съюз 
усилено се обсъжда под най-различни форми от редица учени, като 
основната цел в случая е да се установи по какъв начин различните 
по произход форми са били сведени към един модел. Тази цел се 
реализира във вид на някои по-конкретни задачи - кои езици влизат 
в състава на Балканския езиков съюз, какви са техните общи 
характерни черти, кога са се образували тези общи черти, тяхното 
разпространение и др. По-подробно за историята и проблемите на 
Балканския езиков съюз вж. статията на акад. Вл. Георгиев [1972] 
и изследването на P. Assen�va [1979].

Идеята, лансирана от Бодуен де Куртене, за постоянното 
взаимодействие и смесения характер на езиците, се доразработва 
от Щухард, според когото няма чисти езици. По-късно на тази 
основа неолингвистите, освен че обръщат особено внимание на 
сближаването и обединяването на съседните езици в един езиков 
съюз, се спират също така и на заемките, на смесването на езиците 
и на ролята на субстрата [Кондрашов, 1979, 108].

В руското езикознание пък първата подробна разработка 
на фонетичните признаци на чуждите думи с оглед на различните 
етимологични източници и времето на заемане принадлежи на 
В. Богородицки, който отразява взаимодействието на индоевро-
пейските езици помежду си и с други, неиндоевропейски езици 
[Биржакова и др., 1972, 16; Березин, 1976, 279].

Важен момент в по-нататъшното развитие на теорията 
на езиковите контакти се явява обстоятелството, че процесът на 
заемането е възможен и се осъществява благодарение на лекси-
калните елементи, които играят посредническа роля за заемането 
на фонологичните и морфологичните единици и по такъв начин 
способстват за цялостни структурни промени в системата на ези-
ците [вж. Общее языкознание, 1970, 291].
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Разглеждайки въпроса за еволюцията на езиците, А. Мар-
тине отбелязва голямата роля, която играе взаимодействието между 
тях; обръща внимание на екстралингвистичните или социалните 
фактори при влиянието на един език върху друг и вместо твърде 
обширния и недостатъчно конкретен термин „смесване на езиците“, 
въвежда по-точния и по-определен термин „езикови контакти“.

Завършващ етап в историята на формирането на теорията 
на езиковите контакти като наука се явява монографията на У. 
Вайнрайх, озаглавена „Езикови контакти“ и издадена в САЩ за 
първи път през 1953 г. Според специалистите този труд прави рав-
носметка на дългогодишните спорове и обсъждания във връзка със 
смесването на езиците [Ярцева, 1979, 5].

В него са разгледани най-напред същността на езиковия 
контакт и свързаните с него явления, интерференцията, двуезичие-
то, ролята на социокултурните фактори и методи за изследване на 
езиковите контакти. Като цяло авторът си е поставил задачата да 
проследи докъде се простира проницаемостта на отделните рав-
нища на езиковата система, до каква степен и при какви условия се 
осъществява тя; какви са количествените граници на възможното 
приемане на чужди елементи, без опасност съответната система да 
загуби своята специфика; каква е ролята и мястото на структурното 
сходство при езиковите контакти и какви са психологическите 
предпоставки на кръстосването на два езика за отделния носител 
и за колектива; възможно ли е да се обособят и класифицират 
типовете и историческите ситуации, обуславящи смесването на 
езиците, и редица други.

Монографията на У. Вайнрайх безспорно прави равносметка 
и синтезира в един по-обобщен вид многостранните изследвания 
в областта на теорията на езиковите контакти, с което си качество 
тя несъмнено е важен момент в развитието на тази теория. По-
настоящем тя се очертава като напълно оформена научна област 
със свои категории, понятия, принципи и методи.

И все пак поради това, че съществуват различия и дори 
противоречия в мненията относно формулирането на понятийния 
апарат, съдържанието и обема на целите и задачите на изследване, 
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конкретизирането на явленията, характеризиращи езиковия кон-
такт и произтичащи от него, и най-вече същността и класификация-
та на езиковите контакти, то е очевидна необходимостта от крат-
кото засягане и на тези въпроси и предлагането на собствено ре-
шение, с помощта на което да се създаде съответната теоретико-ме-
тодологична основа на изследването и описанието на иранизмите 
в българския език, заети през турския език.

Първият по-частен проблем, който следва да бъде разрешен 
при обсъждането на въпросите, свързани с теорията на езиковите 
контакти, е въпросът за нейното наименование. Разглеждането на 
този въпрос се налага още и от това, че в литературата се отъж-
дествяват теорията на езиковите контакти и самите езикови кон-
такти, т.е. смесва се гносеологическият и онтологическият план. 
Вече са предложени няколко термина, които повече или по-малко 
отразяват същността на тази научна дисциплина и са подходяща 
основа за по-нататъшното развитие на нейния категориален апа-
рат. Е. Верещагин [1967] например наименува тази теория само 
с „езикови контакти“, при което се използва един и същ термин 
както за обективно съществуващото явление, което се изучава, та-
ка и за научната дисциплина, в рамките на която се осъществява 
това изучаване.

Разширяването на изследванията в областта на езиковите 
контакти поражда тенденцията да се търси термин с по-широк ди-
апазон. Във връзка с това ново значение придобива терминът „ин-
терлингвистика“. О. Ахманова [1969] го схваща с по-тясното му зна-
чение, като отразяващ най-абстрактния пласт от теорията за езика, 
който има логико-математическа основа [179]. Според вижданията 
на други автори предметът и задачите на интерлингвистиката са 
значително по-широки - включват процесите на взаимодействие 
на езиците от чисто лингвистичен и социолингвистичен аспект 
[Григориев, 1966, 37]. Т. Иляшенко [1970] употребява термина 
„интерлингвистика“ на фона на термина „макролингвистика“ - 
лингвистика изобщо, с цел да се конкретизират процесите на меж-
дуезиково взаимодействие [3О].
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Ю. Жлуктенко [1974] пък смята, че терминът „теория на 
езиковите контакти“ не съответства на обема на значенията на оз-
начаемото, т.е. че междуезиковите отношения не се ограничават с 
контактни връзки; отхвърля и термина „контактология“, предложен 
от Е. Верещагин като нелингвистичен, и възприема термина „ин-
терлингвистика“, като внася свой дял в конкретизирането на обекта 
и аспектите на изследване [9-11].

По-сполучливо е предложението на М. Москов [1982], спо-
ред когото теорията следва да се именува чрез „лингвоконтактоло-
гия“, имаща за обект контактите между два езика, степента на вза-
имно проникване, интерференция, явленията „субстрат“, „супер-
страт“, „адстрат“, „езиков съюз“ [21]. Налице е обаче едно по-ранно 
решение за използването на едно друго наименование за същата 
научна област, а именно - на термина „контактолингвистика“ 
[Добрев, 1975, 112], който смятаме да използваме в настоящото 
изследване.

Начално-основна категория на контактолингвистиката е 
езиковият контакт. В. Розенцвейг [1972] разбира това понятие като 
взаимодействие между два езика, при които единият е „даваща“ 
страна, в противоположност на другата „вземаща“ страна, или 
двата езика се „обогатяват взаимно“ [6]. У. Вайнрайх и Е. Хауген 
свеждат езиковия контакт до комуникативен процес, до езиковите 
ситуации, като го свързват с двуезичието [Вайнрайх, 1972, 28; 1979, 
22; Хауген, 1972, 62].

Б. Хавранек възприема термина „езиков контакт“, счита 
го за удобен и достатъчно широк, но не достатъчно ясен в линг-
вистично отношение - отразяващ само езиковата ситуация, и 
предлага „смесване на езиците“, като отчита не самия процес на 
смесване, колкото езиковите явления, произтичащи от него [Гав-
ранек, 1972, 94].

Л. Щерба е скептично настроен по отношение на този 
термин, счита го за едно от най-неясните понятия на съвременната 
лингвистика и говори за езикови контакти, които представляват 
сближаване и обобщаване на означаемите при запазване на раз-
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личията в означаващите, като различното протичане на този процес 
се обуславя от съответния вид двуезичие [Щерба, 1974, 60].

В някои случаи терминът се отъждествява с „междуезикови 
връзки“ [Жлуктенко, 1974, 11]. Съществува и стремеж за по-ши-
роко тълкуване на езиковия контакт - като родово и като видово 
понятие, като се отчитат и интра-, и екстралингвистичните факто-
ри [Опельбаум, 1971, 15; Рот, 1973, 14]. Стремежът за по-широко 
разбиране на термина води и до крайни схващания - С. Семчински 
[1974] счита термините „езиков контакт“ и „взаимодействие на 
езиците“ за напълно тъждествени и ги определя като психически 
механизъм, предизвикващ лингвистическо взаимодействие [12].

И така, очертават се две линии в разбиранията за езиков 
контакт. Едната води до свеждането му до някои форми - билингви-
зъм или по-частни страни на комуникативния процес - интерферен-
ция и конвергенция, при които се развиват общи структурно-ти-
пологични черти на контактуващите езици, образуващи езиков 
съюз. Другата линия води до крайни схващания, които излизат извън 
рамките на лингвистиката. Включването в определението за езиков 
контакт на социолингвистически, културни, психологически и др. 
съставки в действителност разкрива предпоставките или факторите 
на контактите, но не и тяхната същност, основно качество [срв. и 
Ахманова, 1969, 535].

Според нас езиковият контакт е онази част от езиковата дей-
ствителност, която включва езиковите връзки и техните резултати. 
При това положение езиковият контакт представлява взаимодей-
ствие между два и повече езика, при което има преминаване на еле-
менти от единия език в другия или до формиране на общи черти.

Различията в мненията за термина и понятието обуславят 
и различията в критериите, които са решаваща изходна позиция 
при класификацията на езиковите контакти. В едни от случаите 
езиците се разглеждат като чисто абстрактни схеми на вътрешни 
съотношения и при тяхното изследване не се има предвид дали ще 
бъдат взети системи от езици или диалекти на един и същи език 
или варианти на един и същи диалект [Вайнрайх, 1979, 23].
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В други случаи се изхожда от структурата на езиците, като на 
преден план излизат екстралингвистични или интралингвистич-
ни фактори. Така Б. Горнунг [1952], изхождайки от интралингвис-
тични критерии като привърженик на широкото разбиране за езиков 
контакт, обособява следните типове езиково взаимодействие, като 
под това разбира самия процес на взаимодействие, а не резултатите 
му:

1. Взаимодействие между неродствени, разноструктурни 
езици;

2. Взаимодействие между родствени езици, но отдалечени 
по граматичен строеж и лексика;

3. Взаимодействие между близкородствени езици, съхрани-
ли сходна структура и голямо количество думи с общ корен, чиято 
звукова форма е малко изменена;

4. Взаимодействие между диалекти.
Една от основните класификации на езиковите контакти 

в руското езикознание принадлежи на Б. Серебренников [1955], 
който, изхождайки от териториалното разположение, различава 
два основни вида контактуване между езиците - маргинално и вът-
решнорегионално [10].

По териториален признак е и класификацията на А. Рот 
[1973], която включва и социално-административния статут на кон-
тактуващите езици:

1. Вътрешни - маргинални (погранични) и интрарегионал-
ни;

2. Външни, установяващи се между езици и диалекти на 
различни етнични групи (от народност до нация), които живеят на 
една и съща територия, но отделени една от друга с големи естест-
вени препятствия, държавни и административни граници или жи-
веят на различни територии [17].

По-подробна е класификацията на Ю. Жлуктенко [1974], 
който я изгражда на три принципа - териториален, времетраене 
на връзките и ситуации на общуване. При първия случай авторът 
класифицира междуезиковите взаимодействия по териториален 
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признак, без да отчита субординацията между тях, и ги разполага 
на едно и също ниво:

1. Дистантни - при отсъствието на непосредствен контакт 
и двуезичие;

2. Контактни - при етническо съприкосновение на носите-
лите и наличие на двуезичие;

3. „Интермедиарни“ връзки - установяват се между два ези-
ка, които не контактуват непосредствено помежду си, а с един трети 
език, изпълняващ ролята на посредник, който вид се обособява с 
известни уговорки [12], но всъщност последният тип връзки са раз-
новидност на дистантните и не бива да се обособяват наред с тях.

Сполучлив и по-модерен момент в тази класификация е 
въвеждането на комуникативен, основаващ се на принципа „ситуа-
ция на общуването“, според който формите на междуезиковото вза-
имодействие биват:

1. Естествена - при непосредствено общуване на носителите 
на различни езици;

2. Изкуствена, като последната възниква при специално съз-
дадена обстановка - при обучението по чужд език [18].

У. Вайнрайх [1972] препоръчва „микроскопическо“ и „мак-
роскопическо“ изследване на езиковия контакт, т.е. да се прави 
разлика между процеса на взаимодействие и последствията от 
него [32]. Други езиковеди пък съсредоточават изследванията си 
само върху резултатите от езиковите контакти. Показателна в това 
отношение е типологизацията на случаите на взаимодействие меж-
ду езиците, предложена от В. Звегинцев [1962], според когото се 
наблюдава:

1. Пълно изместване на един език от друг.
2. Временен контакт, след който езиците се раздалечават и 

запазват своята самостоятелност.
3. Взаимодействие, при което даден език силно се обогатява 

за сметка на друг, но и двата запазват своята самостоятелност.
4. Взаимодействие, което води до опростяване структурата 

на един език в резултат на съприкосновение и взаимодействие с 
друг.



��

5. Създаване на езикови съюзи.
6. Създаване на смесени и хибридни езици [222].
Своеобразна е, достатъчно подробно реферираната при Ю. 

Жлуктенко [1974, 22] синтетична класификация на А. Белецки с 
едновременно прилагане на различни критерии, като при това ги 
смесва. Така например първият му вид контакти се обособяват с 
оглед на посоката на заемане - едностранни и двустранни. Вторият 
и третият вид се обособяват от гледна точка на резултатите от 
езиковото взаимодействие - контакти с преобразуващо въздействие 
и контакти, водещи до сливане на езиците и възникването на нов 
език.

Въпреки че Е. Опельбаум [1971] смята, че на този етап 
на изучаване на проблема за взаимодействието на езиците не е 
възможна универсална класификация на езиковите контакти, все 
пак той предлага едновременно обхващане на процесите и техните 
резултати, а именно:

Типове контакти Резултати

- вътрешнорегионални
- погранични
- външни

- реликти
- лексикални
  прониквания
- лексикални заемки

Съществуват и други предложения за класификация на 
контактите и техните резултати, но те са или по-частни, или по-
непълни, или пък повтарят наличните.

Според нас не е възможно да се направи една единна, 
цялостна класификация, основаваща се на всичките различни по 
характер критерии, която същевременно да отразява и процесите, 
и техните резултати. Е. Опельбаум [1971] определя водещите 
критерии и ги групира по следния начин:

1. Териториалното разположение на контактуващите колек-
тиви;

2. Историческите, социално-политическите, демографски-
те и други условия, при които се установяват тези контакти;
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3. Структурни особености на контактуващите езикови сис-
теми и техния статус [21].

Тези критерии биха могли да бъдат обособени и обогатени 
с цел да се отразят по-многостранно контактите в различните им 
проявления. Най-общо те трябва да се разглеждат като лингвистични 
и екстралингвистични, но откъсването им един от друг в процеса 
на работа е невъзможно, тъй като контактът като явление има 
социално-исторически и др. екстралингвистически предпоставки, 
което прави невъзможно разглеждането на лингвистичните фактори 
отделно и независимо от екстралингвистиката.

Поотделното им разглеждане не дава възможност да се изу-
чи механизмът на контактите. Ето защо ние смятаме, че контактите 
може да бъдат обхванати и класифицирани по-пълно с оглед на 
всички техни предпоставки, проявления и резултати, ако се въз-
приеме една аналитична класификация, основана на система от 
критерии, чрез прилагането на които се получават редица двойки 
от характеристики, отразяващи по-частните страни на явлението. 
Затова считаме, че:

- споре� генетико-структурните особености на контак-
туващите езици езиковите контакти се установяват: а) между род-
ствени езици; б) между неродствени езици;

- споре� �ункционално-стилистичния статут на кон-
тактуващите езици, контактите са: а) междуезикови; б) между-
диалектни; в) смесени, т.е. между езици и диалекти;

- споре� �ормата на езика, в рамките на която се осъ-
ществяват контактите, те са: а) писмени; б) устни;

- споре� територията, върху която протичат, контактите 
биват: 

а) вътрешнотериториални или само вътрешни, т.е. та-
кива, които се осъществяват в рамките на една социално-адми-
нистративна общност - например държава, и поради това на една и 
съща територия, като тези вътрешни контакти от своя страна могат 
да бъдат: 1) допиращи се, маргинални - осъществяват се между 
езици върху два съседни региона на територията на една държава; 
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2) проникващи се, интрарегионални - осъществяват се между ези-
ци върху един и същи регион; 

б) външнотериториални или само външни, т.е. такива, които 
се осъществяват между различни социално-административни общ-
ности - например държави, и които биват: 1) преки - осъществяват 
се между езици върху съседни територии, отнасящи се към раз-
лични държави; 2) косвени - осъществяват се с помощта на език 
посредник;

- споре� ситуацията на общуване езиковите контакти са: 
а) естествени - при непосредствен контакт и общуване на индивиди 
или групи - носители  на два отделни езика; б) изкуствени - при 
осъществяването на контактите с посредничеството на някакво тех-
ническо средство за общуване;

- споре� социално-а�министративния статут на контак-
туващите езици контактите се очертават като: а) равностойни; 
б) подчинени - единият от контактуващите езици е в подчинено 
положение спрямо другия в социално и административно отно-
шение;

- по обхват на социалните групи контактите може �а 
бъ�ат: а) индивидуални; б) групови - реализират се като пълни, т.е. 
обхващат всички носители на единия или двата езика, и частични, 
при които контактуват „езиците“ на отделни групи;

- споре� времетраенето си контактите биват: а) епи-
зодични, или още временни, случайни; б) продължителни, перма-
нентни; в) постоянни;

- споре� времето си на реализация контактите са: а) ис-
торически; б) съвременни;

- по посока на реализацията си езиковите контакти са: 
а) едностранни - от единия език към другия; б) двустранни - двата 
езика взаимно се обогатяват;

- споре� интензитета се различават: а) слаби; б) интен-
зивни езикови контакти;

- споре� социалнопсихологическия статут на контакту-
ващите езици контактите биват: а) доброволни; б) принудителни;
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- споре� резултатите си по отношение на съществуване-
то и �ункционирането на езиците като цяло: а) непреобразува-
щи контакти, при които езиците, независимо от конкретния вид 
контакт, запазват своята самостоятелност и продължават да функ-
ционират, като си оказват влияние на определено езиково равнище 
или развиват общи типологични черти; б) преобразуващи, взаи-
модействието при които може да бъде пълно или частично - при 
пълното е налице асимилиране и изместване на един език от друг, 
а при частичното се получават така наречените „хибридни“ или 
„смесени“ езици от типа на креолските и пиджийн езици.

Конвергентното развитие на езиците създава предпоставки 
за пренасянето на единици от единия език към другия и за тяхното 
по-нататъшно включване и функциониране в рамките му. Според 
най-общата характеристика на елементите на езиковия контакт, 
езикът, който дава елементи, е език източник или първичен, а 
приемащият език - заимстващ или вторичен. Заимстващ език, 
който същевременно се явява и език източник, се нарича език 
посредник. При определен вид контакти - масови, интензивни, 
интрарегионални, продължителни и преобразуващи, се създават 
предпоставки за асимилиране на единия от контактуващите ези-
ци на по-ранния, като елементи от него преминават, остават и 
продължават да функционират в състава на езика приемник.

Асимилираният език се очертава като субстрат по отно-
шение на езика приемник, а при условие, че преобразуващите кон-
такти имат за резултат асимилирането на по-късно дошлия език и 
запазването на елементи от него в предходния, то асимилираният 
език се представя като суперстрат.

Италианският лингвист М. Бартоли въвежда и термина 
„адстрат“ за означаване езика на новодошлото население с ог-
лед на влиянието, което е изпитал или е оказал върху езика на 
съседен народ, при което двата езика продължават да съществуват 
успоредно, без единият непременно да доминира над другия [вж. 
Бояджиев, 1981, 75].

Термините „субстрат“, „суперстрат“ и „адстрат“ и теориите, 
свързани с тях, се тълкуват различно или пък е налице определено 
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негативно отношение към тях. Някои автори използват тези поня-
тия за обясняване на междуезикови процеси или ги отъждествяват 
с тях и за названия на типове или форми на езиковите контакти 
[Жлуктенко, 1974, 26].

Според Б. Гавранек [1972] преобладаващо сред лингвистите 
е мнението, че субстратът не се отнася към главните фактори за 
езиковите изменения [95] и че теорията за субстрата в най-новите 
работи се отхвърля [106].

Счита се още, че класификацията на социално-езиковите 
ситуации с помощта на понятията „субстрат“, „суперстрат“ и „ад-
страт“ е груба и неудовлетворителна [Мартине, 1972, 82-83]; че 
заемането на лексика не бива да се причислява към субстрата, кой-
то е явление от друг порядък, при което структурата на езика и 
дори основният му фонд от лексика не се променят [Реформатский, 
1967, 477]; че понятието „езиков контакт“ не бива да се стеснява 
до субстратни явления [Рот, 1973, 15] или пък че субстратът е 
процес, при който проникването на елементи от един език в друг е 
много по-дълбоко, отколкото дори при най-интензивното заемане 
[Ахунзянов, 1978, 3].

Очевидно в случая не се схваща, че става въпрос за еле-
менти в структурата на определен вид езиков контакт, отразени 
на определено ниво на обобщение, на което те никак не са приб-
лизителни и напълно удовлетворяват предизвикалата ги необ-
ходимост; че в даден език наистина може да има заета от субстрат 
лексика или пък че елементът в дадена структура не може да бъде 
едновременно и процес. Така че горните елементи имат определено 
място в езиковия контакт, а оттук и сред понятийния апарат на 
съответната теория.

Както беше отбелязано по-горе, езиковият контакт е вза-
имодействие между два и повече езика, при които има преминаване 
на елементи от единия език в другия или формиране на общи черти 
и че процесите на заемане, взаимопроникване и смесване на езиците 
са едни от най-съществените аспекти на езиковите контакти.

Пренасянето на единици от единия език към другия и тях-
ното по-нататъшно включване и функциониране създава предпос-
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тавки за конвергентно развитие на езиците. Конвергенцията по 
своята специфика е интересно езиково явление. От една страна тя 
съпътства и в известен смисъл е резултат от по-продължителни 
езикови контакти между няколко генеалогически тъждествени и 
нетъждествени езици от един географски ареал. От друга страна 
процесът на конвергенция е обусловен както от лингвистични, 
така и от екстралингвистични фактори. Това е сложен процес, 
който не може да се ограничи само с речевата дейност и само с 
проникването на езикови структури, а трябва да се разглежда и на 
фона на взаимодействието на носителите на езика.

Типичен пример за езикова конвергенция е Балканският 
езиков съюз (БЕС). Отделянето на специално внимание на този 
въпрос е опит за решаване на частните проблеми на взаимодействие 
между езиците на Балканския полуостров. На фона и в светлината 
на общото езикознание се конкретизират проблемите на състава и 
структурата в диахрония на лексикалната и фонетико-граматичната 
система на балканските езици [вж. напр. Георгиев, 1972; Асенова, 
1981; Младенова, 1999].

Независимо от недостатъчните сравнително-типологически 
изследвания на балканските езици и различията във възгледите 
по въпроса за понятието „езиков съюз“ или съмненията изобщо 
от необходимостта от такъв термин, езиковедите специалисти, 
занимаващи се с този балкански феномен, се обединяват около 
виждането, че са налице типологическо сходство в структурите на 
отделните балкански езици и сходства по отношение на заетите 
лексикални елементи, които се обясняват като резултат съответно 
на субстратни и суперстратни процеси и силни взаимни влияния и 
взаимопрониквания.

Но все пак нееднозначно се решава важният въпрос кои 
езици влизат в БЕС. Според едни езиковеди този съюз включва 
гръцки, албански, румънски, български и македонски [Кодухов, 
1974, 190]; според други автори БЕС се състои от албанския, 
българския, македонския и румънския език, а гръцкият език участва 
само като език, оказал голямо влияние за създаването на това един-
ство; сърбохърватският - само дотолкова, доколкото се отнася до 
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лексиката; турският влиза в този съюз, доколкото определени лек-
сикални отношения го свързват с другите балкански езици [Геор-
гиев, 1972, 401].

С. Бернштейн [1982] пък приема факта, че Балканският ези-
ков съюз се е сформирал извън тюркския езиков свят и че тюркските 
езици не влизат в съюза, но пък всички балкански езици са изпитали 
в различна степен силно влияние от тюркските езици, главно от 
турския език, че в областта на лексиката и фразеологията всички 
езици от Балканския езиков съюз съдържат многочисленни общи 
елементи от тюркски произход. За по-цялостното осветляване на 
този въпрос той настоява да се изучи „ролята на тюркските езици в 
сложната ситуация на балканските контакти“, която „дълго е била 
в периферията на балканистиката“ и като решаваща мярка изтъква 
необходимостта от „Балкански лингвистически атлас“, който да 
определи мястото на тюркския елемент при формирането на БЕС 
[256, 260].

Явно е, че различията във възгледите относно „членството“ 
в БЕС, а също и мястото и ролята на турския език в него, произтичат 
от обстоятелството, че като признак за балканска езикова общност 
се схващат само най-общите, специфичните граматични черти 
и особености на балканските езици като аналитизма при склоне-
нието на съществителните, задпоставения определителен член, 
аналитичното образуване на бъдеще време, съвпадането на форми-
те за родителен и дателен падеж [вж. напр. Асенова, 1989].

Безспорно, щом се отнася до „съюз“, се имат предвид дву-
посочни контакти, взаимни влияния и техните резултати, и в то-
зи смисъл турският език остава извън границите на Балканския 
езиков съюз. Но що се отнася до лексиката, макар и резултат от 
еднопосочен процес на заемане, един от важните признаци на БЕС 
е голямото количество заети общи езикови елементи от тюркски 
произход, от турския език и другите тюркски езици, а така също и 
друга лексика от източен произход, преминала в балканските езици 
с посредничеството на турския език [Bernste�n, 1968; Бернштейн,Bernste�n, 1968; Бернштейн,, 1968; Бернштейн, 1968; Бернштейн,Бернштейн, 
1984; Men�es, 1987].Men�es, 1987]., 1987]. 1987].].
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Според нас в това отношение на Балканите е налице езикова 
общност на лексикално ниво. При това положение очевидно може 
да се мисли за Балканска езикова общност, при която балканските 
езици, включително и турският, се обединяват от общия за всички 
тях изконен или зает лексикален слой.

За характера и за интензитета на процеса на заемане на 
турцизмите са допринесли както териториалната близост, така и 
социалните и историческите фактори. Но още за първите изследо-
ватели е било очевидно, че заемките турцизми в балканските езици 
имат различен произход, различен тюркски източник. Според нас 
основополагаща е констатацията, че не се отчита разликата във вре-
мето на заемане и контактите на отделните балкански народи с по-
стари, дори и древни, и по-нови, съвременни тюркски народностни 
групи и техните езици. Подобен подход би обяснил фонетическата, 
словообразувателната и особено семантическата диференциация 
на турцизмите, заети в балканските езици [Бернштейн, 1982, 
258, 259]. За това особено допринасят изследванията за мястото 
на балканотурските диалекти в системата на турските диалекти 
[Хазаи, 1960; 1964, 1968; Ha�a�, 1961; 1968]; пътищата, по коитоHa�a�, 1961; 1968]; пътищата, по които�, 1961; 1968]; пътищата, по които, 1961; 1968]; пътищата, по които 1961; 1968]; пътищата, по които1968]; пътищата, по които 
отделните тюркски групи са дошли на Балканите, и различията в 
езиците им [Баскаков, 1960, 60; 1969, 261, 262].

Идеята за различен тюркски източник на турцизмите, заети 
в балканските езици, е доразвита и задълбочена в българското ези-
кознание. Още през 60-те години, като една от задачите на българ-
ската етимология и лексикология, а също и на балканистиката, се 
посочва установяването на това, колко и от какъв произход - тюрк-
ски, арабски, персийски, са турцизмите в българския език и другите 
балкански езици. В подкрепа на тази важна за нашето езикознание 
теза се изказва виждането, че определянето на една дума само като 
турска означава, че или авторът я смята за турска, тюркска, или пък 
че не е проучил по-далечния й произход [Москов, 1960, 357].

В това отношение би допринесло едно по-задълбочено, а не 
разпространеното еднозначно разглеждане на влиянието и на самия 
турски език върху балканските езици. Така например различията  в 
семантичните полета на заемките може да се обяснят с факта, че за 
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част от тях турският език се явява не източник, а език посредник, 
и в процеса на трансференция и адаптация още в турския език се 
наблюдават семантични различия в сравнение с езика източник. 
Конкретизирането на езика източник на турцизмите в балканските 
езици с оглед древните и по-късни контакти на тюркските езици по 
принцип и турския език в частност и резултатите от тях отвежда 
изследванията към иранските и по-точно персийските по произход 
думи, за които турският език първоначално е бил език приемник, а 
впоследствие пък език посредник.

Наличието на персийски думи  в турския език се под-
твърждава и от лексикалния анализ на самия език, и от изследва-
нията, посветени на този въпрос още от началото на века до по-ново 
време [вж. Майзель, 1945; B�ttner, 1900; B�nvat, 1903; �tac���s��, Майзель, 1945; B�ttner, 1900; B�nvat, 1903; �tac���s��,Майзель, 1945; B�ttner, 1900; B�nvat, 1903; �tac���s��,�ttner, 1900; B�nvat, 1903; �tac���s��,ttner, 1900; B�nvat, 1903; �tac���s��,�,, 
1972-1979; T�et�e, 1967].�et�e, 1967].et�e, 1967].

Именно предимно с посредническата роля на турския език 
се обясняват и персийските думи в сръбския [Мar�n��v�tc�, 1882],�n��v�tc�, 1882],n��v�tc�, 1882],�tc�, 1882],tc�, 1882], 
в сърбохърватския [В��dan�v��, 1973], в гръцкия [�c�m�dt, 1978,��, 1973], в гръцкия [�c�m�dt, 1978,, 1973], в гръцкия [�c�m�dt, 1978, 1973], в гръцкия [�c�m�dt, 1978,1973], в гръцкия [�c�m�dt, 1978,�dt, 1978,t, 1978, 
1978а], в гагаузкия език [Сычева, 1973]. Но поради по-ранната по 
време трансференция на иранизми във вид основно и главно на 
персийски думи в турския език и силните процеси на адаптацията 
им, в повечето от проучванията те се отъждествяват или се раз-
глеждат само в рамките на тюркизмите или на турския език.

В качеството му на балкански език, и в речниковия фонд 
на българския език съществуват турцизми от ирански произход, 
предимно персийски лексикални заемки. Според едно проучване 
460 от чуждите думи в езика ни са персийски по произход 
[Симеонов, 1980, 78-83], но този слой лексика не е бил обект на 
специално внимание и задълбочено изследване в нашата лек-
сикология. С оглед на това обстоятелство проследяването и устано-
вяването, събирането и проучването на иранизмите, заети през 
турския в българския език, има важно значение както от гледна 
точка на българската лексикология, така и от гледна точка на проб-
лематиката на Балканския езиков съюз.
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Раздел трети
Ниво и степен на проученост на лексикалните 
иранизми в българския език, заети през турски
През дългата си история на съществуване, в зависимост от 

мястото, което заема в определен период вследствие тенденциите в 
науката и екстралингвистичната ситуация, в контактолингвистика-
та са налице множество било по-теоретични, било пък по-конкрет-
ни разработки. В това отношение тук непременно следва пак да се 
спомене монографията на У. Вайнрайх „Языковые контакты“ [1979], 
който въпреки известната си абстрактност, психологизъм, въпреки 
историзма при решаването на важния въпрос език - общество, а 
също и някои по-различни методологически постановки за езика, 
обобщава предшестващите разработки и служи за основа на по-
нататъшни.

Сред по-теоретичните изследвания трябва да се отбележи и 
трудът на В. Розенцвейг [1972]. Безспорен принос в разработването 
на проблемите на езиковия контакт е VI том на поредицата „НовоеVI том на поредицата „Новое том на поредицата „Новое 
в лингвистике“ [1972], който с включването на работите на такива 
изтъкнати езиковеди като акад. Вл. Георгиев, Ю. Розенцвейг, У. 
Вайнрайх, Э. Хауген, А. Мартине, Б. Хавранек придобива особено 
голямо значение в общотеоретичен план. Със свой принос и място 
в съвременната теория на езиковите контакти са проучванията и на 
Е. Верещагин [1967], К. Еремина [1980], Т. Ильяшенко [1970].

Една част от по-конкретните изследвания са посветени на 
резултатите от езиковите контакти - например колективната мо-
нография на Е. Биржакова и др. [1972], посветена на езиковите 
контакти и чуждоезиковите лексикални заемки в руския език през 
XVIII в., или изследването на В. Горнунг [1952]. в., или изследването на В. Горнунг [1952].в., или изследването на В. Горнунг [1952].

Голям интерес проявяват чуждите автори и към по-кон-
кретните описания на езиковия контакт - N. P�ppe [1960]. В рам-
ките на теорията за урало-алтайската езикова общност или за 
общността на ностратическите езици той прави съпоставка на 
унгарски и тюркски лексикални корени. На заемките в унгарския 
език са посветени и работите на Г. Корнилов [1971] и А. Мокань 
[1974]. Големият проблем на унгаро-източнославянските контакти 
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се разработва в обемистия и значим както от гледна точка на 
теорията, така и на практиката на езиковите контакти труд на А. 
Рот [1973].

На проблемите на източнославянските лексикални заемки 
в немския език е посветена работата на Е. Опельбаум [1971], която 
освен като конкретно изследване, допринася още и за теоретичното 
изясяване на понятието „езиков контакт“. Той предлага едно по-
разширено и уточнено определение, което отграничава езиковия 
контакт от двуезичието. Много важен методологически е подходът 
на Е. Опельбаум към класификацията на заемките като неотделимо 
цяло от класификацията на езиковия контакт.

Не само конкретно-описателна е и разработката на В. 
Аристова [1978] с обстойния си преглед на възгледите и методо-
логическите постановки за заемането на различни автори; с кон-
кретизирането на факторите, ситуацията и причините на заемане; 
с теоретическата обосновка на същността на заемането, обособя-
ването на първични и вторични елементи на заемане и степени на 
заемане, в зависимост от степента на адаптацията и др. Интерес 
от гледна точка на езиковия контат и изобщо на езикознанието 
представляват разработките на Ю. Глазов [1964] и А. Попов 
[1972].

Към по-частните изследвания принадлежат и разработките 
на тюркизмите в историко-етнографски, общофилологически или 
лингвистически и по-специално етимологически план, към които 
спада и колективният сборник под редакцията на Н. Баскаков 
„Тюркизмы в восточно-славянских языках“ [1974], който включва 
контактолингвистичните проучвания на редица известни руски 
автори, работили по проблемите на славяно-тюркските контакти. 
Някои по-частни страни и аспекти на тези контакти се поставят 
също така и в изследванията на Н. Дмитриев [1958], Е. Корнилов 
[1964], М. Москов [1971], Т. Тепляшина [1970], Р. Юналеева [1978, 
М. Рачева [1981]. По-общо контактолингвистично е изследването на 
К. Бабаев [1972], интересна и близка да нашите езикови проблеми 
е работата на Г. Барци [1980.
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В редица разработки Г. Добродомов разглежда тюркизмите 
в славянските езици като източник на сведения за историческата 
фонетика на тюркските езици; в задълбочени етимологически 
изследвания, пак в исторически аспект, проследява контактите 
между тюрки и славяни и изказва предположението, че източник 
на тюркизми за трите групи славянски езици са още хунският 
и аварският език, а прабългарският в частност дава материал за 
старославянския, българския и древноруския език; обръща вни-
мание, че не всички тюркски думи са изконно-тюркски - те може 
да са заети от тюрките по пътя им на запад; на него принадлежат 
и някои по-частни, но не по-маловажни разработки на тюркски 
етимологии [Добродомов, 1966; 1969, 259; 1971; 1972; 1974; 1974а; 
1981].

Работата върху тюркизмите намира израз и в речниците на 
Z. G�mb�c� [1912] и K. L���tsc� [1927], които са едни от първите 
сериозни етимологически разработки в това отношение. В наше 
време тази тенденция продължава, като наред с етимологическите 
речници с по-общ характер, може да бъде посочен и „Словарь 
тюркизмов в русском языке“ на Е. Шипова [1976], който съдържа 
около две хиляди тюркизма, от които само малка част са архаизми, 
а по-голямата част влиза в лексиката на съвременния руски език. 
Под тюркизми в случая се разбират думи от тюркските езици, 
включително и от монголски, ирански, арабски и други езици, пре-
минали чрез посредничеството на първите.

Тук за отбелязване е и това, че към всяка дума са приведени 
тълкуванията на всички автори, взели отношение към съответната 
етимология. Конкретният език - източник на заемане, е посочен 
само тогава, когато съвпадат мненията на болшинството автори по 
дадения въпрос. В противен случай думата се посочва като тюркска 
по произход. Речникът е ценен справочник и от гледна точка на 
използваните източници - паметници на древноруската писменост, 
художествена литература и диалекти, предимно източноруски.

Вниманието на редица европейски учени езиковеди винаги 
е било насочено към Балканите, които в известен смисъл са един от 
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основните региони на разпространение на тюркизми и в частност 
на турцизми.

Като най-стари може да бъдат посочени изследванията на 
Поповиђ� [1884], �r. M��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждат [1884], �r. M��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждат �r. M��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждат�r. M��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждат. M��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждатM��l�s�c� [1888]. В наше време се обсъждат [1888]. В наше време се обсъждат1888]. В наше време се обсъждат 
проблемите на Балканския езиков съюз с оглед на тюркските езици 
[Bernste�n 1968], а така също и проблемите на взаимодействието наBernste�n 1968], а така също и проблемите на взаимодействието на 1968], а така също и проблемите на взаимодействието на, а така също и проблемите на взаимодействието на 
южнославянските езици с османотурския [Ha�a�, 1961; 1963].Ha�a�, 1961; 1963]., 1961; 1963]. 1961; 1963].; 1963].1963]..

На общи за редица славянски езици думи от тюркски про-
изход са посветени конкретни проучвания, като наред с прабъл-
гарския суперстрат се обръща внимание и на печенежко-куманския 
и освен това се посочва възможността за заемане не от иранските 
към тюркските езици и в частност към турския, а обратно - от тур-
ския към иранските езици [Дуриданов, 1962; Москов, 1968; 1977].

Налице са още конкретни изследвания върху тюркизмите 
във византийски източници [M�ravc���, 1943]; на престижа иM�ravc���, 1943]; на престижа и, 1943]; на престижа и 
влиянието на турския език върху сърбохърватския [Š�al���, 1957;�al���, 1957;l���, 1957;, 1957; 
1966; ����, 1937-38; Kne�ev��, 1962]. Сериозно проучване върху����, 1937-38; Kne�ev��, 1962]. Сериозно проучване върху, 1937-38; Kne�ev��, 1962]. Сериозно проучване върхуKne�ev��, 1962]. Сериозно проучване върху�ev��, 1962]. Сериозно проучване върхуev��, 1962]. Сериозно проучване върху�, 1962]. Сериозно проучване върху 
турцизмите в сърбохърватския език и изобщо в областта на ети-
мологията е това на Ст. Стаховски [1965], в което се констатира, 
че тюркизмите в различните славянски езици се отнасят към раз-
лични тюркски езици и че общ източник за сърбохърватския, 
българския и останалите езици от региона е турският. Важен при-
нос от методологическа гледна точка е посочването на най-важните 
страни на етимологическото изследване.

Контактолингвистична разработка, третираща интересния 
проблем за адаптацията на турските съществителни имена в южно-
славянските езици, е изследването на A. �c�maus [1961-62]. КъмA. �c�maus [1961-62]. Към. �c�maus [1961-62]. Към�c�maus [1961-62]. Към [1961-62]. Към1961-62]. Към]. Към. Към 
конкретните разработки в тази област могат да бъдат отнесени и 
изследванията на турските лексикални единици в македонската 
норма на българския език [�a�ar-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],[�a�ar-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],�a�ar-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],�ar-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],ar-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],-Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],Nasteva, 1963; 1987; 1987а; 1987б],, 1963; 1987; 1987а; 1987б],; 1987; 1987а; 1987б],; 1987а; 1987б],1987а; 1987б],а; 1987б],1987б],б],],, 
а така също и калките в тази норма от турския език [�a�ar-Nasteva,�a�ar-Nasteva,�ar-Nasteva,ar-Nasteva,-Nasteva,Nasteva,, 
1962; 1963]; на турцизмите в сърбохърватския език [�tac���s��,�tac���s��,, 
1967; 1992], а така също и изследванията на турцизмите в албанския67; 1992], а така също и изследванията на турцизмите в албанския 1992], а така също и изследванията на турцизмите в албанския1992], а така също и изследванията на турцизмите в албанския], а така също и изследванията на турцизмите в албанския 
език [B�ret��y, 1976].B�ret��y, 1976]., 1976].76].].
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Турцизмите в гръцкия език са разглеждани с проучванията 
на C�r. T��t��l�s [1989], а в албанския език пък те са обект на из-C�r. T��t��l�s [1989], а в албанския език пък те са обект на из-, а в албанския език пък те са обект на из-
следване в работите на A. Kra�n� [1968] и N. Alpan [1979], докато отA. Kra�n� [1968] и N. Alpan [1979], докато от. Kra�n� [1968] и N. Alpan [1979], докато отKra�n� [1968] и N. Alpan [1979], докато от [1968] и N. Alpan [1979], докато отN. Alpan [1979], докато от. Alpan [1979], докато отAlpan [1979], докато от [1979], докато от1979], докато от 
литературно-стилистичен аспект турските заемки са разглеждани 
от А. Алиева [1981].

Безспорно важно място сред проучванията върху чуждите 
заемки в балканските езици заемат изследванията на заемките в 
турския език - арабски, персийски, гръцки, български и от другите 
славянски езици [Мемова, 1981; �ren, 1960; ��sc�er, 1920; �c�aade,�ren, 1960; ��sc�er, 1920; �c�aade,, 1960; ��sc�er, 1920; �c�aade,��sc�er, 1920; �c�aade,, 1920; �c�aade,�c�aade,, 
1972; �tac���s��, 1975-77; 1972-79; T�et�e, 1958].�tac���s��, 1975-77; 1972-79; T�et�e, 1958]., 1975-77; 1972-79; T�et�e, 1958].T�et�e, 1958]., 1958].

Общотеоретичните изследвания поставят и решават проб-
лемите в общата контактолингвистика, но наред с тях са налице 
и редица разработки върху заемките в отделните езици, а спе-
циално у нас отношението към езика като обществено явление се 
заражда още през Възраждането с първите опити в областта на 
лексикографията. Този процес развива и оформя свои тенденции 
съобразно културно-историческата обстановка.

Натрупаният емпиричен материал дава възможност за на-
писването на изключително ценния „Речник на българския език“ на 
Н. Геров (1895-1904), върху който авторът работи от 1845 до 1895 
г. Наред с богатия илюстративен материал, който дава представа за 
големия принос в лексикологията, речникът е първият у нас опит 
за ангажиране с етимология. Впоследствие се появяват и по-смели 
разработки в това отношение [Младенов, 1920-1921; 1941].

Понастоящем у нас проблемите на езиковите контакти 
се разработват най-общо в университетските учебници и изслед-
ванията по общо езикознание [Георгиев, Дуриданов, 1965; Москов, 
1982]. Така например въпросите на субстрата се разглеждат от акад. 
Вл. Георгиев [1966] и Л. Гиндин [1981], като наред с това се раз-
работва и проблематиката на Балканския езиков съюз [Георгиев, 
1972; Мирчев, 1966]; Ж. Бояджиев [1981] прави анализ на езиковия 
контакт и неговите проявления.

От съществено значение за българската контактолингвис-
тика са периодизацията на историята на българския език [Георгиев, 
1952] и историята на възникването и формирането на българския 
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книжовен език [Андрейчин, 1955; Мирчев, 1966], а така също и 
редица трудове от областта на лексикологията [Бояджиев, С. 1970; 
Георгиев, 1960; Георгиев, Ст., Русинов, 1975; Дилевски, 1959; 
Пашов, 1978; Първев, 1979; Стойков, 1952].

Сравнително по-голям е броят на по-частните изследвания 
върху заемките в българския език, наброяващи според С. Бояджиев 
[1970] 14458 от общо 47 езика и в този порядък се описват гръцките 
заемки в българския език от Л. Андрейчин [1966], К. Бабов [1973], 
Ал. Милев [1955; 1962], К. Мирчев [1947], М. Филипова-Байрова 
[1969]; гръцките и турските заемки - от Н. Кочев [1981].

Обект на анализ са и заемките от романските езици - ла-
тински, френски, италиански, испански и португалски, които се 
изучават с оглед на времето на преминаването им в българския 
език, на терминологичната им принадлежност и фонетичната им 
адаптация - Ал. Милев [1957], Л. Ванков [1965; 1966], А. Спасова 
[1968], П. Патев [1967; 1971; 1979], Ив. Петканов [1979; 1979а; 
1981], А. Спасова [1952; 1964; 1967].

Изучават се и заемките от германските езици - английски, 
немски, от Ж. Молхова [1979], Б. Парашкевов [1979], а така също 
и заемките от унгарския език [��csy, 1959].��csy, 1959].�csy, 1959].csy, 1959]., 1959].

По-ограниченият брой на проучванията върху заемките от 
славянските езици и по-конкретно върху заемките от руския език, 
вероятно се дължи на многото обща или сходна лексика. Осветляват 
се основни моменти от руското влияние върху българския кни-
жовен език, но липсват обобщаващи изследвания. Тук спадат 
проучванията на Л. Андрейчин [1952; 1957], Д. Иванова-Мирчева 
[1960], П. Христова-Филкова [1963], третиращи историята на рус-
ко-българските езикови връзки за развоя на съвременния български 
език.

Интерес от общоезиковедска и общофилологическа гледна 
точка представляват по-конкретните изследвания на З. Иванова 
[1970], Хр. Първев [1978]. Руската терминология изследват В. 
Манева [1968], Е. Георгиева [1979]. Заемки от чешкия език са 
описвани от Св. Иванчев [1963; 1966], а от полския език - от М. 
Въгленов [1958].
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Вниманието на наши езиковеди привличат и по-редки ези-
кови ситуации [Младенов, 1920; Велкова, 1975]; в езиковедската 
литература се води борба срещу ненужните чужди заемки, което 
също има изследователски характер [Мирчев, 1953; Москов, 
1958].

Сред езиковедските проучвания върху заетата чужда лек-
сика в българския език определено място заемат и изследванията 
върху тюркските лексикални заемки или само тюркизмите. Тези 
разработки допринасят за изясняване същността, формите и сте-
пента на тюрко-българското езиково взаимодействие, на него-
вите историко-културни и социолингвистични предпоставки, на 
резултатите от това взаимодействие, на начините за тяхната адап-
тация, на речниковия състав на съвременния български език и 
неговите диалекти и говори и др. Един от важните приноси на тези 
разработки е, че добива най-напред по-голямо разпространение, 
достатъчно познатото разграничаване в лексиката на българския 
език на турцизми, от една страна, и на тюркизми, от друга.

Успоредно с усилията за обособяване на отделните исто-
рико-генетически пластове лексика в рамките на тюркизмите, 
само един от които са турцизмите, се работи особено интензивно 
и за разкриване и установяване на първия слой тюркска лексика в 
българския език, а именно прабългаризмите, върху които вече са 
налице няколко обзорно-обобщителни изследвания - Е. Боев [1965; 
1968а], М. Москов [1981], Б. Симеонов [1979].

Тези общи постановки се конкретизират и задълбочават в 
редица проучвания, разработени от А. Львов [1967; 1971], Р. Сеф-
терски [1975], М. Рачева [1978], Й. Русек, М. Рачева [1980], Б. 
Симеонов [1977; 1977а; 1978], П. Юхас [1981], Ив. Добрев [1982; 
1996], М. Чалъков [1970].

Наред с тюркизмите от прабългарски произход, вниманието 
на езиковедите е насочено и към установяване отличителните черти 
и състава и на заемките от печенежко-куманския суперстрат. Към 
по-общите работи може да се отнесе изследването на М. Москов 
[1962], а проблематиката се конкретизира в проучванията на Ст. 
Младенов [1925], Е. Боев [1968], Ив. Дуриданов [1960], М. Москов 
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[1968; 1971а; 1975; 1977], Ив. Добрев [Добрев, 1982а; 1984; 1989; 
1999; ��brev, 1991], M. M�ll�va [1967; 1968; 1977].��brev, 1991], M. M�ll�va [1967; 1968; 1977]. 1991], M. M�ll�va [1967; 1968; 1977].M. M�ll�va [1967; 1968; 1977].. M�ll�va [1967; 1968; 1977].M�ll�va [1967; 1968; 1977]. [1967; 1968; 1977].

Най-голям относителен дял сред тюркизмите в българския 
език имат турските лексикални заемки или само турцизмите. 
Според изследването на С. Бояджиев [1970] те заемат пето място 
в българския език след тези от латинския, гръцкия, френския и 
руския език. Всъщност с това общо наименование в българската 
лингвистика много неправилно и неточно се назовават, а така и 
определят по произход заемките от турския, персийския, кюрдския, 
арабския и други източни езици, без да се отдава значение на при-
надлежността им към различните езици и съответно езикови групи 
или семейства. В голяма степен за това е допринесъл фактът, че за 
част от заемките в нашия език турският е и език приемник, и език 
посредник, което обаче в никакъв случай не снема категоричната 
необходимост от тяхното предварително разграничаване и по-
следващо поотделно и относително независимо изследване и опи-
сание.

На турцизмите в българския език са посветени редица из-
следвания и досега българската лингвистика разполагаше (като 
най-пълен и подробен) със систематизирания преглед обобщение 
на В. Кювлиева [1980], а тук и сега проучванията върху турските 
лексикални заемки в българския език се диференцират и обосо-
бяват по вид и характер като етимологични, филологически и кон-
тактолингвистични.

Към етимологичните проучвания могат да бъдат отнесени 
разработките на проучванията на �t.�tac���s��[1971].Положителен�t.�tac���s��[1971].Положителен. �tac���s��[1971].Положителен�tac���s��[1971].Положителен [1971]. Положителен 
момент в работата са етимологическите конкретизации на турциз-
мите, фиксирането на първата им регистрация в периода от XVIXVI 
до XIX в., към които трябва да се прибави и посочването наXIX в., към които трябва да се прибави и посочването на в., към които трябва да се прибави и посочването нав., към които трябва да се прибави и посочването на 
източника, от който са приведените примери, отразяващ, разбира 
се, относително времето на проникването на турските заемки в на-
шия език, което има важно значение от историко-лингвистическа 
гледна точка.

С безспорен принос в етимологията тук спадат и по-кон-ук спадат и по-кон-
кретните проучвания на: Т. Тодоров [1993; 1996], голям брой от ети-1996], голям брой от ети-], голям брой от ети-
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мологиите на когото са специално събрани и публикувани в отделен 
труд [1994]; изследванията с комплексен характер на Л. Димитрова-1994]; изследванията с комплексен характер на Л. Димитрова-
Тодорова, посветени на турцизми топоними и географски термини 
в аспекта на интерференцията им в условията на билингвизъм и 
диглосия, като предмет на анализ са присъщите на заемките фо-
нетико-семантични и граматични промени в процеса на тяхната 
трансференция и адаптация в конкретен говор [1987; 1993; 1993а;[1987; 1993; 1993а; 
1996; 1997; 1997а]; на М. Моллова [1964; 1970; 1974; 1976], Т. Бал- на М. Моллова [1964; 1970; 1974; 1976], Т. Бал-М. Моллова [1964; 1970; 1974; 1976], Т. Бал-Бал-
кански [1988], K. Men�es [1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а;K. Men�es [1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а; Men�es [1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а;Men�es [1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а; [1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а;1969-1970], Л. Селимски [1978; 1978а; 
1979], C�C�.� �yme�n�d�s [1983], Х. Ерен [1975], етимологиите на[1983], Х. Ерен [1975], етимологиите на1983], Х. Ерен [1975], етимологиите на[1975], етимологиите на1975], етимологиите на 
местни названия от Б. Симеонов [1966], М. Москов [1978] и др.

С известен принос в етимологията и хронологията на тур-
цизмите в българския език са и рецензиите върху изследването на 
�t. �tac���s�� от В. Кювлиева [1972] и М. Рачева [1974].. �tac���s�� от В. Кювлиева [1972] и М. Рачева [1974].�tac���s�� от В. Кювлиева [1972] и М. Рачева [1974]. от В. Кювлиева [1972] и М. Рачева [1974].

Частноетимологичен характер носи и терминологичното 
изследване на А. Спасова [1966], а също и забележките на П. Скор-
чев [1926] върху етимологията на някои турски и гръцки думи 
в един дамаскин. В историко-лингвистичния си труд Б. Цонев 
[1934] обособява главата „Езиковите взаимности между българи и 
турци“ и тук, без да ги етимологизира, той подрежда турцизмите 
тематично.

Безспорно отношение към разглеждания проблем имат и 
материалите по българска диалектология, които без да посочват 
винаги достатъчно точно произхода на турцизмите, все пак поради 
това, че предлагат напълно надеждно структурно-семантично 
описание на лексиката на съответния говор, са добра основа за из-
следване степента и формите на изменение и усвояване на заем-
ките в говора в частност и на българския език изобщо [Илчев, 
1962; Ковачев, 1970; 1973; 1973а; Намеранов, 1962; Попов, 1979; 
Саламбашев, 1976; Стойчев, 1965; Балкански, 1996; Балкански, 
Парзулова, 1996].

Към филологическите изследвания върху турцизмите се 
отнасят разработките на Л. Стоянов [1952], Цв. Вранска [1952], Цв. 
Македонска [1966]. Важни за лексикологията и стилистиката са и 
литературно-стилистичните проучвания върху турцизмите на Цв. 
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Македонска [1952], Хр. Първев [1968], М. Лакова [1972], А. Гранес 
[1976], Е. Михайлова [1980], въпреки че и тези литературоведски 
изследвания не са чужди на общата практика и третират като тур-
цизми и заемките от арабски и персийски произход.

Контактолингвистичните разработки върху турцизмите 
допринасят за осветляване набора и състава на речниковия фонд 
на българския език по отношение именно на този вид заемки. Тук 
спадат историческата граматика на К. Мирчев [1968] и по-тясното 
му по обхват проучване отпреди това на турцизмите в българския 
език [Мирчев, 1952]; изследването на адаптацията на глаголите от 
турски произход от М. Лакова [1970]. Към този вид разработки се 
отнасят и проучванията на Л. Стоянов [1952], A. Grannes [1970], Х.A. Grannes [1970], Х.. Grannes [1970], Х.Grannes [1970], Х. [1970], Х.1970], Х. 
Ерен [1974], а така също и разработките върху балканските заемки 
в българския език [Димитрова-Тодорова, 1984; 1989; 1990].

Контактолингвистичните изследвания допринасят също 
и за задължителното диференциране и поотделно изучаване на 
турцизмите с оглед на арабските и персийските заемки [Рачева, 
1971; 1972; 1974а; 1976; 1979], а като изключително навременно 
тъкмо в тази връзка следва да се определи обобщителното, но и 
подробно задълбоченото изследване на В. Кювлиева [1980], която, 
наред с описанието на морфологичната адаптация и асимилация на 
турските заемки в българския език, прави преглед и систематизира 
всички дотогавашни разработки, посветени на турцизмите в 
българския език, като при това отчита разликата между персийски, 
арабски и собствено турски заемки. Към този раздел се отнасят 
още и разработките на M. M�ll�va [1967], М. Рачева [1977], Ив.M. M�ll�va [1967], М. Рачева [1977], Ив.. M�ll�va [1967], М. Рачева [1977], Ив.M�ll�va [1967], М. Рачева [1977], Ив. [1967], М. Рачева [1977], Ив. 
Добрев [1975], М. Стайнова [1964].

Налице са също така и по-конкретни разработки на отделни 
контактолингвистични обекти или явления, функциониращи в 
структурата на българския език и имащи отношение към разглеж-
даните тук въпроси и проблеми, като например тези на Ив. Леков 
[1954], Т. Костова [1962], Ст. Стефанов [1962], М. Лакова [1970], 
също и на A. Grannes [1980], за проучването на когото разполагамеA. Grannes [1980], за проучването на когото разполагаме. Grannes [1980], за проучването на когото разполагамеGrannes [1980], за проучването на когото разполагаме [1980], за проучването на когото разполагаме1980], за проучването на когото разполагаме 
не само със специална рецензия, но и със сравнително пълен обзор 
критичен анализ на изследванията на този езиковед в областта 
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на турско-българските езикови връзки и влияния [Добрев, 1982б; 
1993].

Необходимостта от диференциране и конкретизиране на 
турцизмите в българския език с оглед на етимологията им е мо-
тивирана от историко-лингвистическа, етнолингвистическа и лек-
сикологическа гледна точка и съответните фактори. Това се обу-
славя и от достигнатата в други страни висока степен на проученост 
и напредък по отношение описанието на иранизмите - алански, 
персийски, осетински, кюрдски и др. заемки, и реализацията на 
конкретни разработки от различен аспект.

Като изследвания с основополагащ характер тук може да се 
посочат тези на А. Зализняк [1962; 1963, с богата библиография], 
третиращи проблемите на най-древните славяно-скитосарматски 
и славяно-ирански езикови контакти. Най-старите иранизми са 
обект на изследване в други важни и полезни в това отношение 
разработки [Георгиев, 1958].

Със създаването на определена традиция и натрупване на 
емпиричен материал изследванията в тази насока тематично се 
разширяват, като същевременно се конкретизират с оглед обекта 
на изследване - иранизмите в руския език [Благоева, 1972], ирано-
тюркските контакти и техните резултати [Осмоналиева, 1978; Иссле-
дования, 1980; Сагындыков, 1981; Гарипов, 1979; Aalt�, 1971]Aalt�, 1971], 1971]

Проучванията върху иранските елементи в тюркските ези-
ци изобщо се уточняват с оглед на самия език. Иранският фонд в 
чувашкия език е проучван от И. Добродомов [1980], Л. Данилова 
[1979; 1980], М. Скворцов [1980], Н. Андреев [1980], които пред-
ставляват разработки в областта на антропонимията, топонимията, 
съсловната терминология, във връзка с ономастиката, а също и лек-
сикографско-етимологически проучвания [Егоров, 1964].

Тук спадат също така и лексикологическите изследвания на 
иранизмите в египетско-куманския език от А. Курышжанов [1970] 
и в сравнително-съпоставителното изследване на татарския и чу-
вашкия език от Р. Ахметьянов [1978], а също така и проучването 
на иранските лексикални заемки в уйгурския език [Насыров, 
1980]. Интерес представляват още и проучванията на аланизмите 
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в дагестанския [Микаилов, 1970] и пермския език [Лыткин, 1975], 
както и в угрофинските езици [Гордеев, 1970].

С оглед на по-новите контакти с иранските езици свое 
място в езиковедските изследвания имат и проучванията специално 
върху персийските заемки, като разработките са най-общо лекси-
косемантически и съдържат хронологически конкретизации, кон-
тактолингвистически и етимологически наблюдения и бележки.

Това са изследвания още върху средновековните заемки 
или персизми в тюркските езици изобщо [Султанов, 1981], вър-
ху заетата персийска лексика в огузките [Мадрахимов, 1980; 
Сычева, 1973] или къпчашките езици [B�dr��l��et�, 1971], в азер-B�dr��l��et�, 1971], в азер-, 1971], в азер- 1971], в азер- в азер-
байджанския и грузинския език [Бабаев и др., 1981; Чхеидзе, 1978; 
Нуриев, 1978].

Безспорно значение за изследването на персизмите имат 
и проучванията на заемките от ирански произход в башкирския 
[Гарипова, 1973]) и чувашкия език [Федотов, 1963; �c�erner, 1977],�c�erner, 1977],, 1977], 1977],1977], 
които може да послужат и при установяването на иранизмите в 
българския език поради голямата вероятност някои от тях да са 
общ резултат от най-ранни ирано-тюркски езикови връзки.

Известен интерес е налице и към иранизмите в балканските 
езици, като по-голямата част от изследванията са посветени на 
персизмите и арабизмите в турския език. Тук се отнася проучването 
на С. Майзель [1945], което по същество представлява учебно 
пособие, съдържащо най-използваните в турския език арабски и 
персийски граматични елементи; студиите на �t. �tac���s�� [1972-�t. �tac���s�� [1972-. �tac���s�� [1972-�tac���s�� [1972- [1972-
1979], в които той систематизира и дава лексикографско описание 
на новоперсийските заемки, заедно с различните им форми и вре-
мето на установяването им в книжовния турски език.

Интерес представлява и проучването на A. T�et�e [1967], вA. T�et�e [1967], в. T�et�e [1967], вT�et�e [1967], в [1967], в 
което лексикографският материал е предшестван от фонологически 
коментар и завършва с индекс. За отбелязване като новост и опит 
за по-точно описание на иранизмите е диференцирането на пер-
сийските и кюрдските заемки в анадолския турски език. По-ста-
ри по време са изследването на M. B�ttner [1900], в което се про-M. B�ttner [1900], в което се про-. B�ttner [1900], в което се про-B�ttner [1900], в което се про- [1900], в което се про-1900], в което се про-
следява влиянието на арабския и персийския език върху лексиката, 
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граматиката, фонетиката и правописа на османотурския език, и 
проучването на L. B�nvat [1903] на фонетичните промени у араб-L. B�nvat [1903] на фонетичните промени у араб-. B�nvat [1903] на фонетичните промени у араб-B�nvat [1903] на фонетичните промени у араб- [1903] на фонетичните промени у араб-
ските и персийските думи в турския език, настъпили в процеса на 
заемането и адаптацията.

Обект на изследване е и посредническата роля на турския 
език при заемането на персийски и арабски думи в сръбския език 
[Mar�n��v�tc�, 1882], както и иранската етимология на ориентализ-Mar�n��v�tc�, 1882], както и иранската етимология на ориентализ-, 1882], както и иранската етимология на ориентализ- 1882], както и иранската етимология на ориентализ-, както и иранската етимология на ориентализ-
мите в сърбохърватския език [B��dan�v��, 1973]. Най-древнитеB��dan�v��, 1973]. Най-древните�, 1973]. Най-древните 1973]. Най-древните. Най-древните 
ирански заемки в гръцката ономастика са разработвани от �.�.. 
�c�m�tt [1978; 1978а). [1978; 1978а).1978; 1978а).

В българското езикознание заемките от турския, арабския, 
персийския и други източни езици, въпреки че понякога се от-
чита наличието и на арабска и персийска по произход лексика, 
обикновено се обединяват от общия термин „турцизми“, без да 
се отдава значение на принадлежността им към различни езикови 
семейства.

Що се отнася до иранската (персийска по произход) лек-
сика, една от причините за неточността на термина-понятие и 
съдържанието му е това, че в турския език тази лексика е заета през 
един много ранен период, още на нивото на тюркско-иранските 
контакти, поради което тя се явява обща за повечето от тюркските 
езици и именно по тази причина етимологическите търсения во-
дят към общия тюркски праезик, а не към изконния ирански пра-
източник.

Освен това с термина „турцизми“ се наименуват и лексеми, 
за които има различен тюркски източник [Баскаков, 1969, 261]. Една 
от причините за въприемането на този общ термин е, че историко-
генетически в голямата си част тези лексеми преминават най-
напред в турския език, където те се заемат и функционират дълъг 
период от време, усвояват се и претърпяват редица структурно-
семантични промени. Това дава основание на повечето турски 
лексикографски източници да не отграничават много прецизно 
иранската (персийска) по произход лексика от изконно тюркските 
и турски по произход лексеми, което продължава да се отразява и 
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върху чуждата лексикографска практика, в това число и върху бъл-
гарската.

Изследванията върху иранизмите в българската лингвис-
тика общо взето се отличават с епизодичен характер и се осъщест-
вяват предимно във връзка с установяване етимологията на дадена 
дума или име в българския език. Най-голям обем материал се 
съдържа в проучванията на М. Моллова, посветени главно на се-
вернотюркските заемки в българския език [Моллова, 1970; 1974; 
1976; 1977; M�ll�va, 1967; 1968).M�ll�va, 1967; 1968)., 1967; 1968).

Специално на етимологията на някои прабългарски имена 
е посветена разработката на В. Бешевлиев (1967), при което се 
установява, че повечето от тях имат ирански произход. В тази 
област имат изследвания още акад. Ст. Младенов [1921], Е. Боев 
[1965; 1976], М. Москов [1981], Цв. Тафраджийска [1980].

Персийските лексикални заемки в българския език обикно-
вено се разглеждат и описват в рамките и на фона на турцизмите 
[Москов, 1960; Спасова, 1966] или пък с оглед установяването на 
някоя по-специфична етимология [Георгиев, 1951; 1960; 1978; Мос-
ков, 1961; 1966; 1977; 1978; Рачева, 1971а; 1972а; 1983; Селимски, 
1978а; Костова, 1962].

Безспорен напредък в проучването на етимологията на 
персийската лексика в българския език отбелязва българската лек-
сикология и лексикография с разработването и отпечатването на 
Български етимологичен речник в 6 доста обемисти тома досега 
[БЕР], където при по-голямата част от думите е посочена правилно 
изходната форма в езика източник.

Известно отношение към персийските заемки имат: книгата 
на П. Сарафов [1906], в която е поместен раздел по персийска 
граматика; статията на М. Въгленов [1968], съдържаща правила за 
предаване на иранските имена в българския език, а така също и 
съпоставителните проучвания върху персийския и българския гла-
гол на Дж. Сайяр [1969].

Освен това специално при иранизмите, преминали в бъл-
гарския език чрез посредничеството на турския език, изобщо не е 
правен опит за тяхното по-конкретно определяне с оглед на съот-
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ветния ирански език източник. Безспорна слабост още е и това, източник. Безспорна слабост още е и това,източник. Безспорна слабост още е и това, 
че по-голямата част от предложените етимологии не винаги са 
достатъчно „дълбоки“, т.е. не посочват изходната форма.

Поради съображения от различен характер подобно вижда-
не за съдържанието и обема на понятието „турцизми“ в аспекта 
на персийските лексикални заемки в турския език отстояват и ня-
кои езиковеди балканисти. Така например С. Бернштейн [1971], 
по повод монографията на �t. �tac���s�� „�tud�a nad c�r�n�l���a�t. �tac���s�� „�tud�a nad c�r�n�l���a. �tac���s�� „�tud�a nad c�r�n�l���a�tac���s�� „�tud�a nad c�r�n�l���a „�tud�a nad c�r�n�l���a 
turcy�m�� �e�y�u buł�ars��m“ счита категорично, че „съобщаването 
на изконната етимология подменя истинската история на думата“ 
и че „информацията относно това, че турцизмът акъл в българския 
език е от арабски произход и че бахча е умалителна форма на перс. 
baγ „градина“, е напълно излишна за българиста, тъй като тези „градина“, е напълно излишна за българиста, тъй като тези 
думи в еднаква степен са турцизми“.

Между впрочем, според собственото му признание, същото 
мнение изказва С. Бернштейн [1982] още през 1941 г. и по повод 
работите на Ст. Младенов и Хр. Кодов, посветени на турцизмите 
в езика на дамаскините. Според него „всички спорове за това, s�c�ls�c�l 
арабска дума ли е или е проникнала в турския език от гръцкия, 
са ненужни и безполезни. Тези думи са проникнали в българския 
език от турския и затова всички те са турцизми в българския език“ 
[263].

Но когато става въпрос за турцизмите в балканските езици, 
С. Бернштейн настоява да бъде обяснена тяхната фонетическа, 
словообразувателна и особено семантическа диференциация по 
отношение на изконния тюркски източник, а също и на хроноло-
гията и на непосредствения източник, като се отчита социалната 
диференциация на самия турски език [258].

Малко по-различно схващане за термина и неговото съ-
държание има Е. Шипова, която в своя речник изключително пе-
дантично и точно цитира към всеки лексикален параграф мненията 
на другите автори за етимологията на думите - турска, монголска, 
иранска, арабска, индийска и т.н., но накрая все пак ги обединява, 
възприемайки позицията на Н. Дмитриев, „че всички думи, заети 
в руския език от тюркските езици са тюркизми, независимо от 
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техния произход в тюркските езици“ и че „подобна класификация 
в областта на turc�-slav�ca се счита за излишна“. [СлТРЯз, 7-9].turc�-slav�ca се счита за излишна“. [СлТРЯз, 7-9].-slav�ca се счита за излишна“. [СлТРЯз, 7-9].slav�ca се счита за излишна“. [СлТРЯз, 7-9]. се счита за излишна“. [СлТРЯз, 7-9].

Други езиковеди лексикографи наричат общо турцизми 
заемките през турския език, а на практика ги разграничават. Така 
например A. Š�al��� в „Turc��m� u srps���rvats��m �e���u“ [1966],A. Š�al��� в „Turc��m� u srps���rvats��m �e���u“ [1966],. Š�al��� в „Turc��m� u srps���rvats��m �e���u“ [1966], Š�al��� в „Turc��m� u srps���rvats��m �e���u“ [1966],в „Turc��m� u srps���rvats��m �e���u“ [1966], 
наред със заглавния параграф и фонетичните варианти на заемките 
в сърбохърватския език, посочва изходната форма в турския език 
и изконната й форма в персийския език, като от приложения знак 
става ясно, че персийският е език източник, а турският пък е език 
посредник. Освен това към сложните и производни думи прави 
кратък граматичен коментар, фиксирайки някои особени турски 
словообразувателни и персийски морфологични елементи. С този 
си вид и характер и с оглед сравнително общия, зает от турския 
език, лексикален слой в сърбохърватския и българския език, реч-
никът дава отчасти възможност за консултиране и уточняване на 
персийската етимология на редица турцизми в българския език.

Сред чуждите етимологически източници с особен принос 
за установяване на изконният произход на „заетата лексика“ е 
речникът на М. Фасмер. Той в известен смисъл е „енциклопедия, 
сборник“ от сравнителни изследвания и фактически материал 
за етимологията на лексиката на руския език и въпреки някои 
неточности, грешки, етимологически хипотези и неоправдани 
съпоставки при отразяване особено на руско-тюркските езикови 
връзки и взаимодействия, което в качеството си на преводач 
забелязва и О. Трубачев [ЭСРЯз-1, 563-573], все пак този речник 
преспокойно може да се използва като достатъчно компетентен 
източник за етимологични справки на заетата лексика, включително 
и иранската, не само в руския, но до известна степен и в другите 
славянски езици, в това число и в българския език.

В българската лексикология и лексикография, като че ли за 
първи път по-основно и сериозно (макар и непряко, а в порядъка 
на общото етимологизуване на лексиката на българския език) се 
обръща внимание върху наличието на (индо)ирански и арийски по 
произход думи в българския език в етимологичния и правописен 
речник на акад. Ст. Младенов [ЕПРк]. Въпреки че не всички са 
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убедителни, статиите в този речник посочват и по свой начин - от 
инд.; -иран.; -през перс.; -през турски - довеждат до знанието ни 
дългия историко-лексикологически и граматически път, който са 
изминали част от иранските заемки в българския език, определяни 
дотогава като турски.

Определен принос в по-конкретното и по-точното дефини-
ране на лексикалните слоеве в българския език отбелязва нашата 
лексикография с разработването и отпечатването на Български ети-
мологичен речник [БЕР], където част от турцизмите правилно са 
определени като персийски по произход и е посочена изходната 
форма в езика източник.

Така анализираните чужди и наши източници обаче, не-
зависимо от слабостите или достойнствата си, са само етимолого-
лексикографски разработки, извън които при всички останали 
изследвания и описания на лексикалните заемки от източните 
езици общото впечатление е, че по-точната диференциация и кон-
кретизация на иранизмите достига и се осъществява предимно и 
единствено в рамките и на фона на турцизмите, без да се търсят 
другите нива на езиковите контакти и социокултурните връзки в 
исторически план.

Наистина налице са и работи, в които наред с изясняването 
на конкретни етимологични проблеми на български език и на 
въпроси, имащи отношение към структурата и историята му, пер-
сийските думи се третират като отделен лексикален пласт в бъл-
гарския език [Москов, 1960]. И все пак, като се има предвид точно 
този характер и обхват на досегашните проучвания само върху 
персийските лексикални заемки в българския език, а и въз основа 
на извършения преглед на нивото и степента на проученост и на 
състоянието на изследванията върху иранизмите у нас и в чужбина, 
трябва да се направи изводът, че в другите страни са налице голям 
брой проучвания върху иранските лексикални заемки в съответните 
езици, с което разработването на тази лингвистична проблематика 
бележи определен напредък.

В българската лингвистика обаче, наред с повече или по-
малко пълното изследване и описание на заемките от останалите 
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езици, съществуват и редица разработки върху иранските и ирано-
турските лексикални заемки в българския език, които обаче са 
сравнително малко на брой, ограничени по обхват, цели и задачи, 
а и разработените етимологии не винаги са сполучливи и точни, 
именно поради което като заключително обобщение трябва да се 
каже, че иранизмите в българския език, заети през турския език, все 
още не са достатъчно изучени и че тук са налице редица слабости, 
пропуски и грешки, които се свеждат най-вече до следното:

• Като цяло, тези заемки не са изследвани и описани напълно 
и систематично. Независимо че на някои от тях са посветени 
повече или по-малко подробни изследвания, все пак проучванията 
върху тези иранизми като цяло са ограничени по насоченост и 
обхват на своите цели и задачи и в същото време носят определено 
епизодичен характер. Много важен и съществен пропуск тук е 
липсата на собствено контактолингвистично изследване, което 
най-напред да определи и посочи правилната етимология до ези-
ка източник на наличните в българския език ирански заемки; да 
установи и разкрие пътищата за тяхното проникване и заемане в 
българския език; различните видове контакти между отделните 
етнически общности и техните езици в качеството съответно на 
език източник, език посредник и език приемник на тези заемки; 
пълно описание на фонетико-морфологичните и семантико-сти-
листичните черти, особености и промени, които те са придобили в 
процеса на трансференцията и адаптацията си, а наред с това и не 
всички от реално съществуващите в българските говори и диалекти 
ирански заемки са събрани, разкрити и определени по произход.

• Всичко това изисква насочването към иранизмите в бъл-
гарския език, заети през турския език, и изследването и описанието 
им в рамките и с помощта на един по-различен и прецизиран 
контактолингвистичен подход и метод, така че като резултат да се 
стигне до комплексно, пълно изследване и описание на иранизмите 
в българския език, заети през турския език, с оглед на техния про-
изход, пътища и форми на заемане, набор и състав, фонетико-
морфологични и семантични черти и особености, при което да се 
установят още и характерните черти, специфичните особености и 
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закономерности и на тяхната трансференция и адаптация в самия 
български език.

• Същевременно и малко по-общо всичко това налага едно 
по-нататъшно задълбочаване и разгръщане на изследванията върху 
иранските изобщо по произход лексикални заемки в българския 
език и иранизмите в българския език, заети през турския език в 
частност, като те бъдат проучени и описани в рамките и с помощта 
на нови подходи и методи, позволяващи да бъдат обхванати и раз-
крити техните историко-генетически присъщи и допълнително-вто-
рично придобити структурно-семантични и функционални черти и 
особености и по този начин да се предложи едно пълно и разно-
странно описание на този слой лексика в българския език.
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Глава втора

ПРОИЗХОД, НАБОР И СЪСТАВ НА 
ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИРАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, 

ЗАЕТИ ПРЕЗ ТУРСКИ

Иранизмите в българския език, заети през турския език, 
се характеризират със сравнително дълъг и сложен път на поя-
ва, придвижване, преминаване, заемане и развитие в рамките 
и условията на многократните преки и косвени, вътрешно - мно-
гокомпонентни, а външно - многоаспектни по съдържание, ис-
торически преки и косвени контакти между трите генеалого-
типологически и локално-хронологически съвсем различни и 
несъвпадащи езика - българския, турския и персийския или кюрд-
ския. За част от заемките веригата на езиковите контакти и съот-
ветно на тяхното заемане от език към език е още по-дълга и услож-
нена и достига до четири и дори повече езика, но за основната и 
по-голямата част от нея отправен пункт и начална точка се явяват 
персийският и кюрдският език, с тяхното конкретно минало и на-
стояще на строго специфични по вид, характер, структура, форми 
и способи на контактолингвистично влияние и въздействие върху 
турския език, ирански езици.

Непосредствен резултат от отделните и конкретни преки 
и косвени исторически контакти между персийския или кюрд-
ския език с турския език, а след това и с българския език, със спе-
цифичните им социолингвистични предпоставки, условия и пътища 
за преминаване и заемане на лексикални елементи от един език 
към друг в миналото на четирите народа техни носители, водещо-
централно място сред които се пада на турския език и на неговите 
носители в качеството му едновременно на език приемник, език 
посредник и език източник, са и иранизмите в българския език, 
преминали през турския език, с техния напълно конкретен и опре-
делен набор и състав от немалък брой лексикални заемки в общо-
народния български език.



71

Раздел първи
Социолингвистични предпоставки и условия,
форми на протичане и резултати
от ирано-турските езикови контакти
Иранските езици имат дълга и многовековна история. Пис-

мените паметници доказват, че най-древните представители на 
тази група - авестийският и древноперсийският език, съществуват 
повече от две и половина хилядолетия. До нас са достигнали пис-
мени свидетелства за иранските езици и от средния им период - за 
партския език с писмени паметници от I в. пр.н.е. и III, VIII-IXVIII-IX-IX 
в. от н.е.; за средноперсийския държавен и литературен език на 
сасанидски Иран, с писмени паметници от V-X в; за согдийския -X в; за согдийския - в; за согдийския - 
езика на древното население на долината на Заревшан, съществуват 
писмени паметници от IV и VIII-X в.; за хорезмийския - езикаX в.; за хорезмийския - езика в.; за хорезмийския - езика 
на жителите на древния Хорезъм, съществуват свидетелства от 
III, XI-XIII в. Лингвистичната наука разполага със сведения и заXI-XIII в. Лингвистичната наука разполага със сведения и за-XIII в. Лингвистичната наука разполага със сведения и за 
бактрийския, мидийския и скито-сарматския език [Основы иран-
ского языкознания, 1979; 1981; Расторгуева, 1975, 5-7].

Наличието на многочислени и значителни не само лек-
сикални, но и граматически ираноскито-европейски изоглоси и 
тяхното мотивиране води до съществуването на коренно проти-
воположни тези относно прародината на иранските народи [вж. 
Бонгард-Левин, Грантовский, 1983]. Така например наличието в 
угрофинските езици на древноирански и древноарийски елементи, 
както и съхраненото в „Ригведа“ и „Авеста“ название на р. Волга р. Волгар. Волга 
- �as���an�a, навежда някои изследователи на мисълта, че именно�as���an�a, навежда някои изследователи на мисълта, че именно���an�a, навежда някои изследователи на мисълта, че именно�an�a, навежда някои изследователи на мисълта, че именнонавежда някои изследователи на мисълта, че именно 
в Източна Европа е прародината на иранските и арийските народи 
[Абаев, 1965, 122; 1981, 89], за разлика от тезата, че основната маса 
ирански племена по него време населяват Средна Азия [Оранский, 
1963; Дяконов, 1956].

Самите ирански езици и диалекти, нееднородни като езиков 
тип, си оказват взаимно влияние и в определен историчеки момент 
един от тях добива приоритет. Така например при Сасанидите 
средноперсийският език, който е резултат от еволюцията на древно-
персийския език, става официален както за държавата, така и за 
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религиозните институции, излиза извън пределите на областта 
Парс и се разпространява на север и североизток, като постепенно 
стеснява сферата на влияние на другите ирански езици.

В резултат на тези многовековни процеси персийският език 
в лицето на средноперсийския, примерно около VII-VIII в. от н.е., сеVII-VIII в. от н.е., се-VIII в. от н.е., се 
разпространява на територията на съвременен Иран, Афганистан и 
Средна Азия, включително и по обширните територии на Хорасан, 
като се обогатява със субстратни елементи от партския, согдийския 
и др. езици [Оранский, 1963, 68; Основы иранского языкознания, 
1981, 7; Расторгуева, 1975, 5-7].

Тази езикова ситуация се запазва и след завладяването 
на Иран от арабите и приемането на Исляма, когато персийският 
език, новоперсийският, pars�, �ars�, pars�-� dar� навлиза във всичкиpars�, �ars�, pars�-� dar� навлиза във всички, �ars�, pars�-� dar� навлиза във всички�ars�, pars�-� dar� навлиза във всички, pars�-� dar� навлиза във всичкиpars�-� dar� навлиза във всички-� dar� навлиза във всички� dar� навлиза във всички dar� навлиза във всичкиdar� навлиза във всички навлиза във всички 
области на обществено-политическия и културния живот на насе-
лението, изтласквайки временно господстващия арабски език. 
През Х в. и последвалите го векове персийската поезия и исто-
рическа литература бележат небивал разцвет. Това обуславя пре-
връщането на персийския литературен език през тази епоха в из-
точник на духовни ценности не само за ираноезичните, но и за 
тюркоезичните народи в Средния изток и оказва силно и трайно 
влияние върху техния език.

Миграционните процеси разпръскват на различни страни 
ираноезичните племена, които през II хил. пр.н.е. са локализираниII хил. пр.н.е. са локализирани хил. пр.н.е. са локализирани 
в Средна Азия. Към средата на I хил. пр.н.е. иранска реч звучи отI хил. пр.н.е. иранска реч звучи от хил. пр.н.е. иранска реч звучи от 
Северното причерноморие и Приазовие, където обитават скитите 
и сарматите, до границите на Китай, където са сакските племена; 
от северозападните области на Иранското плато, средище на ми-
дийските племена, до бреговете на Персийския залив, където се 
установяват племената на персите, parsa и дават името си на об-parsa и дават името си на об- и дават името си на об-
ластта - Парса, Parsa, гръц. Персида, Персия. От всички иранскиParsa, гръц. Персида, Персия. От всички ирански, гръц. Персида, Персия. От всички ирански 
езици най на запад достига кюрдският език [Оранский, 1963, 
11,33].

Персийският език спада към иранската група индоевро-
пейски езици. Самите носители на езика са го наричали фарси. Съ- Съ-
временният персийски език е в една езикова група с таджикския 
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и афганския дари и всички те спадат към югозападната група 
ирански езици. Персийският език се счита за един от най-древните 
езици в света. Историята му е известна до VIII в. пр.н.е. Персийски 
език се говори в Иран и сред част от народите на Средна Азия, Аф-
ганистан (дари), Индия, Пакистан, а също и на Ирак, Кавказ и др. 
Той е официален държавен език на днешен Иран.

В исторически аспект развитието на персийския език се 
дели на три основни етапа - древноперсийски, средноперсийски и 
съвременен персийски език.

Трите етапа имат приемствена връзка помежду си, което 
може да се проследи по основния слой, съхранената в тях изкон-
но иранска лексика, фонетична система и морфология. Но всеки 
период има и свое специфично развитие, като познаването му е 
съществено важно за по-нататъшното проследяване в контакто-
лингвистичен аспект на процесите на трансференция и адаптация 
на персийските елементи. Така например изключително важно е да 
се знае, че древноперсийският език, както и другите древни ирански 
езици, е имал падежи и родове, които постепенно са отпаднали и 
са били заменени от аналитични конструкции.

Средноперсийският език обхваща периода от IV в пр.н.е. 
до VII-VIII в. от н.е. и е известен като пехлеви. Именно през този 
период вокалната система се е разширила - от шест фонеми е пре-
минала към осем, настъпили са позиционни изменения на съглас-
ните. Що се отнася до морфологията, тя е била коренно променена 
- напълно е елиминирана категорията род, разпада се системата на 
склоненията, преобразувана е системата на спрежение на глагола, 
като древните синтетичните форми са заменени с аналитични фор-
ми.

От ІХ в. започва историята на съвременния персийски език. 
Това е периодът, през който се формира писменият и литературен 
език фарси, фарси-и дари. Учените приемат, че в основата му лежат 
диалектите на Сеистан, Хорасан и Мавераннахър и че голяма роля 
е изиграл диалектът на таджикското население на Бухара (La�ard, 
1963, 17; Оранский, 1960, 244, 282-283), която през Х в., в периода 
на разцвет на персийската литература, е столица на Саманидите. 
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С течение на времето се разширява територията на влияние на 
фарси-и дари и от ХІІ в. той става общ литературен език на всички 
народи, населяващи територията на съвременен Иран, Афганистан 
и Средна Азия.

Съществено важно обстоятелство, което слага необратим 
отпечатък върху персийския език през последните два периода, е 
господството на Арабския халифат през VІІ-ІХ в. Това е времето, 
когато официален държавен и литературен език е арабският, а 
иранците приемат арабската азбука. Въпреки високото развитие на 
културата в доислямски Иран и разнородността на двата езика (за 
разлика от индоевропейския корен на персийския език, арабският 
спада към хамито-семитските езици) в персийския език са навлезли 
голямо количество арабски заемки - лексеми и лексико-граматични 
конструкции.

Признаците, по които могат да бъдат различени арабските 
лексеми, са незначителни, поради което етимологизуването на 
голяма част от тях изисква дълго и не винаги успешно доказване 
от страна на специалистите.

При своето придвижване и разпространение на запад, 
северозапад, югозапад и на изток, древните ирански диалекти 
неизбежно контактуват с езиците на местното население на тези 
територии или на съседните племена и народности. В басейна на р. 
Волга и Урал древноиранските езици, предимно скито-сарматски 
диалекти, са съседи на угрофинските езици [Абаев, 1963, 122; 
Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, 100]; в басейна на р. Дунав те 
контактуват с траки и славяни, а в езиците от района на Кавказ и 
Закавказието са засвидетелствувани най-древните заемки от иран-
ските езици [за славяно-иранските контакти вж. Грантовский, 1970, 
16-19,354; Трубачев, 1965; 1967, сщ. и Абаев, 1965, 134].

Древни иранизми навлизат в арменския език чрез партския 
и средноперсийския; специални контактолингвистични проучва-
ния доказват протичането и на отделни алано-арменски, а впослед-
ствие и осетино-арменски етнолингвистични контакти. Значително 
количество разновременни ирански заемки съществуват в азербай-
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джанския, грузинския, нахско-дагестанските и другите кавказки 
езици.

Към древноиранските езици се отнасят и редица лексикални 
заемки - например арам. ‘hsdrpu-hsdrpu-- „сатрап; управител на провинция, 
наместник“ < дрперс. xsavapavan--; арам. арам.арам. guz�� „съкровищница“, 
акад. *gauzabaragauzabara „хазнатар, ковчежник“ < дриран. *gauza-gauza--, 
*gauzabara-gauzabara--; древноирански заемки има и в староеврейския език 
- талмуд. hrmnhrmn „заповед“ < дриран. *�ramana-�ramana-- > срперс. �arman, 
перс. �ärmanärmanrman. Естествено тези контакти не се ограничават само 
до областта на езика, а имат за резултат, сходства и сближения 
още и в областта на материалната култура и бита; в областта на 
религията и митологията, фолклора и епоса [Оранский, 1979, 64-
71; Грантовский, 1970, 354; Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, 
24,76,77-86,160; Шагиров, Дзидзария, 1985, 58; Абаев, 1969, 79].

Най-ранните индоевропейски заемки в тюркските езици, 
зафиксирани в руническите орхоно-енисейски писмени памет-
ници, са от тохарските и иранските езици: беш, тюмен, кюн/гюн, 
окюз, бег/бей, бай, тон/дон [Еремеев, 1980, 16]. Речниковият фонд 
на всички тюркски езици се характеризира с наличието главно на 
два основни пласта ирански заемки - древноирански, проникнали 
вследствие асимилацията от тюрките на различни ираноезични 
компоненти като саки, согдийци, хорезмийци и др., и по-нови, от 
средно- и новоперсийския език, които са резултат от по-продъл-
жителни социокултурни взаимовлияния.

Свидетелство за най-древните контакти между тюрки и 
иранци са руническите писмени паметници при р. Орхон и Енисей, 
написани с буквено писмо, което тюрките заемат от согдите и 
което е силно видоизменена арамейска азбука, използвана в Иран 
още през VI-IV в. пр.н.е. Ирано-тюркските контакти, които иматVI-IV в. пр.н.е. Ирано-тюркските контакти, които имат-IV в. пр.н.е. Ирано-тюркските контакти, които иматIV в. пр.н.е. Ирано-тюркските контакти, които имат в. пр.н.е. Ирано-тюркските контакти, които имат 
повече от хилядолетна история, продължават през Хунската епоха 
от развитието на тюркските езици до V в. от н.е., с проникванетоV в. от н.е., с проникването в. от н.е., с проникването 
на тюрките на територията на Средна Азия и с тюркизацията на 
согдийските колонии в Източен Туркестан през III-IV в., на Семи-III-IV в., на Семи--IV в., на Семи-IV в., на Семи- в., на Семи-
речието и Фергана през VI-VII в., както и значително по-късно - сVI-VII в., както и значително по-късно - с-VII в., както и значително по-късно - сVII в., както и значително по-късно - с в., както и значително по-късно - с 
изтласкването на тукашния ирански език и тюркизацията на Хо-
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резъм около XIII-XIV в. [Оранский, 1979, 86; Еремеев, 1967, 236;XIII-XIV в. [Оранский, 1979, 86; Еремеев, 1967, 236;-XIV в. [Оранский, 1979, 86; Еремеев, 1967, 236;XIV в. [Оранский, 1979, 86; Еремеев, 1967, 236; в. [Оранский, 1979, 86; Еремеев, 1967, 236; 
Викторова, 1980, 126, 153, 158; Губаева, 1983, 43].

Като резултат от тези етнолингвистични смесвания и аси-
милационни процеси към края на Хунската епоха в тюркските 
езици навлиза голямо количество лексикални заемки от иранските 
езици предимно от областта на титулатурата като джабгу „княз, 
наместник на хана“, шад „воевода“, бага „витяз, воин“, ишбара 
„конник, рицар“.

Към общия раннотюркски слой иранска лексика спада и 
онзи субстрат в тюркските езици, който остава от езика на саките 
и аланите, на част от согдите и хорезмийците, които тюрките аси-
милират по пътя си на запад. Това е главно лексика, свързана със 
земеделието - ренчпер, харман, бостан, бахче, баг; строителни тер-
мини - дам, дувар, тахта, баджа, пенджере, мердивен, кьошк, 
сарай, кент, хане, устад; названия на културни растения - ериште, 
речел, хошаф, армуд, нар, зердалу, канув, леблеби, марчимек. Реч-
никът на езиците на тюркските племена, съставен от Махмуд 
Кашгарски в края на XI век, съдържа много общоиранска лексикаXI век, съдържа много общоиранска лексика век, съдържа много общоиранска лексика 
- армаган, кешюр, там, кенд, тене, акшам, бамбук, сирке.

Контактите и взаимодействието между тюркските и иран-
ските езици особено се разширяват и засилват във връзка с разпро-
странението на Исляма през VIII в. Процесите продължават и къмVIII в. Процесите продължават и към в. Процесите продължават и към 
началото на XI в. при Караханидите, чиято държава обединява двеXI в. при Караханидите, чиято държава обединява две в. при Караханидите, чиято държава обединява две 
високоразвити култури - уйгурските княжества на изток и земите с 
тюрко-иранско население на запад. През този период литературният 
тюркски език отбелязва нова степен на развитие - характеризира се 
с широко използване на арабска и иранска лексика, с промени във 
фонетичната и морфолого-синтактичната си структура и спомага 
за разпространението в обширната Караханидска държава на пер-
сийския език и персийската литература. Разговорният език се 
различава в това отношение. Това разминаване между езика на 
привилегированата класа и устния разговорен език на народа се 
наблюдава и в по-късно време в Средна Азия [вж. Баскаков, 1960, 
46].
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От друга страна тюркоезични племена участват в сложни 
локални етнолингвистични процеси, в резултат на които бива на-
пълно изместена иранската реч. Така например от XI до XIII в. наXI до XIII в. на до XIII в. наXIII в. на в. на 
тюркския азербайджански език преминава иранското население от 
северозападните райони на Иранското плато. Понастоящем само 
малка част от това население запазва иранските си езици - татския, 
талишския, диалектите в Северозападен Иран.

Изцяло е изтласкана скито-сарматската реч от района на 
Причерноморието, а по-късно и алано-осетинските диалекти в 
Северен Кавказ; постепенно на тюркска реч преминават и някои 
кюрдски племена на територията на Хорасан [Оранский, 1979, 
79]. Изобщо ирано-тюркските контакти, били те асимилационни 
процеси, довели до двуезичие или конвергенция, са най-много-
странните, най-продължителните и с най-силно влияние върху ет-
ногенетичните и културни процеси и върху езиковото състояние 
в региона. Така например огузите, придвижвайки се от изток на 
запад, през VIII в. се установяват в Средна Азия. В XI в. част отVIII в. се установяват в Средна Азия. В XI в. част от в. се установяват в Средна Азия. В XI в. част отXI в. част от в. част от 
тях - огузите селджуки, започват да се придвижват на запад по 
южен път - през Иран и Мала Азия, и образуват основното ядро в 
генезиса и етническото оформяне на съвременните турци.

Селджуците още в Иран са подложени на мощното въз-
действие на местната цивилизация, а и през дългия си път до Мало-
азийския полуостров те усвояват и пренасят иранските елементи 
както по отношение на езика, така и по отношение на обществения 
живот, културата, изкуството, литературата и просвещението. В 
тюркската държава на Селджуците в Мала Азия са въведени по-
рядки, заимствани от Сасанидите - блясъкът и пищността на султан-
ския двор, придворният церемониал, управлението, диванът, т.е. 
държавният съвет, съдът и др.

Наред с това в езика навлизат термини, отразяващи функ-
ции, съоръжения, административното устройство на двора: сер-
хенг, джандар, чадор, перде, диван, азине, амбар, чешнегир, 
дженк и мн. др. [Гордлевский, 1962, 188]. Налице е пристрастие 
към староиранската антропонимия - султаните, наред с арабско-
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мюсюлманските си имена, приемат и ирански имена като Кай-
Кубад, Кей-Хюсрев и др.

Персийската титла паша е регистрирана в малоазийските 
тюркоезични паметници в Мала Азия още през XIII в. За вър-XIII в. За вър- в. За вър-
хушката - султана, придворните, феодалите и интелигенцията, 
разговорен език е персийският. В Мала Азия се преселват поети 
и учени от Иран. Нахлуват таджики и перси - чиновници, висши 
сановници, велможи и везири. Това личи и от техните фамилни 
имена - Тебризи, Исфахани.

Влиянието на персийския език се чувства най-силно в пое-
зията и литературата. Поетите посвещават на двора стихове на 
персийски език; хрониките на Ибн Биби и Аксараи, мемоарите на 
Афляки са написани на персийски; на персийски език пишат дори 
византийски сановници, преминали към Селджуките. Влияние из-
питва и архитектурата - в барелефите, орнаментите, в керамиката, 
в килимите и ювелирните украшения се чувства иранската култура. 
Изобщо силното влияние на персийския език върху турския е факт, 
който се приема и отразява и от някои турски автори [вж. Еремеев, 
1971, 43, 103, 118; 1980, 41,43; Новичев, 1966, 24, 25; Levend, 1966,Levend, 1966,, 1966, 
133, 140, 141].

Тази вълна обхваща и бита на народа. Турският народен ка-
лендар отчита началото на пролетта - 21 март, Невруз, и началото 
на есента - 23 септември, Михриджан. Тези дати и техните назва-
ния са свързани и с термини от древноперсийския земеделски култ 
- de��an, me�ar�. От иранските народи е заето също така и разпро-de��an, me�ar�. От иранските народи е заето също така и разпро-, me�ar�. От иранските народи е заето също така и разпро-me�ar�. От иранските народи е заето също така и разпро-. От иранските народи е заето също така и разпро-
страненото сред турците боядисване с къна на косите, ръцете и кра-
ката на невестата [Еремеев, 1980, 46,79].

По същото време потоци от дервиши шиити пренасят в 
Мала Азия различни религиозни учения и проповядват сред мест-
ното население. Освен това занаятите, организацията на цеховете 
в Турция безспорно са заимствани от Персия. Сред занаятчиите и 
търговците преобладават перси, арменци и гърци [вж. Гордлевский, 
1962, 197-278; Новичев, 15, 17, 62; Levend, 1962, 133, 11, 151; 1966,Levend, 1962, 133, 11, 151; 1966,, 1962, 133, 11, 151; 1966, 
133].



79

По персийски модел са образувани и многобройните тер-
мини в областта на изкуствата: Hay��-i zi�ciy�n, hay��b�z��-i zi�ciy�n, hay��b�z�-i zi�ciy�n, hay��b�z-i zi�ciy�n, hay��b�zi zi�ciy�n, hay��b�z zi�ciy�n, hay��b�zzi�ciy�n, hay��b�z�n, hay��b�zn, hay��b�z, hay��b�zhay��b�z��b�z�b�z�zz „кукло-
вод“, Esn��-i b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n��-i b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n�-i b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n-i b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�ni b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n b�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�nb�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n�zbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�nzbazan-i canb�z�n-i peh�ivan�n-i canb�z�n-i peh�ivan�ni canb�z�n-i peh�ivan�n canb�z�n-i peh�ivan�ncanb�z�n-i peh�ivan�n�z�n-i peh�ivan�nz�n-i peh�ivan�n�n-i peh�ivan�nn-i peh�ivan�n-i peh�ivan�ni peh�ivan�n peh�ivan�npeh�ivan�nânn - Съсловието на 
акробатите, фокусниците и борците; Peh�ivan-i �ebb�z-i �ebb�zi �ebb�z �ebb�zebb�z�zz „актьор от 
театъра на сенките“, Esn��-i h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�n��-i h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�n�-i h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�n-i h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�ni h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�n h��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�nh��s�bbet-i nedim�n-i muka��id�n�s�bbet-i nedim�n-i muka��id�ns�bbet-i nedim�n-i muka��id�n-i nedim�n-i muka��id�ni nedim�n-i muka��id�n nedim�n-i muka��id�nnedim�n-i muka��id�n�n-i muka��id�nn-i muka��id�n-i muka��id�ni muka��id�n muka��id�nmuka��id�nânn - Със-
ловието на шутовете, участвуващи в увеселенията [Р�pescu, 1971,�pescu, 1971,, 1971, 
113-115].

За преминаването на лексика от иранските към малоазиат-
ските тюркски езици определена роля играе и арменският език. 
Културните връзки и езикови контакти и взаимовлияния между 
арменци и иранци - мидийци и парти, а по-късно и перси, водят 
началото си още от древността, концентрират се в арменския език 
и култура, които се превръщат по-късно в проводници на иранско 
влияние.

Впрочем това взаимовлияние между културите и езиците 
се обуславя от редица фактори, като например: религиозни - по-
ради религиозния антагонизъм между арменци и византийци мно-
го арменци приемат Исляма и се претопяват сред останалото на-
селение; социални - чести са случаите на смесени християнски и 
мюсюлмански бракове, особено сред висшите кръгове, при които 
жената - персийка, арменка, таджичка, запазва националната си и 
религиозна принадлежност и възпитава в такъв дух и децата си; 
социодемографски фактори - още от византийско време, а по-късно 
и при държавата на Селджуките в пограничните области на изток 
заселват християнско население, предимно арменци, в резултат на 
което се получават смесени селища и по такъв начин се създават 
условия за нови контакти и взаимовлияния [вж. �ремеев, 1971, 20,�ремеев, 1971, 20,ремеев, 1971, 20, 
106-107, 112].

Монголското нашествие за известен период от време за-
силва позициите на старотурския език и в началото на XIV в. той сеXIV в. той се в. той се 
превръща в официален държавен език в някои княжества, както е 
например в Конийския султанат. С феодализацията на обществото 
като официален и литературен език се оформя османският, чийто 
граматичен строй като цяло съхранява характерните черти на тюрк-
ските езици, но като графика, лексика и микросинтаксис е под сил-
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ното влияние на арабския и персийския език. Експанзията на мон-
голите обаче не само че не спира, но и допринася за засилването на 
потока от ираноезично население към Мала Азия.

Учени богослови, поети, занаятчии от земите на Хорезъм 
намират подслон при тюрките мюсюлмани. Хронистите Ибн Биби 
и Несеви съобщават за хорезмийци, постъпили на служба при 
султана на Румския султанат. Като възможни следи от това време 
в съвременна Турция се сочат топонимът Хорзом и названието на 
юрушкото племе Хорзум [Еремеев, 1971, 120, 127].

Съобщава се също за преселване в Южен Анадол и изобщо 
в Мала Азия и на други мюсюлмани от нетюркски произход. Съз-
дадените патриотични и пуристични настроения не успяват да 
послужат като преграда за силното влияние от Изток. Дори през 
XV-XVI в., когато османският език достига най-голям разцвет, той-XVI в., когато османският език достига най-голям разцвет, тойXVI в., когато османският език достига най-голям разцвет, той в., когато османският език достига най-голям разцвет, той 
се намира под силното влияние на арабския и персийския език.

И така една част от историческите основи и лингвистичните 
резултати, плод на различни по вид и степен регионални контакти 
между тюрки и иранци, свидетелстват за асимилационни процеси 
и взаимовлияния в областта на бита и културата, които нямат ре-
шаващо отношение към етногенетичните процеси, но част от фак-
тите са неоспоримо доказателство за субстратни явления, които 
слагат своя отпечатък при етногенезиса на турския народ и форми-
рането на турския език.

Така например тюркмените, които участват във формира-
нето на азербайджанския и турския народ, се отличават рязко от 
древните тюрки и по расов тип, и по култура. За това допринася 
значителният дотюркски пласт от ираноезично население - саки, 
алани, согди, хорезмийци, които те асимилират. При това в езика 
навлиза общоиранска лексика, към която се отнасят термини, 
свързани със земеделието и уседналия начин на живот, като на-
пример названия на растения - чавдар, пиринч, нохут, шалгам, 
хъяр, карпуз, шефтали, нар; събирателни названия - себзе, мейва; 
агротехнически термини - харман, бостан, бахче, ренчпер, сарпон 
„яма за съхраняване на зърно“; наименования на ястия и продукти, 
свързани със земеделски култури - речел, нишасте, мая, чорба, 
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пиляв, хошаф; термини, свързани с постройката на жилища - 
тахта, джам, дувар, перваз, мердивен, пенджере, баджа и др.

Такава общоиранска лексика по-късно образува и състав-
лява част от речниковия фонд на турския език. Освен лексическо 
влияние, допуска се и силно въздействие на иранския субстрат 
върху фонетичната и морфологичната структура на тюркските ези-
ци [Баскаков, 1960, 46, 60; Еремеев, 1971, 150, 153].

По-късно процесът на преминаване на иранските лекси-
кални елементи в българския език се осигурява и стимулира и 
от завладяването и настаняването на Балканския полуостров на 
османските турци, езикът на които носи със себе си освен старите, 
възприети още преди проникването им в Мала Азия, ирански 
думи, също така и редица новозаети лексеми. При това поради ед-
новременните етнолингвистични контакти на турците както със 
самите перси, така също и с един друг ирански народ, а именно 
кюрдите, в турския език преминават и започват да функционират 
както персийски, така и кюрдски лексикални единици. Условията и 
пътищата за тяхното заемане обаче се характеризират с определена 
специфика, което изисква и поотделното им разкриване и пред-
ставяне.

Кюрдите са един от най-древните етноси в Близкия изток, 
като същинските кюрди са известни още от IV-V в. пр.н.е. [Курдоев,IV-V в. пр.н.е. [Курдоев,-V в. пр.н.е. [Курдоев,V в. пр.н.е. [Курдоев, в. пр.н.е. [Курдоев, 
1977, 184-191], докато не липсват и твърдения, че сведения за кюрд-
ски племена се срещат в най-древните шумерски надписи от XX в.XX в. в. 
пр.н.е. [Никитин, 1964, 8]. Още по времето на египетските фараони 
се споменава за замъците, които кюрдите строят от незапомнени 
времена [Гордлевский, 1962].

Към края на Античността и началото на Средновековието 
кюрдите обитават земите на югоизток от езерото Ван и съседните 
територии. Според Е. Грантовский [1970] през IX-VIII в. пр.н.е. 
точно по тези места има ираноезично население и са регистрирани 
следи от езика и културата му.

Кюрдите са ираноезични, изповядват Исляма. По данни от 
А. Ментешашвили [1984] те населяват земя от 408 хил. кв. км, от 
които 194 хил. кв. км са на територията на Турция, 124 хил. кв. км 
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- на територията на Иран, 72 хил. кв. км - в Ирак, и 18 хил. кв. км 
са в Сирия [46].

Освен някои райони от Азербайджан, Армения, Сирия, 
Иран, Ирак и Ливан, населяват още и Югоизточна Турция - езерото 
Ван, района на планината Хакяри и горното течение на р. Тигър, 
с обща численост от 7.5-12 млн., а само на територията на Турция 
- 4 млн. (1971). По-подробно за произхода, езика, територията, 
обществената организация, материалната и духовната култура на 
кюрдите може да се види при В. Никитин [1964].

По силата на редица исторически, социално-икономически 
и политически обстоятелства кюрдите нямат единна национална 
държава. През Средните векове, в резултат на непрекъснати за-
воевателни войни в региона, земите, обитавани от кюрдите - Кюр-
дистан, са разделени между най-могъщите по това време близ-
коизточни страни - Турция и Иран. Но както преди, така и след 
разделянето на Кюрдистан, кюрдите нееднократно създават много 
силни ханства, които са само символично зависими от Иран и 
Турция.

След Първата световна война, когато Ирак бива отделен от 
Османската империя, значителна територия от Кюрдистан, с най-
богатите нефтени райони и с близо милион кюрдско население, 
е включена в състава на Ирак, а някои области на Кюрдистан, с 
население от няколко стотици хиляди души, са предадени на Си-
рия. По този начин в началото на XX в. Кюрдистан е разделен меж-
ду четири страни - Иран, Турция, Ирак и Сирия.

Съществуват различни, често противоречиви концепции 
относно произхода на кюрдите. Наличието на множество ирано-
езични и неираноезични племена в региона още пр. н. е., техните по-
късни миграции и контактуването им в разноплеменни федерации, 
са породили субстратни явления, които дават основание на учените 
ориенталисти да изказват различни виждания и мнения относно 
прародината, етногенезиса, названието и езика на кюрдите.

Може да се каже, че ранните етапи от ентогенезиса на кюр-
дите не са изучени достатъчно. Най-представителни и заслужава-
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щи доверие в това отношение са изследванията на Е. Грантовский 
[1970], О. Вильчевский [1961] и В. Никитин [1964].

В споровете, в които учените ориенталисти са „за“ или 
„против“ индоевропейския произход на кюрдите, се очертават две 
основни тенденции. Според първата те (кюрдите) са от ирански 
произход и се преселват в Мала Азия, примерно в района на езе-
рото Урмия, през VII в. пр.н.е., а според другата версия те са мест-
ни, родствени на други азиатски народи като халдеи, грузинци, ар-
менци, които впоследствие са преминали на персийски език.

По своята същност нито една от теориите не изключва 
иранския елемент, който е безспорен. Автор на една от най-старите 
концепции относно произхода на кюрдите е Vl. M�n�rs��Vl. M�n�rs�� [1927]. 
Според него етногенезисът на кюрдите не се базира само на едно 
определено племе от местното население, а на различни племена 
и народи, които поради една или друга причина са били въвлечени 
в състава на мигриралите по тези места ираноезични племенни 
федерации.

Това схващане на Vl. M�n�rs��Vl. M�n�rs�� дава възможност отделни 
реминисценции от субстратен характер да навеждат на мисълта, 
че кюрдите са потомци на различни народи. Важен момент в не-
говото виждане е, че той опровергава схващането за родство меж-
ду кардухите и кюрдите и свързва родословието на кюрдите с но-
мадските племена кирти и марди, говорещи на близки диалекти, 
родствени на древноиранския мидийски език.

Концепцията на Vl. M�n�rs��Vl. M�n�rs�� изглежда добре аргументирана 
и в частта си за масова миграция на ирански племена през VII-
VI в. пр.н.е. в планинските райони на Северна Месопотамия и 
прилежащите към нея земи на Мала Азия, което довежда до съ-
ществени изменения в етническия облик на този край. С работите 
си по топонимика той подкрепя тезата си за много ранни иран-
ски географски названия в Северозападен Иран и съседните те-
ритории.

Резултат на едно от сериозните изследвания по въпросите 
на етногенезиса на кюрдите е и концепцията на О. Вильчевский 
[1961], който проследява историята на процеса на формиране на 
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кюрдите на фона на социално-икономическото развитие на Предна 
Азия от VI-IV в. пр.н.е. до периода на Сасанидите, когато, според 
него, кюрдите вече съществуват като народ. В своето виждане 
той отрежда решаваща роля на ирански номадски племена за 
формирането на кюрдите, но придава голямо значение и на местния 
доираноезичен елемент. Според него неиранските племена са само 
субстрат, а процесът на формиране на кюрдския народ започва едва 
с появата на ираноезични групи.

О. Вильчевский счита още, че като субстрат в кюрдския 
етногенезис вероятно участват различни древни народи, които в 
същата степен са предци и на други народи в Предна Азия. В този 
смисъл за него иранският фактор при формирането на кюрдите 
като етнос е решаващ. Но тук той отива и по-далеч, защото негова 
е тезата, че самите ирански племена, заселили се в планинските 
райони на Мала Азия, са нееднородни по произход и допуска учас-
тието в тях и на кимерийци, скити и мидоперсийски елементи. 
Освен това те се заселват на вълни, изтласквайки все повече мест-
ния доирански елемент. По-късно се наслагват и тюркски племена, 
което допринася за формирането на кюрдите като етнос, различа-
ващ се от иранските етнически групи, но близки до тях [78].

Като продължение и развитие на горните две концепции 
се явява тезата на Е. Грантовский [1970], който след определяне 
езиковата принадлежност на племената по материали от асирийски 
и урартски надписи, ирански текстове, съчинения на антични ав-
тори и археологически източници доразвива тезата за широко раз-
пространение на ираноезично население, най-вероятно предци на 
кюрдите, в района на Западен Иран, горното течение на Ефрат, на 
територията на север от Асирия още от IX-VIII в. пр.н.е.

Именно през втората половина и в края на VIII в. пр.н.е. 
експанзията на ираноезично население на запад, към планинските 
райони на Мала Азия, е толкова силна (например военната експанзия 
на Мидия), че води до чувствителни промени в етническия облик 
на голяма част от планинските райони, а иранският език измества 
местните езици.
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Сведенията на някои ранносредновековни източници за 
това, че в тези области говорят не по ирански, означава, че там 
съществуват езици, различни от персийския. Счита се, че това 
население нито е изчезнало, нито е асимилирано. Според Е. Гран-
товский [1970] абсолютно несъстоятелно е мнението, че кюрдите 
са потомци на местните неирански племена кардухи и че едва 
по-късно са минали на ирански език. Той настоява това мнение 
да бъде преразгледано и най-категорично застъпва виждането, че 
предците на кюрдите са преди всичко ирански племена, които се 
намират на територията на Централен Кюрдистан още през IX-
VIII в. пр.н.е. Според него точно в този период на запад от Урмия 
и в пограничната ивица между Асирия и Урарту е регистрирано 
ираноезично население със свой език и култура [334-339].

Всъщност различията във вижданията за етногенезиса на 
кюрдите в голяма степен се дължат на езиковите данни. Така на-
личието на множество арабски думи в кюрдския език дава осно-
вание за възникването на хипотеза, предполагаща арабски произ-
ход на кюрдите и техния език, т.е., че това са араби, съседи на Иран, 
Фарс и Хорасан, които са събрали по малко от езика на племената, 
живеещи в тези области и които постепенно изоставили своя 
предишен език - арабския, и с течение на времето са образували 
няколко племенни съюза и кръвно-родствени връзки, които така 
събрани, започнали да се наричат „курд“ (кюрди). Тази теза се 
лансира от М. Баязиди [1963], който свързва етнонима „курд“ - 
кюрд, и „акрад“ - кюрди, с араб. „гирде“, което означава „събран“, 
„съставен“.

За разлика от тази сравнително крайна теория за етно-
генезиса и езика на кюрдите, виждането на А. Ментешашвили 
[1934] е по-реалистично. Той обяснява горния факт с постоянното 
смесване и продължителни контакти на кюрдите с араби, перси, 
турци, арменци и други народи от Близкия и Средния изток [Мен-
тешашвили, Цукерман, 1986, 5].

В този дух, но много по-задълбочена, е концепцията на 
В. Никитин [1964] за етническото смесване, според която двете 
виждания за произхода на кюрдите, т.е. както е при едното, че те са 
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от ирански произход, и при другото, че са автохтонни, родствени 
на други азиатски народи, като халдеи, грузинци, арменци, не се 
изключват една друга. 

С местен древен субстрат или с възможността за азиатско 
влияние той обяснява не само множеството обща лексика, но 
и близостта между граматическия слой на кюрдския и някои 
азиатски езици - например арменския. Идеята за общ древен до-
ирански субстрат се подкрепя и с един пример за съвпадение на 
кюрдската морфология с хуритския език, който през I хил. пр.н.е. 
е разпространен в Северозападна Месопотамия и Северна Сирия 
[Никитин, 1964, 61].

С повече акцент върху автохтонния елемент е теорията на 
Н. Мар, който издига хипотезата за вторичност на иранската приро-
да на кюрдите и привежда примери, които може да се тълкуват като 
рудименти от доиранския субстрат в съвременния ирански език на 
кюрдите; изказва предположението, че така, както в една много 
ранна епоха иранските племена са наложили своя език, така и по-
късните тюркски племена заселници са наложили на значителна 
част от кюрдите своя тюркски език [по Вильчевский, 1961, 70].

Турските историци и етнографи свързват произхода на 
кюрдите с тюрките. Фактът, че в кюрдските диалекти има турска 
лексика, се оценява не като късна тюркизация в Селджукската 
епоха, а като изконен тюркски произход [Kemal, 1933]. Това виж-
дане се подкрепя и от N. �ev�en [1982], който на фона на исто-
рическата ретроспекция определя възгледите на западните учени 
като теоретични предположения и не приема концепцията за 
иранско потекло на кюрдите. В предговора на книгата си „���u�uu 
ve G�neyd��u Anad�lu�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите като�neyd��u Anad�lu�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите катоneyd��u Anad�lu�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите като�u Anad�lu�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите катоu Anad�lu�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите като�da T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите катоda T�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите като�r� Beyl��ler�“ определя кюрдите катоr� Beyl��ler�“ определя кюрдите като 
„кюрдски турци“, наследници на огузите, и допуска само иранско 
езиково влияние.

Проучването на въпроса за етногенезиса на кюрдите, 
анализите и заключенията имат място и значение както в екстра-
лингвистичен, така и в лингвистичен план. От една страна добива 
яснота и въпросът за статута на кюрдите като етнос, а от друга 
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- възниква необходимостта от определяне на лингвистичната им 
принадлежност.

Кюрдският език се отнася към западната група ирански 
езици и като сравнително специфичен ирански език отдавна прив-
лича вниманието на езиковедите ориенталисти. Опити за неговото 
историческо описание и за осмисляне отношението му с другите 
ирански езици са правени още през по-миналото столетие. Тогава 
възникват проблеми поради неточната представа за фонемния със-
тав на кюрдски език, многообразието на диалектните форми и лип-
сата на сведения за пределите на това многообразие, недостатъчна-
та изученост на иранските езици и др. [Цаболов, 1976].

В по-късните изследвания, посветени на кюрдите и кюрд-
ския език, тези проблеми намират до известна степен отговор и 
решение. Така например нееднородността на кюрдския език, нали-
чието на твърде различни и далечни един от друг диалекти се обяс-
нява с факта, че в основата на кюрдския етнос лежат различни 
ирански племена и езици, както например югоизточните, а частично 
и централните кюрдски диалекти, които са се формирали върху 
друг ирански, гурански субстрат [Грантовский, 1970, 372-373].

Наличието на общи черти при кюрдския и някои азиатски 
езици от региона може да се отнесе към древен местен субстрат 
[Никитин, 1964, 61]. Наличието на множество арабски думи, което 
дава основание за допускане на арабски произход на кюрдите и на 
техния език, някои автори обясняват с постепенното смесване и 
продължителни контакти на кюрди с араби, перси, турци, арменци 
и други народи от Близкия и Средния изток, или просто като зае-
мане [Баязиди, 1963; Ментешашвили, 1984; Цукерман, 1986; Курдо-
ев, 1961].

Турските историци, етнографи и лингвисти обясняват опре-
делено иранския характер на кюрдския език с иранизацията на 
кюрдите тюрки по пътя им от Средна Азия през Иранското плато 
към Анадола [Kemal, 1933; �ev�en, 1982; G�lens�y, 1983].�lens�y, 1983].lens�y, 1983].

Очевидно е, че всички хипотези и теории относно произхо-
да и езика на кюрдите в една или друга степен предполагат иранско 
влияние - било то само езиково, било то езиково и етническо смес-



88

ване. Според О. Вильчевский [1961] през Сасанидската епоха 
кюрдският език вече притежава онези характерни особености, 
които по-късно са му присъщи и го отличават от другите ирански 
езици, а вече през VI-VII в. от н.е. кюрдите са народ, който говори 
самостоятелен език [115].

Систематизираното и диференцирано изучаване на кюрд-
ския език води до извода, че съществуват сходства между кюрд-
ския и езика и културата на кавказките народи и че са налице 
езикови взаимовлияния между кюрдския и тюркските езици, и 
по-конкретно с турския език, което е резултат от териториална об-
щност и конвергентно развитие още в най-ранен период. Именно 
поради тези обстоятелства разграничаването на изконно кюрдска-
та лексика от турската е изключително трудно. Този процес се 
усложнява и от голямата близост между персийския и кюрдския, 
която се дължи, от една страна, на общия праезик, а от друга - на 
дългия паралелен общ път на развитие, което също е способствало 
за взаимни заемания.

Добре известно е, че значителна част от номадските тюрк-
ски племена в Западен и Централен Анадол по произход са иран-
ци или пък малоазиатски субстрат, предварително подложен на 
„лингвистическа иранизация“. По този начин голяма роля във 
формирането на турската народност изиграват и местни кюрдски 
племена [Вильчевский, 1961, 71; Новичев, 1951, 146], по силата 
на което в говорите на турския език има и битува (наред с ранната 
общоприета и по-късно заетата персийска лексика) и известно ко-
личество кюрдски по произход думи.

Кюрдизмите се срещат най-вече в източноанадолските го-
вори на турския език, откъдето получават възможност за прониква-
не и в общонационалния турски език, а оттук, благодарение на 
силното езиково влияние върху българския език - и в неговите го-
вори и диалекти.

Ценен източник, доказателство за наличието наред с пер-
сийския и на кюрдски лексикален пласт в турските говори, е 
проучването на A. T�et�e „Pеrs�an L�an��rds �n anatоl�an Tur��sc�“ 
[1967]. Един внимателен и задълбочен прочит на този труд да-
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ва основание да се мисли, че част от общоиранската лексика, в 
процеса на диференциация на праезика, добива различна фоне-
тична и семантична реализация в персийския и кюрдския език 
поотделно и навежда на идеята за необходимостта от многостранни 
проучвания, които като резултат да предложат систематизирани, 
научни критерии за отграничаване на фона на общоиранските, на 
кюрдските от персийските заемки в турския език, което все още 
трябва да се счита за един открит и неразработен проблем и на 
туркологията.

С оглед на факта, че кюрдският език се е отделил от общия 
праезик много по-рано, отколкото персийския, въпреки многото 
общо, като диференциален признак за кюрдски произход според 
нас може да се приеме, от една страна, наличието в него на някои 
по-стари лексеми, изчезнали от другите ирански езици. От друга 
страна, проучвайки речниковия състав на кюрдския и на персийския 
език, правят впечатление закономерни фонетични различия, които 
в кюрдския отвеждат към по-стари ирански форми и специфични 
особености на кюрдската фонетика.

Така една от особеностите на тази фонетика е съществуване-
то в нея на два звука, наречени „семитически“, гърлени, които съ-
ществуват още и в редица кавказки езици, чийто механизъм не е 
достатъчно изяснен, и се допуска, че източникът му е неирански 
етнически субстрат; количественото противопоставяне, характерно 
за иранските езици, в кюрдския език не е изчезнало, но има друг 
облик - не „дължина-краткост“, а „редуцираност-нередуцираност“, 
но най-вече като признак за кюрдски източник на някои ирански 
думи в турския език може да се счита характерното за кюрдския 
преминаване на b във w/v в интервокална позиция и в края на ду-
мата, което отличава кюрдския вариант от изконно иранския [Ми-
ллер, 1950, 62; Соколова, 1950, 10; Цукерман, 1936, 21].

Познаването на тези факти и реалности и съобразяването 
с тях създава тук необходимите и достатъчни обективни условия 
и предпоставки за маркирането на лингвистичните параметри на 
кюрдския език, на структурата и съдържанието му като диферен-
цирана, различна и твърде специфична езикова система на фона 



90

на тюркските, иранските, кавказките и хамито-семитските езици, 
сред които той съществува и функционира.

Раздел втори
Социолингвистични предпоставки и условия,
форми на протичане и резултати
от ирано-турско-българските езикови контакти
За окончателното и заключително разкриване и изясняване 

произхода, набора и състава на втората група иранска лексика в 
българския език или на южните иранизми, т.е. на преминалите 
по южен път предимно чрез посредничеството на турския език 
ирански лексикални заемки, е необходимо да се проследят и раз-
крият социолингвистичните предпоставки и условия, видовете 
контакти, формите на тяхното протичане и пътищата на заемане, 
като за начало на целия контактолингвистичен процес се приеме 
и вземе турският език с неговите преки контакти с персийския и 
кюрдския език, от една страна, и с българския език, от друга.

Заедно с азербайджанския и единия от диалектите на 
кримско-татарския език, турският език спада и принадлежи към 
селджушката подгрупа на огузската група от тюркското езиково 
семейство.

Турският език е държавен език на Република Турция. Според 
класификацията на Н. Баскаков [1969] влиза в огузо-селджушката[1969] влиза в огузо-селджушката влиза в огузо-селджушката 
подгрупа на огузката група на тюркските езици.

Като всички тюркски езици турският се отнася към аглу-
тинативните езици, при които основен способ за словообразуване 
и словоизменение е афиксацията по строго определен ред и опре-
делени форми за всяка категория, съпроводен с уподобяване на 
гласните и съгласните от състава на основата и афикса.

Лексикалният състав на турския език се състои от два 
големи раздела: думи от тюркски произход и заета лексика. В за-
висимост от източника заемките са арабски, персийски, гръцки, 
италиански, френски, английски, немски и др. по произход. Араб-
ските и персийските заемки, които до този момент заемат ос-
новно място сред заетата лексика, са регистрирани още в тюрко-
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езичните литературни паметници на Мала Азия, написани още 
преди формирането на турски език. Арабският език, който са на-
ричали „латинския на Изтока“, в Средните векове е бил езикът 
на религията, науката, администрацията. Персийският език пък е 
оказал своето влияние на лексикалния състав на турския език чрез 
произведения на персийската литература, които много рано били 
преведени на турски език.

В турския език са навлезли не само лексикални, но и син-
тактични конструкции от арабския и персийския език. Нихилис-
тичното отношение на върхушката на феодалното общество към 
родния език е довело до това, че близо 90% от речниковия състав на 
турския език през XVI и XVII в. е бил от арабско-персийски заемки и XVII в. е бил от арабско-персийски заемкии XVII в. е бил от арабско-персийски заемки 
и именно поради тази причина и днес трудно може лексемата 
zümrüt например, да бъде отнесена към арабския или персийския 
език.

Историята на борбата за очистване на турския език започва 
още в ХVІІІ в., но получава ново развитие през втората половина 
на ХІХ в. Въпреки това лексикалният фонд на съвременния турски 
език съдържа голямо количество персийски и арабски по произход 
лексеми.

До 20-те години на ХХ в. турският език се е наричал осман-
ски (Osmanl�ca). След обявяването на Турция за република се заменя 
с термина „турски“ език (T�r��e). По-късно се утвърждава терминът�r��e). По-късно се утвърждава терминътr��e). По-късно се утвърждава терминът�e). По-късно се утвърждава терминътe). По-късно се утвърждава терминът 
Türkiye Türkçesi, който се използва и в западноевропейската тюрко-
логическа литература - Türkei Türkisch, Turk de Turquie.

В много езици вместо общородовият термин „тюркски“ 
езици се е използвал и се използва терминът „турски“ езици, което 
нерядко води към смесване на общородовото с видовото понятие.

Що се отнася до графичната система на турския език, в ново 
време тя се базира на латиницата. Но до 1928 г. за турския език е 
използвана арабската графика - обстоятелство, което допълнително 
е улеснило навлизането на арабски и персийски елементи.

С оглед по-нататъшното проследяване на процеса на зае-
мане на персийски по произход лексеми от турския в българския 
език важно условие е познаването освен на екстралингвистичните 
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фактори, обусловили този процес, но и на самата лингвистична 
ситуация на турския език към времето на заемането. Едно обстоя-
телство, което трябва да се знае, е периодизацията на турския език. 
Много турски и чужди автори са се заемали с определянето на пе-
риодите, на които може да бъде разделен развоят на турския език. 
Ние приемаме разделянето на три периода: 1. Старотурски (ста-
роанадолски турски), който обхваща ХІІІ-ХV в.; 2. Среднотурски 
(османски) - който обхваща края на ХV в. и началото на ХХ в.; 3. 
Новотурски - от 20-те години на ХХ в. През всички тези периоди 
езикът се характеризира със специфичен набор от фонетични, лек-
сикални и морфолого-синтактични черти [по-подр. Добрев, 1992,[по-подр. Добрев, 1992, 
108-110].

Началото на заемането на ирански лексеми чрез посред-
ничеството на турския в българския език е през втория, осма-
нотурския период. През този период процентът на персийски и 
арабски заемки в турския език е толкова висок, че специалистите 
турколози го определят като „смесен“ [�a�rmund, 1869, 2].[�a�rmund, 1869, 2].�a�rmund, 1869, 2].].

Характеризирайки османотурския език с оглед на чуждите 
елементи в неговия лексико-граматичен състав, някои автори пък 
го наричат изкуствен, втори език [Levend, 1960, 12], а според други[Levend, 1960, 12], а според другиLevend, 1960, 12], а според други 1960, 12], а според други12], а според други], а според други а според други 
са налице два езика [�ert��lu, 1984, 408)]. М. Ергин го определя[�ert��lu, 1984, 408)]. М. Ергин го определя�ert��lu, 1984, 408)]. М. Ергин го определя�lu, 1984, 408)]. М. Ергин го определяlu, 1984, 408)]. М. Ергин го определя 1984, 408)]. М. Ергин го определя. М. Ергин го определя М. Ергин го определяМ. Ергин го определя Ергин го определяЕргин го определя 
като смесен и крайно изкуствен език, основната структура на който 
е турска [�r��n, 1967, 18].[�r��n, 1967, 18].�r��n, 1967, 18]., 1967, 18]. 1967, 18].1967, 18].]..

Според Г. Немет арабо-персийските елементи образуват Немет арабо-персийските елементи образуватНемет арабо-персийските елементи образуват 
рязко обособен слой, функциониращ на всички равнища по специ-
фични правила, не така, както тюркските думи [Nemet�, 1953, 153-[Nemet�, 1953, 153-Nemet�, 1953, 153-
199]. Съществува и виждане, че чуждите елементи в турския език]. Съществува и виждане, че чуждите елементи в турския езикСъществува и виждане, че чуждите елементи в турския език 
могат и трябва да се определят като заемки и че те вече не са това, 
което са били в езика източник, а са придобили ново качество в 
езика приемник [Добрев, 1992, 112].[Добрев, 1992, 112].Добрев, 1992, 112].]..

Резултатът от адаптацията на заемките е, че и самият турски 
език е придобил доста своеобразен облик, който се определя от 
една страна от неговата тюркска основа, а от друга - от степента и 
формите на адаптация на заетите арабски и персийски елементи. 
При османотурския език тези форми на адаптация се реализират 
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още на фонетико-графично равнище. Но всички тези заети единици 
в процеса на адаптацията си се подчиняват на турската граматична 
структура. Тази специфика на турския език трябва да се има пред-
вид с оглед неговата роля на език посредник при заемането на пер-
сийски елементи в българския език.

Турският език притежава специфична лексико-граматична 
система, формирана в резултат на определени социално- и линг-
воисторически условия, важно място сред които заемат контактите 
му с иранските езици. Тези контакти започват от най-дълбока древ-
ност - още на нивото на тюркския праезик, и достигат до най-ново 
време под формата на взаимодействие на турския език с регио-
налните ирански езици - персийския и кюрдския.

Двадесетината огузки племена, положили и изградили впо-
следствие основите на бъдещата турска народност, по време на 
миграцията си на запад от Средна Азия, излизат на подстъпите към 
Мала Азия, към началото на ХІ в., през 1071 г., в решителното си 
сражение с византийските войски при Малазгирт, ги разгромяват и 
започват да нахлуват в Анатолия, където се разпръскват в различни 
посоки. По племена или по групи от племена те създават отделни 
градове княжества или бейлици.

За известен период от време в източната част на Мала 
Азия превес и надмощие вземат селджуците, които завладяват и 
присъединяват към себе си съседните бейлици и така възниква и 
тяхната държава, край на която слага Монголското нашествие.

През 1299 г. Осман бей поема ръководството и управлението 
на поразширения и завладял други съседни княжества бейлик с 
център гр. Коня, именно поради което тази година се приема и за 
година на основаването на Османската държава.

Новосъздадената Османска държава наследява селджуш-
ската традиция по отношение на иранското влияние. С формирането 
и развитието на феодалната система в турския език навлизат 
персийски думи и съчетания като timar, sipahi, süvari, çi�t, çi�t�ik,, sipahi, süvari, çi�t, çi�t�ik,sipahi, süvari, çi�t, çi�t�ik,, süvari, çi�t, çi�t�ik,süvari, çi�t, çi�t�ik,üvari, çi�t, çi�t�ik,vari, çi�t, çi�t�ik,, çi�t, çi�t�ik,i�t, çi�t�ik,, çi�t�ik,i�t�ik,, 
arz-�� mir�, bede�-i av�riz.-�� mir�, bede�-i av�riz.�� mir�, bede�-i av�riz. mir�, bede�-i av�riz.av�riz.�riz.riz.. Към края на XIV в. се създава нов пехотенXIV в. се създава нов пехотен в. се създава нов пехотен 
корпус, наречен yeniçeriçerieri „нова войска“, където çerieri „войска“ идва от 
персийския език. Султанът се нарича още с перс. p�di��h, hünk�r�di��h, hünk�rdi��h, hünk�r��h, hünk�rh, hünk�r, hünk�rhünk�rünk�rnkârârr, 
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силно разпространение добива шиизмът, чиято родина се счита 
Иран, а заедно с това и множество титли и названия, религиозни 
ордени - �eyh, dervi�, Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta��eyh, dervi�, Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta��, dervi�, Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta��dervi�, Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta���, Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta��Ha�vet�, �ev�ev�, �ekta���, �ev�ev�, �ekta���ev�ev�, �ekta���, �ekta���ekta���� и др.

От друга страна, през 1475 г. Мехмед II унищожава държа-II унищожава държа- унищожава държа-
вата на племето аккоюнлу, която по това време владее Армения, 
Азербайджан, Западен Иран, Кюрдистан, Ирак, и включва зе-
мите и населението им в границите на Османската империя. 
Тази многонационална, разноезична ситуация дава нов тласък за 
засилване на иранското влияние върху турския език, бит и кул-
тура, било директно и непосредствено от страна на перси или 
кюрди, било пък косвено и опосредствано от страна на арменци, 
азербайджанци и др.

Процесите на включване и по-късно на асимилиране на 
ираноезично население от страна на османските турци продъл-
жават и впоследствие. Така например през 1514 г. Селим I превземаI превзема превзема 
Тебриз и при завръщането си в Цариград довежда със себе си хиля-
ди занаятчии от ирански произход. Същият султан присъединява 
към империята онази част от Кюрдистан, в която се намира и Диар-
бекир - важен център в Югоизточен Анадол, наброяващ тогава 
50 хил. души и известен с производството на памучни и вълнени 
тъкани, на сахтиян и оръжие, както и градовете Мосул и Мардин.

По такъв начин, още през този най-ранен период, на базата 
на редица външномаргинални и вътрешноинтегративни, и по-точно 
асимилативни етнолингвистични контакти и взаимодействия на 
етапа и на равнището поотделно на тюркския праезик, на езика на 
огузите и на вече формирания турски език, се създават необходимите 
предпоставки за преминаването и трайното настаняване в турския 
език на голямо количество общоиранска и собствено персийска 
лексика.

По същия начин, но въз основа на друг вид етнолингвистични 
контакти, се осъществява заемане в турския език и на лексика от 
един друг ирански език - кюрдския. Впоследствие всички тези 
южни ирански заемки преминават и в българския език.

В резултат на тези интензивни социокултурни контакти и 
влияния през един сравнително продължителен исторически пе-
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риод на развитие, навлязлата в турския език в извънредно голямо 
количество иранска по произход лексика по време, място и източник 
на заемане, се диференцира и стратифицира приблизително по 
следния начин:

1. Най-стари, средноазиатски заемки от древните ирански 
езици - сакски, согдийски, хорезмийски и др., които са общ ирански 
пласт лексика в тюркските езици и са наследени от турския език 
в качеството му на по-късно развитие и наследник на тези езици, 
междинен етап и форма на които в случая е огузкият праезик - 
джабгу, чавуш, бага, бäг, ренчпер, харман, сарай, кент, речел, 
леблеби, армаган, бамбук и др.

2. Предноазиатски заемки или заемки от персийския език - 
диван, чадър, джепхане, зурна, перде, джандар, амбар, дженк, па-
дишах, шейх, дервиш и др., като преобладаващата част от иранските 
заемки в турския език са от този период.

3. Нови, малоазийски ирански заемки, или само заемки от 
кюрдския език - хошаф, тифтик, лор, червиш и др.

4. Заемки от други езици като китайския, арабския, гръцкия, 
арменския, за които персийският или друг някой ирански език се 
явява език приемник, но в същото време и език посредник спрямо 
турския език.

Тук е особено важно с оглед предмета, целите и задачите 
на настоящото изследване специално да се подчертае, да се отбе-
лежи и конкретизира по-подробно, че наред с определянето на пер-
сийския език като източник за заемане на иранска лексика в други, 
неродствени езици и в частност към турския език, трябва непременно 
да се има предвид и фактът, че към общоиранския речников фонд 
на съвременния персийски език, наред с изконно иранските думи с 
най-древен произход още от епохата на индоевропейската езикова 
общност, както и наред с чисто персийските думи, които отсъстват 
в останалите ирански езици, защото са образувани впоследствие в 
персийския език от ирански словообразувателен материал, спада и 
се отнася и лексиката, която е резултат от също така древни или мал-
ко по-късни, преки или косвени контакти с други индоевропейски 
езици - древногръцкия, древноиндийските, санскрит, гръцкия, ла-
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тинския, арамейския, индийския, арменския, а също и лексиката, 
резултат от взаимодействие с други, неиндоевропейски езици или 
езикови групи - китайския, арабския, тюркски и монголски езици, 
която като цяло след това преминава и се среща и в самия турски 
език.

Ето защо, в персийския език има гръцки по произход думи 
като a�mas „елмаз“, z�m�rr�d, срперс. zmurrud „изумруд“, m�rvarid 
„бисер, маргарит“, lagan „леген“, narges „нарцис“, langar „котва“, 
murd „мирта“, yakand, yakut „рубин“, част от които са проникнали 
в персийския език с посредничеството на арабския език - ganun 
„закон“, ga�as „клетка“; латински думи като gandil „лампа, 
светилник“, sagur „топор“, garbal „сито, решето“; някои думи от 
арамейския - ka�i��i�i�� „поп, монах“, masiha „месия“, d�h�� „барабан“, 
dul „ведро“, kase „чаша; купичка“, buriya „тръба“, germez „червен“; 
от индийските езици - �e��e� „пипер“, babr „бобър“, a� „супа, ястие“, 
kafur „камфор“, �aga�agal „чакал“; от арменския език - g�wz, j�wz, j�wzj�wz 
„орех“, haç „кръст“ и др.

Най-многобройни са заемките от арабския език и според 
Л. Пейсиков [1975] персийският език държи първото място 
по количество на арабски лексикални заемки сред езиците на 
Близкия и Средния изток. Заимствана е не само писмеността и 
многочислена разнородна лексика, но и фразеологични единици, 
изрази и служебни думи, морфеми, словообразувателни модели. 
Арабската лексика, започнала да нахлува в персийския език от 
втората половина на ХI в., е свързана преди всичко с религиозната,I в., е свързана преди всичко с религиозната, в., е свързана преди всичко с религиозната, 
административната, политическата и икономическата сфера; терми-
ни от областта на науката и културата, военното дело, градския и 
селския бит - m�s�em „мюсюлманин“, jehad „война“, �eytan „дявол“, 
gorban „жертва“, menare „минаре“, s��tan „султан“, ma�ek „крал, 
владетел“, d�w�at „държава“, hedmat „служба“, haba „арест“, haram 
„забранено място; харем“, xarj „разход“, ketab „книга“ и много 
други [30-50].

Този най-стар набор чужда лексика в персийския език 
в по-голямата си част вече се е „иранизирал“ и като такъв най-
общо е навлязъл и в речника на турския език. Установяването на 
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етимологията или пък на езика източник на този вид лексика е 
много труден процес, който ни най-малко не изключва неточности 
или грешки, произтичащи преди всичко от факта, че тези заемки 
са резултат от конвергентно и дивергентно развитие на родствени 
и неродствени езици в един много ранен период, върху много 
обширен ареал, което води до тяхното едновременно съществуване 
в редица различни по произход езикови групи - иранска, тюркска, 
кавказка, индийска и др.

Така например разпространената в персийския език дума 
bulbul се среща и в бенгалския език; персийските, но и турските 
k��rm��z����rm��z��rm��z����z��z���� „червен“ и çerieri „войска“ са заемки още на нивото на сан-
скритския език; тур. çiragirag „светилник“ < перс. чераг има фонетична 
база в согд. çr�yr�y�yy; от староиранския согдийски език е и перс.-тур. 
borçç „дълг“; индийски произход се допуска за перс.-тур. �eker,eker,, 
t�rba и за dana и за danadana, а китайски произход - за перс.-тур. sini, tepsi, tepsitepsi.

При по-задълбочено проучване голяма част от иранските 
изобщо и от персийските в частност заемки в турския език водят 
към арабския език - �erbet, mercan, aba, hancarerbet, mercan, aba, hancar, mercan, aba, hancarmercan, aba, hancar, aba, hancaraba, hancar, hancarhancar, а някои пък общи за 
арабския и персийския език думи отвеждат към древни и отдавна 
мъртви семитски езици - напр. към акадския - zembi�; арамейския 
- kumbet.

Някои от иранските заемки изминават дълъг път както 
по отношение на езика източник, така и по отношение на езика 
посредник. Така например от латинския език с персийско посред-
ничество попада в турския език думата aban�z - лат. ebenus > перс. 
abnus > тур. aban�z; от гръцкия език, но първо чрез арабско, а по-
късно и с персийско посредничество пък попада в турския език 
de�ter; през арабския и персийския език преминава в тюркските 
езици - саларския, турския, иначе гръцката по произход дума 
sand��k��kk.

Подобен път на развитие преминават и тур. �incan, ���nd��k,, ���nd��k,���nd��k,��nd��k,nd��k,��k,k��, 
e�maz, които поради многократното сложно посредничество обик-
новено се приемат за арабски или персийски думи, но всъщност 
имат старогръцки произход [Пейсиков, 1975, 14-16].
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Интересен път на заемане преминава турската дума h�ca. 
Иначе персийска по произход, думата е заета първоначално в араб-
ския и едва оттам в турския език, което пък от своя страна води 
до невинаги точното етимологизуване на перс. hace, тур. h�ca. А 
в много случаи една и съща дума има различно етимологично тъл-
куване, като например в случая с приеманата от повечето автори 
иранска етимология за тур. çeri, ba�ta, tümeneri, ba�ta, tümen, ba�ta, tümenba�ta, tümen, tümentümenümenmen, които обаче имат 
и друго тълкуване при И. Шервашидзе [1989] - çerieri от çar-igar-ig-igig се 
определя като китаизъм; ba�tаа - от неизвестен индоевропейски 
източник, а tümenümenmen - от тохарски произход [57, 80-81].

Проблемите при етимологизуването, свързани с прецизи-
рането на езика източник и езика посредник, се усложняват и от 
немаловажния факт на повторното заемане на една и съща лексема 
по различни пътища и в различно време. Така се стига до спорна 
етимология за редица лексеми от речниковия фонд на турския 
език, като напр. tü�ek, kat��r, çubuk, sak��zü�ek, kat��r, çubuk, sak��z�ek, kat��r, çubuk, sak��z, kat��r, çubuk, sak��zkat��r, çubuk, sak��z��r, çubuk, sak��zr, çubuk, sak��z, çubuk, sak��zçubuk, sak��zubuk, sak��z, sak��zsak��z��zz и мн. др., които от турските 
етимолози се определят като персийски по произход [T����], ноT����], но�], но], но 
езиковеди иранисти напълно категорично ги обявяват за тюркски 
по произход думи в персийския език [Пейсиков, 1975, 46-51]. Спо-
ред нас този и подобните му случаи се дължат на факта, че част от 
думите принадлежат към онзи общ предноазиатски фонд тюркска 
лексика, заета и функционирала дълго време в персийския език, а 
впоследствие вторично заета в турския език и поради тази причина 
схващана като персийска по произход.

Голяма част от тази иранска или чрез иранско посредни-
чество заета в турския език лексика е достояние и на езици извън 
азиатския ареал. Така турският език векове наред е в близък контакт 
и взаимодействие с неродствените му балкански езици, където в 
резултат на социо- и етнолингвистични процеси са пренесени и 
са налице предимно лексикални, морфологични, семантични, фра-
зеологични реалии, сред които и такива от иранските езици.

С проучването на въпроса за пътищата им на заемане, 
на историческите и социолингвистичните контакти в тясната им 
връзка с теорията и практиката на тюркското и иранско езикознание, 
с изследването на всички фактори, създали предпоставки за 
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съществуването на ирански пласт лексика в турския език, се до-
принася и за по-прецизното установяване на пътищата на заемане 
и структурата на заетата лексика в балканските езици. Единствено 
с обстоятелството за общ посредник и паралелни езикови заемания 
се обяснява напр. факта, че 46% от арабските и персийски по про-
изход думи в гагаузкия и българския език съвпадат както по фо-
нетичен облик, така също и по семантика [Сычева, 1973, 24].

Турският език, като периферен балкански език, не е попад-
нал под влияние на балканския субстрат и не споделя чертите на 
Балканския езиков съюз, но наличието най-общо на турцизми във 
всички балкански езици го поставя в позицията на общ за всички 
тях източник на заемки както от самия турски език, така също и от 
арабския и персийския език [Асенова, 1989].

Този факт добива своето научно обяснение единствено 
на базата на горното пространно изследване в исторически и со-
циолингвистически аспект на богатата гама от маргинални и 
регионални, принудителни и доброволни езикови взаимовлияния 
между турския език и народите и езиците, които са влизали в сфе-
рата на неговите контакти от една страна, а от друга страна на-
личието на обща лексика в балканските езици може да се обясни 
със съществуването в даден момент на Балканите на определен 
тип двуезичие - доброволно или принудително, индивидуално или 
колективно, необходимо или подражателно, координативно или 
субординативно, което създава предпоставки за трансференция на 
езикови единици от един език към друг.

Д. Еремеев [1971] фиксира тюркски елементи на Балканите 
в края на IV в., а набезите на османските турци, макар и по-епи-IV в., а набезите на османските турци, макар и по-епи- в., а набезите на османските турци, макар и по-епи-
зодични в началото, започват в края на ХIII и началото на XIV в.III и началото на XIV в. и началото на XIV в.XIV в. в. 
С османотурската експанзия на Балканите, наред с феодалната 
административна система, с поземлената собственост, въведена от 
османската военно-феодална система, с колонизирането на отделни 
райони, с огромната мрежа от османски учреждения, с крепостните 
гарнизони и военно-помощните корпуси, се разпространява и на-
лага и езикът, който я обслужва.
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Така в балканските езици, респ. в българския, навлизат 
от турския език названия на елементи от източния бит; лексеми, 
отнасящи се до материалната и духовната култура; термини от об-
ластта на административноправното и военното устройство, които 
в голямата си част в турския език са заети от персийския и арабския 
език.

Да говорим за иранска лексика в българския език от този 
период ни дават основание персийски думи като чибук, пешкир, 
ренде, чембер, гердан, мундар, сербез, гевгир, нишадър, зарзават, 
мая, баклава, пилаф, сайвант, бостан, пазвант, чувал, баждар, 
карамфил, бадем, леблеби, дувар, черчеве, кехлибар, тюлбен, кехая, 
джамбаз, чирак, диван, ферман, тюфек, дервенджия, сейменин, 
пенджик, бач, ек, дюшеш, ендезе, чифт, дингогозлия, аптес, намаз, 
аджеба, майтап, кеф, дерт и още много други.

За проникването на турцизми от ирански произход в 
българския допринасят с езика и контактите си както първите 
колонисти - юруци, духовни лица - служители на ислямския култ, 
дервиши, чиновници, занаятчии, войници, селяни, търговци, така 
по-късно и процесите на ислямизиране на част от местното насе-
ление, което като резултат води до приобщаването към новата 
религия, обичаи и бит и до постепенното проникване на турския 
език с цялото му заето от арабския и персийския език словно на-
следство.

Наред с това предпоставки за преки контакти създават и 
пътуванията на персийски търговци по нашите земи. От друга 
страна, за преминаването на ирански и в частност на кюрдски еле-
менти в българския език допринасят и юруците, заселвани по време 
на османското владичество из различни места на Балканите.

Характерното в случая за юруците е това, че те, според 
едни автори, са тюркски племена - огузи и тюркмени, които много 
рано попадат под иранско влияние и се кюрдизират. Според други 
пък юруците поначало са кюрди. Всяко едно от двете схващания, 
освен на исторически и етногенетични факти, взема предвид и се 
основава още и на голямото количество кюрдска лексика в езика 
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на юруците, отнасяща се до тяхната материална и духовна култура 
[вж. Еремеев, 1971, 14, 96, 104, 141].

Според Н. Баскаков [1962] първите заселвания на юруци на 
Балканите започват през 1398-1402 г. при султан Баязид [262]. Те 
продължават и по-късно. Така например в османотурски архивен. Така например в османотурски архивенака например в османотурски архивен османотурски архивен 
документ от 1623-24 г. [ф. 140А, а.е. 54] се съобщава за заселването-24 г. [ф. 140А, а.е. 54] се съобщава за заселването24 г. [ф. 140А, а.е. 54] се съобщава за заселването 
на поредната група юруци, по-конкретно в 4 села от Анхиалска 
нахия [сп. Векове, 1980, �� 6]., 1980, �� 6].6].

Съществуват сведения за заселване на юруци и в Източните и в Източните в Източните 
Родопи, Западна Тракия, Делиормана, а също и за смесването им 
с българското население - кражба на жени, привличане на мъже в 
юрушки оджаци, смесени бракове. Явлението се улеснява, тъй като 
новите заселници не изграждат отделни селища, а се настаняват в 
тях [Б. Дерибеев, сп. Родопи, 1987, �� 6; 1989, 11; Еремеев, 1969, 
141]. Юруците, съвместно с войнуци и мартолоси са участвали във 
военни формирования за служба в граничните райони [История - 
4, 1983, 54].

От друга страна, както юруците допринасят за кюрдско и 
иранско езиково влияние в турския език, така, заселвани по време 
на Османското владичество из различни места на Балканите, те са 
допринесли за преминаването на ирански и в частност на кюрдски 
елементи в българския език.

У нас няма специално изследване на етногенезиса на 
юруците и на резултатите в етнолингвистичен план от тяхното за-
селване по нашите земи. Според В. Мешков [по Еремеев, 1969, 96] 
езикът на юруците на Балканите се отличава от езика на турците. 
Без да считаме, че „Пътепис“ на Евлия Челеби е най-авторитетният 
и единствен източник, който да послужи за обосноваване на една 
лингвистична теза, смятаме, че езикът на юруците, заселени на Бал-, смятаме, че езикът на юруците, заселени на Бал- смятаме, че езикът на юруците, заселени на Бал-
каните, се различава от турския. Описвайки град Щип, той казва: 
„Народът говори чисто турски. Раята му, понеже е българска и 
сръбска, говори на български и сръбски. Понеже този град е близо 
до Овче поле, градските жители говорят също и езика на юрушкото 
племе.“ [Челеби, 1972, 25]. По-нататък, проследявайки статута и 
разселванията на юруците, той ги определя като етническа група, 
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различна от турците, като неотседнали чергарски племена, които, 
за да бъдат обхванати за данъци и военна служба, били подчинени 
на една специална организация, която ги поделя на няколко групи 
- солунски юруци, ямболски юруци [пак там, 237].

Що се отнася до езика на юруците, Н. Баскаков [1969] го 
отнася по-близо до азербайджанския , който, въпреки че води ко-
рените си от езика на огузките племена и по родство е най-близък 
до турския, в процеса на своето развитие показва значителни 
различия и във фонетичната си структура, и в граматичния строй, и 
в лексикалния състав, където се наблюдават значително количество 
елементи от персийския език [262, 266].

Независимо коя теза относно произхода на юруците ще 
бъде възприета - че са тюркизирани иранци или че са иранизирани 
(кюрдизирани) тюрки, голямото количество иранска лексика в 
езика им, а също и факти от материалната и духовната култура, 
които говорят за иранско начало или силно иранско влияние, ни 
дават основание да мислим за принос и на юруците за пренасянето 
на иранска лексика в българския език.

Като проводник на източна лексика в българския език, в 
това число и на иранска, голям дял се пада още и на българите, 
изселени или преселили се в Мала Азия да търсят препитание и 
сигурност за живота си. Такива размествания на българи са из-
вестни за началото на XVI, XVII и XVIII в. Тези изселници се 
завръщат в България след Освобождението и след Балканската 
война и донасят със себе си отделни думи, отразяващи елементи 
на материалната и духовната култура на ираноезичните групи, с 
които общуват. Иранско езиково и културно влияние пренасят и 
българите, пътуващи през Мала и Предна Азия по търговия или на 
поклонение, а така също и революционерите - заточеници в Юго-
източен Анадол.

Според Ст. Стойков [1967] процесът на лексикално заим-
стване от турския език е най-активен през първите три столетия 
- до XVII в. [435], а според К. Мирчев [1963] крайният предел наXVII в. [435], а според К. Мирчев [1963] крайният предел на в. [435], а според К. Мирчев [1963] крайният предел на 
непрекъснато нарастване на турцизмите в българския език трябва 
да се постави в първата четвърт на ХІХ в.[75].
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На второ място турският език от това време способства за 
преминаването в българския език и на много собствено персийски 
думи, които попадат в турския главно по три пътя: чрез социално-
културни контакти между двата народа; чрез контакти между от-
делните говори както на съседни, така също и върху една и съща 
територия, и на трето място - благодарение на гореразкритото вът-
решноинтегративно заемане.

Заетите по този косвен път персийски думи (освен че про-
никват и битуват в речниковия фонд на отделните говори и диалекти) 
преминават също така и в книжовния български език и, загубвайки 
своята диалектно-регионална специфика и стилистична функция, 
се превръщат в негова необходима и трудноразличима съставка. 
Като такива може да се посочат например следните думи:

- килим „пъстроцветна тъкана постилка за под, мебел, 
стена; цветна черга“ - келим, кюлюм, килимче, килимец, килимка, 
килимечка, килимарница, килимен, килимджия, килимджийка, 
килимджийски, килимджийница, фамилните и местни имена Ки-
лимов, Килимаров, Килимцата; от тур. ki�im „пъстроцветна тъкан 
за постилане; груба горна дреха, носена от дервиши и скитници“ 
[OT�-2],OT�-2],-2], ki�imci, ki�imci-�ik;, ki�imci-�ik;ki�imci-�ik;-�ik;�ik;; от перс. гелим/келим „покривало, по-
крив без ресни“ - гелим-баф, гелимче [ПРСл].

- гюл „роза; розова градина“ - гюлец, гюлче, гюлов, гюлсюм, 
гюлове, гюловица, гюловка, гюлабия, гюлябхана, гюляч, гюлягъ, 
гюлфидан, гюлсун - по-подробно за произхода на думата вж. акад. 
Вл. Георгиев [1951, 217-219], от тур. gü�ü�l „розов храст, роза, розов; 
женско име; знак на пагон; витраж“ [OT�-2],OT�-2],-2], gü�abdan, gü�ar,ü�abdan, gü�ar,�abdan, gü�ar,, gü�ar,gü�ar,ü�ar,lar��, 
gü�bedan, gü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�bedan, gü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�bedan, gü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,gü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�berk, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,gü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�be�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,eker, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,gü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�biti, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,gü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,�biz, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü�dan, gü��am, gü�gi��er,gü�dan, gü��am, gü�gi��er,ü�dan, gü��am, gü�gi��er,�dan, gü��am, gü�gi��er,, gü��am, gü�gi��er,gü��am, gü�gi��er,ü��am, gü�gi��er,��am, gü�gi��er,, gü�gi��er,gü�gi��er,ü�gi��er,�gi��er,, 
gü�gün, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuü�gün, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu�gün, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuün, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyun, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu, gü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyugü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuü�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu�hatmi, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu, gü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyugü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuü�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu�istan, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu, gü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyugü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuü�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu�izar, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu, gü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyugü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyuü�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu�kurusu, gü��ü, gü��ük, gü�suyu, gü��ü, gü��ük, gü�suyugü��ü, gü��ük, gü�suyuü��ü, gü��ük, gü�suyu��ü, gü��ük, gü�suyuü, gü��ük, gü�suyugü��ük, gü�suyuü��ük, gü�suyu��ük, gü�suyuük, gü�suyuk, gü�suyu, gü�suyugü�suyuü�suyu�suyu, от 
перс. гол „цвят, роза; въглен; парче, частица“ - гол-аб, гол-абпаш, 
гол-абдан, гол-аби, голадж [ПРСл].

- пазар „място за търгуване; страна, област за пласмент на 
стоки; продаване и купуване; време, ден за продаване и купуване“ 
- пазарче, пазаргат, пазарлък, пазаря, пазарувам, пазарец, пазар-
джия, пазарджийски, пазарянин, Пазарджик, пазаркарка, пазарне-
нин, попазаря, Пазарски, от тур. pazar „място за търгуване; неделя; 
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продаване и купуване; град, място за пласмент на стоки; пазарене“ 
- pazar���k, pazarc��, pazar�ama, Pazartesi,��k, pazarc��, pazar�ama, Pazartesi,k, pazarc��, pazar�ama, Pazartesi,, pazarc��, pazar�ama, Pazartesi,pazarc��, pazar�ama, Pazartesi,��, pazar�ama, Pazartesi,pazar�ama, Pazartesi,, Pazartesi,Pazartesi,, от перс. базар „пазар, ба-
зар“ - базар-гах, базари, базаргана [ПРСл].

- пер�е „завеса, завеска на прозорец; очна болест; подвижна 
преграда от пръти, портичка; долап за дрехи, завивки или храна“ 
- перд`о, перделия, пердечка, перденце, Пердев, от тур. perde „за-
веса; преграда; тон, позиция, мелодия, струна; действие, акт; 
екран, катаракт; чест, добродетел; ципа, обвивка; отделение (на ко-
раб); небосвод; воал“ [OT�-3], от перс.OT�-3], от перс.-3], от перс. пäрде „завеса; преграда, 
мембрана; катаракт; действие (акт), сеанс“ - пäрде-пуш, пäрде-дар, 
пäрде-зäн [ПРС].

- механа „кръчма, винарница“ - механица, механичка, ме-
ханджия, -йка, -йче; механджийство, механски, механджийски. 
Механджиев, Механджийски, от тур. meyhane „кръчма, пивница, 
таверна“ - meykane, meyāne, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ik, meyāne, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ikmeyāne, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ikāne, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ikne, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ik, miyane, meyhaneci, meyhaneci�ikmiyane, meyhaneci, meyhaneci�ik, meyhaneci, meyhaneci�ikmeyhaneci, meyhaneci�ik, meyhaneci�ikmeyhaneci�ik [OT�-OT�--
3; �tac���s��, 1975], от перс.�tac���s��, 1975], от перс., 1975], от перс. мей-хане < мей „вино“ + хане „дом, 
къща; място“, т. е. „пивница“ [ПРСл].

- лале „градинско цвете, Tul�pa; брънка, халка“ [БТРк,Tul�pa; брънка, халка“ [БТРк,; брънка, халка“ [БТРк, 
РОДм], от тур. ���e ���ā�e���e ���ā�e��e ���ā�e� ���ā�e���ā�e��ā�e��e�� „градинско цвете; раздвоен в края прът 
за бране на плодове; халка, нахлузена на врата на затворниците с 
тежка присъда; женско име; крайна част на дулото на оръдие“ - 
���egü�, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar��egü�, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar�egü�, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezarü�, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar�, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar, ���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar���e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar��e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar�e�i, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar, ���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar���e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar��e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar�e�ik, ���ename, ���eruh, ���ezar, ���ename, ���eruh, ���ezar���ename, ���eruh, ���ezar��ename, ���eruh, ���ezar�ename, ���eruh, ���ezar, ���eruh, ���ezar���eruh, ���ezar��eruh, ���ezar�eruh, ���ezar, ���ezar���ezar��ezar�ezar [OT�-2], от перс.OT�-2], от перс.-2], от перс. лале 
„лале; стъклен свещник“ - лалезар, лалегуш, лалегун [ПРСл].

- чейрек „една четвърт; четвъртинка от заклано животно; 
калаен съд за четвърт ока, шиник; турска монета от 5 гроша, рав-
ни на четвърт сребърна меджидия“ [РОДм] - че(й)рек, чейрече, 
черече, от тур. çerek/çeyrekerek/çeyrek/çeyrekeyrek „една четвърт, четвъртинка; четвърт 
(час); монета от 5 гроша, равна на четвърт меджидия“ - çereg,ereg,, 
çerek, çirek, çeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emekerek, çirek, çeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emek, çirek, çeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emekirek, çeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emek, çeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emekeyrekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emekçi, çeyrek�ik, çeyrek�emeki, çeyrek�ik, çeyrek�emek, çeyrek�ik, çeyrek�emekeyrek�ik, çeyrek�emek, çeyrek�emekeyrek�emek [НВТ��; ОТ�-1], от��; ОТ�-1], от; ОТ�-1], от�-1], от-1], от1], от], от 
перс. чарäк „мярка за тегло равна на 10 сирам (1 сирам = 74,24 
гр.); четвъртинка“ от чар-йек < чäхар-йек „четири-едно“ - редът 
при образуването на дробните числителни имена в персийския 
език е обратен на този в българския език - шеш-йек „една шеста“, а 
по-подробно за употребата на тази дума в българския език, в оста-
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налите балкански езици, в иранските и тюркските езици може да 
се види в специалното проучване на М. Москов [1961, 524-525].

Към този кръг иранизми в българския език, заети през 
турския език, спадат още и безистен, дикел, кепазе, чоп, шал, 
шкембе, чобанин, чифт, хаван, джамбаз, джумбуш, джоб, калъп, 
кафез, пишман, нал, нар, синджир, скинджувам, тава, фъстък, 
хан, хазна, харман, чадър, чаршаф, чешма, чинар и много други, а 
така също и персийската по произход лексема пей [подр. Добрева, 
1993, 153-157], както и думите баздарджийка, галгун, грех, пандиз, 
юва, преминали също така в българския език от персийския с по-
средничеството на турския език [подр. ��breva, 1992].��breva, 1992]., 1992]. 1992].

И съвсем в края на тази част специално трябва да се от-
бележи, че нямат нищо общо с прабългарския език, а са чисти пер-
сизми, преминали в българския език с посредничеството на турския 
език, такива думи, като джудже, джоб „палка; пръчка“, чимшир, 
менте, пафти, нерез, кешки, вазгеч, което на всичко отгоре си но-
си и повелителната форма на турския глагол geçmek „минавам;„минавам; 
задминавам“, бент, бел, бумбак, чанта, чембер, чумбер, шира, зер 
и още много други, които съвсем неоснователно се обявяват за 
пренесени от памирските ирански езици в съвременния български 
език от прабългарите [Добрев, П., 2001; ��brev, P., 2001; 2001а].[Добрев, П., 2001; ��brev, P., 2001; 2001а].��brev, P., 2001; 2001а]., P., 2001; 2001а].].

В нашата лексикология и лексикография все още се счита, 
че единствено турският език е посредник на ирански заемки в 
българския език и че тези ирански заемки са единствено и само 
персийски. Тази инерция безспорно се е основавала и продължава 
да се основава на съществуващата главно в турската лексикография 
практика, където представянето на кюрдската лексика за персийска 
си има своите екстралингвистически и по-точно - социално-поли-
тически и идеологически причини, цели и задачи.

Наред с това тази практика се стимулира понякога и от 
трудностите, свързани с разграничаването на кюрдските думи от 
персийските. Тези трудности възникват най-напред от това, че в 
редица тюркски езици битува общоиранска лексика, заета още пре-
ди XI в., т.е. още преди настаняването на част от огузите в МалаXI в., т.е. още преди настаняването на част от огузите в Мала в., т.е. още преди настаняването на част от огузите в Мала 
Азия - armut, armağan, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,, armağan, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,armağan, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,ğan, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,an, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,, sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,sirke, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,, d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,d�st, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,, dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,dü�man, çavdar, karpuz, b�stan,ü�man, çavdar, karpuz, b�stan,man, çavdar, karpuz, b�stan,, çavdar, karpuz, b�stan,avdar, karpuz, b�stan,, karpuz, b�stan,karpuz, b�stan,, b�stan,b�stan,, 



106

bahçe, harman, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervazçe, harman, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervaze, harman, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervaz, harman, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervazharman, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervaz, ni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervazni�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervaz�aste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervazaste, maya, ç�rba, duvar, baca, pervaz, maya, ç�rba, duvar, baca, pervazmaya, ç�rba, duvar, baca, pervaz, ç�rba, duvar, baca, pervaz�rba, duvar, baca, pervaz, duvar, baca, pervazduvar, baca, pervaz, baca, pervazbaca, pervaz, pervazpervaz и др., която 
лексика обикновено неправилно се представя за персийска [вж. 
Еремеев, 1962, 70].

Дори и да не е общоиранска, лексиката от отделните езици 
или в случая - от персийския и кюрдския, понякога не позволява 
по-точно определяне на езика източник поради голямата близост 
между двата езика, дължаща се освен на общия праезик, още и 
на дългото паралелно и близко един спрямо друг развитие на тези 
езици, което близко развитие от своя страна е причина също така и 
за заемането в кюрдския език на редица персийски думи.

Така и в персийския, и в кюрдския език битуват лексеми с 
идентична семантика и лексико-граматични структури като перс. 
дäсте, кюрд. даста; перс. базäрган, кюрд. базирган; перс. рахван, 
кюрд. рехван; перс. базар, кюрд. базар; перс. пасбан, кюрд. пасван; 
перс. сайебан, кюрд. сайеван и мн. др., както и кюрд. дерт, дервиш, 
бадава, шенг, барамбер (барабар), сехтиян, джомерд.

Но въпреки всички тези трудности, все пак налице са някои 
структурно-семантични особености на заемките, на основата на 
които те може да се определят като кюрдски. Такива например в 
турския език са lor „вид сирене от козе мляко“, ti�tik „ангорска коза; 
вълна от такава коза“ и др. [вж. Еремеев, 1962, 71]. Като кюрдски 
по произход се очертават също така и следните турски заемки в 
българския език:

- оша� - независимо че (неясно поради какви причини) 
не е включена в последния етимологичен речник на турския 
език [�ren], почти навсякъде думата се представя като персийска�ren], почти навсякъде думата се представя като персийска почти навсякъде думата се представя като персийска 
заемка с основа перс. ����b [OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;����b [OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;���b [OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;b [OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115; [OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;OT�-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;-2], χ��ab [�tac���s��, 1974, 115;��ab [�tac���s��, 1974, 115;�ab [�tac���s��, 1974, 115;ab [�tac���s��, 1974, 115; [�tac���s��, 1974, 115;�tac���s��, 1974, 115;, 1974, 115; 
ЕПРк; РФИм) и се игнорират паралелно фиксираните, дори и в 
старобългарския език, форми като ���ap����ab �� ���av����a�, стб.���ap����ab �� ���av����a�, стб.�ap����ab �� ���av����a�, стб.ap����ab �� ���av����a�, стб.����ab �� ���av����a�, стб.���ab �� ���av����a�, стб.�ab �� ���av����a�, стб.ab �� ���av����a�, стб. �� ���av����a�, стб.���av����a�, стб.�av����a�, стб.av����a�, стб.����a�, стб.���a�, стб.�a�, стб.a�, стб., стб. 
ошабъ [PsGL].PsGL].].

Тук надали може да се говори за някаква комбинаторна 
промяна, като се има предвид, че персийско-кюрдското съответствие 
b-v�� е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот--v�� е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-v�� е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-�� е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-� е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот- е съвсем регулярно - перс. ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-ab, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-, кюрд., курм. �v, сул. ��, а съот-v, сул. ��, а съот-, сул. ��, а съот-�, а съот-, а съот-
ветно на това се среща самата дума и в кюрдския език - ���av���av�avav 
[хошав] „сироп, компот“ [Цаболов, 1976, 9; КРС].
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По същия начин кюрд., курм. ��r�v, сул. ��r�� „жлъчка“��r�v, сул. ��r�� „жлъчка“�v, сул. ��r�� „жлъчка“v, сул. ��r�� „жлъчка“, сул. ��r�� „жлъчка“��r�� „жлъчка“�� „жлъчка“� „жлъчка“ „жлъчка“ 
�� перс. ��rdab „�d.“, като наличието на��rdab „�d.“, като наличието на�rdab „�d.“, като наличието наrdab „�d.“, като наличието на „�d.“, като наличието на�d.“, като наличието на.“, като наличието на b там, където би трябвало 
да бъде v� показва, че думата е заета от персийския, което се под-
крепя още и от присъствието на някои собствено персийски су-
фикси - кюрд., курм. ābdārbdārārr „воднист“ < перс. ābdar; ābrūdarbdar; ābrūdar; ābrūdarbrūdarūdardar 
„славен, знаменит“ < перс. abru „чест, достойнство“ + -dardar „имащ, 
притежаващ“ [Цаболов, 1976, 44-45].

На основата на съответствието b��v�� кюрдски произходb��v�� кюрдски произход��v�� кюрдски произходv�� кюрдски произход�� кюрдски произход� кюрдски произход кюрдски произход 
може да се допусне и за бълг. пазвантин, тур. pāsbān/pazvandāsbān/pazvandsbān/pazvandān/pazvandn/pazvand/pazvandpazvand, 
перс. pāsbānāsbānsbānānn, кюрд. paseban/paswan/paswanpaswan „пазач, дежурен, часови“, 
срещу курм. pāsbānāsbānsbānānn „страж, часови“ < перс. [Цаболов, 1976, 44, 
46; КРСл]; бълг. пайвант, тур. payvand/paybend/paybendpaybend, перс. па-бäнд/
пай-бäнд (ПРСл), кюрд. peywend �päywänd� �päywänd�päywänd�äywänd�ywänd�änd�nd�� „връзка, съединение“ 
(КРСл); бълг. сайвант, тур. sāyvān/sāybānāyvān/sāybānyvān/sāybānān/sāybānn/sāybān/sāybānsāybānāybānybānānn, диал. sāyvan, sayebanāyvan, sayebanyvan, sayeban, sayebansayeban и 
др., перс. say(e)bān(e)bāne)bān)bānbānānn, кюрд. seyvan, кюрд., курм. sayvānānn, сул. saywan 
„чадър“, перс. sāyabānāyabānyabānānn „навес“ със задължителния преход b-v��b-v��-v��v����� 
както кюрд. ranjvarnjvarjvarvar < перс. ranjbar, tavir, tavirtavir < tabar, tivir, tivirtivir < turub и др. 
[Цаболов, 1976, 48; ПРСл, 270; КРСл].

- Кормянско - село в Севлиевско, от кюрдското собствено 
име Курмандж, Kurmanc [к�рмандж] - самоназвание на кюрдите, отKurmanc [к�рмандж] - самоназвание на кюрдите, от [к�рмандж] - самоназвание на кюрдите, от 
заселени кюрди (?) или от народността на тимариота (!), на когото 
е принадлежало селото, възникнало след падането под Османска 
власт [Въгленов, 1974, 609-611].

- ти�тик „вълнена прежда за бродерия; вид марля“ [РОДм] 
< тур. ti�tik < кюрд. ti�tik [тыфтык] „ангорска вълна; вълнен пух; 
вълнена шапка“ [КРСл; OT�-3].OT�-3].-3].

- червиш „лой от изварени кости и костен мозък“ [БТРк], 
тур. çervi�ervi�� „топена лой; сос; ястие с препечено брашно“ идва от 
персийския език, без обаче да е посочена думата основа [OT�-1].OT�-1].-1]. 
Всъщност съвр. перс. ч�рбэш [ПРСл], което би трябвало да има и 
кюрдско съответствие. Показателно в това отношение е мнението 
на лексикографи от XVI в. - �erv�� (�erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур-XVI в. - �erv�� (�erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур- в. - �erv�� (�erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур-erv�� (�erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур-� (�erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур-erb��) - �ars. �erb��, обаче на тур-�) - �ars. �erb��, обаче на тур-�ars. �erb��, обаче на тур-. �erb��, обаче на тур-erb��, обаче на тур-�, обаче на тур-
ски казват �erv�� [TT�-2, решение на Ив. Добрев, по-подр. Добрева,erv�� [TT�-2, решение на Ив. Добрев, по-подр. Добрева,� [TT�-2, решение на Ив. Добрев, по-подр. Добрева,TT�-2, решение на Ив. Добрев, по-подр. Добрева,-2, решение на Ив. Добрев, по-подр. Добрева, 
Добрев, 1983, 48-49].



108

Както пролича достатъчно ясно от цялото изложение 
дотук, косвеното иранско езиково влияние е оставило доста за-
бележими следи в българския език, като особено интензивно то 
се проявява през Османското владичество, когато благодарение 
посредническата роля на турския език в българския преминава 
доста голямо количество ирански - персийски и кюрдски, лекси-
кални единици. Но това въздействие не се прекъсва и след Осво-
бождението и особено напоследък, благодарение на средствата за 
масова информация, българският език възприе някои персийски 
думи и съответните им понятия - муджахидин, аятолах, шахиншах, 
Хузестан, Хорамшахр и др.

Проследяването и разкриването в този ред и по този начин 
на предпоставките и резултатите от иранското езиково влияние в 
българския език позволява да се формулират и някои съществени 
за случая изводи, а именно:

• Иранското езиково влияние в славянските езици изобщо 
и в българския език в частност датира от най-дълбока древност и 
то се реализира през целия досегашен период на развитие както 
на иранските езици, така също и на българския език. Особено 
интензивен характер заемането на иранизми в българския език 
придобива на основата и по време на преките езикови контакти 
между българския и турския език в периода на Османотурското 
владичество, по време на което в българския език преминават со-
лидно количество персийски и кюрдски по произход лексикални 
елементи.

• Тези лексикални заемки попадат в българския език главно 
по пътя на социално-културните и битовите контакти между двата 
народа; на контакти между отделните говори както на съседни, така 
също и на една и съща територия, и на трето място - благодарение 
на вътрешноинтегративно заемане. Заетите по този косвен път 
персийски думи, освен че са проникнали и битуват в речниковия 
фонд на отделните говори и диалекти, са преминали също така и 
в книжовния български език и, загубвайки своята диалектно-ре-
гионална специфика и стилистична функция, са се превърнали в 
негова необходима и трудноразличима съставка.
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Глава трета

ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧНИ ЧЕРТИ И ОСОБЕНОСТИ 
НА ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИРАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, 

ЗАЕТИ ПРЕЗ ТУРСКИ

Иранизмите в българския език, преминали с посредничест-
вото на турския език, са резултат от преки и косвени контакти 
между три отделни, структурно-типологически различни и специ-
фични езика поотделно на фонетично и морфологично ниво. На 
всяко едно ниво се наблюдават и съответните характерни форми 
на междуезикова трансференция и адаптация, в процеса на раз-
криването на които се очертават също така и някои допълнителни 
частни черти и особености като ролята и мястото на структурното 
сходство при езиковите контакти, формите на субституция и мо-
делите на адаптация; степента и мащабите на проницаемост на от-
делните равнища на езиковата система; степента и условията, при 
които тя се осъществява; количествените граници на възможното 
приемане на чужди елементи, без опасност съответната система да 
загуби своята специфика и т.н.

Раздел първи
Фонетични черти и особености на лексикалните
иранизми в българския език, заети през турски
Въпросът за трансференцията и адаптацията на иранизмите 

в българския език не е разработван у нас. Известни начални пред-
поставки в този аспект създават някои от съществуващите изслед-
вания върху турцизмите [Моll�va, 1967; Добрев, 1975; Рачева, 
1977; Кювлиева, 1980], където прилагането на един по-различен от 
етимологическия и лексикографския подход и метод премества из-
следването към процесите на интерференцията, трансференцията 
и адаптацията.

По принцип езиковите контакти на фонетично ниво се 
реализират между повече или по-малко близки звукови системи. 
В процеса на самите контакти пренасянето на лексеми има за по-
следица или преминаването на звукове, или пък заместване на 
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чуждите със съответните или най-близки родни, и по-нататъшна 
адаптация на формалната структура на заетите лексеми. При съ-
поставяне на тези лексеми с техните съответствия от първичната 
езикова система се установява, че на един звук от езика източник 
отговаря аналогичен или сходен звук; повече от един звук в заим-
стващия език или е налице някой от процесите на фонетична 
трансференция и адаптация. Това явление може да се закрепи с 
термина „звукови съответствия“, без в него да се влага какъвто и 
да е генетически или диахроничен смисъл, т.е. за нас това означава 
само, че на даден звук от езика източник съответства един или ня-
колко звука от езика посредник и езика приемник и нищо повече. 
Ние приемаме понятието „звукови съответствия“ малко по-широко 
- не само как се отъждествяват и възпроизвеждат чужди звукове, 
но и всички възможни промени, които те претърпяват в процеса на 
заемане и функциониране.

При описването на фонетичната трансференция и адап-
тация се очертават два подхода, въз основа на които може да се 
изгради и тази част на изследването: функционален - с оглед ме-
ханизма на адаптация, формите, чрез които тя се осъществява, 
и структурен - с оглед нивото, на което тя протича. В тази част 
адаптацията се разглежда на нивото на сегментните единици на 
езика - фонемите.

Трябва да отбележим, че поради липса на разработки в 
областта на фонетиката на иранските (персийски), тюркските 
(турски) и славянските (български) езици в съпоставителен план 
липсват разработки от методологически характер. Отсъствието на 
единна методология в тази област дава възможност за разработване 
на собствена, основавайки се на методологията, прилагана при раз-
работването на проблемите на езиковите контакти изобщо.

В този смисъл, специално в тази част ще бъдат комбинирани 
двата горепосочени подхода - функционален и структурен, и ще 
бъдат разгледани въпросите на фонетичната трансференция на 
персийските лексеми - заемки в турския и чрез него в българския 
език, а така също и процесите на субституция и адаптация на фо-
нетично ниво.
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Ще бъде направен опит за установяване как и с какви 
средства турската и българската фонетични системи усвояват 
(адаптират) отделните фонеми на персийските лексеми - заемки, и 
чрез фонетичните промени, които настъпват в процеса на това за-
местване ще се проследи механизмът, чрез който става усвояването. 
Като следствие ще бъдат разгледани фонетичните промени като 
хронологически обусловени и предизвикани езикови явления.

И така, задачите на описване на фонетичната трансференция 
и адаптация на иранизмите, преминали през турския в българския 
език, се свеждат до: 

1. Сравняване фонемния състав на трите езика и кратка фо-
нетична характеристика на съответните езици.

2. Откриване и установяване характера на трансференция-
та.

3. Най-обобщена характеристика на адаптацията чрез зву-
ковите съответствия.

4. Установяване формите на адаптация на заемките на фо-
немно ниво.

5. Извеждане на съответните изводи.
Фонемен състав на персийския, турския и 
българския език
Разработването на въпроса за фонетичната трансференция 

и адаптация на иранските заемки в българския език и отчитането 
на факта за езика посредник, а също и конкретизирането на ези-
ка източник, предполага сравняване на фонемния състав на кон-
тактуващите езици и установяване характера и формите на транс-
ференция и адаптация. Докато на фонетично ниво контактуващите 
езици влизат в съприкосновение посредством своите звукови сис-
теми, то тяхната съпоставка поотделно по отношение на гласните 
и съгласните е необходима.

А. Фонетична система на персийския език
Персийската азбука се състои от 32 букви. След приемането 

на арабското писмо (VII в.) персите добавят към арабската азбука 
4 букви за означаване на съгласни звукове, несъществуващи в 
арабския език. На свой ред в арабския език също има 8 звука, кои-
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то не съществуват в персийския език. В този смисъл наличието 
или отсъствието на тези звукове в персийски (ирански) по произ-
ход лексеми би послужило като сигурен белег за техния пер-
сийски или арабски произход. Но сериозно затруднение създава 
обстоятелството, че арабските заемки, приспособявайки се към 
персийската фонетична система, са подложени на сериозни изме-
нения.

Така с приемането на арабското писмо за персийския език 
в процеса на адаптация наличието на специфични персийски и 
специфични арабски звукове и респ. на разликите в графичното 
им изображение са довели до означаването на привидно еднакви 
звукове с различни буквени форми, което не е в противоречие с 
персийската графична норма. Тези факти, свързани с персийската 
фонетика, в процеса на заемане в турския език и в последствие и в 
българския език създават предпоставки за специфични фонетични 
процеси.

1. Класификация на съгласните в персийския език

Била-
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ни

Пре�-
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ни

Сре�-
ноезич-
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гални

Пре-
гра�-
ни

Звуч-
ни б � г

Б е з -
звуч-
ни

п т к

Про-
хо�-
ни

Звуч-
ни в з, ж й г

Б е з -
звуч-
ни

� с, ш х (h)

А�ри-
катив-
ни

Звуч-
ни �ж

Б е з -
звуч-
ни

ч

Латерални л

......... м н

Сонорни р
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2. Класификация на гласните в персийския език
Както беше отбелязано по-горе, в персийския език съще-

ствуват 6 гласни - монофтонги - а, и, �, е, о, у, и 2 дифтонга, които 
се възприемат не като самостоятелни фонеми.

лабиални 
(закръглени)

нелабиални
(незакръглени)

устойчиви �ълги а, у и
неустойчиви кратки о е, ä

�и�тонги                оу, ей

Б. Фонетична система на турския език
В съвременния турски език има 29 звука - 8 гласни и 21 

съгласни звука.
Правописът на турския език е фонетичен, т.е. на всеки звук 

отговаря определен буквен знак. В турския език няма дифтонги. 
В турското писмо, в основата на което лежи латиницата, има два 
диакритични знака (надредни). Ще отбележим единия от тях, по-
ради промените, които претърпяват заемките в процеса на транс-
ференцията и адаптацията.

► Знак за смекчаване и удължаване ( ˆ ). Поставя се върху 
буквите „а“ и „u“ и показва, че съгласните к, �, l, които се намират 
пред тези букви, се изговарят меко. Тъй като се среща само при 
думи от арабски и персийски произход, служи като индикатор за 
етимологията на тези лексеми - вж. �â�ıt „книга, хартия“ (бълг. 
Кятов, ФИ), �âvur „безверник“ (бълг. гяур). гяур).гяур).

Когато знакът ˆ е поставен върху буквите â, î, û показва, че 
гласните, които са означени с тези букви, са дълги, както в yârân 
„приятел, любим“ (бълг. еранка), palû�e „желе“ (бълг. палуза).

В отделни случаи едновременно смекчава и удължава пре-
димно „а“, като lâle „лале“ (бълг. лале), �âr „печалба“ (бълг. кяр).lâle „лале“ (бълг. лале), �âr „печалба“ (бълг. кяр).âle „лале“ (бълг. лале), �âr „печалба“ (бълг. кяр).le „лале“ (бълг. лале), �âr „печалба“ (бълг. кяр). „лале“ (бълг. лале), �âr „печалба“ (бълг. кяр).�âr „печалба“ (бълг. кяр).âr „печалба“ (бълг. кяр).r „печалба“ (бълг. кяр). „печалба“ (бълг. кяр). кяр).кяр).
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1. Класификация на съгласните в турския език
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звучни

-
-          ç

2. Класификация на гласните в турския език

Незакръглени Закръглени

Широки Тесни Широки Тесни

Твър�и a ı o u
Меки e i ö ü

В. Фонетична система на българския език
1. Класификация на съгласните в българския език
В съвременния български език съгласните са 21.
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2. Класификация на гласните в българския език
Фонетичната система на гласните в българския език е 

представена от гласните „а“, „е“, „и“, „о“, „у“, „ъ“. Класификацията 
им се основава на противопоставянията на три диференциални 
признака, свързани със: 1) учленителното място; 2) участието на 
устните; 3) степента на издигане на езика.

С оглед улеснение на процеса на съпоставяне, предоставяме 
следната таблица:

Пре�ни
За�ни

Нелабиални Лабиални
Отворени е а о
Затворени и ъ у

Специфични особености на персийската, 
турската и българската фонетична система 
в съпоставителен план
При съпоставяне на вокалните системи на трите езика се 

вижда, че в количествено отношение броят на гласните е близък 
- в персийския език има 6 гласни, в българския език - 6 гласни, 
в турския език - 8 гласни. Но те проявяват известни разлики в ка-
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чествено отношение, което рефлектира върху трансференцията, 
субституцията и адаптацията на заемките. Така например:

► В персийския език за разлика от турския и българския 
език съществуват два дифтонга - оу, ей. Обикновено се срещат 
пред съгласни и накрая на думата. В процеса на трансференция и 
адаптация, след прибавянето на наставки, настъпват промени.

► Три от гласните от вокалната система на персийския език 
имат съответна фонологически противопоставена дължина - � - �, и 
- ū, у - ỹ. В древния език тази дължина е имала смислоразличителна 
функция.

Това фонетично явление в процеса на заемането е загубило 
характера си на противопоставяне и в турския език се проявява като 
етимологична дължина, т.е. само при заети лексеми. Субституира 
се чрез специален диакритичен знак ( ˉ ), който се нанася само 
върху определени гласни, при определени думи. При заемките от 
персийски произход в българския език, макар и преминали чрез 
посредничеството на турския, признакът „дължина“ на гласните 
не е запазен.

► В персийската азбука кратките гласни �, е, о нямат 
графичен (буквен) израз. За означаването им се използват, само 
в учебните пособия, надредни и подредни диакритични знаци 
- х�р�ке. Особено важна смислоразличителна функция имат при 
думи с еднаква графична форма: گل гол „цвете, роза“ и گل гел 
„кал“.

► Персийската неустойчива кратка гласна „�“ няма фо-
нетичен еквивалент в турския и българския език - в турския се 
субституира чрез „е“, в българския също с „е“. Но механичното 
му сближаване с „е“ би било неточно. Персийският звук „�“ силно 
се променя при различни фонетични условия - например в пози-
ция пред „х“ и „г“ акустически се доближава до турското и бъл-
гарското „а“, пред „��и“ или „у�й“ се приближава до „е“. Затова 
при транскрипцията на персийски по произход думи запазваме гра-
фемата „�“.

► Характерен момент на турската фонетична система 
е законът за звуковата хармония (ЗЗХ), който по същество е про-
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гресивна асимилация, при която всяка следваща гласна се по-
влиява от признаците на предидущата по линията на мекост-
твърдост, закръгленост-незакръгленост. Този закон не се проявява 
в персийски език, но в процеса на трансференция на лексеми от 
персийски в турски език някои от тях при адаптацията си попадат 
под влияние на ЗЗХ и така преминават в българския език.

Консонантните системи на персийския, турския и бъл-
гарския в количествено отношение почти се покриват - в български 
20 съгласни, в турски 20 съгласни, в персийски 21. Що се отнася 
до качествените характеристики, и при съгласните се наблюдават 
специфични особености, имащи отношение към трансференцията, 
субституцията и адаптацията на заемките от персийски произход, 
преминали чрез посредничеството на турския в българския език.

► На фонетичната система на персийския език са свой-
ствени съгласни, които липсват в турския и българския език - това 
са увуларната съгласна „г“ и фарингалната съгласна „х“.

► Персийският африкат ج има еквивалент в турския език 
- „с“. В българския език се субституира чрез африката „дж“(џ).

► Специфична особеност на системата на съгласните в 
персийския език е обстоятелството, че средноезичната звучна и 
беззвучна „к“ и „г“ в позиция пред гласните от преден ред „и“, 
„е“, „а“ са палатални, а пред гласните от заден ред „у“, „о“, „�“ 
значително се изтеглят назад и са като непалаталните „к“ и „г“ в 
българския език.

В турския език палаталността на съгласните е вторична, 
позиционно обусловена от палаталността на гласната, пред която се 
намира. В българския език мекостта и твърдостта на съгласните не 
е етимологически предопределена и се отразява чрез съответната 
система за транскрибиране: к�ар, л�але.

► Правилното разчитане на персийските думи с оглед 
правилното им субституиране в процеса на трансференцията в 
турския и оттам в българския език изисква познаване на каноните 
на персийския език във всички негови форми и аспекти. Така 
например носовата предноезична съгласна „н“ в позиция пред „б“ 
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в резултат на асимилация се заменя със звука „м“, т.е. пише се ائبر 
�нбар, а се произнася �мбар.

► И в турския, и в българския език съществува съгласната 
у�й. И в двата езика се среща само край гласни, с които образува 
дифтонгични съчетания (неистински дифтонги). В турски език 
„у“, когато предшества гласните, образува с тях така наречените 
йотувани гласни, някои от които имат съответствия в българския 
език - yuyu =ю, у�=ю, уа=я. Във всички останали случаи се отразява 
с българския глайд „й“.

► Специфична особеност само на турската фонетична 
система е озвучаването на беззвучни съгласни в крайна позиция, 
когато се прибавят окончания - крайните „р“, „�“, „t“, „�“, „�“ 
преминават във „в“, „с“, „d“, „�“, „v“, което не е специфично за 
персийския и българския език.

Реализация на персийските гласни и съгласни фонеми в
процеса на заемането
1. Гласни
При съпоставянето на фонетичните системи на трите езика 

се вижда ясно, че в процеса на контактите между персийския като 
език източник, турския като език посредник и българския като 
език приемник не се е стигнало до едно конвенционално (рутинно) 
нивелиране на фонемите. Както личи от предложената по-долу 
таблица, която е резултат от фонетичен анализ на целия наш 
ексцерпиран материал, в процеса на трансференция и адаптация 
някои от иранските по произход фонеми имат не повече от шест 
(6) варианта за реализацията си в турския език, а що се отнася до 
реализацията им в българския език, то количеството на фонемите, 
чрез които се субституират, е по-голямо. Освен това в случая вече 
става дума не само за фонеми, но и за фонетични съчетания.

Корените на това фонетично многообразие трябва да се 
търсят в обстоятелството, че е налице контакт между неродствени 
езици, както и във всичко, което следва от това като различните 
графични системи на трите контактуващи езика, разликите във 
фонетичните им системи, действието на различни фонетични за-
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кономерности и, не на последно място, глобалното действие на 
закона за фонетичната субституция и адаптация.

Така например в процеса на субституирането на персий-
ските фонеми в турския език и чрез посредничеството на турския 
в българския език оказват въздействие такива специфични особе-
ности на персийската графика и фонетика, като условното приемане 
на фонетичните съответствия на някои персийски фонеми - перс.„�“ 
не е идентично с турското и българското „е“, но се приема, че е 
фонема близо до „е“; етимологичната дължина на �, ō, ỹ в пер-
сийския, запазването й в някои случаи в турския и изчезването й по 
пътя до българския; липсата в персийския език на графеми за „о“ и 
„у“ и тяхното означаване в персийски с „و“ - знак, с който иначе в 
персийския се означава съгласната „в“; отразяването на фонемата 
„е“ само с диакритичен знак, който се отбелязва само в учебните 
пособия, а по-нататъшното му разчитане е въпрос на познаване на 
езика и интуиция, или пък отразяването на гласната „е“ в края на 
думата с графемата „ه“, която иначе е знак за отразяване на перс.
съгласна „ха“; позиционно обусловената палаталност на „к“, „д“ 
в персийския език, което се приема за етимологична особеност в 
турския, но липсва в българския език.

Наред с действието на упоменатите специфични особености 
на персийския, които рефлектират в процеса на трансференцията 
и адаптацията на заемките в турския и респ.българския език, от 
особено значение за процеса на фонетичната трансференция и 
субституция на заемките от турския в българския език е влиянието 
на закона за звуковата хармония, който е основен закон в турската 
фонетична система.

Фонетичните процеси, протичащи при заемането на иран-
ски по произход лексеми в турския и оттам опосредствано в 
българския език, може да бъдат онагледени за постигане на кон-
кретност и диференциране на реализацията на всяка една фонема.
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Реализация на гласните фонеми в процеса на заемането

Персийска фонема В турския език В българския език

а а, â, е, i а, я, е, и, ей, ‘ô, ьо
ä a, i, ö, e, ü а, и, о, е, ю, ‘у, ‘ъ, я, ия, ô, ьо
е е, а, ı, i, ü е, а, ъ, и, ю, ô, о, у, я, ю, ия, ьо, йъ
у и, ü, ö, ı, о у, ю, ô, и, о, ьо, ъ
о о, и, ü, ı, i о, у, ‘у, ю, ъ, и, а, ê
и i, е, и, а, ü и, е, у, а, ю, ъ, ьо
оу и, v о, у, в
еи еу ей, ег, ай

От направения анализ личи, че персийската фонема „а“ е 
устойчива и за турския, и за българския език в различни фонетични 
позиции, както п. нам, т. nam, б. нам, п. нар, т. nar, б. нар; п. тахте, т. 
ta�ta, б. тахта; п. дж�ван, т. c�van, б. дживан. Особена устойчивост 
се наблюдава при лексемата „хане“, която при заемките се явява 
като съставна част - например п. кархане, т. �er�ane, б. керхана; 
п. голабхане, т. �ûlab�ane, б. гюл(аб)хана. Има случаи, в които 
фонемата „а“ е запазена в турския език заедно с дължината си, 
както в п. п�р�к�нде, т. per��еnde; п. т�paзу, т. ter���. Същата фонема 
„а“ при трансференцията си в българския език загубва дължината 
си и се субституира чрез „е“ - б. перекенде; б. терезия. Налице са и 
случаи, когато дължината на фонемата „а“ от перс. „�“ през тур. „�“ 
се запазва и в българския език - б. таазе; б. сааде, но наред с това 
е фиксиран случай на отпадане на дължината - българско „саде“ 
или потъмняване като „съде“. Има случаи, когато след загубване 
на дължината гласната „а“ се субституира освен чрез „е“ и чрез 
гласните „я“, „и“, като п. зир�, т. ��r�, б. зере, зеря, зери; п. ахор, т. 
a�ır, б. яхър.

Чрез гласните „е“, „и“ се субституира и не само дългата 
фонема „�“, като п. парс�нг, т. persen�, б. Персенк; п. кашки, т. 
�e��е, б. кешки; п. с�р-сам, т. sersem, б. серсем; п. абриз, т. �br��, 
б. ибрик.
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Не са редки случаите, при които персийската форма в 
турския се подчинява на звуковата хармония и така преминава в 
българския език, като п. зийанкар, т. ��yan�âr. Тази палатализация на 
персийското „а“ в турския език повлиява на процеса на адаптация-
та на фонемата и в българския език, където тя се реализира като 
„ьо“, „я“, „ия“ - например б. зенкьор или п. базâрган, т. be��r�ân, б. 
базиргян; п. кас�, т. �âse, б. кясе, кейсе.

Що се отнася до персийската фонема „ä“, нейният неустой-
чив характер се отразява и при трансференцията и адаптацията й 
както в турския, така и в българския език. Най-често се субституира 
чрез „е“ и в турски, и в български език, както п. д�рман, т. derman, 
б. дерман; п. доруг�р, т. d�l�er, б. дюлгер; п. з�мбар�к, т. �embere�, 
б. земберек; п. с�р-�ск�р, т. seras�er, б. сераскер, но не са редки 
случаите на стесняване и палатализация в българския език - вж. б. 
дърман, дирман; б. дюлгяр; б. зимбилек, зьомпердек.

На второ място по честота на субституирана форма на 
перс. „�“ е гласната „а“, както п. т�рхине, т. tar�ana, б. тархана; 
п. роуг�н, т. ru�an, б. руган; п. с�хтийан, т. sa�tıyan, б. сахтиян; п. 
т�сме, т. tasma, б. тасма или п. r�хр�ман, т. �a�raman, б. кахраман 
(но и кехреман, кахриман).

В процеса на адаптацията перс. „�“ се субституира и чрез 
турското „�“, българското „и“, както при п. �бришом, т. �br���m, б. 
ибришим; п. �нджир, т. �nc�r, б. инджирка; п. п�шиман, т. p��man, 
б. пишман; п. з�нджир, т. ��nc�r, б. синджир. Но има случаи, когато 
в процеса на трансференция от турския в българския език перс. 
„�“, което в турски се е реализирало чрез „�“, преминава в бълг. „а“ 
или „ъ“ - вж. п. дж�хан, т. c��an, б. джахан; п. с�нджаб, т. s�ncap, 
б. занджап, зънджап. Неустойчивият характер на перс. „а“ се 
проявява и в случаи като п. б�бр, т. b�b�r, б. бобър; или п. с�вар, 
т. s�var�, б. сувари; п. гуг�рд, т. ����rt, б. кюкюрт; п. �рг�ван, т. 
er�uvan, б. гергеван.

Персийската гласна „е“ в процеса на адаптацията си 
в турския език се реализира най-вече чрез турското „е“, както в 
п. п�ндж�ре, т. pencerе; п. к�мане, т. кемане; п. л�кке, т. le�e; п. 
мюжде, т. m��de; п. п�рде, т. perde; п. п�ндже, т. pen�e; п. луле, 
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т. l�le; п. мейдан, т. meydan. В българския език реализацията на 
перс. „е“, наред с бълг. „е“, става чрез повече варианти, както при 
б. пенджере, но и панджур(ъ), пенджура; б. кемане, но и кемен��; 
б. леке, но и лêкьо, лике; б. мюжде, но и мижд��; б. перде, но и 
перд��, пердя; б. пенче, но и пенджа, пенч�, панча; б. лула, но и 
лулъ; б. мегдан, но и м�ъгдан.

Често перс. „е“ и в процеса на заемане в турския език се 
субституира и чрез тур. „�“ и бълг. „и“ - например п. кешмеш, т. 
���m��, б. кишмиш; п. келим, т. ��l�m, б. килим; п. серке, т. s�r�e, б. 
Сиркеджиев (ФИ); п. кашке, т. �e���, б. кешки. Но при адаптацията 
си в българския език перс. „е“ се субституира още и чрез бълг. „а“, 
„ъ“, „и“, „�у“, както б. килим, но и келим, к�елим, к�ул�ум; п. зен-
дан, т. ��ndan, б. зандан, зъндан.

В процеса на адаптацията си в турския и българския език, 
в случаи като п. похте, т. pı�tı, б. пихтия; п. немуне, т. n�m�ne, б. 
номуне; п. джомбеш, т. ��mb��, б. джумбуш, джюмбюш, джумбиш; 
п. тембаку, т. t�mbe��, б. тюмбеке, перс. „е“ все повече се е отда-
лечило от „нормата“ си.

Липсата на графичен израз на перс. „е“ и отбелязването 
му с диакритичен знак води до дублетни форми в зависимост от 
начина на разчитане, както например при п. б�рандж и берендж.

Специфична е реализацията на онази перс. фонема „е“, 
която в крайна позиция се означава със знака „ха“. В този случай 
перс. „е“ се субституира и в турския, и в българския език с „а“. 
Това може да се илюстрира с примерите: п. тафте, т. ta�ta, б. тафта; 
п. паче, т. pa�а, б. пача; п. шире, т. ��ra, б. шира.

Персийската фонема „у“ е от порядъка на неустойчивите 
в класацията на гласните в персийския език. Този факт, а също 
и немаловажното обстоятелство, че чрез графическия знак „و“ в 
персийски се изразява освен гласната „у“, още и дифтонгът „оу“ и 
съгласната „в“, създават предпоставки за един широк спектър на 
съответствия на персийската фонема „у“ в турския и българския 
език.

Така например, наред със субституирането на перс. „у“ 
чрез тур. „и“ и бълг. „у“, както при п. пул, т. pul, б. пул; п. сурнай, 
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т. �urna, б. зурна; п. с�мур, т. samur, б. самур, се наблюдава суб-
ституирането на перс. „у“ чрез тур. „�“ и бълг. „и“, „у“, „ю“, „ьо“, 
както при п. к�шкул, т. �e���l, б. кешкил; п. м�нгуш, т. men���, б. 
менгиш, менгуш; п. dulbend, т. t�lbent, б. тюлбен; п. гуи, т. ��ya, б. 
гьоа; п. рузгар, т. r���âr, б. рюзгяр.

В процеса на трансференция от персийския към турския 
език и респ. към българския се наблюдават случаи както на перс. 
„у“, тур. „и“, бълг.„о“, като п. пуш, т. pu�, б. пош; п. чуха, т. �u�a, б. 
чоха (но и чуфалък), така и на перс. „у“, тур. „о“, бълг. „о“ - напр. 
п. зур, т. ��r, б. зор; п. чупан, т. ��ban, б.чобан; п. хорус, т. хороз, б. 
хороз; п. тупхане, т. t�p(�)ane, б. топхана; п. дулаб, т. d�lab, б. долап 
(но и дулап).

При адаптацията си в турския и българския език персийско-
то „у“ нерядко се субституира чрез „�“ в турския и чрез „о“, „�о“, 
„ьо“ в българския, както при п. куфте, т. к��te, б. кьофте, кюфте, 
куфте; п. гуше, т. ���e, б. кьоше, кише, кюше; п. кушк, т. ����, б. 
кьошк; п. чуб, т. ��p, б. чоп, ч�п; п. кусе, т. ��se, б. кьосе; п. нан-
кур, т. nan��r, б. ненк�орлук.

По рядко се среща перс. „у“, тур. „ı“, бълг. „ъ“, както п. 
ханум, т. �anım, б. ханъма, или перс. „у“, тур. „оу“, бълг. „ой“ - на-
пример п. ш�б-бу, т. �ebb�y, б. шибой.

Фонемата „и“ в персийския език се счита за устойчива. 
Както бе отбелязано при специфичните особености на персийските 
фонеми, гласната „и“ в исторически план има съответна дълга 
„ū“, което обуславя наличието на етимологична дължина на „и“ в 
персийския език.

В качеството си на устойчива гласна перс. „и“ в процеса 
на адаптация в турския и българския език се субституира чрез тур. 
„�“, както при п. зира, т. ��ra; п. шахин, т. �a��n; п. омид, т. �m�t, п. 
п�ришан, т. per��an - положение, което в някои случаи се запазва и 
в българския език, както п. сим, т. s�m, б. сим; п. пишин, т. pe��n, б. 
пешин, но в българския освен като „и“ се субституира и чрез „е“, 
„а“, „у“, „ъ“, както б. зер, зара; б. шахин, но и шаханджия, шахън; 
б. умут; б. перушан, но и Перишанов (ФИ); п. �el�m, т. ��l�m, б. 
килим, но и к�ул�ум, кюлюм.
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Интересна е реализацията на перс. „и“ като тур. „u“ и „�“, 
и бълг. „у“, „о“ - например п. дивар, т. duvar, б. дувар, довар; п. мар-
пич, т. marpu�, marp��, б. маркуч; п. мих, т. mı�, mu�, б. мух.

По-често се среща в процеса на адаптацията субституира-
нето на перс. „и“ като тур. „е“, бълг. „е“ или „и“, както е в случаите: 
п. кис�, т. кесе, б. кесь�; п. бише, т. me�e, б. меше; п. пиш-к�ш, т. 
pe��e�, б. Пешкеш; п. тиз-аб, т. �e��ap, б. кезап.

При анализа на ексцерпирания материал бяха регистрира-
ни сравнително малко случаи на реализация на перс. „и“ като тур. 
„�“, бълг. „ю“ (п. дур-бин, т. d�rb�n, б. дюлбюн, дюлбин), както и 
случаи на реализация на перс. „и“ чрез тур. „а“ и бълг. „а“, като на-
пример п. т�рхине, т. tar�ana, б. тархана.

Случаите на адаптация на п. миве като т. meyve, б. мейве 
и п. гуи като турско ��ya и българско гьоа биха могли да намерят 
обяснение във факта, че графичният знак „و“ в персийския език, с 
който се изразява фонемата „и“, фиксира още и „й“, турско „у“ и 
дифтонга „ей“(тур. еу).

Персийската фонема „о“ в класификацията на персийските 
фонеми спада към неустойчивите кратки гласни.

Както за повечето гласни, в персийската графика няма спе-
циален знак за фонемата „о“. Най-често се фиксира чрез графичния 
знак „و“, с който се означават още „у“, „оу“ и „в“, а също и чрез диа-
критичен знак, който много рядко се нанася.

При трансференцията си в турския и българския език 
иранските по произход лексеми, съдържащи фонемата „о“, се адап-
тират, като най-често перс. „о“ се субституира чрез тур. „�“ и бълг. 
„ю“, „у“, „и“, „а“, „е“, както е при п. мохр, т. m���r, б. мюхюр, 
михур; п. золф, т. ��l��, б. зулуф, залуф, цолуф; п. колах, т. ��lâ�, 
б. кюляф, к�улêф, килêф; п. сомбол, т. s�nb�l, б. зюмбюл, зимбил, 
дзембил, дзумбул; п. болбол, т. bulbul, b�lb�l, б. бюлбюл, булбул, 
билбил.

Не по-малко е разпространен моделът: перс. „о“, тур. „u“, 
бълг. „о“, както е при п. пошт, т. pu�t, б. пущ; п. торш, т. tur�u, б. 
туршия; п. мошт, т. mu�ta, б. муща; п. мордар, т. murdar, б. мундар; 
п. до-баре, т. dubara, б. дубара; п. джол, т. �ul, б. чул, чюл, чол�.
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Макар и по-рядко перс. „о“ в турския език рефлектира като 
„ı“, а в бълг. като „ъ“ и като „и“: п. похте, т. pı�tı, б. пихтия; п. чобуг, 
т. �ubu�, б. чибук; п. ахор, т. a�ır, б. яхър; п. н�шадор, т. n��adır, б. 
нишадър.

Реализация на дифтонгите в процеса на заемането
По отношение броя на дифтонгите в персийския език и 

тяхната същност мненията на специалистите не винаги съвпадат. 
Според едни дифтонгите са четири, освен това ги определят не 
като самостоятелни фонеми, а като комбинация от две фонеми.

Ние поддържаме мнението, че в съвременния персийски 
език съществуват два дифтонга - „eй“, „оу“. Ако се сравнят спектрите 
на отделните гласни, компоненти на дифтонга, със спектрите на 
самите дифтонги, ще се отбележат различия, свидетелстващи за 
самостоятелност на дифтонгите.

Както се вижда от фонетичната структура на заетите лек-
семи, съдържащи дифтонг, в процеса на трансференция и адап-
тация в турския език дифтонгът „ей“ сравнително е съхранен: п. 
мей-хане, т. mey�ane; п. гейтан, т. �aytan; п. мей-хош, т. may��; п. 
мейдан, т. meydan; п. ней, т. ney. Що се отнася до адаптацията му в 
българския език, дифтонгът „ей“ се е запазил при лексемата „ней“, 
в други случаи е преминал в „ай“, както при „гайтан“ и „майхош“, а 
при лексемата „механа“ дифтонгът се е разпаднал, като е отпаднала 
фонемата „й“. Чувствителна промяна е претърпял дифтонгът „ей“ 
при заемането на п. пейавенд, което в турския и българския език 
регистрира значително развитие - т. pe�even�, б. пезевенк.

Дифтонгът „оу“ се среща в ограничен брой заемки, а именно 
п. роуган, която в турски се реализира като ru�аn, така също и руган�
роган в българския език. Интересна е фонетичната субституция на 
дифтонга „оу“ при другата заемка от персийски - „полоу“�„пелоу“. 
Фонетичните варианти в турския и българския език са близки 
помежду си - вж. т. p�lâv, б.пилаф, но твърде отдалечени от формата 
в езика източник [за дифтонгите в персийския език вж. Основы 
иранского языкознания, 1982, 44; Гаприндашвили, 1964, 45; Сайяр, 
1982, 16].
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2. Съгласни
Както беше споменато, с приемането на арабско писмо пер-

сийската система се обогатява с осем съгласни фонеми, специфични 
за арабския език. Тези гърлени (х, ‘, г, 

.
г и хамзе), емфатични (сад, 

зад, та, за) и междузъбни (се, зад) фонеми в голямата си част не 
попълват някаква празнота, а дублират съществуващи в персийската 
фонетична система съгласни. Това графично разнообразие при част 
от съгласните фонеми предполага проблеми при субституирането 
им в процеса на трансференцията и адаптацията, тъй като в при-
емащите езици (респ. турски и български) този феномен не съ-
ществува. 

В този смисъл се говори за контактнолингвистично из-
следване на заемките от персийския в турския и българския език и 
се има предвид едно очевидно, предварително нивелиране, що се 
отнася до съотносимостта на персийските, турските и българските 
съгласни. Така например персийското се - ٽ, син - س, и сад - ص, 
отговарят на тур. „s“, бълг. „с“; п. зал - ذ, зе - ز, зад - ض, и за - ظ, са 
съотносими с т. „�“, б. „з“; п. те - ت, и та - ط, отговарят на т. „t“, б. 
„т“; п. хе -ح, хе - خ, ха - ة, отговарят на т. „�“, б. „х“, п. гäйн - غ, ѓаф 
„ ,“отговарят на т. „�“, „�“, б. „г ,ك - гаф ,ق -

.
г “.

Това обстоятелство обуславя в голяма степен разнообразие-
то на фонетичния спектър при субституирането на персийските 
съгласни в турския и българския език. Освен това за фонетичното 
многообразие при субституирането допринася и фактът, че при 
контактолингвистичното изследване като база и илюстративен ма-
териал се ползва не само литературната езикова норма на езика 
посредник и езика приемник.

Така, наред с очаквания рефлекс на персийската съгласна 
„б“ в турски и български „b“�„р“, респ. „б“�„п“, както при п. 
пасбан, т. pa�vant, б. пазвант; п. бафте, т. pa�ta, б. пафти; п. г�ба, 
т. кеве, б. кебе, кепе; п. мадраабаз, т. madraba�, б. матрапаз, перс. 
„б“ се реализира в турския и българския език още с „т“�„м“ и 
„v“�„b“, като последното съответствие се счита като признак за 
заемка от кюрдски език. За рефлекса перс. „б“, тур. „t“, бълг. „м“, 
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срв. п. б�н�фше, т. mene��e, б. менекше; п. б�нд-кеш, т. mente�e, б. 
ментеше; п. бехане, т. be�ane, ma�ana, б. махна, махана.

По-специфичен е случаят на субституиране на перс. „б“ 
чрез тур. „v“, бълг. „в“, както е в п. пасбан, т. pa�vant, pa�ban, б. 
пазвант; п. ч�р-беш, т. �erb��, б. червиш; п. паб�нд, т. payvend, б. 
пайвант; п. ч�хар-чубе, т. �er�eve, б. черчеве или чрез беззвучния 
вариант в тур. „�“, бълг. „ф“ - например п. чадор-ш�б, т. �ar�a�, б. 
чаршаф; п. муйтаб, т. muta�, б.мутаф (за рефлекса перс. „б“, тур. 
„v“, бълг. „в“ (ф) вж. Добрева, Добрев, 1983).

При по-голяма част от съгласните, параметрите на суб-
ституиране в процеса на адаптацията са „предвидими“, както при 
перс. „л“, вж. п. лаф, т. lâ�, б. лаф; п. зил, т. ��l, б. зил, зил�; п. 
к�лле, т. �elle, б. килле. Появата в турския и българския език на „р“ 
вместо „л“ се счита за регулярен рефлекс - например п. к�шкул, т. 
�e��ul, �e���r, б. кешкил; п. голуле, гуле, т. ��lle, б. гюлле, гюрле; 
п. л�нг�р, т. len�er, б. ленгер, ренгере. (В древноиранските езици 
не е съществувал съгл. звук „л“. Той се появява в средноиранския 
период и произлиза от *rd, *r� или *r (вж. ОИЯз, 1982, 82).

Що се отнася до доперс. съгл. „р“, тя се реализира в тур-
ския и българския език чрез съгл. r�l, респ. р�л, както п. к�х-роба, 
к�хрюбар, т. �e�r�bar, б. кехлибар; п. с�рв, т. selv�, serv�, б. селвия; п. 
з�мб�р�к, т. �embere�, б. земберек, зембелек; п. мордар, т. murdar, б. 
мурдар. Успоредната бълг. форма „мундар“ може да се счита като 
резултат от дисимилацията на съгл. „р“.

Сравнително безпроблемно е протекъл процесът на адап-
тация на перс. съгл. „м“, като предимно се субституира чрез тур. 
„m“, бълг. „м“, „м�“, както е в п. с�мур, т. samur, б. самур; п. м�зе, 
т. me�e, б. мезе, м�ъзе. Но в турския и българския език е налице и 
рефлекс „п“�„н“, както при п. кешмеш, т. ���m��, ���n��, б. кишмиш, 
кишниш; п. п�рч�м, т. per�em, б. перчем, перчин; п. ш�мдан, т. 
�amdan, б. шандан, което вероятно е резултат на делабиализация. 
Интересен е процесът на субститутция при п. тар�ми, т. daraba, б. 
тараба. В случая вероятно трябва да се търси друг ирански език 
източник, а именно езикът „пущу“, където същата лексема е във 
формата „трамбиа“.
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Персийската съгласна „в“ е сред най-устойчивите. В про-
цеса на адаптацията си тя не се е променила - вж. п. виран, т. 
v�ran, б. виран; п. див, т. dev, б. дев; п. диване, т. d�vane, б. диване. 
Единствено се наблюдава изпадане при п. чавош, т. �avu�, б. чауш, 
а така също и в сложната дума дж�ван-м�рд, т. c�mert, б. джумерт 
в резултат на звукови промени. А промяната на перс. съгл. „в“ в 
процеса на адаптация в българския език на иначе иранската по 
произход лексема „м�рварид“, б. маргарит (т. mervar�d) може да се 
обясни с посредничеството на друг език.

Сред устойчивите съгласни е и перс. „п“, която в процеса на 
адаптацията си в турския език и българския език се реализира респ. 
като тур. „р“, „b“ и бълг. „п“, „б“, както при п. п�рч�м, т. per�em, 
б. перчем; п. тупхане, т. t�p�ane, б. топхана; п. чуб-е па, т. ��lpa, 
б. кьопав; п. бист-о п�ндж, т. �spen�, б. испендж или п. т�панче, т. 
tabanca, б. табанджа; п. чупан, чубан, т. ��ban, б. чобанин.

Изключение правят случаите на субституция на перс. „п“ 
чрез бълг. „к“, както при п. марпич, т. marpu�, б. маркуч или чрез 
тур. „�“ и бълг. „ф“ при п. песте, т. �ıstı�, б. фъстък.

През дългия процес на трансференция и адаптация от 
персийския през турския преминава и перс. съгл. „ч“, която се 
реализира най-вече чрез тур. „�“, бълг. „ч“, както например п. чераг, 
т. �ıra�, б. чирак; п. дарчин, т. dar��n, б. дарчин; п. чуха, т. �u�a, б. 
чоха. За отклонение от горепосочената норма на субституирането 
на перс. съгл. „ч“ може да се счита реализацията й чрез тур. „��, 
„с“, бълг. „дж“ - например п. т�панче, т. tabanca, б.табанджа; п. 
ч�хар, чар, т. �ar, б. джар; п. чар-паре, т. �alpara, б. джампара, а така 
също, макар и единичната субституция, чрез бълг. „ш“, както п. 
з�рде чуб, з�рз-чубе, т. �erde�al, �erde��p, б. зардишав.

Перс. съгл. „ф“ в процеса на адаптацията си регулярно се 
субституира в турския и българския език респ. чрез съгл. „�“, „v“ 
и „ф“, „в“, както п. тафте, т. ta�ta, б. тафта; п. ф�ш�нг, т. fi�e�, б. 
фишек; п. к�фгир, т. �ev��r, б. кевгир. Макар и рядко, перс. съгл. 
„ф“ се разсейва от горепосочения спектър и се реализира като 
например п. б�н�фше, т. mene��e, ben�y�e, mene��e, menev�e, 
men�v�e, б. менекше, меневше, менише, менешъ; п. т�ф�нг, т. t��e�, 
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t�ve�, t�yen�, б. тюфек; п. каф�р, г�бр, т. �âvur, б. гяур; п. к�фче, т. 
кер�е, б. кепче; п. бафте, т. pa�ta, б. пафта, пахти; п. мофт, т. m��t, 
б. муфта, мухта.

Както беше отбелязано, четири �4� буквени знака в пер-
сийския език фиксират съгл. фонема „з“. Независимо от това, че 
зад всички тези графеми стои все звукът „з“, помежду им има 
звукови различия. Това фонетично многообразие се е отразило и на 
фонетичната субституция на перс. съгл. „з“ в турския и българския 
език, където тя се реализира респ. като тур. „�“, „t“, „�“, „s“ и бълг. 
„з“, „т“, „с�к�“, „дз“, „ц“, както в п. з�бун, т. �ebun, б. забун; п. 
з�бане, з�ване, т. �ıvana, б. дзвана; п. з�нг, т. ��n, б. чан, но и „жанг“, 
за което се приема, че е чрез посредничеството на арменския език 
(Балкански, Добрева, 1997).

Прави впечатление, че в някои от случаите българската фор-
ма е по-близо до тази на езика посредник - турския, както например 
п. золф, т. ��l��, б. зулуф, цалуф, скалуф; п. кагаз, т. �â�ıt, б. кеят, 
кят; п. сербаз, т. serba�, serbest, б. сербез, сербест, сербес; п. джан-
ф�за, т. can�es, б. джанфез, джанфес.

Персийската съгл. „ш“ в турския език се реализира като 
„�“, „�“, без да показва големи различия в сравнение с езика из-
точник, като п. пиш-к�ш, т. pe��e�, п. шек�ндже, т. ���ence; п. шур-
ба, т. ��rba; п. ч�пеш, т. �ep��, �ep��. Българската форма съвпада с 
турската по отношение на субституцията на перс. „ш“, но показва 
и някои различия - например б. пешкеш, но и пештеж; б. скенжа; б. 
Чепишев (ФП), но и Чепихче. А при п. шемшад, шемшар, т. ��m��r, 
��m��r, б. чемшир, шимшир българската форма съвпада и с тази на 
езика източник, и с формата на езика посредник.

Африкативната перс. съгл. „дж“ има свои съответствия и 
в турския - „с“, и в българския език - „дж“, чрез които основно се 
субституира, както при п. джудже, т. с�се, б. джудже; п. джаду, т. 
cadı, б. джадия.

В процеса на адаптацията на перс. съгл. „дж“ почти регу-
лярен се счита рефлексът тур. „�“, бълг. „ч“ - например п. р�ндж-
б�р, т. ren�ber, б. ренчпер; п. джураб, т. ��rap, б. чорап, но и цурапе, 
което вероятно е стара форма; п. пандже, т. pen�e, б. пенче; п. джол, 
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т. �ul, б. чул, чол. Срещат се и много редки, неспецифични форми 
в българския език като п. дживе, т. cıva, б. живак.

Сред устойчивите съгласни фонеми е и перс. „с“, която 
в турския и българския език, в процеса на трансференцията и 
адаптацията си, не показва отклонения. Субституира се чрез „s“, 
„�“ в турския и респ. „с“, „з“ в българския език, както например п. 
��sbe, т. ��spe, б. кюспе; п. сурна(й), т. �urna, б. зурна; п. м�т�рс, т. 
metr�s, б. метриз; п. сомб, сонбе, т. �ımba, б. замба; на-к�с, т. ne�e�, 
б. некез.

В българския език има запазени и двойни форми - вж. п. 
с�ллах-хане, т. sal�ane, б. салхана, залхана или п. дескере, т. tes�ere, 
б. тезкере, тескере.

Перс. съгл. „н“ е сред фонемите, които при една и съща 
лексема се субституират чрез повече от един вариант, независимо 
от фонетичната позиция. Най-често в турския и българския се 
реализира, респ. чрез тур. „n“, „m“, бълг. „н“, „м�, както при п. 
пешин, т. pe��n, б. пешин, пешим; п. нардебан, т. merd�ven, nerd�van, 
б. мердивен; п. джан-баз, т. camba�, canba�, б. джамбаз; п. аф�рин, 
т. a�er�n, a�er�m, б. аферим; п. джан-ф�за, т. can�es, б. джанфез, 
джамфез. Дублетни форми на персийски лексеми, съдържащи „н“, 
съществуват в турския и българския език още и като резултат на 
субституирането на перс. „н“ като тур. „�n“, „l“ и бълг. „н“, „л“ 
едновременно - например п. фенджан, т. fincan, filcan, б. филджан; 
п. к�п�н�к, т. �epene�, б. кепенек, кепелек; п. нешт�р, т. ne�ter, 
le�ter, б. нещер; п. сурнай, т. �urna, б. зурна, зурла. А има и заемки 
в българския, при които се срещат и трите форми на реализация на 
перс. съгл. „н“, както при п. нохуд, т. n��ut, б. нахут, нафут, лахут, 
маут, мухут; п. нешан, т. n��an, б. нишан, лишен, мишена.

Персийската фонема „д“ се счита за резултат от развитите-
то на древногр. *d, *t, *� (ОИЯЗ, 1982, 61). В този смисъл реали-*d, *t, *� (ОИЯЗ, 1982, 61). В този смисъл реали- (ОИЯЗ, 1982, 61). В този смисъл реали-
зирането на перс. съгл. „д“ в процеса на адаптацията й в турския 
и българския език чрез тур. d, t, � и бълг. д, т, з е исторически 
обусловено.

Най-често срещаният модел на субституиране на перс. „д“в 
турския и българския език е п. д > т. d > б. т - например п. д�стах, 
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т. te��â�, б. тезгях; п. д�стмал, т. destmal, б. тестемел; п. д�стур, т. 
destur, б. тестир; п. пай�нде, т. payande, б. паянта.

Другият, също често срещан модел на субституиране на 
перс.съгл. „д“ в турския и българския, е п. д > т. t > б. т - например 
п. омид, т. �m�t, б умут; п. гуг�рд, т. ����rt, б. кюкюрт; п. налб�нд, 
т. nalbant, б. налбант; п. остад, т. usta, уста. Съществуват и случаи 
както при п. дулбенд, т. t�lbent, d�lbend, б. тюлбен, дюлбен, които 
обединяват и двата модела.

Много рядко съгл. „d“ от турския преминава в „д“ в бъл-
гарския, както е при п. палуде, т. palûde, б. палуде. В дадения 
случай перс. „д“ има и „�“, „з“ вариант на субституиране в турския 
и българския - т. palû�e, б. палуза, или само в българския, както 
при п. з�рд-алу, т. �erdal�, б. зарделия, зарзала. Има и заемка, при 
която перс. „д“ има само „�“�„з“ вариант в турския и българския 
- п. к�б(б)аде, т. �epa�e, б. кепазе, келпез��.

Много рядко срещана форма на субституиране на крае-
словното перс. „д“ е чрез тур. „к“, бълг. „к“, както при т. �ement, 
�emen�, б. кемент, кеменк (от перс. к�м�нд) или само бълг. умут, 
умук (от перс. омид).

Беззвучната перс. съгл. „т“ при заемките в турския и бъл-
гарския език се среща най-често в начална и крайна позиция и най-
често се субституира чрез тур. t�d и бълг. т�д - например п. тазе, 
т. ta�e, б. тазе; п. тут, т.dut, б.дут; п. пуст, т. p�st, б. пост. Често в 
края на думата при реализирането си и в турския, и в българския 
перс. „т“ изпада - п. ч�праст, ч�прас, т. ��pra�, б. чапраз; п. дорост, 
т. d�r�st, б. дорус; п. дуст, т. d�st, d�s, б. дост, дос; п. п�рдахт, т. 
perda�, б. пердах, или наред с бълг. �пост�, съществува и форма 
„пос“.

Индивидуално-единичната реализация на перс. съгл. „т“ 
при лексеми като п. тиз-аб, т. �e��ap, б. кезап (чрез тур. „к�, бълг. 
„к“); п. т�гал, т. �a�al, �a�al, б. чакал (чрез тур. �, �, бълг. ч); п. 
сомбате, сомбаде, т. �ımpara, б. сумпара, зъмпара (чрез тур. r, бълг. 
р) е специфично явление както за турската, така и за българската 
фонетика. А що се отнася до лексемата „ядец, ядеш“ в бълг. език, 
заета от тур. yadest и перс. йад-дашт, има явни индикации за много 
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по-ранно заемане - преди османотурския период, на нивото на 
иранските и тюркските езици.

Съгласната „к“ в персийския език има тази специфична 
особеност, че под влияние на гласните „а“, „о“, „у“ е твърда, а под 
влияние на „а“, „е“, „и“ се палатализира. Вероятно поради тази 
причина в процеса на трансференцията и адаптацията си перс. 
съгл. „к“, наред с очаквания в турски и български рефлекс „к“�„к“ 
- вж. к�л, т. �el, б. кел; п. к�нар, т. �enar, б. кенар; п. кушк, т. к���, 
б. кьошк; п. зийан-кар, т. ��yan�âr, б. зенкьор, се субституира още 
и чрез тур. „�“, бълг. „г“, както при п. каргях, т. �er�e�, б. гергеф; 
п. кяргир, кягир, т. �â��r, б. гивгир; п. к�хриз, т. �er��, б. гериз; п. 
к�нг�р, т. �en�er, �en�el, б. гингер. Процесът на палатализация 
разширява спектъра на субституиране на перс. съгл. „к“ в турския 
и българския език и, макар и епизодично, тя се африкатизира като 
дублетна форма до тур. „�“, бълг. „ч“ - вж. п. к�пче, т. �ep�e, �em�e, 
б. кепча или п. кашке, т. ке���, б. кешки, чешки. 

Когато обект на описване е съгл. „г“ в персийския език, 
трябва да се има предвид, че това „г“ е условно общо название. 
Фактически то отразява реализацията на онези три „г“ в персийския 
език, които се различават помежду си както като графика, така и 
етимологически, и респ. означават различини параметри на уву-
ларния звук „г“, а именно г (гаф),

.
г (гайн) и г

..
(гаф), от които 

последните два са арабски по произход гърлени звукове, а г (гаф) 
отразява персийски звук, несъществуващ в арабския език. Очевид-
но има обективна езикова ситуация перс. г, 

.
г , г

..
да се реализира 

чрез различни фонетични варианти при адаптацията си в турския 
и българския език. Така перс. г ( г, 

.
г , г

..
) се субституира чрез 

тур. �, к, �, y, � и чрез бълг. г, к, й, х, както при п. р�нг, т. ren�, б. 
ренк, ренг; п. пишгир б�шгир, т. pe���r, per��r, б. пешкир; п. с�гбан, 
т. �e�men, se�ban, seymen, б. сейменин, сегмен; п. г�лт�б�н, т. 
�altaban, б. калтабан; п. гав-ъ сале, т. ��sele, б. кьоселе; п. гали, т. 
�alı, б. халия; п. багче, т. ba��e, ba��a, б. бахча, башча.

Налице са и случаи, когато наред с горната реализация в 
турския и българския или само в българския съществува и такава 
форма на заетата лексема, в която перс. „г“ изпада - например п. 
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м�г�р, т. me�er, meyersem, mer, б. мегер, макар, мер; п. йагма, т. 
ya�ma, б. яма или п. ширроуг�н, т. �ırla�an, б. шарлан; п. каг�з, т. 
�â�ıt, б. кеят, кят. Съществува и заемка, която е единичен случай на 
преминаване на перс. г > тур. r > бълг. р - вж. п. ф�гфур, т. �ar�ur, 
б. фарфор.

Подобна е и езиковата ситуация във връзка с перс. съгл. „х“. 
Тя обобщено отразява персийските фонеми х(хе), х(хе) и х(ха), като 
х(хе) е гърлен звук, навлязъл с приемането на арабското писмо. В 
турския и българския език тези три перс. фонеми са нивелирани 
по отношение на приемането им все като перс. съгл. „х“, която при 
заетите лексеми се субституира основно като тур. „�“, „к“ и бълг. 
„х“, „к“, както при п. ч�рх, т. �ar�, б. чарк; п. х�фтан, т. �a�tan, б. 
кафтан; п. хаван, т. �avan, б. хаван; п. х�рм�н, т. �arman, б. харман. 

Наред с тази си реализация, перс. съгл. „х“, създавайки 
дублетни форми в турския или българския, се субституира и чрез 
тур. �, бълг. ф, както например п. хорма, т. �urma, б. фурма, хурма; 
п. колах, т. ��lâ�, б. кюляф, кюлях; п. костах, т. ��sta�, б. кюстаф; п. 
нохуд, т. n��ut, б. нахут, нафут; п. рахван, т. ra�van, ra�an, б. рахван, 
раван; п. с�р-хош, т. sarb��, ser�u�, б. сархош, серфош; п. д�стгах, 
т. te��â�, б. тезгях, тезгяф. Макар и рядко, перс. „х“ в турския и 
българския език се субституира респ. чрез тур. „у“, бълг. „й“ - на-
пример п. п�хл�ван, т. pe�l�van, peyl�van, б. пехливан, пейливан; п. 
б�ха, т. pa�a, б. пайа; п. з��r, т. �e��r, �ey�r, б. зехир, зеир.

Съгласната „й“ в перс. език графично се изразява със знака 
на гласната „и“. В турския език й съответства съгл. „у“, а в бъл-
гарската вокална система й съответства глайдът „й“.

Реализацията на перс. съгл. „й“ при заемките в турския и 
българския е предимно чрез тур. „у� и респ. чрез бълг. „я“, „й“, 
както например п. зийан, т. ��yan, б. зян, зйан; п. майе, т. maya, 
б. мая; п. мум(и)йа, т. mumya, б. мумия; п. мейхош, т. may���, б. 
майхош; п. ней, т. ney, б. ней; п. с�р-майе, т. sermaye, б. сермия, 
сермиа; п. йавер, т. yaver, б. явер; п. йебан, т. yebana, б. ябана; п. 
пай�нде, т. payende, б. паянта; п. й�хни, т. ya�n�, б. яхния; п. йасм�н, 
т. yasem�n, б. ясмин, но и б. жасмин, за което допускаме и друг език 
посредник.
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Тук ще отбележим единични случаи на реализация на 
перс. „й“ като тур. „v“, бълг. „в“ и чрез бълг. „г“, както п. гуй�де, т. 
��vend�, б. гювендия; п. мейдан, т. meydan, б. мегдан.

Реализация на съгласните фонеми в процеса на заемането

Персийска 
�онема

В турския 
език

В българския 
език

б b, p, m, f, v б, п, м, �, в
Персийска 

�онема
В турския 

език
В българския 

език
п p, f, v, m п, б, �, в, к
т t, k, d, ç, ş, rç, ş, r, ş, r т, к, �, ч, р, ц
с s, z с, з

�ж c, ç �ж, ч, з, ж, ....
ч ç, c, c ч, �ж, ш
х h, k, y, f х, к, й, �
� d, t, z, k �, т, з, к
з z, t, ç, sç, s, s з, т, �ж, ц, с(к), ж
р r, � р, л, н
ш ş, ç, h ш, ч, к, ж, с, х
г g, k, ğ, y, r, h г, к, й, р, х
� f, v, k, y, p �, в, п, к, х
к k, ç, g, tç, g, t, g, t к, ч, г, т
л �, r л, р
м m, n, b м, н, б
н n, m, � н, м, л
в v в
й y, v я, й, в, г

Фонетична адаптация
Анализът на процеса на фонетична трансференция и адап-

тация на иранските (персийски) по произход заемки през турския в 
българския език дава възможност да се направят конкретни изводи 
по отношение на субституцията на всяка една фонема в процеса на 
заемането от езика източник (персийския), през езика посредник 
(турския) до езика приемник (българския). Въз основа на така 
получената картина на субституирането на персийските гласни и 
съгласни, която е частичен резултат от адаптацията на фонетичната 
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структура на заемките, има възможност да се направят също така 
изводи и за цялостния процес на фонетична адаптация на заем-
ките. За тази цел трябва да бъдат анализирани и фонетичните 
промени в самата структура на лексемите, които започват да се 
реализират от момента на трансференцията, под въздействието 
на звуковите норми и закони както на езика посредник, така и на 
езика приемник.

На базата на систематизирания наличен ексцерпиран ма-
териал могат да бъдат описани специфичните за персийските заем-
ки фонетични промени с оглед тяхното място и роля в процеса на 
адаптацията им в българския език.

Фактологически би било правилно да се твърди, че в много 
редки случаи е налице идентичност между формите на заетите лек-
семи в езика източник, езика посредник и езика приемник, както 
при п. саз, т. sa�, б. саз; п. наргиле, т. nar��le, б. наргиле; п. л�нг�р, 
т. len�er, б. ленгер; п. з�рдева, т. �erdeva, б. зердева; п. нештер, т. 
ne�ter, б. нещер; п. нам-дар, т. namdar, б. намдар. 

В някои случаи тази близост на формите на лексемите се 
отнася само за езика източник и езика посредник, т.е. за персийския 
и за турския, а в езика приемник, т.е. в българския, има разлики 
- например п. з�рд-алу, т. �erdal�, б. зарзала; п. кяргир, кягир, т. 
�â��r, б. гевгир; п. хурда-хаш, т. �urda �u�, б. ардауш, фардафуш; 
п. марпич, т. marpu�, б. маркуч; п. нешан, т. n��an, б. нишан, но и 
лишен и мишена; п. дарбхане, т. darp�ane, б. тарапана; п. дживе, 
т. cıva, б. живак; п. к�пче, т. �ep�e, ��p�e, б. кепче, кяпча до форма 
шепшек.

В процеса на заемането много е разпространена фонетична 
ситуация, при която промяна е настъпила още в езика посредник, 
т.е. турския, и тя рефлектира и върху фонетичния състав на заем-
ките в българския език. Най-вече под въздействието на закона 
за звуковата хармония в турския език в случаите: п. г�хр�ман, т. 
�a�raman, б. кахраман; п. рузгар, т. r���âr, б. рюзгяр; п. гуг�рд, т. 
кюкюрт, б. кюкюрт; п. ч�прас, т. �apra�, б. чапраз; п. гонах, т. ��na�, 
б. г�унах; п. с�р-баз, т. serbe�, б. сербез; п. до-баре, т. dubara, б.dubara, б., б. 
дубара.
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Понякога звуковата хармония, наложила се в турския език, 
се декомпозира в българския - например п. нан-кур, т. nan��r, б. 
ненкьор(лук); п. т�ндорост, т. tend�r�st, б. тендирис; п. чун-ке, чон-
ке, т. ��n��, б. чунки(м).

В процеса на заемането в турския и българския език най-
големи фонетични промени са претърпели онези персийски лек-
семи, които по произход са сложни семантико-морфологични 
структури, като п. чадор-ш�б, т. �ar�a�, б.чаршав; п. б�нд-к�ше, 
т. mente�e, б. ментеше; п. дж�ван-м�рд, т. c�mert, б. джумерт; п. 
джам-е-шуй, т. �ama�ır, б. чамашир; п. б�д-хахи (-хуй), т. bed�a�, б. 
бетух; п. шир-роуган, т. �ırla�an, б. шарлан; п. к�х-роба, т. �e�r�bar, 
б. кехлибар, кехрибар; п. ч�хар-чуб, т. �еr�eve, б. черчеве.

Освен фонетичните промени, настъпили на турска почва в 
заемките в резултат от действието на закона за звуковата хармония, 
има и други промени в турския език, които са се реализирали под 
въздействието на позиционни и комбинаторни фактори, както е 
при п. з�хр > т. �e��r (б. зехир); п. сомбате > т. �ımpara (б. сумпара); 
п. дорудг�р > т. d�l�er (б. дюлгер); п. баденджан > т. patlıcan (б. 
патладжан); п. с�гбан > т. seymen (сейменин); п. палуде > т. pelte 
(б. пелте); п. хомб�ре > т. �umbara (б. кумбара); п. чолаг-е па > т. 
��lpa (б. кьопав); п. гонг > т. ��n� (б. клюмк); п. сомб > т. �ımba 
(б. зъмба); п. йар > т. yârân (б. яран); п. мирахор > т. �mr���r (б. 
имрихор).

Както се вижда, фонетичните процеси на турска почва в 
повече от случаите са осезателни и водят до промяна на фонетичния 
облик на персийските по произход заемки. По този начин се съз-
дава предпоставка турският език в качеството на посредник да 
презаеме на българския език персийски по произход лексеми, 
различаващи се по своята фонетична структура от изходната си 
персийска форма. Предвид състава и характеристиките на налич-
ния ексцерпиран материал, може да се заключи, че процесът на 
фонетична трансференция и адаптация е продължил и в езика 
приемник - българския.

При един анализ на този лексемен фонд се установява, че 
във връзка с фонетичната адаптация на персийските заемки, освен 
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изменения, засягащи качеството на звуковете, които бяха обстойно 
описани, са се реализирали и процеси, водещи до промяна и на 
фонетичния състав и структурата на голяма част от лексикалните 
заемки. Най-разпространени се оказват процеси, които са създали 
възможност за наличието и на звучен и на беззвучен вариант - 
например б. карпуз, карпус < т. �arpu�, < п. х�рбузе; б. перваз, первас 
< т. perva� < п. п�рв�з, процеси, създали условия за упо�обяване, 
като например б. муфта, мухта < т. mu�t < п. мофт; б. джамадан, 
жамадан < т. camadan < п. джамедан, за асимилация на съгласни, 
както при б. безбелли < т. besbell� < п. б�с-; б. разгеле < т.ra��ele, 
ras�ele < р�ст-, а така също и за асимилация на гласни - например 
б. панзахир < т. pan�e��r < п. падз�хр; б. барабар < т. beraber < п. 
б�р а б�р. Не са редки случаите на фонетична контракция като 
б. зян < т. ��yan < п. зийан; б. бадева < т. bedava < п. бад-и хава 
или на процес на ре�укция, както б. шибой < т. �ebb�y < п. ш�б-
бу; б. чаршаф < т. �ar�a� < п. чадор ш�б. Специфични явления в 
процеса на адаптация на персийските заемки през турския в 
българския език са и назализацията - вж. б. махна < т. be�ane < 
п. б�хане, и �еназализацията - например б. бумбар < т. bumbar < 
п. бунбар, мунбар, лабиализацията, както б. перушан < т. per��an 
< п. п�ришан; б. чампари < т. �alpara < п. ч�хар-паре, чар-паре; 
б. аферим < т. a�er�n < п. аф�рин; б. джумбуш, но и жимбиш < т. 
c�mb�� < п. джомбеш, а също и �елабиализацията - например б. 
зюмбюл, но и зимбил < т. s�mb�l < п. сомбол; б. шандан < т. �amdan 
< п. ш�мдан.

Сред разпространените фонетични промени в перс. заемки 
са и соноризацията - например б. Некез < т. ne�e� < п.нак�с; б. 
зарзават < т. �er�evat < п. с�бзиджат. Срещани явления сред фо-
нетичните промени са и �исимилацията на съгласни, както при 
б. филджан < т. ��ncan < п. пинган, ф�нджан, а така също и на-
трупването на съгласни в начална позиция - например б. турфанда, 
но и труфанда < т. tur�anda < п. турфанде; б. туршия, но и трушия 
< т. tur�u < п. торш; б. шкембе < т. ���embe < п. ш�канбе, както и 
разширяване на неу�арени гласни, както б. тереки(я) < т. t�rya�� < 
п. тираки; б. шерден < т. ��rden < п. ширден. Сред разпространените 
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фонетични процеси са още и епентезата, както б. пиядехаскери 
< т. p�yade as�er� < п. пияде-; б. бербат, но и бербант < т. berbat, 
berbant < п. бербад; б. сайвант < т. sayvan < п. сайебан; б. паянта 
< т. payende < п. пай-�нде, а така също и елизията - например б. 
ек < т. ye� < п. йëк; б. дар-мар < т. tarumar < п. таромар; б. яхър, но 
също ир < т. a��r, a�ır < п. ахор, ахур, както и изпа�ане на начална 
съгласна - вж. б. налбант, но и албантин < т. nalbant < п. налб�нд; 
б. ер < т. �er < п. х�р и изпа�ане на крайна съгласна - например б. 
шен < т. �en < п. шенг; б. пост, но и пос < т. p�st < п. пуст; б. дост, 
но и дос < т. d�st < п. дуст.

Интересни фонетични явления при персийските заемки в 
българския език са и метатезата - вж. б. техна < т. ten�a < п. т�нха; 
б. пехриз < т. pe�r�� < п. п�рхиз; б. минтан < т. m�ntan < п. ним-
т�не; б. хайвер < т. �avyar < п. хавйар; б. килер, но също керал < 
т. ��ler, �aral < п. калар, и протезата б. ренде, но също и иренде < 
т. rende < п. р�нде; б. имрихор < т. �mra��r < п. мирахор; б. хастар, 
астар < т. astar < п. аст�р; б. уруспия < т. �r�spu < п. руспи. Тук ще 
посочим и случаите на палатализация, които в турски и български 
език са резултат от субституцията на персийските гласни фонеми, 
създаваща предпоставки и за палатализация на съгласните, както 
б. клюнк < т.��l�n� < п. кол�нг; б. тюфек < т. t��e� < п. тоф�нг, също 
и б. м�езе, наред с мезе < т. me�e < п. м�зе, както и често срещаните 
в българските родопски говори форми на вокална лабиализация, 
водеща до позиционна палатализация на съгласните - например 
б. кепазе, но и келпез�� < т. �epa�e < п. к�б(б)аде; б. ендезе, но и 
андез�� < т. enda�e < п. �ндазе, както още и бълг. кемен��, б. кис�я, б. 
дерд��. Налице са и примери на �епалатализация, както б. гергеф 
< т. �er�e� < п. каргях или б. гивгир < т. �â��r < п. кягир.

Макар и да се отнася за единични случаи, сред фонетичните 
промени в персийските заемки в българския ще посочим и �и�-
тонгизацията - вж. б. чайре, чаре < т. care < п. чаре, и йотацията, 
както при б. яхър < т. a�ır < п. ахур.

Някои от фонетичните промени, настъпили в перс. лексеми 
в процеса на трансференцията и адаптацията им в българския език, 
се отличават с последователност. Такъв например е процесът на 
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изпа�ане на „х“ в сложни думи, чийто втори (по позиция) ком-
понент е перс. лексема „-хане“. В единични случаи тя се реализира, 
както е при б. гюл(аб)хана < т. ��lâb�ane < п. голабхане, но при 
други заети лексеми от този модел „х“ отпада, като създава условия 
и за редукция - например б. джепане < т. cep�ane < дж�бе-хане; б. 
дивана < т. d�van�ane < п. диван-хане; б. кафене < т. �a�ve�ane < 
п. гафе хане; б. хапъсане < т. �ap�s�ane < п. х�бсхане; б. чайна < т. 
�ay�ane < п. чай-хане, като не винаги е запазена и турската пълна 
форма - вж. б. хастане < т. �astane < п. хастехане.

Очевидно е, че в процеса на адаптацията си в българския 
език персийските по произход лексеми са претърпели широк спек-
тър от промени, обусловени както от спецификата на собствената 
им фонетична структура, така и от фонетичния модел на турския 
език, а така също и от фонетичната обстановка, в която попадат в 
българския език.

Така част от заемките са реализирали повече от една форма, 
като се има предвид и книжовният български език и говорите му 
- вж. например п. зира, т. ��ra, б. зер, зере, зар, заре, зеря, зери, за-
ри; п. к�фче, к�мче, т. �ep�e, ��p�e, �em�e, б. кепче, кепча, кипче, 
кяпча, кюпче, кюпча, ченчêк, шепшек, шапша; п. х�р г�лле, т. 
�er�ele, б.ергеле, ерг�еле, аргеле, хергеле, хергеля; п. з�мб�р�к, т. 
�embere�, б. земберек, земберлек, земберлекь, земперик, зембелек, 
земпердек, зьомпердек, зембелдек, зимбилек.

С оглед да се очертае по-пълно обликът на фонетичната 
адаптация на персийските по произход заемки в българския език, 
трябва да се отбележи и наличието на лексеми заемки с особено, 
нетрадиционно фонетично развитие като п. ладжев�рд, т. lâc�vert, 
б. лазулит, лазурит, лазур, азур; п. г�ба < т. �abanıca < б. кабаница, 
кабанина, кабанич, кабана; п. з�бане, т. �ebâne, б. збанец, дзавана; 
п. джураб, т. ��rap, б. чорап, цурапе, журапе, а също п. зинджир, 
т. ��nc�r, б. синджир, но и шинджир. Сред тях е и бълг. индрише, 
индришах, ендреш, интир от тур. ıtır�a�ı, а то от перс. ътър.

Независимо че за фонологичната система на българския 
език дължината на гласните не е техен отличителен белег (от пер-
сийския в турския език) заедно с голяма част от заемките е пре-
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минала така наречената етимологична дължина. Макар и в редки 
случаи, дължината е пренесена и запазена и в българския език, 
както при п. с�де, т. s�de, б. сааде; п. ч�ре, т. ��re, б. чаре, но и 
чааре; п. т�зе, т. t��e, б. таазе, наред с тазе; п. т�нх�, т. ten��, б. 
теена, но и техна.

Идентична е фонетичната ситуация на преминаване на 
палатализация на съгласни - например перс. „зил“, с позиционно 
меко „л“, също и в турски „��l“. В българския език тази лексема е 
запазила палаталността на съгл. „л“ в някои от формите, както б. 
зиль, зил�, наред със зюлове, дзил и зил или п. гулхани, т. ��l�ane, б. 
кюлхане, но и к�ул�хане; п. к�шкел, т. �e���l, б. кешкиль, кишкиль, 
наред с кишкил или пък меко „к“, както п.зийанкар, т. ��yan�âr, б. 
зêн�кор, заинк�ор, наред с регулярната форма зенкьор.

При анализирането на фонетичния облик на персийските 
заемки в турския и българския език трябва да се има предвид об-
стоятелството, че лексикографски и лингвистико-описателни из-
точници понякога посочват различни изходни персийски форми, 
както перс. нехуд (ne�ûd, T����) и нохуд, ноход (ПРСл-70); перс. 
тут (tût, T����; ПРСл-70); и дут (dut, ОT�); перс. берендж (ПРСл-T�); перс. берендж (ПРСл-); перс. берендж (ПРСл-
70), бириндж (b�r�nc, ОT�), пиринк (p�r�n�, �K); перс. шек�нджеT�), пиринк (p�r�n�, �K); перс. шек�ндже), пиринк (p�r�n�, �K); перс. шек�ндже 
(ПРСл-70), шикендж, ишкендж (���enc, ���enc, ОT�); перс. роуганT�); перс. роуган); перс. роуган 
(ПРСл-70), ревгани (rev�an�, ОT�) и много други.T�) и много други.) и много други.

Има случаи, когато един и същ източник посочва дублетни 
форми - вж. перс. ч�тр и чадор, перс. с�вар и с�варе, перс. джовал 
и човал (ПРСл-70); перс. тор(о)б (ПРСл-70), турф (tur�, ОT�). Съ-T�). Съ-). Съ-
ществуването на дублетни форми безспорно рефлектира върху по-
нататъшното фонетично развитие на самите персийски лексеми, 
като се отразява на процеса на субституцията и адаптацията им в 
турския и българския език.
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Раздел втори
Морфологични черти и особености
на лексикалните иранизми
в българския език, заети през турски
Морфологичното описание на заемките се гради въз основа 

на разбирането за морфологията като езиковедска дисциплина, 
образуваща наравно със синтаксиса граматиката на даден език и 
включваща в себе си следните три раздела: части на речта, обра-
зуване на имената и граматически категории, като в първия раздел 
се описват и анализират заемките като части на речта; във втория 
се разглеждат средствата и способите за образуване на имената 
заемки и в третия се описват присъщите им граматични категории, 
като целият този процес се реализира в аспекта на трансференцията 
и адаптацията на персийските езикови единици, преминали в 
българския език с посредничеството на турския език.

В Раздела „Части на речта“ се разглежда лексико-гра-
матичната трансференция на иранските (персийски) по произход 
лексеми в българския език, която се изразява в пренасянето от 
една езикова система (персийския език) в други езикови системи 
(турския и българския език) на лексико-граматичните признаци на 
лексемите, т.е. пренасяне, запазвайки техния лексико-граматичен 
статус.

Лексиката на контактуващите три езика като лексико-гра-
матични категории съвпадат, с изключение на категорията „след-
лог“, която е специфична за турския и персийския език, но е чужда 
за българския език. Същевременно категорията „предлог“ е при-
съща за българския и персийския език, а не съществува в турския 
език.

Разбира се, ограничаваме се в рамките само на тези разли-
чия, когато се отнася за съответствия в лексико-граматическите 
категории. Извън този контекст, но важно за процеса на транс-
ференция и адаптация на персийските по произход лексеми като 
части на речта, е обстоятелството, че например в персийския език 
съществуват еклектични местоименни форми, които се прибавят 
към прилагателни в сравнителна степен или че съществуват лек-
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семи, които в зависимост от синтактичните си функции и кон-
текстуално значение могат да бъдат и наречие, и прилагателно. 

В този смисъл трябва да се отбележи, че по принцип сис-
темата на частите на речта в персийския език се характеризира 
с наличието на много слаба граница между съществителните и 
прилагателните, а така също и с липса на признаци, отграничаващи 
категорията „наречие“. Този статус на указаните така съществени 
части на речта в съвременния персийски език се дължи на раз-
падането на някогашната богата флективна система.

Съществено важно е също, че функцията на прилагателно-
то може да се поеме и от съществителни в определителни синтак-
тико-морфологични конструкции от типа на изафета, който в пер-
сийския език именно поради определителните си функции гра-
витира по характер и структура не към синтактичните, а към мор-
фологичните категории.

В резултат на класифицирането на иранските по произход 
(персийски) лексеми в българския език с оглед тяхната фреквент-
ност като части на речта установихме, че най-многобройни сред 
тях са съществителните, като относителният дял на конкретните 
съществителни е значително по-голям в сравнение с абстрактните 
- например сермия, керхана, тезгях, пещемал, тасма, муща, салхана, 
фурма, мутаф, сепер, тафта, сколуфа, джумбуш, дерт, пехрис, 
махна, бахт.

На второ място по честотност идват заемките прилагател-
ни, като сархош, курназ, бахаристо, айналия, самурен, диване, ха-
ки, тамахкярин, кьосе, бербат, хамав, камуйен, джанфезен. По реда 
на честотност следват наречието - гьоа, разгеле, муфта, хемен, 
тезелден, хич, бари, базбая; съюзите - ки, мадемки, зере, халбуки, 
хем, чунким; числителните като чейрек, дюбеш, дюсе, дьорджар; 
местоимение като „ер“; мо�ални �уми като „аферин“.

Сред заетите части на речта като отделна категория не 
може да бъде посочен глаголът, тъй като няма заети чисто глаголни 
форми. Но за да бъде най-точно описана лингвистичната ситуация 
на трансференция на морфологични елементи, трябва да бъдат 
споменати онези персийски нелични глаголни форми, които инди-



1��

ректно през турския език посредник, най-вече като съставна част на 
сложни и производни съществителни, са достигнали до българския 
лексикален фонд.

Такива например са сложните съществителни - заемки в 
българския език, като бълг. калапушник < т. �ellep�� < перс. к�лле-
пуш, което е от перс. кäлле „глава“ и перс. пуш, от перс. глагол 
пуишидäн „надявам, покривам, закривам“; бълг. гевгир < т. �ev��r, а 
то от перс. к�ф-гир, което е от перс. кäф „пяна“ + перс. гир, сегашно 
време на перс. глагол герефтäн „хващам, улавям“; бълг. пещемал 
< тур. pe�temal, а то от перс. пешт-мал, което е композит от перс. 
пошт „гръб“ и перс. мал от глагола маладäн „трия, разтривам“ или 
бълг. дилбер „хубава, гиздава“ < тур. di�ber „красавица, отнасяща 
сърцето“ < перс. дел-бäр „възлюблена“, което е от перс. дел „сър-
це“ и бäр, основа на сегашно време от глагола бордäн „нося, от-
насям“.

Сред лексемите заемки, пренесли нелични глаголни пер-
сийски форми през турския в българския език, можем да посочим 
още бълг. ибрик < тур. �br�� < перс. абриз, съставено от перс. ав 
„вода“ и основата на сегашно време на глагола рихтäн –риз 
„сипя, наливам“; бълг. траш „бръснене“ < тур. t��ra� със същото 
значение, което е от перс. тäраш, основа на сегашно време на 
глагола трашидäн „дялкам“; влиза и образуваната на турска 
почва лексема ye�paze „ветрило; във форма на ветрило“, а то от 
тур. ye� „вятър“ и перс. пазе от глагола бäзидäн „духам, вея“ , бълг. 
елпазе, а така също и бълг. еседар, от тур. hissedar, където hisse 
е от арабски произход със значение на „част, дял, акция� и перс. 
суфикс - дар, който е основа на сегашно време на глагола диштäн 
със значение „притежавам; съдържам; съхранявам�. Употребява се 
и в качеството на спомагателен глагол.

В българския език са трансферирани и други лексеми, 
образувани по същия персийски (ирански) модел и запазили се и 
в турския, и в българския език, като кеседар, хазнатар, тезгяхтар, 
байрактар. Сред тях има и по-рядко срещани като чохадар, кафадар, 
спаходар.
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Тук, при трансференцията на частите на речта е мястото, 
където да бъдат описани и заетите през турския в българския език 
персийски по произход лексеми „пафти“ и „ерище“, които морфо-
логически (като принцип на образуване) се отнасят към категорията 
„отглаголни“ съществителни.

В основата на съществителното „пафти“ е персийската от-
глаголна форма „бафте“, която се извежда от перс. глагол бафтäн 
„тъка, плета, вия, суча“, т.е. „нещо изтъкано, оплетено, увито, усу-
кано“, което впоследствие е развило „вид тъкан“, „лента“. Така 
също персийската по произход българска лексема ерище „много 
ситна трахана“ е от тур. eri�te, със значение “изсушено и много 
тънко нарязано тесто, домашни макарони“, а то от перс. реште 
„нишка, влакно, косъмче“, което е от перс. глагол риштäн „суча, 
преда (нишка)“. 

Лексико-граматична а�аптация се наблюдава там, къде-
то в процеса на заемането едни думи са преминали от една част на 
речта в друга, без да са придобили някакъв формален белег или пък 
в рамките на една и съща част на речта някои думи са променили 
един от своите признаци и са преминали в друга група, спадаща 
към същата част на речта.

Трябва да се отбележи фактът, че предвид описваната 
лингвистична ситуация, при която лексеми от персийския език 
се трансферират най-напред в турската езикова система, а след то-
ва и в българската езикова система , не са много в количествено 
отношение заемките, променили граматическата категория, към 
която са принадлежали в езика източник. Това се отнася и за чис-
лителните, и за съюзите, и за междуметията, и за наречията.

Процесът на адаптация се наблюдава главно при същест-
вителните и прилагателните по посока на субстантивация и адек-
тивация, както е при перс.зивäр - съществително със значение 
„украшение, аксесоар за украса“, тур. ziver, също съществително 
(конкретно нарицателно или собствено) „украшение, орнамент“ 
и „мъжко име“, а в българския език „зивро“ се субституира като 
прилагателно име „ненагледно, хубаво, красиво“; перс. Хомайун 
- прилагателно име със значение „императорски; августейши; 
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царствен“, се реализира в турския език също като прилагателно 
име humayun „щастлив, августейши“, но в българския език хумаюн 
е съществително нарицателно със значение „вид материя за женско 
облекло“.

По-различна ситуация наблюдаваме при заемането на пер-
сийската по произход лексема джанфеза - прилагателно със зна-
чение „живителен, животворен“, което в турския и българския език 
пък се реализира като съществително име със значение „вид лъскав, 
тънък копринен плат“. Различен е процесът на адвербиализация на 
перс. äнджам и тур. еncam, съществителни със значение и в езика 
източник, и в езика посредник - „край, изход, резултат“, а заетата 
в българския език лексема „енджеми“ се проявява като модално 
наречие със значение „най-после, в края на краищата; затова пък 
по-добре е“.

Интересна е субституцията на персийското наречие ашкара 
„ясно, открито“, което в турския е заето като прилагателно „ясен, 
очевиден, публичен“, а в българския език се реализира отново като 
наречие - вж. бълг. ашикере „ясно, открито“. Като пример за макар 
и рядко срещан случай на лексико-граматичната адаптация на 
иранизмите (персийските заемки) в българския език трябва да бъде 
посочено и персийското прилагателно тäнха „самотен; единствен“, 
което в турския език се е развило в абстрактното съществително 
tenha „тишина, спокойствие“, а в българския е преминало като кон-
кретното съществително техана „място, дето няма навалица, уса-
мотено място“.

В процеса на трансференцията също сложно развитие има 
и лексемата „фарси“, която в българския език е количествено на-
речие със значение „отлично, прекрасно, в пределна степен“, в 
турския език заемката �arsi „персийски език“, „по персийски език“ 
е конкретно съществително без и със предлог, а в езика източник 
е само конкретно съществително със значение „персийски език“ и 
„жител на Персия“.

Словообразуване
При морфологичния анализ проличава, че в процеса на 

функционирането си заемките от персийския език са влезли в 
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различни деривационни отношения със словообразувателната 
система на заимстващите езици. Различната морфологична типо-
логия на персийския, турския и българския език създава предпо-
ставки за голямо разнообразие на механизмите и способите на сло-
вообразуване и словоизменение, а наличието на език посредник 
усложнява лингвистичната ситуация, като създава условия за вто-
рична адаптация на персийските лексеми и на нивото на словооб-
разуването.

Крайната цел на този втори раздел е да се установи харак-
терът на субституирането на персийските по произход лексеми 
в българския език чрез разкриването на способите, посредством 
които българската морфологична система усвоява персийските лек-
семи, преминали в нея с посредничеството на турския език.

С оглед постигане на по-пълно описание на характера на 
този процес, той ще бъде разгледан в аспекта на трите способа 
на образуване на имената, а именно морфологическия (по пътя 
на афиксация), синтактико-морфологическия (различните видове 
словосъединяване) и лексико-семантическия (т. е. по пътя на кон-
версията).

1. Морфологически способ на словообразуване
Този способ на словообразуване обхваща случаите на функ-

циониране на лексемите заемки чрез образуване на нови думи на 
почвата на заимстващите езици (турския и българския език). При 
сравняване на заемките се установява, че много малко от тях са за-
пазили собствения си морфемен контекст, а голямата част от тях са 
претърпели суфиксални промени още в езика посредник.

Предвид обстоятелството, че турският език е аглутинативен, 
процесът на адаптация се реализира чрез афикси. Прави впечатление 
още, че суфиксите, които се прилепват към думата заемка в турския 
език, в зависимост от граматичните си значения са еднотипни и 
еднозначни, границата между тях и основата е ясна и се прибавят 
съгласно закона за звуковата хармония на турския език. Въз основа 
на морфологичния анализ на персийските заемки в турския език се 
установява, че най-продуктивни са суфиксите -lı, -lı�, -cı.
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Суфиксът –lı на турска почва от персийски именни основи е 
образувал прилагателни със значения „притежаващ или изработен 
от това, което като название се съдържа в изходната основа“; ха-
рактеризира се с признак или свойствено му е това, което като наз-
вание се съдържа в изходната основа, както перс. шал > тур. �a���� „с 
шал�, перс. парä > тур. para��� „с пари; богат“, перс. пäрчäм > тур. 
perçem�i „с перчем, който има перчем“.

Суфиксът –lıк е образувал от персийски именни основи 
абстрактни съществителни, които почти не се употребяват вече 
в съвременния български книжовен език. Употребата им се огра-
ничава изключително в битово-разговорната реч. Функцията им 
е експресивно-емоционална - като перс. баходор > тур. bahad��r���к 
„геройство, храброст“, перс. хасте > тур. hasta���к „болест“, аб-
страктни съществителни за занятие и дейност като перс. багчеван 
> тур. bahç��van���к „градинарство“, перс. кäдхода > тур. k�hya���к 
„длъжността иконом; вмешателство в чужди дела“, а така също 
чрез суфикса –lıк от персийски именни основи са образувани съ-
ществителни събирателни, характеризиращи място, където са 
струпани неща, указани в изходната основа като перс. виран > тур. 
viran���к „руини“, перс. джам > тур. cam���k „остъклено място, т. е. 
място, където има много стъкло“.

Суфиксът –cı��ı е много продуктивен за образуване на 
турска почва от персийски именни основи на имена на деятели; 
професия; склонност към нещо, както перс. дäр-бäнд > тур. 
derventçi „охраняващ планински проход�, перс. абриз > тур. ibrikçi 
„подмазвач“, перс. керван > тур. kervanç�� „керванджия, водач на 
керван“; перс. можде > тур. müjdeci „човек, който носи добри 
новини“, перс. джам > тур. саmc�� „стъклар“.

С много ограничена употреба при адаптацията на пер-
сийски заемки в турския език са суфиксите –cılı� и –cı�, като и 
двата се прибавят по каноните на звуковата хармония. Суфиксът 
–cılı� е композит между суф. -cı и суф. -lı� и образува абстрактни 
съществителни, каквито са тур. kervanc�����k „керванджийско, умение 
да се води керван“; gü�bağc�����k „градинарство (в розова градина)“; 
hac�����k „поклонничество“.
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Суфиксът –cı� образува умалителни имена, както е и перс. 
гавга > тур. kavgac��k „кавгичка, малка караница“. 

При анализа на процеса на морфологична адаптация се 
установява, че най-общо персийските заемки се разделят на две 
групи. Едната група заемки са преминалите първична адаптация в 
турския език и впоследствие са преминали вторична адаптация в 
българския език. Втората група заемки се е субституирала в турския 
език без промяна на специфичната за аналитичния персийски 
език морфологична характеристика, но след презаемането им в 
българския са влезли в деривационни отношения със словообразу-
вателната система на езика приемник.

В процеса на адаптацията им персийските по произход 
лексеми са послужили като основа за образуването на българска 
почва на съществителни нарицателни и собствени, на прилагател-
ни и на глаголи.

Постановката, че колкото по-различни по структура са кон-
тактуващите езици, толкова по-специфични и сложни са моделите 
на адаптация на заемките, е изключително валидна за случая.

Флективният характер на българския език доближава бъл-
гарското словообразуване до турския модел на словообразуване, 
но фузията между основа и афикс, специфична за флективните 
езици, а така също и разнотипните и многозначни афикси, създа-
ват впечатлението за необозримост на процеса на морфемна (мор-
фологична) адаптация на персийските по произход заемки в бъл-
гарския език. 

С цел класифициране и едновременно диференциране сло-
вообразувателните наставки за образуване на съществителни име-
на от персийските по произход лексеми се разглеждат в следния 
ред - наставки за образуване на съществителни от м. р., наставки, 
за образуване на съществителни от ж. р. и наставки за образуване 
на съществителни от ср. р.

При образуване на имена от м. род най-продуктивни на-
ставки са: -джия, специфична за заети от турския език лексеми. 
По своята същност тя е турската по произход наставка –c� с фи-
нално българско –я, както например кавгаджия, мюждеджия, 
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бостанджия, кеменчеджия, памукчия, чифликчия или пък един-
ственият беззвучен вариант тазчия (от перс.-тур. taz�� „хрътка“); 
наставката –ин е прибавяна към съществителни, които завършват 
на съгласна и са от м. р. по физиологичен признак. Примерите 
обикновено включват съществителни нарицателни за лица според 
тяхната дейност - вж. например пазвантин, чобанин, налбантин, 
бахчеванин, джандарин; наставката –ар, с която са образувани 
имена на лица според тяхната професия или постоянно занятие - 
например папучер, бахчар, кабаничар, кьошкяр.

При адаптацията на персийските лексеми за образуване на 
съществителни имена са използвани много редки и за българския 
език наставки, които могат да бъдат представени с не повече от един 
пример, както наставката –ор, която в българския език е образувала 
съществителното събирателно чорапчор, наставката –ак, която се 
прибавя към прилагателни основи и образува съществителни с 
оттенък на пренебрежение, както се е получило при дебелак, на-
ставката –ник, която в българския език е образувала вторично съ-
ществителни нарицателни като кишетник, папучник, булгурник, 
наставката –ел (в случая –ель), употребена само в един случай при 
образуването от перс. керасте, тур. kereste на българска почва на 
лексемата керестель „късо дръвце; кърпел“.

Адаптацията на голяма част от съществителните имена се 
е реализирала със словообразувателни наставки за образуване на 
съществителни и абстрактни съществителни от женски род. Най-
продуктивни от тях са –ка/ийка, които са прибавяни към основите 
на съществителни имена за лица-мъже и са образувани лексеми 
съществителни нарицателни за лица-жени като чобанка, бахчеванка, 
мюсюлманка, джюмбюшлийка, бахтлийка, наставката –(и)я, ко-
ято е прибавена предимно към имена, означаващи неодушевени 
предмети, както тюмбекия, терезия, бахчия, постакия.

В случаите, когато е прибавена към имена за означаване на 
лица, придава оттенък на пренебрежително отношение, като урус-
пия, гювендия. Сред наставките, образуващи нови съществителни 
с фиксиран ж. род, са и –ина/-иня/-кина - например баждаркина, 
достакиня, баждарина, дембелкиня, наст. -ица като гюловица, 
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наст. -ница, с която от основа заемка са образувани български 
съществителни имена, означаващи място, където се извършва 
дейност, като тюфекчийница, налбантница, килимарница, наст. 
-джийка, която е един вид корелатив на –джия, и е образувала 
лексеми като ханджийка, бостанджийка, механджийка, мутаф-
чийка. С ограничена употреба са наст. -етина (виранетина), -етия 
(виранетия), -а (Бюлбюла, ханъма), -вица (пачавица), -ца (спахий-
ца), -арка (кюмбарка), -шчина (дервишчина).

Независимо от естествения род, съществителни за мъжки 
и женски род са образували с наст. -джийче и –че съществителни 
конкретни от среден род като ханджийче, багджийче, бюлбюлче, 
ахърче. Продуктивна наставка, допринесла за процеса на адаптация 
на персийските заемки в българския език, е и наст. -ство, която е 
образувала абстрактни съществителни от ср. род като спахийство, 
бостанджийство, налбантство.

Прави впечатление морфемното разнообразие при обра-
зуването на основата на ирански по произход заемки на същест-
вителни нарицателни умалителни имена. Така както наст. -
джийче и –че образуват едновременно съществителни от ср. род 
и умалителни имена, така двойноумалителната наставка –ченце, 
наред със съществителни нарицателни от ср. род, образува също 
и умалителни съществителни като парченце, туршийчица, ибри-
шимченце.

Умалителни имена от съществителни нарицателни от ж. р. и 
от м. р. образуват и наставките –ка/-ийка като чаршийка, сермийка, 
ешмерийка, менгушка, чибучка, наставките –ца/-ица като пачица, 
тасмица, бахчица, чохица, парица, замбица; наставката –ичка 
кабаничка, тестемеличка, наставката –ниче като хамбарниче, 
наставката –нце като кьошенце, наставката –ец като первазец, 
пилафец, карпузец. С много ограничена употреба са наставките 
–ко (аждерко), -чек (б�ул�бул�чек), -джиец (кавгаджиец). Налице 
са и случаи на образуване на умалителни съществителни от една 
и съща основа с различни наставки като хамбарец, хамбарче, хам-
барниче; менгушка, менгухче; нишанче, нишанец. 
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Макар и много ограничено, интересно е образуването на 
увеличителни съществителни от заетите лексеми като тюфечище, 
ханище, бостанище, кепчища, девище.

Наред със съществителни нарицателни, словообразуването 
от ирански по произход лексеми в българския език е обхванало и 
съществителни имена като Бадо, Бади, Бадьо, Сириджан, Зеро, 
Зерьо, Наро, Дервишко, Бюлбюла, Гюла, Гюлка. Особено силно 
иранско влияние в словообразувателен аспект има при фамилните 
имена. Почти всяка заета лексема е образувала с българските су-
фикси –ов, -ски, -лиев, -джиев фамилни имена, по-интересни от 
които са: Келлев, Пешкирев, Киманов, Ленгеров, Папукчиев, Тю-
фекчийски, Ханджийски, Мутафчийски, Чардаклиев, Дертлиев, 
Туршеджиев.

Налице са случаи, при които някои лексеми заемки са 
в основата на повече фамилни имена - например Керванджиев, 
Чорапов, Чорапчиев; Карпузов, Карпузанов; Гюляшки, Гю-
лов, Гюлджиев, Гюлбаров; Пенджуров, Пенджерков; Пилафов, 
Пилафски; Джанъмов, Токлуджанов, Джананов, Джансъзов, Кара-
джанов, Делиджанов.

Афиксацията при образуването на прякори и прозвища 
от основата на лексеми заемки от персийски език през турския 
в българския език е много разнообразна - например Дервенко, 
Папуча, Дервиша, Барабара, Мюждеджи, Пуршеджи, Баждера, 
Явера, Ендезьо, Карпузан. Същата характеристика се отнася и за 
местните имена, образувани от заемки с българска морфема су-
фикс - например Дервеня, Каназирите, Ергиванлък, Булгурника, 
Кьошковете, Севлиево, Баждари, Келимцата, Килиманци, Дервиш-
ца (река).

След съществителните нарицателни и собствени имена 
най-многобройни по численост сред иранските по произход заемки 
са прилагателни. Повечето от тях са адаптирали в българския език 
по моделите на българската морфологична система, като най-често 
използвани наставки са –лия - например кевгирлия, пуллия, чар-
даклия, пехрислия, намлия, пуллия, зиллия, первазлия, наст. -ски и 
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–джийски, като зандански, спахийски, харманджийски, или много 
близката до тях наставката –шки, както чифлишки, чирашки.

Разпространена е и словообразувателната наставка за при-
лагателни имена –ен - например чохен, тафтен, гивгирен, булгу-
рен, мешинен, нишастен. Макар и много рядко, но в процеса на 
адаптация на прилагателните са употребени и наставки, които са 
произвели единични лексеми, като наст. -нат (кишелнат), -овит 
(кишовит), -ак (дембелак), -осан (пулосан), -нист (ебенист, от аба-
нос), -ест (абрашест, чадърест), -ен (тирен, -а, чорапан), -ав (зер-
дав), -и (живачи), -ов (дарчинов, гюлов), -лив (дертлив).

Както беше отбелязано в Раздела „Части на речта“, в бъл-
гарския език не са заети персийски глаголи, а индиректно гла-
голи суфикси, които впоследствие са се субстантивирали. Но на 
българска почва са образувани глаголи от именни основи на лек-
семи заемки с наставка –ува, като чиракувам, дембелувам, джум-
бушувам, с наст. -осам, като вераносвам, лафосвам, чифтосвам, с 
наст. -диса, която в българския език е прибавена към адаптирала 
вече в турския език глаголна форма, като например назландисвам 
се, зорландисвам се, вераландисвам, или към конвертирани лексеми 
заемки без морфологична промяна в турския език - например ни-
шандисвам, лекедисам.

Освен това на българска почва от персийски по произход 
заемки са образувани глаголи, деграматикализирани по отношение 
на една от основните си функции - да изразяват темпоралност и 
имат най-често пейоративно значение, като кяря, униша (от перс.-
бълг. нишан), мешя (от перс.-бълг. меше), пердаша (от перс.-бълг. 
пердах), лафам (от перс.-бълг. лаф). Интересна глаголна форма 
е произвело съществителното „чул“. Наред с глагола „чулясам“, 
„чулясвам“ и отглаголната форма „чулясване“, налице е и глагол 
„чуля“ със значение „покривам със...“.

Наред с глаголите, в българския език са налице и отгла-
голни форми, образувани от заемки имена като зехиросване, по-
дервишване, чаршафосване. На българска почва са образувани 
възвратни глаголи и по префиксалния способ - например глагола 
„разкалапушвам се“, „разкалапуша се“ със значение „отпускам 
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се“. Глаголът е образуван от перс. лексема заемка в българския 
език калапушник „вид плетена шапка“, с представката –раз и въз-
вратната частица „се“.

Така също от наречието барабар (перс. б�р-а б�р), наред 
с производните глаголи барабаря, барабаря се, по префиксалния 
способ са образувани и глаголите избарабарвам се, поизбарабаря 
се, сбарабарявам се, сбарабаря.

Интересна глаголна форма с префикс, образувана в българ-
ска езикова среда, е глаголът подмая (от перс. майе, бълг. мая). 
Поради обстоятелството, че турският език е изгласно аглутинативен 
и не му е присъщ способът префиксация, подобни глаголни форми 
се образуват описателно - бълг. „сбарабарявам“ в турския език би 
могло да се изрази с описателната конструкция beraber ha�e getirmek 
„съвместявам; поставям на едно място; създавам условия да са 
заедно“ или бълг. „подмая“ в турския език се изразява с глагола 
maya�amak, което е от перс.-тур. maya, словообразувателната на-
ставка за глаголи –la и суфиксът за инфинитив –mak.

От направения морфологичен анализ е очевидно, че не 
всички заети персийски лексеми в българския език са се включили 
в еднаква степен в българската морфологична система. Сред тях 
има заемки, които от една именна основа са образували и деривати 
на съществителните, и прилагателни, и глаголни форми, като на-
пример съществителното зенкьор от перс. зийанкар е пренесло обра-
зуваното в турския абстрактно съществително зенкьорлук (тур. 
��yan�ârlı�), а на българска почва е развило прилаг. зенкьорски, 
глаг. зенкьоровам, отглаголно съществително зенкьорство; същест-
вително джамбаз (от перс. джан-баз, тур. canba�) в българския език, 
наред с пренесената от турския език джамбазлък, има деривати като 
джамбазин, джамбазче, прилаг. джамбазки, глагол джамбазувам, 
фамилни имена Джамбазов, Джамбазки, Джамбазовски, местни 
имена като Джамбазки дол, Джамбазко дере; съществителното ба-
рут (перс. барут, тур. barut), което наред със заетата от турския 
език барутана (barut�ane) е образувала на българска почва калката 
„барутница“ и още производните барутец, барутчия, барутлиев, 
барутчийски.
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Една част от заемките дотолкова са уседнали в българския 
език, че са развили специфична за българските лексеми морфоло-
гия, например като лексемата „кьосе“ - кьосав, кьосер, кьосерляк; 
лексемата „зарзала“ - зарзалина, зарзалуда, зарзалия, зарзалийка, 
зарзалуйка, собствено име Зарзалина и фамилно име Зарзалиев. 
Много и специфични са производните на съществителното нари-
цателно „зарзават“, като зарзавана, зарзаванка, зарзаватчия, зарза-
ватчийка, зарзаватчийче, зарзаватчийница, зарзаватен, зарзават-
чийски, зарзаватлия, зарзаватен, зарзаватчийство, а така също и 
фамилното име Зарзаватчиев.

2. Морфолого-синтактичен способ за словообразуване 
(словосъединяване)

Словосъединяването е характерна форма на словообразу-
ване за персийския език. Има специфична конструкция и се нарича 
иза�ет. Терминът „изафет“ има арабски произход и означава 
„допълнение“. Всъщност изафетът е морфолого-синтактично обра-
зувание, вид атрибутивна връзка (обикновено между две същест-
вителни), при която има значение редът на компонентите.

Типично за изафетната конструкция е това, че тя е пост-
позитивно словосъединение, в което следващият член на изафета 
определя, допълва, конкретизира семантиката на предшестващия, 
като в резултат се образува нова дума, както перс. хорд-е хаше, 
бад-и хава, б�р-а б�р, джам-е к�н (джам-е м�кан), гав-ъ сале, емир-
и ахур, с�бз-и джат.

В процеса на трансференцията си, още в турския език 
заетите лексеми адаптират и губят специфичния си морфолого-
синтактичен облик на изафетна конструкция. Така например гор-
ните лексеми в турския и респ. в българския език изглеждат ка-
то тур. �urda�a� > бълг. ардауш, тур. bedava > бълг. бедева, тур. 
beraber > бълг. барабар, тур. came�ân > бълг. джамекян, тур. ��sele 
> бълг. кьоселе, тур. �mra��r > бълг. имрихор, тур. �er�evat > бълг. 
зарзават.

В съвременния персийски език изафетните конструкции 
са разнообразни. За заемките в турския и българския език са спе-
цифични предимно определителните изафетни конструкции. Още 
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в езика източник, в резултат на „устойчива субстантивация“ [Коно-
нов, 1956, 129], те преминават предимно в категорията на същест-
вителните. В порядъка на търсене на адекватно съответствие в 
българския език, Дж. Сайяр [1982] нарича изафетните конструкции[1982] нарича изафетните конструкции1982] нарича изафетните конструкции] нарича изафетните конструкциинарича изафетните конструкции 
без управление „именно-приложни словосъчетания“ [222].[222].222].]..

Друг тип словоформи, заети от персийския през турския 
език, са такива, които са създадени по принципа на прилагането. 
Те са много разнообразни по отношение на компонентите на компо-
зита. Така например налице са заемки, резултат от директно слово-
съединяване на числителни и съществително, както е перс. чар-
паре (тур. �alpara > бълг. джампара), перс. ч�хар-чубе (тур. �er�eve 
> бълг. черчеве), перс. до-баре (тур. dubara > бълг. дубара) или от 
съединяването на две числителни като перс. до-шеш (тур. d��e� > 
бълг. дюшеш), перс. до-се (тур. d�se > бълг. дюсе).

Често срещана е конфигурацията на словосъединяване 
между прилагателно и съществително, както перс. б�д-хуй (тур. 
bed�uy > бълг. битювие), перс. тиз-аб (тур. �e��ap > бълг. кезап), 
перс. з�рд-алу (тур. �erdal� > бълг. зарзала), а така също и между 
две съществителни - например перс. аб-дест (тур. abdest > бълг. 
абдес), перс. вишне-аб (тур. v��nap > бълг. вишнап), перс. х�р-г�лле 
(тур. �er�ele > бълг. хергеле).

Както се вижда от илюстративния материал, и изафетните 
конструкции и словосъчетанията на принципа на прилагането са 
се декомпозирали в процеса на трансференцията и адаптацията и 
са загубили изконно-първичния си морфолого-синтактичен облик. 
Като резултат тяхната сложна структура може да се разкрие само 
посредством лингвистичен анализ. Единствено чрез такъв анализ 
могат да се определят като сложни словообразувания заетите от 
персийския език лексеми като бълг. мирза (>ар.-перс. емирзаде), 
бълг. гюлап (перс.г олаб), бълг. хайвер (перс. хай-е вар), бълг. пар-
цал (перс. пар-е сал), бълг. шибой (перс. ш�б-бу), бълг. чаршав 
(перс. чадор-ш�б).

Сред разпространените словосъчетания, заети от персий-
ския език, са тези, на които като втори компонент се явява перс. 
хане „къща; помещение; отделение“, както при перс. хасте-хане 
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(тур. �astane > бълг. хастане), перс. бархане (тур. bar�ana > бълг. 
бархана), перс. дж�бе-хане (тур. cepane > бълг. джепане), перс. 
чай-хане (тур. �ay�ane > бълг. чайна), перс. шеш-хане (тур. ���ane > 
бълг. шишане). Интересно е „тройното“ словообразуване при перс. 
голаб-хане, което е от перс. гол „роза“, перс. аб „вода“ и перс. хане 
„помещение, отделение“, което в турския език е адаптирало като 
��lab�ane и е заето в българския език като гюлабхана „розоварна“.

Налице са и случаи на сложно словообразувани лексеми с 
перс. компонент „хане“, но с основа (първи компонент) неперсий-
ска по произход - например перс. г�хве-хане, където г�хве е араб-
ска дума (тур. �a�ve�ane > бълг. кафене). Същата по характер 
композиция се наблюдава и при перс.с�ла-хане, с�ллах-хане (тур. 
sal�ana > бълг. салхана), където с�ла, с�ллах е арабска по про-
изход.

От персийския език чрез посредничеството на турския са 
заети и сложни лексеми с втори компонент перс. наме „писмо“, 
както салнаме (от тур. salname > бълг. салнаме). Част от заетите 
от този словообразувателен модел лексеми са арабско-персийски 
поради изконния арабски произход на едната лексема компонент, 
която впоследствие е заета в персийския език и функционира като 
персийска, както емир-наме (тур. em�rname > бълг. емирнаме).

Към сложните думи заемки от персийския през турския в 
българския език спадат и онези лексеми, които в езика източник 
са образувани също от два компонента, като единият е глаголна 
основа. Част от тях представихме в други раздели на изследването. 
Към тази категория спадат още и бълг. келепошка - от перс. кäлле и 
перс. пуш, което е основа на сегашно време на перс. глагол пушидäн 
„покривам, надявам“; бълг. ментеше от перс. бäнд и перс. кäше от 
глагола кäшидäн „тегля, дърпам“; бълг. измикяр от арабско-пер-
сийското хидмет, хизмет и перс. глагол кäрдан „работя, правя 
низ“; бълг. ядец от перс. йад-аст (-ест) „помни!“; бълг. зенкьор от 
перс. зиян и глагола кäрдан. В тази група спадат и сложните лек-
семи заемки с втори компонент дар/тар, който е основа на сегашно 
време на персийския глагол даштäн „имам, притежавам, държа“, 
като бълг. тезгяхтар, байрактар, чултар, чохадор, сердар.
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Част от лексемите, образувани по морфолого-синтактичен 
способ, съдържащи ирански (персийски) елемент, са образувани 
на турска почва, като напр.тур. yelpa�e > бълг. елпезе от тур. yel 
и перс. пазе от глагола б�зидан; тур. t��e �pl�� > бълг. тиреплик от 
перс. туре и тур. �pl��; тур. bey�ade > бълг. бейзаде от тур. bey и 
перс. заде; тур. s�tla� > бълг. сютляш от тур. s�tl� и перс. аш.

Сред тези случаи е и словосъединяването на турска почва, 
при което единият компонент е персийски по произход, а другият 
е чуждица - например тур. berber�ane > бълг. берберхана, където 
berber е от итал. barb�ere.

На турска почва по този модел са образувани и тур. darp�ane 
от ар. > перс. з�ррб и перс. хане > бълг. тарапана; тур. m�ralay от 
ар. > перс. em�r и тур. алай > бълг. миралай; тур. na�a�yere от перс. 
нахаг и тур. yer(e) > бълг. нахакере.

Основен признак, по който се съди, че горните лексеми за-
емки са образувани на турска почва, е както турският елемент в 
структурата им, така също и липсата на тези лексеми в наличните 
източници. По същата причина към тях могат да бъдат прибавени 
и тур. ��sedar > бълг. киседар, тур. ��lermen� > бълг. килермения, 
тур. �ulampara > бълг. Клумбарски, тур. ���ad�r > бълг. чаудар, чо-
хадар.

На турска почва са образувани и сложните думи като тур. 
ra��ele > бълг. разгеле от перс. раст и тур. �ele, което е 3 л. ед. ч. 
на желателно наклонение от тур. глагол �elme�, тур. n�bet �e�er�, 
образувано по способа на управлението от тур. n�bet и перс. ш�к�р 
> бълг. небет шекер, тур. �ammadde, образувано по способа на при-
лагането от перс. хам и тур. madde, основа на която в българския се 
е развило фамилното име Хамадиев.

Налице са и случаи на калкиране на турска почва на пер-
сийско словообразуване - например тур. men��l�ane е по перс. м�н-
зилгях, където перс. -гях е суфикс със значение „място; -за; -където“, 
и е близко по семантика на перс. хане. Извън контекста на темата 
„калкиране“ ще отбележим, че перс. м�нзел е от ар. нюзюл.

В процеса на трансференцията от турския към българския 
език са пренесени сложни лексеми, съдържащи персийски еле-
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менти, образувани на турска почва по гореописаните способи на 
прилагане и съгласуване, които в българска езикова среда са адап-
тирали по българските езикови закони като ен кехая, керван къран, 
керван сарай, келлешекер, бостаджибаши, алтън гердан, гюлфи-
данче, гюлсую, джан-аладжия, бахтъмъза, дембелхане, ибрикчи 
баши, бостан коркусу, чарши аасъ, ара бахче, имрихор агасъ, дели 
зорна, Гюлчерели (СИ), Сриджан(СИ).

Процесът на словосъединяване по способа на калкирането 
продължава и на българска почва, където са образувани сложни 
глаголи с персийски елемент в структурата си като аинк чиня, 
ахенк сторвам, развалям абдес, стоя диван, стоя диван чапраз; опре-
делителни словосъчетания по способа на съгласуването като сре-
бърни чапрази, бостанско плашило, миши гюл, чифтелия пищов, 
сукнен минтан, гюлова вода, самодивски живак, чифтер ченове. С 
персийски по произход елементи в българския език са образувани 
и определителни словосъчетания по способа на прилагането като 
бисер гердан, голям кяр, бял джигер, кезап жълтици, под кехая; 
словосъчетания между съществително име от перс. основа и бълг. 
глаголна форма, като мами керванка, губи керван.

Интересни в морфолого-синтактичен аспект са сложни-
те словообразувания, съдържащи персийски елемент и турската 
лексема ba� „глава; главен“, която в структурата на словосъчета-
нието функционално се доближава до морфологичните средства 
за словообразуване и според А. Кононов се е превърнала в именна 
морфема [Кононов,1956,127],кактоприкерванбашия,ибрикбашия,[Кононов,1956,127],кактоприкерванбашия,ибрикбашия,Кононов, 1956, 127],кактоприкерванбашия,ибрикбашия,],кактоприкерванбашия,ибрикбашия,, както при керванбашия, ибрикбашия, 
устабашия, бостанджибашия.

Сложни образувания с основа персийска заемка или съдър-
жащи персийски елемент са и местни имена като Чифлишко 
бранище, Дервишка могила, Джамбазко дере и фамилни имена 
като Пирин(ч)дишлиев, Таромаров, Токлуджанов, Гюлбаров, 
Гюлфиданов, Атешкаиклиев.

Третият способ за образуване на нови имена в процеса на 
трансференцията на лексеми от персийския език през турския в 
българския език е лексикосемантичната конверсия, която обхва-
ща случаите на пренасяне на лексемите в собствения им фоне-
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тико-морфемен строеж и контекст, без да бъдат включвани в дер-
ивационни отношения със словообразувателната система на езика 
приемник, но функциониращи в него като нови думи, с различно 
близка или отдалечена семантика.

Предвид обстоятелството, че заемането между трите езика 
е ставало на основата предимно на билингвизъм и конвергентно 
развитие, не може да се разчита на силно и масово отдалечаване 
на заетите лексеми от семантиката им в езика източник. Лекси-
косемантичната конверсия при заемането на персийски думи в 
българския с посредничеството на турския език е реализирана 
предимно в случаите на семантикотрансформационните процеси 
като метонимия, метафора, синекдоха, както българското калемкяр 
със значение на „женска копринена кърпа за глава“, което я прави 
нова лексема в сравнение с перс. калемкяр „щампована басма“ и на 
тур. калемкяр „художник, гравьор“ или бълг. джартазан „бъбрив“ 
е метонимична конверсия на тур. cartazan със значение „който 
има високо мнение за себе си; който парадира, говори високо“. 
Лексемата не фигурира в персийския език, но е словосъздадена на 
турска почва от перс. джар и перс. занг или от перс. глагол джар 
зедäн, но все със значение „викам; високо и шумно обявявам“ и е 
различно от бълг. значение „бъбрив“.

Примери за наличието на случаи на лексикосемантична 
конверсия са и бълг. джанфез и тур. can�es със значение „вид 
копринен плат“, които са различни, нови думи в сравнение с перс. 
джан-фäза „радващ, предизвикващ възторг“; бълг. ходжа „мо-
хамедански свещеник и учител“ с идентично значение и тур. h�ca 
са конвертирани от перс. хадже „господин; стопанин; евнух“; 
бълг. кяр „печалба, придобивка, облага“ е близко до турското к�r 
по отношение на значенията „изгода, полза“ и са конверсия на мно-
го различното от перс. кар „дело, работа, труд, занятие“, както и 
бълг. лексема дзвана „лозарско ножче“, която е метафорично кон-
вертирана перс. лексема зäбане „езиче на ключалка; жп стрелка“ 
през тур. zeban „език“.

Като примери за лексикосемантична конверсия от персий-
ския език през турския в българския език могат да бъдат посочени 
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още бълг. керхане, което наред с други значения, означава и 
„публичен дом“. В турския език лексемата kerhane съществува 
само със значение „публичен дом“, а в езика източник - персийския, 
кархане означава „фабрика, завод, предприятие;манифактура“; бълг. 
пердах с основно значение „бой“ е конвертирана по отношение на 
перс. пäрдахт „блясък, гланц“ и тур. perdah „полировка, гланц“. 
Пример за конвертиране на лексеми е и бълг. пафти, което и като 
семантика, и по отношение на граматична категория е различно 
от перс. бафте - вж. бълг. пафти „метална тока за женска украса; 
украсени метални плочки за закопчаване на женски колан; ча-
прази“, което е и основно значение на тур. pa�ti, а перс. бафте 
„тъкaн; усукан; оплетен“ е причастна форма от перс. глагол баф-
тäн. Идентична е и лексикосемантичната характеристика на бълг. 
зивро „ненагледно, хубаво, красиво“, което и по значение, и по ка-
тегориална принадлежност е различно от тур. ziver „украшение, 
украса“ и перс. зивäр „украшение; аксесоар“.

Третият раздел на морфологичното описание предвижда 
характеристика на трансференцията и адаптацията в аспекта на 
словоизменението, като се проследи преди всичко кои граматични 
категории се пренасят, как се променят и какви нови категории 
възникват. Последното се отнася най-вече за съществителните и 
прилагателните имена, които в персийския и турския език не се 
различават по род и не се съгласуват. Описанието засяга и другите 
граматични категории като число, определеност, неопределеност, 
степенуване на прилагателните, лице, число и време на глаголите.

Поради обстоятелството, че изследването е контактолинг-
вистично, в съпоставителен план трябва да се отбележи, че за пер-
сийския език е специфична категорията число, принадлежност 
(съотнасяне), за турския език специфични граматични категории 
са число, принадлежност и падеж, а за българския език специ-
фични граматични категории са число, род, определеност. В този 
смисъл персийските лексеми заемки, преминавайки през турския 
език, остават по-близо до изходната си форма, т. е. не претърпяват 
промени по отношение на число, падеж и принадлежност, с из-
ключение на лексемата джан, която в турския език е приела 



161

наст. за 1 л. ед. число, и в този си вид като canım е преминала в 
българския език. По принцип заетите от ирански езици и пре-
димно от персийския език в турския лексикален фонд лексеми, 
функционирайки в системата на езика, се подчиняват на законите 
на турската граматика, но извън контекста на турската езикова 
система са запазили изконната си форма.

В българския език адаптацията на заемките съществителни 
се е реализирала предимно като родова. При включване на съ-
ществителните към един или друг клас думи по отношение на 
категорията род, определяща роля са играли характерът на крайния 
звук и физиологичният пол на одушевените предмети. По правило 
съществителните, завършващи на съгласна, се считат от м. р., както 
чадър, сеймен, папуч, чардак; завършващите на гласната –а(я) се 
възприемат като от ж. р. - например тасма, харма, лала, камха, а за-
вършващите на –о, -е - от ср. род, както тюмбеке, сермайе, номуне, 
ренде. Определени по тези признаци по-голямата част от заетите 
лексеми в българския език е от м. род, следващата по честотност 
група е от ср. род, а най-малко заемки са от ж. род.

В процеса на адаптация в българския език, веднъж отнесени 
към категорията род, част от персийските лексеми впоследствие го 
променят в резултат от включването им в деривационната система 
на българския език, както баждар (м. р.), баждарка (ж. р.) или тюм-
беке (ср. р.), тюмбекия (ж. р.), дост (м. р.), достакиня (ж. р.), сер-
майе (ср. р.), сермия (ж. р.).

Заетите от персийския език в турския лексеми нямат инди-
кации по отношение на категорията число (изкл. перс. с�бзиджат > 
тур. �er�evat > бълг. зарзават, което е перс. мн. число).

Включени в деривационната система на турския език, за-
емките се променят по число по всички способи за изразяване на 
категорията число в турския език. По същия начин, адаптирайки 
към българската езикова система, персийските по произход лексе-
ми се променят по число в зависимост от изискванията на кон-
текстуалната среда. Някои от тях са адаптирали и към системата за 
образуване на мн. число в говори като родопския - например чêн-
гелê, журапе, чен�е, чеп�е, наред с чанове, чепове (РР). В резултат 
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на промяната, която настъпва с включените в парадигмата „число“ 
лексеми заемки, в зависимост от типа окончания не всички из-
глеждат еднакво вписани в турската езикова система, както ханове, 
бостани, ибрици, но и бачове, мейви, епеци.

От персийския език през турския в българския език лек-
семите са заети без показател за определеност. В процеса на адап-
атцията, в българския език персийските лексеми заемки приемат 
членна форма, която им придава определеност, както напр. бахча-
та, аждера, кьошка или ханджията, бахтът, гюллето. Има заемки, 
които в качеството си на прозвища и други названия са се изменили 
трайно и се употребяват само с членна форма - например Бейзадето, 
Дервиша, Каназирите, Булгурника, Кьошковете. Налице са и слу-
чаи на адаптация към категорията определеност в българските 
говори, като жиханас (от перс. жихан).

Макар и много ограничено, само чрез няколко звателни 
форми, може да се каже, че персийски лексеми заемки са се про-
менили и по падежа - например ханджийо, бостанджийо, бюлбюльо, 
аждерко или базиргянину, кешишину.

Прилагателните (непроизводни), персийски по произход, 
числено не са многобройни в българския език. Специфична грама-
тична категория на прилагателните имена и на трите езика е сте-
пенуването. И в турския и в българския език са заети адективни 
форми предимно в положителна степен, с изключение на перс. 
б�ттер (тур. beter, бълг. бетер), което е сравнителна степен на перс. 
бäд „лош“.

В процеса на адаптацията си в турския език персийските 
заемки се включват в системата на словоизменение на езика, без 
това да остави трайни следи в тяхната категориална принадлежност 
и функция.

В системата на българския език прилагателните заемки от 
персийски произход се променят както българските прилагателни 
по категориите род, число, определеност като виранетина, пайтаци, 
чапрашъка.

За персийския и за турския език не е характерна катего-
рията „вид“ на глагола. Заетите индиректно от персийския език 
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глаголни основи (3 л. ед. ч. сег. вр.) и образуваните в езиковата3 л. ед. ч. сег. вр.) и образуваните в езиковата л. ед. ч. сег. вр.) и образуваните в езиковата ед. ч. сег. вр.) и образуваните в езиковатаед. ч. сег. вр.) и образуваните в езиковата ч. сег. вр.) и образуваните в езиковатач. сег. вр.) и образуваните в езиковата сег. вр.) и образуваните в езиковатасег. вр.) и образуваните в езиковата вр.) и образуваните в езиковатавр.) и образуваните в езиковата 
среда на турския език глаголи от персийски именни основи, след 
трансференцията в българския език в по-голямата си част добиват 
индикация за вид, като например зорландисам, назландисвам се, 
мюхюрледисам. Глаголните форми, образувани в българския език 
от персийски именни основи, се реализират като българските, се реализират като българските се реализират като българските 
глаголи и се променят по вид и залог, като зехиросвам, зехироша, 
чаршафосвам, джамбазувам. За добиване на категорията „вид“ на 
глаголите допринасят и глаголните представки в българския език 
- например окепазявам се, подервишвам, позорладиша, подмая. например окепазявам се, подервишвам, позорладиша, подмая. окепазявам се, подервишвам, позорладиша, подмая.окепазявам се, подервишвам, позорладиша, подмая.

Анализът на морфологичния статус на персийските лек-
семи, заети в българския с посредничеството на турския език, 
довежда до общия извод, че в процеса на трансференцията и адап-
тацията си в езика посредник и езика приемник част от лексемите 
функционират със свойства и признаци, пренесени от първичната 
езикова система, а друга, по-голяма част, се променя по формално, се променя по формално се променя по формално 
граматичните белези на категориите на заимстващите езици.
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Глава четвърта

СЕМАНТИЧНИ ЧЕРТИ И ОСОБЕНОСТИ НА 
ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИРАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, 

ЗАЕТИ ПРЕЗ ТУРСКИ

Иранизмите в българския език, заети през турския език, 
се характеризират със специфична семасиологична и ономасио-
логична структура поотделно и на етапа на всеки един от кон-
тактуващите езици, която структура впоследствие се модифицира и 
видоизменя последователно от език към език в процеса на нейната 
трансференция и адаптация.

Раздел първи
Семасиологични черти и особености на лексикалните
иранизми в българския език, заети през турски
Основна категория на семасиологията е лексикосемантич-

ната структура, схващана като единство от семантична структура 
- крайно число значения и материална форма на думата, която ре-
ално съществува чрез лексикосемантичните варианти.

По обем (в зависимост от броя на значенията) лексикосеман-
тичните структури биват прости, т.е. материалната форма на думата 
се съотнася, има, притежава едно единствено значение, и сложни, 
т.е. една и съща форма на думата притежава и носи повече от едно 
значение, или тук е налице полисемия [по-подр. Георгиев, 1993;[по-подр. Георгиев, 1993; 
67-68; Пернишка, 1986].

В процеса на заемането става преминаване на прости и 
сложни лексикосемантични структури, като и едните, и другите 
може да претърпят или да не претърпят промени. Наличието и 
характерът на тези промени може да се установи чрез съпоставяне 
на лексикосемантичните структури на думите, които те носят в 
езика източник и в заимствуващите езици, като наличието на общи 
черти или на тъждественост ни дава основание да говорим за се-
масиологична трансференция, а различията - за семасиологична 
адаптация.
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Семасиологичната адаптация се реализира чрез два вида 
промени - количествени и качествени, откъдето се получават съ-
ответно и два вида адаптация - количествена и качествена. При 
количествената адаптация, която настъпва в процеса на преми-
наване на заемките от езика източник към заимствуващите езици, 
лексикосемантичната структура губи откъм броя на съдържащите 
се в нея значения. 

При качествената адаптация, която настъпва в процеса 
на функциониране на заемките, се наблюдава стесняване или раз-
ширяване на преките значения с нови или допълнителни, или пък 
по метонимичен, метафоричен и елиптичен път възникват пренос-
ни значения. 

Сравнително-съпоставителният семасиологичен анализ на 
заемките изисква като първи етап разработване на лексикосеман-
тичните им структури в съпоставяните езици. Като следващ етап 
предполага отнасянето на думите към съответните типове резултати 
от развитието и промените на значенията им и описването на ти-
повете семасиологична еволюция на значенията на заетите лек-
семи.

В процеса на анализа на лексикосемантичната структура 
на трансферираните заемки се установява, че тя е изградена от 
едно или повече значения. В зависимост от броя на значенията, с 
които са заети от езика източник - персийския, те могат да бъдат 
определени като прости и сложни. Сред персийските заемки в 
българския език като прости, т. е. изградени от едно значение, 
могат да бъдат посочени перс. астäр „подплата“ (бълг. хастар), 
перс. тäндорост „здрав, силен“ (бълг. тендирис), перс. бäха „цена, 
стойност“ (бълг. паха), перс. пäрхиз „диета“ (бълг. пехриз.).

Като сложни, т. е. изградени от повече от едно значение,, 
могат да бъдат посочени перс. бäнд (бълг. бент), заето в българския 
с 11 значения: 1. основа на сег. време на глагола бäстäн „свързвам, 
съединявам; преграждам; приписвам“; 2. връзка, възел; 3. превръз-
ка, бинт; 4. ремък; 5. глава, параграф; куплет; строфа; 6. способ; 7. 
въже; 8. преграда, стеничка, синур; 9. бент; преграда; 10. комплект; 
11. хитрост, уловка (ПРСл, 73); перс. майе (бълг. мая) с 8 значения: 1. 
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същност, основа, принцип; 2. причина, произход; 3. квас, закваска; 
4. суроватка; 5. капитал; 6. количество; степен; 7.муз. ключ (ПРСл, 
450); перс. мохр (бълг. мюхюр) със 7 речникови значения: 1. печат, 
щампа; 2. пломба; 3. отпечатък от пръсти; 4. невинност, девственост; 
5. купчинка глинена пръст, взета от почвата на Кербеля, към която 
шиитите доближават чело при молитва (ПРСл, 545).

При семасиологичната адаптация част от персийските лек-
семи заемки са се реализирали в българския език със значенията си 
от езика източник, понякога с малка конкретизация на функцията, 
както перс. чар-чубе „дървена рамка“, тур. çеrçevevee с общо знач. 
„рамка“, бълг. черчеве „рамка на прозорец“; перс. фäнджан „чашка“, 
тур. fincan „чашка“, бълг. филджан „малка чашка за кафе“; перс. 
мей-хане „кръчма, винарница“, тур. мeyhane�бълг. механа „кръчма, 
пивница“, перс. тäмбаку�тур. tömbeki�бълг. тюмбеке, тюмбекия 
„вид тютюн за наргиле“; в българския език наречието нахакере е 
със същото значение - „напразно“, както и тур.-перс. нахаг-yere; 
бълг. съюз макар е със същите значения както и перс. мäгäр „нима; 
може би; ако не; а пък то“; перс. нештäр, ништäр „скалпел“ е 
запазил същото значение и в тур. ne�ter и бълг. нещер.

В процеса на заемането през турския в българския език част 
от простите лексикосемантични структури преминават в сложни.. 
Това взаимно проникване на прости и сложни лексикосемантични 
структури е съществената част на процеса на качествената сема-
сиологична адаптация. Тя се реализира в процеса на преминаването 
на заемките от персийския към турския и българския език, при 
което в някои от случаите пък лексикосемантичните структури са 
загубили числено откъм броя на съдържащите се в тях значения, 
т.е. те са се редуцирали.

В зависимост от това дали броят на останалите значения е 
единица или не, редукцията бива пълна или частична, самата струк-
тура напълно, съответно частично редуцирана.

Пример за частично редуциране броя на значенията са на-
пример перс. бограхани, бурани със значения: 1. склад; 2. партида 
стока; 3. чанта за покупки; 4. �ош. В турския език тя е заета като 
borani, с три значения: 1. голям изоставен кервансарай; 2. керван, 
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натоварен със стока; 3. нещо като склад, а в българския бурхана, 
бархана се реализира с две значения: 1. навес; 2. голяма неуютна 
сграда; разнебитена къща. Очевидно в случая редуцирането е съ-
проводено и от изместване на значенията от езика източник.

Частично редуцирани са и значенията на перс. гердäк - 1. 
кръгла шатра; 2. брачен чертог, а в турския и българския език - 
съотв. gerdek/гердек, се реализира само с едно значение - „брачно 
легло“. Перс. сомбол, който и в турския език (s�mb�l) има значения 
на: 1. градинско цвете; 2. коси на красавица, а в българския лексе-
мата зюмбюл има значение само на „пролетно градинско цвете с 
кичести цветове“. Перс. джäван-мäрд със значение „благороден, 
великодушен; смел, мъжествен; доблестен“ се е субституирало 
чрез тур. cömert „щедър“ и е развило прен. значение „благодатен, 
плодотворен�, а в бълг. джумерт е останало само значението „ще-
дър“.

Интересен пример за стесняване на семантиката е и перс. 
хара - 1. гранит; 2. вид копринена материя, моаре, което в турския 
се реализира също с две значения, но свързани метонимично с пер-
сийската семантика - например тур. hare: 1. вълнообразен отлив; 
вълнообразен рисунък (на материя, хартия, мрамор); 2. моаре, а 
при бълг. харе е останало само значението „материя“.

Редуцирането на броя на значенията не винаги означава 
редуциране и на самите значения. Налице са и случаи, когато ед-
новременно с редуцирането броя на значенията на заемката от 
езика източник в заимствуващите езици се появява ново значение, 
като перс. гуше - 1. ъгъл; 2. мат. ъгъл; 3. намек; 4. муз. инструмент; 
5. ъглов удар. В турския език kö�e има само значение „ъгъл“, но е 
образувало много словосъчетания, а в българския език заемката 
кьоше е запазила значението „ъгъл“, като в българската езикова сре-
да е добавило още две значения: „уединено място“ и прен. „тънко 
нарязана кожа, която служи за украшение“.

Прави впечатление, че при семасиологичната адаптация, 
в процеса на редуцирането броя на значенията и стесняването на 
самите значения, в заетата лексема в някои случаи настъпва ново 
преразпределение на реда на значенията, обусловено от честотата 
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на употреба в заимстващите езици - значения, които в персийския 
език са били основни, в турския и българския език са второстепенни 
или остарели.

Например в българския език значението на заемката ней 
„вид кавал“ е второ по позиция в значенията на перс. ней/най - 
1. камъш; 2. флейта; 3. гърло, гръклян, и спада към групата на 
редките и остарели думи; значението на бълг. тане и тур. tane 
„късче, парче“ е второ в редицата от значения на перс. тане.

Налице са и случаи не само на разместване на местата на 
значенията в езика приемник и посредник в сравнение с мястото, 
което заема в езика източник, но и случаи на изместване на самото 
значение на лексемата заемка в зависимост от регионалната упо-
треба и етнокултурните фактори, както бълг. кехая със значение: 
1. глава на овчари; 2. надзирател на стопанство, пазач; 3. глашатай, 
4. селски пристав. В турския език k�hya/kethuda е със значение 1. 
иконом; 2. управител; 3. председател на занаятчийския еснаф, а 
в езика източник - персийския, значенията на кäдхода са: 1. стар-
шина; 2. най-стария човек в селото; 3. глава на семейство, стопанин 
на дом; 4. женен човек.

Изместване на значението се наблюдава и при перс. чäпеш 
„едногодишно козле“, което значение е запазено и при тур. çepiç, но 
в българския език лексемата чепик има значение „мъжко яре“; или 
пък при перс. нам-дар „знаменит, славен“, което след адаптацията 
си в турския се субституира чрез тур. namdar „известен, прославен“, 
а при бълг. намдар значението е „стегнат, хубав, напет“. Интересна 
промяна наблюдаваме и при лексикосемантичната структура на 
перс. сäр-сам - 1. бълнуване; треска 2. менингит, която при тур. 
sersem е „шашнат, смахнат, оглупял; 2. разсеян; разпилян“, а в бъл-
гарския заемката серсем се реализира със значенията „глупав, безу-
мен; сбутан, смахнат; твърдоглав; завеян, налудничав“.

Както се вижда от последните примери, причината за из-
местването на значението в процеса на семасиологичната адаптация 
може да бъде и самият способ на трансформиране на значението 
- метафоричен, метонимичен, елиптичен. В тези случаи заемките, 
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навлизайки в турския и българския език, изменят семантиката си в 
резултат на преосмисляне на значението.

Така бълг. кепазе „човек без достойнство“, „позорен, без 
чест и честолюбие“, „за срам и позор“, „долен, никакъв“, „нищо-
жен“ е от случаите, когато в заимстващия език лексемата добива 
нова семантика и оценъчна характеристика. Бълг. кепазе е от тур. 
kepaze, което пък е перс. кäбаде само със значение на „лък със 
слабо обтегната тетива“. В етимологичния речник на �. �yub��lu�. �yub��lu. �yub��luyub��lub��lu�luu 
тази промяна се обяснява с аналогията: „той се промени като 
нещо, което може да се дърпа и разхлабва като лък в нечии ръце“ 
[T����, 398]. В турския език лексематаT����, 398]. В турския език лексемата���, 398]. В турския език лексемата�, 398]. В турския език лексемата, 398]. В турския език лексемата kepaze существува с две 
много различни значения, поради което те са означени като „I и 
II“. Тур. kepaze I има значения, близки до бълг. кепазе, а kepaze II е 
определена като историческа, остаряла - „лък“ [ТРСл, 533].

Тук може да бъде посочена и заетата от персийския лексема 
рäште, която има единадесет (11) значения в персийския език, 
все подобни на „нишка“, „влакно“, „фиде“, поради произхода от 
глаг. реш-тäн, ристäн, рисидäн „преда, суча нишка“. В турския 
език лексемата eri�te е пренесла значение „тъничко нарязано, из-
сушено тесто; домашни макарони“, което в българския език се е 
субстантивирало като ерище „много ситна траханa“.a“.“. 

По принципа на уподобяването е възникнало и значението 
на бълг. гюлабия „вид ябълки“ от перс. голаби „круша“, вероятно 
по признака „ароматичен“, имайки предвид семантиката на със-
тавните елементи на перс. голаби - перс. гол „роза“ и аб „вода“. 
В турския език тази лексема се е субстантивирала като gü� e�mas�� 
„вид ябълка“, букв. ябълка-роза.

В това отношение интересно е развитието на перс. куфте, 
което е от перс. глагол куфтäн „бия, удрям, мачкам, притискам, 
унижавам“, респ. прич. куфте „бит, набит, смазан, смачкан, уни-
зен“, с изместване на значението по оприличаване „ядене, напра-
вено от начукано, накълцано, смачкано месо; котлет, пържола“. 
Речниковите значения на перс. куфте са в семантична връзка с глаг. 
куфтäн и прич. куфте, а именно: 1. уморен, изнемощял, отпаднал, 
с подтиснато настроение; 2. топчета от тесто в супа; топчета от мля-
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но месо с ориз. В турския език лексемата kö�te има само значение 
„пържола; кюфте“. В българския език заемката кюфте функциони-
ра със значение, близко до знач. (2) в персийския: „пържола, печено 
или варено изделие от кълцано месо с подправки“; и още, по упо-
добяване: „пълно дете; дребен, пълен човек“.

Примери за стеснено и изместено значение в езика посредник 
и езика приемник са и перс. тäнха и тарäми-зан. Лексемата тäнха 
в персийския език има значение „самотен, единствен; самотно, 
в самота, сам“. В турския език лексемата е заета като tenha със 
значение „тихо, спокойно, безшумно (място)“, което в българския 
се е субституирало като техна и по принципа действие-резултат е 
развило значение като „място, дето няма навалица, притеснение, 
шум“, „усамотено място; спокойствие“.

Персийската лексема тарäми-зан със значение 1. дървена 
или металическа ограда, стобор; 2. перила, блюстрада; 3. градинска 
ограда; 4. решетка; 5. небе, небосвод; 6. дървен купол, свод, запазило 
в турския език първо близко значение - „къси с дебели перила“, но 
е развило второ, преносно значение - „човек, който въпреки въз-
растта си не знае нищо“ (тур. t��rabzan). При бълг. тарпазан е на-
лице редукция на броя на значенията и слабо изместване на основ-
ното значение - 1. перила, парапет на стълба; 2. пруст с парапет; 3. 
парапет на сайванта.

Гореспоменатите примери илюстрират случаи, при които 
лексикосемантичната структура на заетата лексема загубва своята 
цялост от езика източник и в процеса на адаптацията и в езика 
посредник, и в езика приемник развива ново значение, като съ-
хранява логическата връзка със значенията в езика източник. Та-
къв е и принципът на формиране на значенията на лексемите: 
хоросан „строителен материал“, от перс. хур „слънце“ и перс. сäни 
„творение, създание“, т.е. „творение на слънцето“, или бълг. скенжа, 
скенджа „уред за стягане, преса; уред, стискало за измъчване на 
затворници“, от перс. отглаг. шекäндже „изтезание, мъчение, раз-
пит с изнудване“, a така също и на бълг. рафт „полица“ от перс. 
рäф: 1. вдлъбнатина в стената за съхраняване на домашни съдове 
2. пейка от пръст, скамейка пред входа на къща, или на бълг. гериз 
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„канал за измиване на нечистотии“ от перс. кариз, кäхриз „подземен 
оросителен канал“, или пък бълг. сумпара „гласпапир“ от перс. 
сомбате, сонбаде „шмиргел; вид камък за точене“.

По същия модел е формирано и значението на бълг. джудже 
„човек с ненормално дребен ръст“, „малка люта чушка“ от перс. 
джудже „птиченце, кокошчица“, или бълг. кумбара „валчеста 
граната, снаряд“ от перс. хомбäре „глинен съд с изпъкнали стени 
за вино, вода“ и т. н.; бълг. пердах „бой; пердах на мазилка“ от перс. 
глаг. пäрдахтäн, където знач. (3) е „полирам, шлифовам“, а отглаг. 
същ. пäрдахт има знач. „полировка, блясък, гланц“. Значенията 
на турските форми, респ. ��rasan, ���ence, ra�, �er��, �ımpara, c�ce, 
�umbara, perda� съвпадат със значенията на съответните заемки в 
българския език.

В процеса на семасиологичната си адаптация друга част от 
лексемите заемки, в резултат на пренос, развиват ново значение, 
неспецифично за изходната персийска лексема, а понякога, както 
например перс. бäнде „роб“, в тур. bend „роб“, бълг. бенде „глу-
пав, наивен човек“; перс. поште, което означава „гръб; обрат-
на страна; задна част, задница“, адаптирайки се в турския език 
чрез лексемата pu�t е добило значение, което не фигурира в пер-
сийския език, а именно: „мъж, момче, които обслужва мъжете с 
обратни наклонности“, „груба ругатня“. Пренесена в българския 
с посредничеството на турския език, бълг. пушт има значение на 
„развален човек, развратник“.

Идентична е семантичната ситуация при перс. глаг. гон-
джäн „вмесвам, помествам; съдържам в себе си“, откъдето е и 
перс. причастие гонджа „обемист, които има обем, вместим�ст“. В 
турския и българския е пренесена в качеството на съществително 
нарицателно със значения: тур. g�nca „пъпка“, но и „кокаин“, бълг. 
гонджа „пъпка“, „хубава като пъпка“; или перс. чäпрас (<чеп-ю 
раст „наляво, надясно“) има значение „кръстообразна превръзка; 
портупеи; кръстообразен, накръст“.

В турския език, освен горните две значения, заемката çap-
raz е развила още „диагонал; дърводелски инструмент; вид игра; за-
копчалка на пояса“. Преминавайки през турския език, бълг. чапраз 
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е добило и развило значенията „метални украшения, с които се 
закопчава колан, пафти.; вид шев на гайтан; леко подвиване на 
две страни на зъбците на трион; нашивки от гайтани и шерити“. 
Подобно семантично развитие имат и перс. лексеми като гуй�нде, 
барут, ч�шме, перс. таротур, паре, чар-паре.

Наред с процесите на стесняване и изместване на значението, 
за заемките от персийския език е характерно и разширяване. В 
езика посредник - турския, и в езика приемник - българския, някои 
от тях получават ново допълнително значение, като съхраняват 
всички или част от персийските значения - напр. перс. сäгбан, със 
знач. „кучкар“, в турския език seymen е развило значението и наред 
с „войскова единица в еническия корпус, натоварена с грижата 
за кучетата“ е получила и ново значение: „въоръжен конник в на-
ционален костюм; въоръжени конници, водещи успешни бойни 
действия, оседлали коне“, или пък перс. гулхани „скитник“, което 
преминава в турския като ��l�an� със значение „скитник“, но още 
и „в Османската империя човек, който се занимава със затоплянето 
на баните“ и „вид ругатня“.

В българския език кюлхане е доразвило и значения като 
„негодник“, „лош, морално паднал човек“, „шмекер“, „никакъв, 
не за пред хора“, „подъл, долен човек“, „вагабонтин“, а още и „пе-
пелар: човек, що хвърлял, чистел пепелта от мадем, от рудник“. 
Разширяване на значението наблюдаваме и при перс. дулап „шкаф, 
бюфет; водно колело“ и прен. „спекулация“.

В турския език d��ap има девет (9) значения, близки до 
значенията в персийския, а освен тях още и „турникет“, „кутията 
на часовниковия механизъм; калъфка“, „сергия в покрит пазар“, 
„детска въртележка“, „хитрост“, „управление, управляване; дирек-
ция“. В българския език долап, освен „шкаф за дрехи, обикновено 
вграден в стена“ и пренесеното от персийския и турския значение 
„хитрина; интрига“, има още и значението „уред с колело за вадене 
на вода; обикновено колело за каране на воденица, тепавица; лама-
ринена кутия за печене на кафе; градински уред за поливане; уред 
за точена на коприна; дървен цилиндър за чистене на кожи при 
щавене; свод на мост между две колони“.
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С интересно разширяване на семантиката е и перс. кäм 
„малко, немного, по-малко, рядко; малък, рядък“. В турския език 
�еm означава още и „лош; непълноценен; имащ недостатък“, който 
в бълг. кемен е доразвило и значението „непоправим“. Ново зна-
чение в турския и в българския език има и перс. чераг „лампа, фе-
нер, светилник; указващ пътя“.

В турския език лексемата се е реализирала в два фонетични 
и респ. семантични варианта - �ıra� и �ıra�, като �ıra� носи значения, 
близки до персийските, а �ıra� е развило нови значения „чирак; уче-
ник“, „слуга, момче, гарсон“ и остар. „човек, заслужил пенсия за 
дълга служба в двореца или друго голямо учреждение“.

В българския език част от значенията са доразвити като 
„ученик при майстор занаятчия; слуга в дюкян; неопитен човек“. 
Тъй като много от персийските заемки в българския език са раз-
ширили значенията си, ще се ограничим с описанието на гореиз-
ложените.

Съществуват множество случаи, когато персийски по про-
изход лексеми развиват нови значения, а така също образуват и 
нови думи не в литературния български език, а в говорите. Таки-
ва например са бълг. душман, душманин (тур. d��man от перс. 
дошман) „неприятел, враг“; „лош, злобен; жесток, безмилостен“ е 
развило в странджанския говор значение „звяр, вълк“; бълг. керхане 
(тур. �er�ane > перс. кархане) „работилница; публичен дом“ пак в 
странджанския говор има значение на „прекалено широка и дъл-
га, но пуста и неудобна къща“; бълг. дервиш (тур. derv�� > перс. 
д�рвиш), освен „мохамедански калугер“, което е основно значение 
в трите езика, в българския език значи още и „дървен сарашки 
инструмент, с който се извиват ремъците“, а дервишче, което е ре-
зултат от афиксация на българска почва, образува и нова дума и 
ново значение - „железче, с абаджийска канджа, с което се пробива 
платът за копчета“; бълг. зенкьор „пакостник, вредител, разсипник“ 
(тур. ��yan�âr < перс. зийанкар) е развило и знач. „заядлив, свадлив, 
злобен“.

Нови думи и преносни значения са развили още и бълг. 
кепче „черпак, голяма дървена лъжица; метална чаша с дълга дръж-
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ка“, които значения се отнасят за тур. �ep�e, �e��e и за перс. к�фче. 
В българския език кепче е развило още и „улей на съндък, през 
който тече жито във воденичния камък“, „уред за развъртане на гла-
вина на колело“, „криво дърво на процепа, на който се слага ярема“ 
[БЕР], а в тайния зидарски говор има значение и на „стар човек, 
дядо“. Преносно значение е добило и бълг. пергел (тур. per�el, 
перс. п�ргал, п�ргар), което наред със знач. „уред за чертане на 
окръжности“, е развило и значение „дълги крака“.

Сред лексемите заемки от персийския език е силно развито 
образуването на думи с нови значения, като бъдат включени в 
деривационната система на турския и българския език. Този процес 
може да бъде илюстриран чрез примери като: бълг. замбалица „вид 
совалка“; бълг. мèзина „храна за бъдни вечер“ и мезица „чинийка за 
мезе“ от мезе „нещо за хапване при пиене на спиртни напитки“; бълг. 
ибрици „вид везмо“, ибриче „парче, което се поставя между лице и 
хастар на обувка“, ибрикчия „прислужник“, прен. „подлизурко“ от 
ибрик „глинен или меден съд за поливане на вода при миене“; бълг. 
чифтелия „проклетник“ от чифте „двуцевно ловно оръжие“; бълг. 
чубуклу „пъстър, с особени фигури и цветове� от чибук „лула с 
дълга тръбица“ (в перс. чобог, тур. çubuk имат значение на „пръчка, 
тояга“); бълг. чарклия „назъбена монета“ от чарк „зъбчато колело 
на механизъм и др.“; бълг. аптезлик „отходно място“ от абдест 
„ритуално умиване“; бълг. тестемеличка „ръченица, кърпа, която 
се държи в ръка“ от тестемел „кърпа, забрадка“; долапче „перка 
на воденично колело“, долапкиня, долапница „воденица“, долап-
чия „тепавичар“ от долап „шкаф; водно колело“ и др. близки и 
производни значения; бълг. джюмбюшлия в таен зидарски говор 
се употребява със знач. „петел“ от джюмбюш „веселие, забава; 
шум, глъчка; смешка“; бълг. джигерче „клонче с много плод“, 
джигерка в таен говор „сестра“ от джигер „дроб“; бълг. кьосевица 
„жена на кьосе“ от кьосе „възрастен мъж, комуто не растат брада 
и мустаци“; бълг. мутафка „голям чувал от козина на животно“ от 
мутаф „постелка от козина“; бълг. менгюшка „животно или птица 
с висулки на шията“ от менгиш „обеца“; бълг. келявче „глухарче“ 
от кел „кожна болест по главата“.
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Както при словообразуването, така и при словоизмененията 
новите словоформи, които се получават, са в достатъчна степен 
семантично натоварени. Така част от лексемите заемки от пер-
сийския в българския език, наред със самостоятелното си лекси-
кално значение, се употребяват и в словосъчетания с други думи, 
влизайки в състава на българските устойчиви съчетания и сложни 
именни словосъчетания.

Всички те имат специфична употреба поради специфичната 
семантична окраска, която добиват - например зел си тестира 
„били го“ (тестир „воля; изявление; съгласие“), за едина нам „за 
помен и приказ“, станахме за смех и нам „станахме за присмех“ 
(нам „име; слава, известност; репутация“), найдохме му дермана 
„намерихме лек; разбрахме как да се справим“ (дерман „лек, лекар-
ство; средство“).

Очевидно е, че за разбирането на голяма част от тях, поради 
отдалечеността на лексемите от изконното им значение, се изискват 
екстралингвистични знания, подходящ контекст или познаване на 
регионалните особености на българския език. Без такъв тип ком-
петентност трудно могат да бъдат разтълкувани изрази като: теж-
кò ти на булгура „горко ти“ (булгур „едро смляно жито“), кроя на 
някого кюляфа „готвя някому капан, измама“ (кюляф „мъжка въл-
нена шапка“ и др.), келява южина „втора следобедна закуска“ (кел 
„кожна болест по главата“), лалè с цветòк „везба по пазва на мъжка 
риза“ (лале „градинско цвете и диво цвете“).

Специфични като семантика и респ. употреба са и тури-
леке „човек безчестен“ (леке „петно от изцапано; нещо за укор и 
срам“), мегдан сèнеси (вероятно синеси) „голяма тава“, мегдански 
влак „мрежа като сак, за ловене на риба“ (мегдан „широко място; 
площад; поле за работа; възможност за изява“ и др.).

Лексемите, образували семантични разклонения от осно-
вата на персийските заемки в българския език, независимо дали 
са идиоматични словосъчетания, глаголи, прилагателни, съществи-
телни придават колорит на израза като: кьоркам се, дженкосвам се, 
лекедьосам, назлън-назлън, бадеваджия, калапушник, наперекенде, 
патладжанен цвят, на пайвант. Благодарение на някои от тях се 
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постигат названия, описания, сравнения, които трудно могат да 
бъдат заменени с други лексеми с идентичен семантичен ефект - 
например като пелте, ренде, джамкеят, зор, тараба, уруспия, май-
хош, хем…хем, хергеле, хан, земпаре.

В българския и турския език съществуват лексеми заемки 
от персийския език, които в езика източник кореспондират с две 
лексеми и респ. пренасят в турския и българския език една обоб-
щена семантика, както е при бълг. чадър, със значения „чадър за 
дъжд, дъждобран, слънцебран; дълго женско покривало на моха-
меданка“, прен. „прикритие“ и при тур. çad��r „палатка; шатра; 
чадра (женско покривало); чадър“. В основата на бълг. чадър (тур. 
�adır са две перс. лексеми ч�тр - 1. чадър; 2. парашут, и чадор - 1. 
шатра, палатка 2. чадра (женско покривало); или бълг. зурна „му-
зикален инструмент“ и зурла „муцуна“ и тур. �urna „музикален 
инструмент“, прен. дърдорко, арго зурла „масивен нос“ са от две 
персийски думи - зорна „музикален инструмент“ и сурнай „му-
цуна“.

Заетите сложни лексикосемантични структури в зависи-
мост от генезиса могат да бъдат с преки значения, както при перс. 
пул, където прякото значение „пари, монети“ в турския е развило 
и преносни значения като „марка; паети; люспи на риба; кръгла 
плочка в игра на табла“, а в българския език, освен горните зна-
чения, е развило още прен. знач. „лъскаво кабърче за украса на 
кожени изделия на добитък; пирон за подметки на обуща; печат; 
златна монета - наполеон“, или както перс. сäр-майе „основна при-
чина; основен капитал“ е развило в турския език и прен. знач. „се-
бестойност“, „проститутка от публичен дом“, а в родопския говор 
на българския език има две преносни значения - „воля, желания“ 
(бъхтах го на сермия) и „доверие“ (РР).

При семасиологическата трансференция, в зависимост от 
характера на означаемото, заетите лексико-граматични структури 
са конкретни или абстрактни. Като пример за лексеми с конкретно 
значение може да бъдат посочени перс. ченар „дърво чинар“, перс. 
бäнд-кеши „панти“, перс. голуле „снаряд, граната“, а като пример 
за лексеми с абстрактно значение перс. гонах „грях“, перс. омид 
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„надежда“, перс. бäхш „съдба“, перс. чаре „средство, способ да се 
помогне някому; лек“.

Има случаи, както при перс. шäб-бу, което в персийския 
език е лексема с абстрактното значение „нощно ухание“, а в турския 
и българския език са лексикосемантична структура с конкретно 
значение - вж. тур. �ebb�y, бълг. шибой „градинско цвете“.

Сред заемките от персийския език има група думи, които 
реално имат синоними в българския език, но те са добили в из-
вестна степен пейоративно значение и тяхната употреба има сти-
листична функция, като напр. калпазан с основно значение „човек, 
който прави калпави, подправени неща; фалшификатор“ е пре-
несена чрез тур. ka�pazan „фалшификатор на пари; негодник“ от 
перс. гäлб-зäн „лъжец, измамник“. В българския език лексемата се 
употребява предимно с пейоративното си значение „мързеливец; 
ленив; неспособен (ученик)“ и в определена ситуация не може да 
бъде заместена със синоним.

Такива лексеми са още и хурда „негодна стока, измет, отпа-
дък“, келеш „презрян, нищожен човек“, хамав „нищо и никакъв; не 
става за нищо“, перушан „смахнат; разпилян“, джадия „лека жена“, 
„вещица“, „кикимора“. С пейоративно значение са натоварени и 
лексеми като дилбер „красива; красавица“, локмазан(ин) „лаком чо-
век; пияница“, базиргян „търгаш“.

Сред персийските лексеми заемки има и такива, които се 
употребяват само в разговорния език или имат регионална упо-
треба като: филянкишията „някой си; еди кой си; кой го знае“, 
хич „никак, изобщо“, авер „приятел“, зандан „затвор“, кьопав „не-
сръчен“, кешки „дано; дано да бе...“, бетер „по-лошо от лошо“, 
чунким „понеже, като чели, нима“, джам „стъкло“.

Не по-малко стилистично натоварени са и лексеми заем-
ки с много рядка употреба, отразяващи предмети, явления, инсти-
туции във времето, като тасма, ленгер, сахтиян, хюшмер, метериз, 
наргиле; сердар, мирза, хазна, тар, черибашия, чауш(ин), кафадар, 
лалà; хатихумаюн, топхана, дефтерхана и др. За разлика от бъл-
гарския език, където тези заемки се отличават като такива, голяма 
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част от тях са адаптирани в турския език и не се възприемат като 
чуждици.

В българския език съществуват и персийски по произход 
лексеми със специфична семантика (с рядка и ограничена упо-
треба), които са заети пак чрез турския език, но индиректно, с по-
средничеството на българските заточеници в Диарбекир. Част от 
тях намираме в романа на поп Минчо Кънчев „Видрица“ - напр. 
подперизи „идолопоклонници“, Бабаалие „Високата порта“, хал-
буки „обаче“, табанджа „пистолет, револвер“, хапъсане „затвор“. 
В езика на романа са употребени и словосъчетания, съдържащи 
лексеми, персийски по произход, които не се срещат в други из-
точници, като перс. дробно числ. меджидие чейре „четвърт жъл-
тица - меджидие“, перинчъ хелвасъ „вид халва“, сюлмаш пехли-
ванлар „размекнати, отпуснати борци“.

Отделен въпрос в българската семасиология е и семантиката 
на българските фамилни имена. Сред тях има и такива, чийто апе-
латив е лексема заемка от персийския език. Всички те носят се-
мантиката на апелатива и са редни и специфични за българската 
именна система, както напр. Тахтаков (от перс. тäхте „дъска“), 
Юскеселиев (от тур. yüzüzz „сто“ и перс. касе „кесия“), Атешкаиклиев 
(от перс. атäш „огън“ и тур. kay��k��kk „лодка“), Гонджагюлов (от перс. 
годже „пъпка“ и перс. гол „роза“).

Някои от персийските лексеми в процеса на адаптацията 
си в българския език се реализират единствено като основа на 
фамилни, собствени и местни имена като: Джанаваров (от перс. 
джанвäр „животно, звяр“), Кьофторов (от перс. куфтехор „който 
яде (обича) кюфте“), Таромаров (от перс. тарумар „разгромен; 
разсеян“), Армудов, Армутлиев, Армутлийски, с. Армутлии (от 
перс. äмруд „круша“), Чешнигиров, с. Чешнигирово (от перс. 
чешнигир „дегустатор“, „длъжностно лице в двора на шаха, което 
има задължение да опитва яденето му“), Шахиязов, Шахиязът (от 
перс. шахбаз „червеноглав сокол“), Бизаранов (от перс. бизаран 
„сръдльо, сърдитко“), Дамадов (от перс. дамад „зет“), Дилбазов 
(от перс. дилбаз „бърборко, шегаджия, веселяк“), Джахов (от перс. 
джах „високо положение, сан; висок ранг“), Дживанов, Дживан (от 
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перс. джäван „млад, юноша“), Мумджиев (от перс. мум „свещ“), 
Пейнирджиев, Пейнирлиев (от перс. пенир „сирене“), Сиркеджиев, 
Серкето (от перс. сиркä „оцет“), Булатов (от перс. полад „стомана“), 
вр. Персенк (от перс. парсäнг „грамове за теглилка, баласт“), Чи-
ракман [наименование на местността, където се намира фарът[наименование на местността, където се намира фарътнаименование на местността, където се намира фарът 
на н. Калиакра] (от перс.] (от перс.(от перс. чераг „светлина, лампа“; перс. чераган 
„илюминация“), Хунгя (по М. Москов от перс. хун-гях „кърваво 
място“).

Проследяването на семасиологичната адаптация на всич-
ки лексеми заемки от персийски през турския в българския 
език във всички аспекти се затруднява от обстоятелството, че 
семасиологичните изменения нямат всеобщ и системен харак-
тер, както фонетичните например. В този смисъл семасиологич-
ният съпоставителен анализ предполага познаване на лексико-
семантичната система на съпоставяните три езика - персийския, 
турския и българския, и наличието на обоснован контактолинг-
вистичен подход и метод.

В процеса на семасиологичната адаптация част от пер-
сийските лексеми заемки са се реализирали в българския език със 
значенията си от езика източник, понякога с малка конкретизация 
на функцията, както перс. чар-чубе „дървена рамка“, тур. çеrçere 
с общо знач. „рамка“, бълг. черчеве „рамка на прозорец“; перс. 
фäнджан „чашка“, тур. fincan „чашка“, бълг. филджан „малка 
чашка за кафе“; перс. мей-хане „кръчма, винарница“, тур. meyhane�
бълг. механа „кръчма, пивница“, перс. тäмбаку тур. tömbeki�бълг. 
тюмбеке, тюмбекия „вид тютюн за наргиле“; в българския език 
наречието нахакере е със същото значение „напразно“, както и 
тур.-перс. нахаг-yere; бълг. съюз макар е със същите значения както 
и перс. мäгäр „нима; може би; ако не; а пък то“; перс. нештäр, 
ништäр „скалпел“ е запазил същото значение и в тур. ne�er и бълг. 
нещер.

Анализът на значенията на персийските лексеми заемки, 
преминали през турския в българския език, показва, че има няколко 
типа заемки според резултатите от семантичното им развитие в 
процеса на трансференцията и адаптацията, а именно:
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- заемки, при които има пълно съвпадение на лексикосе-
мантичната структура и в езика източник, и в заимствуващите ези-
ци - езика посредник и езика приемник;

- заемки, които запазват значенията си от езика източник, 
но в турския или българския език настъпва ново преразпределение 
на реда на значенията;

- заемки, при които настъпва редукция на броя и стесняване 
на значението от езика източник;

- заемки, които получават ново значение в турския и бъл-
гарския език като:

• заетата лексема получава ново, допълнително зна-
чение (значения), съхранявайки част от персийските значения в 
турския и българския език;

• заетата лексема получава ново, допълнително 
значение (значения) в турския и българския език, като изгубва из-
конното си значение;

• новото значение има чисто турски или български 
характер;

• новото значение е на основата на едно от значе-
нията в персийския език или е производно, семантически свързано 
със значението на думата в персийския език;

- заемки, които имат ограничена употреба;
- заемки, които са влезли в структурата на устойчиви и имен-

ни словосъчетания в системата на турския и българския език;
- заемки, които нямат функционално-семантично съответ-

ствие в турския и българския език;
- заемки, които са послужили за апелатив на собствени, фа-

милни и местни имена.

Раздел втори
Ономасиологични черти и особености на иранизмите в
българския език, заети през турския език
На ономасиологията не винаги й се отрежда мястото, което 

има в областта на семантиката. Този факт има своите основания 
дотолкова, доколкото в глобален аспект проблематиката на онома-
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сиологията влиза в кръга от интереси както на езиковедите, така 
и на логици и психолози, дори и на семиотици [вж. Klaus, 1969],[вж. Klaus, 1969],вж. Klaus, 1969],Klaus, 1969],, 1969],1969], 
защото тук са въпросите за отношението на името към вещта, 
т.е. отношението между думата и предмета, чиито характерните 
признаци са отразени в понятието, в значението на тази дума; 
мястото и ролята на човека, който ги назовава; функцията на 
отражението; въпросите на същността, структурата и функцията 
на езиковия знак.

Но все пак, тъй като основен обект на изследване на се-
мантиката е структурата и типологията на значението на думата, 
смятаме, че на ономасиологичния анализ в нашето изследване тряб-
ва да бъде отделено специално място в контекста на семантиката 
като цяло.

Тази композиция на изследването се налага от разбирането 
ни, че семасиологията се занимава със семантичния аспект на лек-
семата в текста, а ономасиологията е дял от семантиката, който 
разглежда семантичните връзки на лексемите извън текста, като 
отражение на самите вещи и техните отношения.

В този смисъл отделянето на специално внимание на оно-
масиологичния анализ още повече, че заемането на ирански думи в 
българския език с посредничеството на турския означава навлизане 
на заемки, наименования на нови реалии, някои от които дори от-
състват от речника на приемащия, българския език, е очевидно и 
повече от необходимо.

Предвид обстоятелството, че иранските лексеми заемки 
са резултат на контакти между три езика, различни както по от-
ношение на семантико-структурната си система, така и в екстра-
лингвистичен план, очевидно е, че са настъпили съществени изме-
нения в лексикалната система както на турския, така също и на 
българския език.

Естествено е новите понятия да бъдат възприемани с тер-
мините, които ги означават, особено що се отнася до лексеми, свър-
зани с източния бит и култура. Трябва да се има предвид, че този 
процес като резултат води до преустрояване и видоизменение на 
отношенията между членовете на лексикосемантичните групи и 
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засилване на тематичната диференциация. Заетите лексеми, дори 
в случаите, когато няма семантико-функционално съответствие, в 
езика посредник - турския, и в езика приемник - българския, не се 
конкурират с понятията и термините от тези езици, а само коли-
чествено увеличават тематичните редове.

Ономасиологичният анализ на иранските персийски заем-
ки в българския език с посредничеството на турския предполага 
разкриване и отнасяне на отделните наименования на системите, 
които ги обединяват, описване в съседство със сродните им и уста-
новяване на областта, в която са се сложили най-благоприятни 
условия за проникване на най-голям брой ирански лексикални 
единици. Предвид факта, че случаите на ономасиологична адап-
тация, т.е. на преминаване от една тематична система в друга, са 
съвсем малко на брой, смятаме, че е достатъчно съвместното раз-
глеждане на трансференцията и адаптацията на заетите лексеми в 
съответните тематични редове.

От ономасиологична гледна точка иранските персийски 
заемки в българския език са наименования на предмети, явления 
и процеси, които, както и самите елементи от обективната действи-
телност, лежащи в основата им, се обединяват в по-големи или по-
малки групи системи. Общият брой на иранизмите в българския 
език, без производните, е около 700 думи. В зависимост от своя 700 думи. В зависимост от своядуми. В зависимост от своя 
денотат те се отнасят към определена област или сфера от социал-
ната действителност, като образуват ономасиологични системи и 
подсистеми.

В резултат на направения анализ определено може да се 
твърди, че най-много са наименованията, свързани с личния живот 
на човека. Това са преди всичко названия на вещи от бита, като 
чибук, наргиле, армаган, леген, пешкир, джамкеят, ибришим, 
шандан, елпазе, джуздан, пул, синджир; думи, означаващи уреди, 
инструменти, ползвани в занаятчийството, като ренде, балтия, 
гергеф, керпеден, джампара, збанец, зъмба, маркуч, ленгер, мух, 
пергел, тезгере, тезгях, хаван; думи, означаващи облекло, вкл. и 
по-специфично, и отнасящи се предимно към източния бит - чем-
бер, пещемал, шалвар, шамия, кафтан, кебе, кюляф, чорап, както 
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и лексеми, означаващи в българския език аксесоари, като пафти, 
менгюш, гердан, а така също и материи - джанфес, камха, перкал, 
сахтиян, мешин, тифтик, тафта, чоха, тюлбен.

С човека са свързани и лексеми, названия на части на 
човешкото тяло, като чехре, сколуфи, келле, шкембе. Отделна под-
група съставляват и лексемите, характеризиращи поведението 
на човека - дембел, джумерт, кепазе, земпаре, лафазан, мундар, 
перушан, сархош, сербез, серсем, както и балабутин, бейхутин, 
ненкьор, зенкьор, пезевенк, а също и прилагателни, които отразяват 
състояния - дживан, виран, дестур, дженабет(ин), дев, тазе, син-
джиросан, зехиросан.

Към тази система могат да се отнесат и фамилни имена, 
чийто апелатив е иранска по произход лексема като Клумбарски, 
Чилингиров, Календеров. Тук спада и системата от лексеми, на-
зоваващи действия на човека, като дженкосвам се, душманувам, 
нишандисвам, лафувам, пердаша, пайвантисвам, зъмбосвам, на-
замчам, скенджувам, а също и лексеми, назоваващи роднински 
и социални връзки и взаимоотношения, като бирадер, дамат, 
еранка.

Наред с тях в процеса на трансференцията и адаптацията 
на иранската по произход лексика в турския и респ. в българския 
език са навлезли и термини, отразяващи различни професии, длъж-
ности, титли и звания, като кехая, кешиш, кърсердар, баждар, 
еседар, матрапаз, имрихор, базиргян, хазнатар, чилингир, бахадър, 
кахраман, шахиншах, шехзаде, сред които и някои, които имат 
ограничена употреба и в наше време - чирак, ахчия, дюлгер(ин), 
налбант(ин), бахчеван(ин), джамбаз(ин). 

С навлизането на ирански, персийски лексеми в българския 
език проникват множество названия, свързани с източната кухня - 
ашово, кивгир, кепче, пексимет, нишадър, зарзават, небетшекер, 
кюфте, джигер, мая, туршия, мезе, шира, ошаф, реване, пилаф, 
шерден (че), шарлаан, пихтия, яхния, ерище, бурания, хайвер.

Освен това ирански по произход думи са заети и в областта 
на селския бит и стопанство: ренчпер, чобанин, сайвант, бахча, 
бостан, бадия, пазвант, ченгел, чувал, пайвант, а така също и наи-
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менования на по-редки, източни растения и животни и свързани 
с тях понятия, като джинджифил, дарчин, бадем, нахут, фурма, 
фъстък, индрише, шибой, нарцис, карпуз, памук, зарзала, чукундур, 
самсар, зердава, хергеле, раван, пенче, палан, както и персийското 
по произход алеча “вид слива� в говора на българите градинари в 
Задкарпатието [Балкански, Парзулова, 1996, 198].[Балкански, Парзулова, 1996, 198]..

През турския в българския език са преминали и много 
ирански по произход лексеми, названия на предмети в областта на 
строителството и обзавеждането на дома - напр. уста, дам, дувар, 
черчеве, кьошк, перваз, джам, кемер, дирек, долап. Интересна 
група формират и названията на редки материали, като кехлибар, 
маргарит, фарфор, лазурит.

Лексиката на българския език включва още иранизми, 
наименования на различни елементи от административния и тър-
говския живот на обществото - емирнаме, дефтерхана, диван, фер-
ман, сермия, хумаюн, мюхюр, както и термини, свързани с военното 
дело - дженк, зандан, шишане, сераскер, сувария, гюлле, джепане, 
фишек, тюфек, барут, душман.

Сред заетата иранска по произход лексика са и религиозните 
термини абдест, намаз, пейгамбер, гюнах, дервиш, худа, ходжа и 
една група от малко на брой ирански по произход думи, означаващи 
природни явления, числа и названия на мерки: рюзгяр, зеро, ек, 
джар, чейрек, шеш, дюшеш, ендезе, аршин, чифт.

В процеса на трансференцията на ирански по произход лек-
семи през турския в българския език се заемат и лексеми, които 
могат да бъдат обособени като тематична група, съдържаща по-
абстрактни названия на качества, състояния и отношения - ахенк, 
дерт, кяр, наз, барем, аферим, кешки, мадем, белки, дерман, джан, 
енджеми, жихан, ядец, хам, турфанда, халбуки, тамахкяр.

В процеса на анализа може да бъде обособена и тематична 
група на редки и остарели думи от ирански произход, като диба, 
зардишав, кяфурия, зарамкаде, клюмкове, испендже, юва, хем-
шерия, хумаюн, зивро, кемен, шехатнаме, лала, шегърт.

Преминавайки през турския език, заетата иранска, персийска 
лексика сформира и в турския език идентични ономасиологични 
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терминологични структури, както дотук описаните. Но се очертава 
още една тематична група заемки, специфична само за българския 
език, а именно групата, съдържаща „екзотична“ лексика, като Авес-
та, Бабаалие, абанос, бюлбюл, гюлхане, гюлабхане, джампара, 
джинджифил, калантраш, керван, кешиш, наргиле, пазвант, ше-
хзаде, саз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Речниковият фонд на българския език съдържа повече от 
750 единици ирански лексикални заемки, преминали главно чрез 
посредничеството на турския език, където са попаднали в резултат 
на по- и най-ранните, древни тюркско-ирански, а така също и на 
по-късните турско-персийски и турско-кюрдски етнолингвистични 
контакти, смесвания и взаимовлияния. Те са съществували и функ-
ционирали дълъг период от време в тюркските езици, а по-късно 
и в турския език, където са били адаптирани и усвоени, като са 
претърпели редица специфични за този етап на косвения иранско-
български езиков контакт структурно-семантични промени и едва 
след това са преминали и са заети и в българския език.

Езиковият контакт е онази част от езиковата действителност, 
която включва езиковите връзки и техните резултати. При това по-
ложение езиковият контакт представлява взаимодействие между 
два и повече езика, при което има преминаване на елементи от еди-
ния език в другия или до формиране на общи черти.

Предосманотурските заемки от ирански произход в българ-
ския език са резултат от много ранни, древни контакти на нивото 
на компонентите на българския етнос - славяни, траки и тюрки с 
иранци скити, сармати, алани и др. По време на контактите меж-
ду иранската и славянската общности в славянските езици са пре-
минали някои ирански думи и тези заемки са се запазили и в бъл-
гарския език.

В българските народни говори са налице и битуват ирански 
по произход лексикални заемки, които са проникнали в българския 
език в началото на формирането му като общонароден език до Х 
в. Те са резултат от преки контакти между българи и ираноезично 
население (и съответно между езиците им), за което способстват 
такива исторически събития, като заселванията на перси под една 
или друга форма в различни райони на Балканския полуостров. 
Социокултурните контакти между арменци и българското населе-
ние по места създава предпоставки за етническа интеграция на 
арменците и преминаване по този начин в местните български го-
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вори на ирански по произход лексеми, съществуващи в арменския 
език. 

Лексикалният фонд на всички тюркски езици съдържа 
два основни пласта ирански заемки - древноирански заемки, про-
никнали в тюркските езици вследствие асимилацията на различни 
ираноезични компоненти като согдийци, хорезмийци и др. или 
пък вследствие на по-продължителни социално-културни контак-
ти. Наред с тюркобългарските езици, посредническа роля за пре-
минаването в българския език на ирански лексикални заемки изи-
грават също така и езиците на останалите тюркски етнични гру-
пи, които малко преди и по време на Втората българска държава 
достигат и се установяват в пределите на България, а впоследствие 
се приобщават напълно или частично към българската народност 
- кумани, узи, печенеги и татари.

Теорията на езиковите контакти, или само контактолинг-
вистиката, изследва взаимодействието между отделните езици и 
резултатите и последствията от него върху тях. Езиковите контакти 
водят към конвергентно развитие на контактуващите езици, към 
размяната на различни по вид езикови елементи или заемки и към 
смесване и интеграция или асимилация на езиците.

Езиковите контакти се класифицират според генетико-
структурните особености и функционално-стилистичния статут на 
контактуващите езици; формата на езика, в рамките на която се 
осъществяват, и територията, върху която протичат; ситуацията на 
общуване, социално-административния статут на контактуващите 
езици и по обхват на социалните групи; времетраенето си, времето 
си на реализация и по посоката на реализацията; интензитета, 
социалнопсихологическия статут на контактуващите езици и резул-
татите си по отношение на съществуването и функционирането 
им.

Важен признак на Балканския езиков съюз е голямото ко-
личество заети общи езикови елементи от тюркски произход, от 
турския език и другите тюркски езици, а така също и друга лек-
сика от източен произход, преминала в балканските езици с по-
средничеството на турския език. Това поражда езикова общност на 
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лексикално ниво под формата на Балканска езикова общност, при 
която балканските езици, включително и турският, се обединяват 
от общия за всички тях изконен или зает турски лексикален слой. 
Турският език е език приемник и едновременно език посредник 
за иранските и по-точно за персийските по произход думи в бал-
канските езици, в това число и в българския език.

При досегашното изследване и описание на състава и 
структурата на речниковия фонд на българския език иранизмите, 
заети през турския език, обикновено и най-често не се възприемат 
и анализират като отделен, историко-генетически и структурно-ти-
пологически коренно различен и специфичен спрямо собствено 
турския по произход лексикален слой, а се подвеждат, обединяват 
и изследват общо и съвместно, едновременно със собствено тур-
цизмите като езикови единици, принадлежащи и произхождащи от 
турската лексикална система.

Проучванията в българската лингвистика върху ирански-
те лексикални заемки са предимно етимологически или лексико-
графски по подход и метод; ограничено-частични по обем и обхват, 
едностранчиво и тясно насочени по цел и задачи, като в същото вре-
ме имат и носят безспорно епизодичен, а не системно-последовате-
лен характер; за език източник се схваща и представя турският 
език, без да се преминава отвъд и без да се стига до персийския 
език; не са разкрити отделните видове езиков контакт между трите 
етнолингвистични общности - персийска, турска и българска; 
липсват контактолингвистични изследвания, които да посочат и 
определят произхода на иранските лексикални заемки; да установят 
пътищата на тяхното преминаване и заемане в българския език, 
на формите и способите на тяхната трансференция, субституция 
и адаптация с оглед и на основата на персийския език като език 
източник, на турския език като език посредник и на българския 
език като език приемник.

Иранското езиково влияние в славянските езици изобщо 
и в българския език в частност датира от най-дълбока древност 
и се реализира през целия досегашен период на развитие както 
на иранските езици, така и на българския език. Заемането на 
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иранизми в българския език придобива особено интензивен ха-
рактер на основата и по време на преките езикови контакти между 
българския и турския език в периода на Османотурското вла-
дичество, когато в българския език преминават солидно количество 
персийски и кюрдски по произход лексикални елементи. Тези 
лексикални заемки попадат в българския език главно по пътя на 
социално-културните и битовите контакти между двата народа; 
на контакти между отделните говори както на съседни, така и 
на една и съща територия, и на трето място - благодарение на 
вътрешноинтегративно заемане. Заетите по този косвен път пер-
сийски думи, освен че са проникнали и битуват в речниковия 
фонд на отделните говори и диалекти, са преминали също така и 
в книжовния български език и, загубвайки своята диалектно-ре-
гионална специфика и стилистична функция, са се превърнали в 
негова необходима и трудноразличима съставка.

Иранизмите в българския език, преминали с посредни-
чеството на турския език, са резултат от преки и косвени контакти 
между три отделни структурно-типологически различни и специ-
фични езика поотделно на фонетично и морфологично ниво, на вся-
ко едно от които се наблюдават и съответните типично характерни 
форми на междуезикова трансференция и адаптация, в процеса на 
които се проявяват също така и някои допълнително частни черти 
и особености като ролята и мястото на структурното сходство 
при езиковите контакти, формите на субституция и моделите на 
адаптация; степента и мащабите на проницаемост на отделните 
равнища на езиковата система; степента и условията, при които тя 
се осъществява; количествените граници на възможното приемане 
на чужди елементи без опасност съответната система да загуби 
своята специфика и др., докато в процеса на трансференцията 
и адаптацията си в езика посредник и езика приемник част от 
лексемите функционират със свойства и признаци, пренесени от 
първичната езикова система, а друга - по-голяма част, се променя 
по формално-граматичните белези на категориите на заимстващите 
езици.
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Иранизмите в българския език, заети през турския език, 
се характеризират със специфична семасиологична и ономасио-
логична структура поотделно и на етапа на всеки един от кон-
тактуващите езици, която впоследствие се модифицира и видо-
изменя последователно от език към език в процеса на нейната 
трансференция и адаптация.

Лексикосемантичните структури биват прости и сложни; 
в процеса на заемането става преминаване на прости и сложни 
лексикосемантични структури като и едните, и другите може 
да претърпят или пък да не претърпят промени. Наличието и ха-
рактерът на тези промени се установява чрез съпоставяне на лек-
сикосемантичните структури на думите, които те носят в езика из-
точник и в заимстващите езици, като наличието на общи черти или 
пък тъждественост дава основание да се говори за семасиологична 
трансференция, а различията - за семасиологична адаптация. Сема-
сиологичната адаптация се реализира чрез количествени и качест-
вени промени, откъдето се получават съответно и двата вида адап-
тация - количествена и качествена.

Според резултатите от семантичното им развитие в про-
цеса на трансференцията и адаптацията иранските лексикални 
заемки биват заемки, при които има пълно съвпадение на лекси-
косемантичната структура и в езика източник, и в заимстващите 
езици - езика посредник и езика приемник; заемки, които запазват 
значенията си от езика източник, но в турския или българския език 
настъпва ново преразпределение на реда на значенията; заемки, 
при които настъпва редукция на броя и стесняване на значението 
от езика източник; заемки, които получават ново значение в тур-
ския и българския език, които от своя страна се делят на по-част-
ни разновидности; заемки, които имат ограничена употреба; заем-
ки, които са влезли в структурата на устойчиви и именни слово-
съчетания в системата на турския и българския език; заемки, 
които нямат функционално-семантично съответствие в турския и 
българския език; заемки, които са послужили за апелатив на соб-
ствени, фамилни и местни имена.
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Ономасиологичният анализ на иранските персийски заем-
ки в българския език с посредничеството на турския разкрива и 
отнася отделните наименования към системите, които ги обединя-
ват; описва ги в съседство със сродните им и установява областта, 
в която са налице най-благоприятните условия за проникване на 
най-голям брой ирански лексикални единици.

Така най-много са наименованията, свързани с личния жи-
вот на човека; уреди и инструменти, ползвани в занаятчийството; 
облекло, аксесоари и материи; части на човешкото тяло, поведение, 
действия и състояние на човека; роднински и социални връзки и 
взаимоотношения, професии, длъжности, титли и звания; източна 
кухня, селски бит и стопанство, по-редки източни растения и 
животни, предмети в областта на строителството и обзавеждането 
на дома; административен и търговски живот на обществото, во-
енно дело и религия.
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СЛОВНИК

български  турски   персийски

   А

абанос   aban�s   абнус
абдест aptest �б-д�ст   aptest �б-д�ст   �б-д�ст
абраш   abra� абр�с  абр�сабр�с
авер, явер yaver йав�р  yaver йав�р   йав�р
Авеста Avesta   Avesta 
аждер e�der�a �жд�р(хa)   e�der�a �жд�р(хa)   �жд�р(хa)
айналия ayna аине  ayna   аинеаине
алемдар alemdar -дар  alemdar -дар   -дар
алеча   alu-   алу-
Ампов   �empa   х�мпа
ардауш �urda�a� хорде-е хаше   �urda�a� хорде-е хаше  хорде-е хаше
армаган arma�an �рмаг�н  arma�an �рмаг�н  �рмаг�н
армуд armut �рмуд   armut �рмуд   �рмуд
аршин ar�ın �р�ш�ар�ндж   ar�ın �р�ш�ар�ндж   �р�ш�ар�ндж
аръш, еръш  arı� аршı�   аршарш
асеме ��ssename - наме   ��ssename - наме  - наме
аста   �asta   хаст�
атеш ate� ат�ш   ate� ат�ш   ат�ш
аферим a�er�n аф�рин   a�er�n аф�рин   аф�рин
афта   �a�ta   х�фт�
ахенк a�en� ах�нг   a�en� ах�нг   ах�нг
ахчия   a��ı aшa��ı   aш
ахър�яхър a�ır aх�p�aхyp�яхър a�ır aх�p�aхypяхър a�ır aх�p�aхyp  a�ır aх�p�aхyp   aх�p�aхyp
ашево a�ev� аш-   a�ev�   аш-аш-
ашикере a���âr ашкара  a���âr ашкара   ашкара

   Б

Бабаалие  Bab-ι al�  bab-ι al�
бадева   bedava   бад-и хава
бадем   badem бадемbadem бадем  бадем бадембадем 
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баг ba� баг   ba� баг   баг
Багджийски  ba�ce багa�ce   багбаг
баджа baca бадджех, бадженг,   baca бадджех, бадженг,   бадджех, бадженг,х, бадженг,, бадженг, 
бадия bad�ye бадийе   bad�ye бадийе   бадийе
баждар ba�dar б�дждар   ba�dar   б�дждарб�дждар
Баздарджийка pasdar пас-дар  pasdar пас-дар   пас-дар
базар pa�ar базар   pa�ar базар   базар
базиргян  be��r�ân баз�рганbe��r�ân баз�рган баз�рган
байрактар bayra�tar -дар  bayra�tar -дар  -дар
бакшиш ba���� б�хшеш  ba���� б�хшеш   б�хшеш
балабан  balaban   бала, бол�нд
барабар beraber б�р-а-б�р  beraber б�р-а-б�р   б�р-а-б�р
бари   bar� баре, бариbar�   баре, барибаре, бари
барут barut барут   barut барут   барут
бархана bar�ana бархане  bar�ana   барханебархане
бахар ba�ar б�хap   ba�ar б�хap   б�хap
бахадър ba�adır бахадор  ba�adır бахадор   бахадорхадорадор
бахча ba��e багче   ba��e багче   багче
бахчеван ba��ıvan багчеван  ba��ıvan багчеван  багчеван
бахт ba�t б�хт   ba�t б�хт   б�хт
бач ba� б�дж   ba�   б�джб�дж
базбая ba�baya�ı б�с -  ba�baya�ı б�с - ba�baya�ı б�с -ba�baya�ı  б�с -б�с - 
бед   bet   бед
бедева bedava б�д-ихава�бадхава   bedava б�д-ихава�бадхава   б�д-ихава�бадхавахава�бадхаваава�бадхавахаваава
бедух   bedda� б�дхахbedda� б�дхах   б�дхахх
безбeлли besbellı б�с -eлли besbellı б�с -лли besbellı б�с -  besbellı   б�с -б�с - 
безистен bedesten�be�esten б�ззазистан  bedesten�be�esten б�ззазистан б�ззазистан
бейгир bey��r баргир   bey��r баргир   баргир
бейзаде, Бейзадето bey�ade - bey�ade -  - + заде
бейхутин bey�ude бихуде  bey�ude бихуде  бихудехудеуде
бел bel бил   bel   билбил
белким bel�� - ��   bel�� - ��   - ��
бемка   ben   бен, мен
Бенгарски  ben��r   бенгир
бенде bende б�нде   bende б�нде   б�нде
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Бендерев bender б�нд�р  bender б�нд�р   б�нд�р
бент bent б�нд   bent б�нд   б�нд
бербат berbat бербат   berbat бербат   бербат
Бербатов berbat бербат  berbat бербат   бербат
берберхана  berber�ane -ханеberber�ane  -хане-хане 
бет bed б�д   bed б�д   б�д
бетер beter б�ттер   beter б�ттер   б�ттер
бешкам   pe��e� пишкешpe��e�   пишкешпишкеш
Бизаранов b��ar бизар  b��ar бизар   бизар
бирадер b�rader берад�р  b�rader берад�р   берад�р
битювие bed �uy б�д-хуй  bed �uy б�д-хуй   б�д-хуй
бобър b�b�r б�бр   b�b�r б�бр   б�бр
боза   b��a бузеb��a   бузебузе
бозана b��a�ane бузехане   b��a�ane бузехане  бузехане
богатир ba�adır бахадур�б�хадър  ba�adır бахадур�б�хадър   бахадур�б�хадър
борозан b�rо�an бору-з�н  b�rо�an  бору-з�н бору-з�н
борч   b�r�   порч
бостан b�stan бустан   b�stan бустан   бустан
бохча   b���a   богче
Булатов p�lat полад  p�lat полад   полад
булгур bul�ur болгур   bul�ur болгур   болгур
бумбар   bumbar бунбар�мебар-bumbar бунбар�мебар-   бунбар�мебар-  
      мунбар
бурания b�ran� бурани�бограхани  b�ran� бурани�бограхани   бурани�бограхани
бъзикам ba�ı�lama� бази, базиче  ba�ı�lama� бази, базиче  бази, базиче
бюлбюл b�lb�l бюлбюл  b�lb�l   бюлбюлбюлбюл

   В

вало   vala   вала
верев   verev, verep  в�риб, вуриб
виран   v�ran виранv�ran   виранвиран
вишнап v��nap вишне-аб  v��nap вишне-аб   вишне-аб
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   Г

гайтан �aytan гейтан   �aytan гейтан   гейтан
галгун   �al�e�un  х�лгегун
гелия   �elep   келабе
гем   �em   легам
гергеван er�uvan �рг�ван  er�uvan �рг�ванvan �рг�ванan �рг�ван   �рг�ван
гергеф �er�e� каргях�каргеф   �er�e� каргях�каргеф   каргях�каргеф
гердан �erdan г�рд�н   �erdan г�рд�н   г�рд�н
гердап ��rdab���rdap гирдаб�гердаб   ��rdab���rdap гирдаб�гердаб���rdap гирдаб�гердаб��rdap гирдаб�гердаб  гирдаб�гердаб
гердек �erde� герд�к   �erde� герд�к   герд�к
гериз �er�� кариз�к�хриз   �er�� кариз�к�хриз   кариз�к�хриз
гивгир�гевгир �â��r кяргир�кягир�кагир  �â��r кяргир�кягир�кагир   кяргир�кягир�кагир
гингер �en�er��en�el к�нг�р   �en�er��en�el к�нг�р��en�el к�нг�р�en�el к�нг�р  к�нг�р
гондже   ��nca���nca гонджа��nca���nca гонджа���nca гонджа��nca гонджа  гонджа
грех   ��ra�   герех
гьоа   ��ya гуйи�гуйийа��ya гуйи�гуйийа   гуйи�гуйийа
гювенджия ��vende гуй�нде  ��vende гуй�нде  гуй�нде
гюл ��l гол   ��l гол   гол
гюлаб ��lab голаб   ��lab голаб   голаб
гюлле ��lle голуле�гуле   ��lle голуле�гуле   голуле�гуле
гюлхане ��l�ane гол-хане  ��l�ane гол-хане   гол-хане
гюл(аб)хана ��lab�ane голаб-хане  ��lab�ane голаб-хане  голаб-хане
гюнах ��na� гонах   ��na� гонах   гонах
гяур �âvur каф�р   �âvur каф�р   каф�р

   Д

дам   dam   б�м
дамат   damat дамадdamat   дамаддамад
дар-мар tarumar тар-о-мар  tarumar тар-о-мар   тар-о-мар
дарпeрушан per��an п�ришанeрушан per��an п�ришанрушан per��an п�ришан  per��an   п�ришанп�ришан  
дарчин dar��n дарчин   dar��n дарчин   дарчин
дев dev див   dev див   див
дембел tembel т�мб�л�т�мбал   tembel т�мб�л�т�мбал   т�мб�л�т�мбал
дембелхане  tembel�ane д�мбалханеtembel�ane д�мбалхане д�мбалхане д�мбалханед�мбалхане
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дервент derbent д�р-б�нд  derbent д�р-б�нд   д�р-б�нд
дервиш derv�� д�рвиш   derv�� д�рвиш   д�рвиш
дере dere д�ре   dere д�ре   д�ре
дерман derman д�рман   derman д�рман   д�рман
дерт dert д�рд   dert д�рд   д�рд
десте�тесте deste д�сте  deste д�сте   д�сте
дестур   destur д�стурdestur д�стур   д�стур
дефтерхана de�ter�ane д�фт�р-и хане  de�ter�ane д�фт�р-и хане  д�фт�р-и хане
джадия cadı джаду   cadı джаду   джаду
джам cam джам   cam джам   джам
джамадан camadan джамедан  camadan джамедан  джамедан
джамакян came�ân джаме-к�н  came�ân джаме-к�н  джаме-к�н
джамбаз camba� джан-баз  camba� джан-баз   джан-баз
джамкеят cam �â�ıdı джам-каг�з  cam �â�ıdı джам-каг�з  джам-каг�з
джампара �alpara чар-паре�ч�хар-паре  �alpara чар-паре�ч�хар-паре   чар-паре�ч�хар-паре
джан can джан   can джан   джан
джанавар canavar джанав�р  canavar   джанав�рджанав�р
джандар candar джан-дар  candar джан-дар   джан-дар
джанфес can�es джан-ф�за  can�es джан-ф�за   джан-ф�за
джар �âr ч�хар�чар   �âr ч�хар�чар   ч�хар�чар
джартазанка  cartadan  джарт-е з�н
джахан   c��an   дж�хан
Джахов   ca�   джах
джебе cebe дж�ба   cebe дж�ба   дж�ба
Джебеджиев  cebec�   дж�ба-
Джевизов  cev��   говз�джауз
дженк cen� дж�нг   cen� дж�нг   дж�нг
джепане cep�ane дж�бе-хане  cep�ane дж�бе-хане  дж�бе-хане
джепкеп  cep�ep   дж�б-к�н
дживан c�van дж�ван   c�van дж�ван   дж�ван
джигер c��er джеr�p   c��er джеr�p   джеr�p
джинджифил �encefil з�ндж�бил  �encefil з�ндж�бил   з�ндж�бил
джоп�чоп  c�p чупc�p   чупчуп
джудже c�ce джудже  c�ce джудже   джудже
джумбуш c�mb�� джомбеш  c�mb�� джомбеш   джомбеш
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джуздан c��dan джозвдан�джозведан  c��dan джозвдан�джозведан   джозвдан�джозведан
дзвана �ıvana з�бане   �ıvana з�бане   з�бане
диба d�ba диба   d�ba диба   диба
джумерт c�mert дж�ван-м�рд  c�mert дж�ван-м�рд   дж�ван-м�рд
джумрия  c�mr�   дж�мри, джоамри
диван d�van диван   d�van диван   диван
дивана d�van�ane диван-хане   d�van�ane диван-хане  диван-хане
диване d�vane диване   d�vane диване   диване
Дилбазов d�lba� дел-баз  d�lba� дел-баз   дел-баз
дилбер d�lber дел-б�р   d�lber дел-б�р   дел-б�р
дирек   d�re�   дер�хт
долап d�lap дулаб   d�lap дулаб   дулаб
дорус d�r�st дорост   d�r�st дорост   дорост
дост d�st дуст   d�st дуст   дуст
дубара dubara до-баре   dubara до-баре   до-баре
дувар duvar дивар   duvar дивар   дивар
думан   duman�tuman  тунбан
дут, дуди dut тут�дуд  dut тут�дуд   тут�дуд
душман d��man дошман  d��man дошман   дошман
дьорджар d�rt �e�ar до-ч�хар�чар  d�rt �e�ar до-ч�хар�чар  до-ч�хар�чар
дюбеш d�be� до-беш   d�be� до-беш   до-беш
дюлбия   d�rb�n дурбинd�rb�n   дурбиндурбин
дюлгер d�l�er доругар   d�l�er доругар   доругар
дюсе d�se до-се   d�se до-се   до-се
дюшеш d��e� до-шеш   d��e� до-шеш   до-шеш

   Е

ек   ye� й�кye�   й�кй�к�кк
елпезе yelpa�e -пазе   yelpa�e -пазе   -пазе
емирнаме em�rname -наме  em�rname -наме  -наме
енгел   en�el   ангал
ендезе enda�e �ндазе   enda�e �ндазе  �ндазе�ндазендазе
енджеми encam �нджам  encam �нджам   �нджам�нджамнджам
еничари  yen��er� чериг�er�   черигчериг
ентеше mente�e б�нд-к�ше   mente�e б�нд-к�ше  б�нд-к�ше�нд-к�шенд-к�ше�шеше
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епек �ep.ye� й�к   �ep.ye� й�к.ye� й�кye� й�к   й�к�кк
ер �er х�р   �er х�р   х�р�рр
еранка yârân йар   yârân йар   йар
ергеле �er�ele х�р-г�лле   �er�ele х�р-г�лле   х�р-г�лле�р-г�ллер-г�лле�ллелле
ергиван  er�uvan �рг�ваниer�uvan   �рг�ванирг�вани�ванивани
ерище er��te реште   er��te реште   реште
еседар ��ssedar хeссе-дар   ��ssedar хeссе-дар  хeссе-дар
ешмерия  ���mer�m хош-�mer�m  хош-хош-

   Ж

жанг   �an з�нг�an   з�нгз�нг�нгнг 
жасмин yasem�n йас�ман�йас�м�н  yasem�n йас�ман�йас�м�н  йас�ман�йас�м�н�ман�йас�м�нман�йас�м�н�м�нм�н�нн
живак cıva дживе   cıva дживе   дживе
жихан c��an дж�хан�джехан   c��an дж�хан�джехан   дж�хан�джехан�хан�джеханхан�джехан

   З

Забунов �ebun з�бун �ebun з�бун  �ebun з�бун�ebun з�бун   з�бун�бунбун
завана   �ıvane зуван��забан�ıvane   зуван��забан�зуван��забан���забан��забан��
замбак   �amba�   з�нб�г�нб�гнб�г�гг
зандан   ��ndan зендан��ndan зендан  зендан зенданзендан
зарамкаде �err�n �ade� з�ррин  �err�n �ade� з�ррин  з�ррин�рринррин
зардишав �erde�al��erde��p з�рдечуб�з�рд-чубе  �erde�al��erde��p з�рдечуб�з�рд-чубе��erde��p з�рдечуб�з�рд-чубе�erde��p з�рдечуб�з�рд-чубе з�рдечуб�з�рд-чубе�рдечуб�з�рд-чубердечуб�з�рд-чубе�рд-чуберд-чубе
зарзават  �er�evat с�бзиджат�er�evat с�бзиджат  с�бзиджат�бзиджатбзиджат
зарзала �erdal� з�рд-алу   �erdal� з�рд-алу   з�рд-алу�рд-алурд-алу
збанец �eban з�бан   �eban з�бан   з�бан�банбан
земберлек, земберек �embere� з�мб�р�к �embere� з�мб�р�к  з�мб�р�к�мб�р�кмб�р�к�р�кр�к�кк
земпаре �ampara з�н-бази  �ampara з�н-бази  з�н-бази�н-базин-бази
зенгин �en��n с�нгин   �en��n с�нгин   с�нгин�нгиннгин
зенкьор ��yan�âr зийанкар  ��yan�âr зийанкар  зийанкар
зер ��ra зире�зира-ке   ��ra зире�зира-ке   зире�зира-ке
зердава �erdeva з�рд�ва   �erdeva з�рд�ва   з�рд�ва�рд�вард�ва�вава
зерде �erde з�рде   �erde з�рде   з�рде�рдерде
зарине �err�n з�рйун�з�ррин   �err�n з�рйун�з�ррин   з�рйун�з�ррин�рйун�з�рринрйун�з�ррин�рринррин
зеро �er з�р   �er з�р   з�р�рр
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зехир �e��r з�хр   �e��r з�хр   з�хр�хрхрр
зивро ��ver зив�р   ��ver   зив�рзив�р�рр
зил ��l зил   ��l зил   зил
зимбил   �emb�l з�нбил�emb�l з�нбил   з�нбил�нбилнбил
зор ��r зур   ��r зур   зур
зорзаман  ��r �aman  зур-
зорба ��rba зур-баз   ��rba зур-баз   зур-баз
зулуф ��l�� золф   ��l�� золф   золф
зурна�зурла �urna зорна�сурна�сурнай  �urna зорна�сурна�сурнай   зорна�сурна�сурнай
зъмба �ımba сонбэ   �ımba сонбэ   сонбэ
зънджап  s�ncap с�нджабs�ncap   с�нджабс�нджаб�нджабнджаб
зюмбюл s�nb�l сомбол  s�nb�l сомбол   сомбол
зян ��yan зийан   ��yan зийан   зийан

   И

ибрик   �br��   абриз
ибришим  �br���m �бришом�br���m   �бришомбришом
изиннаме  ���nname  -наме
измекярин ���met�âr - кар  ���met�âr - кар  - кар
имрихор �mra��r мирахур  �mra��r мирахур   мирахур  
индрише ıtır.�a�� -шахи  ıtır.�a�� -шахи   -шахи
инджирка �nc�r �нджир  �nc�r �нджир   �нджир�нджирнджир
ислахане  eslâ��ane -ханеâ��ane  -хане-хане
испендже �spen� бист-о п�ндж  �spen� бист-о п�ндж   бист-о п�ндж�нджндж

   К

кабаница  �ebe г�ба�ebe   г�баг�ба�баба
кавга �av�a��av�a гавга   �av�a��av�a гавга��av�a гавга�av�a гавга  гавга
каверенгиен �a�ve.ren�� -р�нг  �a�ve.ren�� -р�нг  -р�нг 
кайгана �ay�ana хагине  �ay�ana хагине  хагине
кайсия   �ayısı гайсиısı   гайсигайси
каки, хаки  �a��   хаки
калантраш �alemtıra� г�л�м-т�раш  �alemtıra� г�л�м-т�раш  г�л�м-т�раш�л�м-т�рашл�м-т�раш�м-т�рашм-т�раш�рашраш
калапушник �elle-pû� к�лле-пуш  �elle-pû� к�лле-пуш-pû� к�лле-пушpû� к�лле-пуш  к�лле-пуш�лле-пушлле-пуш
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калемкяр �alem�âr г�л�мкар  �alem�âr г�л�мкарr  г�л�мкар�л�мкарл�мкар�мкармкар
Календеров �alender г�л�нд�р  �alender г�л�нд�р  г�л�нд�р�л�нд�рл�нд�р�нд�рнд�р�рр
калик �ele� кал�к   �ele� кал�к   кал�к�кк
калпазанин �alpa�an г�лб�галеб-з�н �alpa�an г�лб�галеб-з�н �alpa�an г�лб�галеб-з�н�alpa�an  г�лб�галеб-з�нг�лб�галеб-з�н�лб�галеб-з�нлб�галеб-з�н�нн
калтабан �altaban г�лт�бан  �altaban г�лт�бан  г�лт�бан�лт�банлт�бан�банбан
камха �em�a к�мха   �em�a к�мха   к�мха�мхамха
карпуз �arpu� х�рбозе   �arpu� х�рбозе   х�рбозе�рбозербозе
катър   �atır гатер�atır   гатергатер
кафадар �a�adar г�фадар  �a�adar г�фадар  г�фадар�фадарфадар
кафез   �a�e�   г�ф�с
кафене �a�ve�ane кафе.хане   �a�ve�ane кафе.хане  кафе.хане
кафтан �a�tan х�фтан   �a�tan х�фтан   х�фтан�фтанфтан
кахраман �a�raman г�хр�ман  �a�raman г�хр�ман  г�хр�ман�хр�манр�ман�манман
кебе �ebe габа   �ebe габа   габа
кевгир �ev��r к�ф-гир   �ev��r к�ф-гир   к�ф-гир�ф-гирф-гир
кезап �e��ap тиз-аб   �e��ap тиз-аб   тиз-аб
кел, келяв �el к�л  �el к�л   к�л�лл
келек   �ele�   кал�к
келепче  �elep�e келебче�e   келебчекелебче
келле �elle к�лле   �elle к�лле   к�лле�ллелле
келепош �ellepu� к�лле-пуш  �ellepu� к�лле-пуш  к�лле-пуш�лле-пушлле-пуш
келеш �ele� к�ллаш   �ele� к�ллаш   к�ллаш�ллашллаш
келпеден, керпеден �erpeten  г�лб�т�н
кемане �emane к�мане   �emane к�мане   к�мане�манемане
кеменче  �eman�e��emen�e к�манче�eman�e��emen�e к�манче��emen�e к�манче�emen�e к�манче к�манче�манчеманче
кемен �em к�м   �em к�м   к�м�мм
кемент   �ement к�м�нд�ement к�м�нд   к�м�нд�м�ндм�нд�нднд
кемер �emer к�м�р   �emer к�м�р   к�м�р�м�рм�р�рр
кенар �enar к�нар   �enar к�нар   к�нар�нарнар
кене �ene конне   �ene конне   конне
кепазе �epa�e к�ббаде   �epa�e к�ббаде   к�ббаде�ббадеббаде
кепенк �epen� к�п�н�к   �epen� к�п�н�кen� к�п�н�к� к�п�н�к   к�п�н�к�п�н�кп�н�к�н�кн�к�кк
кепче �ep�e к�фче�к�мче   �ep�e к�фче�к�мче   к�фче�к�мче�фче�к�мчефче�к�мче�мчемче
керасте �ereste керасте   �ereste керасте   керасте
керван �ervan кар(е)ван   �ervan кар(е)ван   кар(е)ван
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кесе �âse касе   �âse касе   касе
кесия�кисия �ese кисе  �ese кисе   кисе
керхана �er�ane кархане  �er�ane кархане   кархане
кешиш �e��� к�шиш   �e��� к�шиш   к�шиш�шишшиш
кешкек   �e�кек к�шкак�e�кек к�шкаккек   к�шкак�шкакшкак
кешки �e�����e��e каш-ке�кашки   �e�����e��e каш-ке�кашки��e��e каш-ке�кашки�e��e каш-ке�кашки  каш-ке�кашки
кефилнаме  �efilname  -наме
кехая   �et�uda��â�ya к�дхода�et�uda��â�ya к�дхода��â�ya к�дхода�â�ya к�дхода   к�дхода�дходадхода
кехлибар �e�l�bar��e�r�bar к�хроба  �e�l�bar��e�r�bar к�хроба��e�r�bar к�хроба�e�r�bar к�хробак�хроба�хробароба
ки   �� ке�� ке   ке
килер ��ler калар   ��ler калар   калар
килермен ��lermen� гел  ��lermen� гел  гел
килим ��l�m гелим�келим   ��l�m гелим�келим   гелим�келим
килит   ��l�t   килид
кин ��n кин�кине   ��n кин�кине   кин�кине
киреч   ��re� гирач�   гирачгирач
киседар �esedar киседар  �esedar киседар   киседар
кишкил �e���l к�шкул  �e���l к�шкул   к�шкул�шкулшкул
кишмиш ���m������n�� к�шм�ш  ���m������n�� к�шм�ш����n�� к�шм�ш���n�� к�шм�ш  к�шм�ш�шм�шшм�ш�шш
Клумбарски �ulâmpara голамбаре  �ulâmpara голамбаре  голамбаре  
клюнк ��l�n� кол�нг   ��l�n� кол�нг   кол�нг�нгнг
коза   ���a   гузе
кубе   �ubbe   гомб�д�дд
кумбара �umbara хомре�хомб�ре  �umbara хомре�хомб�ре  хомре�хомб�ре�рере
курназ �urna� гурназ   �urna� гурназ   гурназ
кьой   к�у   куй
кьопав ��lpa чуб(е)па   ��lpa чуб(е)па   чуб(е)па
кьорав ��r кур   ��r кур   кур
кьосе ��se кусе   ��se кусе   кусе
кьоселе ��sele гавсале�гав-ъ-сале  ��sele гавсале�гав-ъ-сале   гавсале�гав-ъ-сале
кьоше ���e гуше   ���e гуше   гуше
кьошк ���� кушк   ���� кушк   кушк
Кьофторов ���te��r куфтехар�куфтехор  ���te��r куфтехар�куфтехор  куфтехар�куфтехор
кърсердар �ırserdarı -с�рдар  �ırserdarı -с�рдар  -с�рдар�рдаррдар
кюкюрт, тюкюрт ����rt гуг�рд ����rt гуг�рд   гуг�рд�рдрд
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кюлхане ��l�an гулхан  ��l�an гулхан   гулхан
кюляф ��la� колах   ��la� колах   колахх
кюмбе ��mbet гомб�д   ��mbet гомб�д   гомб�д�дд
кюнк ��n� гонг   ��n� гонг   гонг
кюспе ��spe кусба   ��spe кусба   кусба
кюстаф ��sta� густах   ��sta� густах   густах
кютек   ��te�, ��te�  куш�к�кк
кюфте ���te куфте   ���te куфте   куфте
кючек   ���e�   куч�к�кк
кяр �âr кар   �âr кар   кар
Кятов �â�ıt каг�з   �â�ıt каг�з   каг�з�зз
кяфурия �a�ur камфур�кафур�  �a�ur камфур�кафур�   камфур�кафур�  
      кафури

   Л

лала lâla лала�л�ла   lâla лала�л�ла   лала�л�ла
лале lâle лале    lâle лале   лале
лаф lâ� лаф   lâ� лаф   лаф
лафазан la�a�an лафз�н  la�a�an лафз�н   лафз�н
леблебия  lebleb�   лаблабу
леке le�e л�к�л�кке   le�e л�к�л�кке   л�к�л�кке
ленгер len�er л�нг�р   len�er л�нг�р   л�нг�р
леш le� лаш   le� лаш   лаш
лимбизия  l�mebe�   лиме-
локмазанин l��ma.�an логме з�д�н  l��ma.�an логме з�д�н  логме з�д�н
лула l�le луле   l�le луле   луле

   М

мадем   madem�madem�� мадамкеmadem�madem�� мадамке�madem�� мадамкеmadem�� мадамкемадамке
майтап   maytap   мах-е таб
майхош may��� мейхош  may��� мейхош   мейхош
макар (мигар)  me�er м�г�рme�er   м�г�рм�г�р 
маргарит mervâr�d морварид�м�рварид  mervâr�d морварид�м�рварид  морварид�м�рварид
маркуч marpu� марпич   marpu� марпич   марпич
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матрабаз  madraba� мед(т)рабазmadraba� мед(т)рабаз  мед(т)рабаз
махна be�ane б�хане   be�ane б�хане   б�хане
мая maye�maya майе   maye�maya майе�maya майеmaya майе  майе
мегдан meydan мейдан   meydan мейдан   мейдан
мезе me�e м�зе   me�e м�зе   м�зе
мейве meyve миве   meyve миве   миве
менекше mene��e б�н�вше  mene��e б�н�вше  б�н�вше
мензилхане men��l�ane м�нзелгах  men��l�ane м�нзелгах  м�нзелгахх
ментеше mente�e б�ндкеш(и)  mente�e  б�ндкеш(и)б�ндкеш(и)
мер me�er м�г�р   me�er м�г�р   м�г�р
Мерданя merdan м�рдане  merdan   м�рданем�рдане
мердевен merd�ven н�рдебан  merd�ven н�рдебан  н�рдебан
метриз metr�s м�т�рс   metr�s м�т�рс   м�т�рс
механа mey�ane мей-хане   mey�ane мей-хане  мей-хане
меше me�e бише   me�e бише   бише
мешин me��n мешин�мишин   me��n мешин�мишин   мешин�мишин
мингиш men��� м�нгуш  men���  м�нгуш м�нгуш
минтан m�ntan ним-т�не   m�ntan ним-т�не   ним-т�не
миралай m�ralay мир-  m�ralay мир-   мир-
мирза m�r�a мирза   m�r�a мирза   мирза
миск   m�s   миск
Мумджиев mum мум  mum мумm   мум
мумия mumya мум(и)йа   mumya мум(и)йа   мум(и)йа
мундар murdar мордар   murdar мордар   мордар
мутаф muta� муйтаб   muta� муйтаб   муйтаб
муфта m��t мофт   m��t мофт   мофт
мух mı� мих   mı� мих   мих
муща mu�ta мошт�мушт   mu�ta мошт�мушт   мошт�мушт
мущлук mu�tulu� mu�tu, m��te  mu�tulu� mu�tu, m��te  mu�tu, m��te�tu, m��tetu, m��tem��te 
мюжде m��de можде   m��de можде   можде
мюслюман m�sl�man мос�лман�мослем  m�sl�man мос�лман�мослем  мос�лман�мослем
мюхюр   m���r мохр���r   мохрмохр
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   Н

назлъм   na�lı наз-na�lı   наз-наз-
Назиков   na���   назок
налбант  nalbant   налб�нд
налче   nal�e   н�лче
нам   nam   нам
намаз   nama�   намаз
намдар   namdar   намдар
наме   name   наме
нар   nar   нар
наргиле  nar��le   наргиле
нардек   narden�   нарданг, нард�нг�нгнг
нарцис   ner��s   нергес�нергис
нахакере  na�a� yere  на-х�гг
нахут   n��ut   нохуд�ноход
небетшекер  nebet�e�er  ш�к(к)�р
ней   ney   ней�най
некез   ne�es�na�es  на-к�с
ненкьорлюк  nan��rl��  нан-кур
нефт   ne�t   н�фт
нещер   ne�ter   нешт�р�ништ�р
нишадър  n��adır   н�шадор�нушадор
нишан   n��an   нешан
нишесте  n��asta   нешасте
номуне   n�m�ne   немуне
нохут   n��ut нохуд�ноходn��ut нохуд�ноход   нохуд�ноход

   О

одая   �da   отаг
отлукана  �tlu��ane  -хане
ошаф   ���a�   хошаб
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   П  

падишах pad��a� падешах  pad��a� падешах   падешахх
пазвант   pa�vant   пасбан
пай   pay   пай
пайвант  pay.vend�payvend па-б�нд
пайтак   payta�   пaйe де(г)
палан   palan   палан
палдъм   paldım   палан-дуз
палуза   palû�e   палуде
панзахир  pan.�e��r  падз�хрхрр
папук   papu��papu�  па-пуш
пара   para   пар�
паралама  par�alama  парче
парса   parsa п�рсаrsa п�рсаa  п�рса п�рсап�рса  
парцал   partal   пар-сал
парче   par�a   парче
патладжан  patlıcan   баденджан
патрикана  patr���ane  -хане
пафти   pa�ta   бафте
паха   pa�a   б�ха
пача   pa�a   паче
паянта   payanda  пай�нде
пезевенк  pe�even��pa�en� пазенк
пей   pey   пай�п�й
пейгамбер  pey�amber  пейгам-б�р
пейдах   peyda   пейда
пейнир   peyn�r   пeнир
петмез   pe�me�   багмаз, бигмаз
пексимет  pe�s�met  бексем�д
пелте   pelte   палуде
пембен   pembe   п�нбе
пенджера  pencere   п�ндж�ре
пенче   pen�e   п�ндже
перваз   perva�   п�рв�з
пергел   per�el   п�ргар
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пердах   perda�   п�рдахт
перде    perde   п�рде
перекенде  pera�ende  п�рак�нде
пери   per�   п�ри
перкал   per�el   п�ргале
Персенк  persen�   п�рс�нг�парс�нг
перушан  per��an   п�ришан
перчем   per�em   п�рч�м
пехливан  pe�l�van  п�хл�ван
пехриз   pe�r���per���  п�рхиз
пеш   pe�   пиш
пешекюрнаме  te�e���rname  -наме
пешин   pe��n   пишин
пешкеш  pe��e�   пиш-к�ш
пешкир  pe���r   пишгир�б�шгир
пещемал  pe�temal  пошт-�пешт-мал
пеядехаскери  p�yade.as�er�  пийаде
пилаф   p�lâv   полоу�пелоу
пиргиш  p�r ����   пирк�с
пиринч   p�r�n�   берендж
пирян   p�ryan   б�рян
пихтия   pı�tı   похте
пич   p��   бечче
пишман  p��man   п�шиман
подперизи  putperest  ботп�р�ст
пост   p�st   пуст�пост
постакия  p�ste��   пуст�к�постекай
пош   pu�   пуш
пул   pul   пул
пушт   pu�t   пошт

   Р

раван   ra�van   рахвар
разгеле   ra��ele   раст
разекия  re�a   р�з
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рафт   ra�   р�ф
рахт   ra�t   рахт
рачел   re�el   ричал
реване   revan�   роуг�ни
ревен   revent   рев�нд
резе   re�e   р�зе
резене   re�ene   разийане, р�зийана�зийаназийана
ренде   rende   р�нде
ренк   ren�   р�нг
ренчпер  ren�per   р�ндж-б�р
руган�роган  ru�an   роуг�н  
рюзгяр   r���âr   рузгар

   С

саде   sade   саде
садикане  sadı�ane  садегане
саз   sa�   саз
сайвант  sayvan   сай�бан
сайдаро  sayedar   сай-е дар
саламандра�семендрек semender  с�м�нд�р
салахор  s�lâ���r   селахшур
салнаме  salname  сал-наме
салхана  sal�ane   с�ла-хане�с�ллах- 
      хане
самсар   sansar, s�nsar  сансар
самур   samur   с�мур
сандалия  sandalye  сандели
сантрач  satran�   ш�тр�ндж
сарай   saray   с�рай
сарампош  serpu�   с�рпуш
сархош   sar���   с�р-хош
сахтиян  sa�t�yan  с�хтийан
сеисана  seysana   -хане
сейменин  seymen�se�men  с�гбан
селвия   selv�, serv�  с�рв
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сепет   sepet   сеп�д
сепер   s�per   сеп�р
сераскар  seras�er  с�р-�ск�р
сербез   serba��serbest  с�р-б�ст
сердар   serdar   с�р-дар
сермия   sermaye  с�р-майе
серсем   sersem   с�р-сам
серт   sert   серд
сим   s�m   сим
синджаф�синджап s�ncap   синджаб
синджир  ��nc�r   з�нджир
сирке   s�r�e   серк�
сирчим   ser��n   с�р-чин
скенжа   ���ence   шек�ндже
сколуфа  ��l��   золф
спахия   s�pa��   сепахихии
сувари   s�var�   с�вар�с�варе
сумпара  �ımpara   сомбате�сомбаде�
Сърмакежов  sırma�e�  -к�ш
сютляш  s�tlâ�   - аш

   Т

табакхана   taba��ane�taba�ane -ханеханеане
табанджа  tabanca   табанче�т�панче
тава   tava   таве�табе
тазе   ta�e   тазе
тазия   ta�ı   тази
таке   ta��e   тагийе
тамбура  tambura  т�мбур�томбур
тамахкяр  tama��âr  т�м� кар
тане   tane   дане
тараба   daraba   тар�ми�тар�м
тарапана  darp�ane  -ханеханеане
таратор   tarat�r   таротур
тарпазан  t(ı)rab�an  тар�мизан
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тарпош   tarрu�   тар пуш
тархана  tar�ana   т�рхине
тас   tas   тас
тасма   tasma   т�сме
тафта   ta�ta   тафте
тахт   ta�t   т�хт
тахта   ta�ta   т�хте
тахтаба, тахтабица ta�tab�t�  т�хте
тебешир  tebe��r   т�башир
тезелден  te�elden  тиз-
тезгере   tes�ere   д�ст-гари
тезгях   te��â�   д�стга��
тенджере  tencere   т�нгире
тендирис  tend�r�st  т�ндорост
терезия   tera��   т�разу
терекия  t�rya��   тираки
терзия   ter��   дерзи
тесте   teste   д�сте
тестемел  destmal   д�стмал
тестере   testere   д�ст�ре
тестир   destur   д�стур
техна   ten�a   т�нха
тиреплик  t�re �pl��  тури-   
тифтик   t��t��   тафтик
топхана  t�p�ane   тупхане
торба   t�rba   турбе
тоумджия  t��um   тохм
трахана, тархана tar�ana   тархана, т�рхине, 
      тархвана
траш   tıra�   т�раш
турфанда  tur�anda  турф�нде�т�р-  
      ф�ндоге
турп   turp   тор(о)б
тумрукхана  t�mru��ane  -хане
туршия   tur�u   торш
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тюлбен   t�lbent   тюл-б�нд
тюмбеке  t�mbe��  т�мбаку�т�нбаку
тюфек   t��e�   тоф�нг

   У 

умут   �m�t   омид
унер   ��ner   хонер�хунер
уста   usta   остад
уруспия  �r�spu   руспи

   Ф

фарси   �ar�s�   фарси
фарфор   �ar�ur��a��ur  ф�гфур
ферман   �erman   ф�рман
филджан  fincan   ф�нджан�пинган
филянкишията  filân ����  фолан�ф�ланк�си
фишек   fi�e�   ф�ш�нг
фурма   �urma   хорма
фъстък   �ıstı�   п�сте

   Х   

хаван   �avan   хав�н�хавенхав�н�хавенав�н�хавен�хавенхавен
хавлия   �avlu   хав-
хазнатар  �a��nedar  х�занедар
хайвер   �avyar   хавйар
хаки�каки  �â�� хаки�â�� хакиâ��   хаки
халбуки  �albu����al.bu.�� ке
халище   �alı   гали�галиче
халия   �alı   гали
хам   �am   хам
хамбар   ambar   �нбар��мбар
хан   �an   ханханан
ханджар, раджар �an�er   х�ндж�рх�ндж�р�ндж�р
хане   �ane хане   ханеане
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ханъма   �anım   ханум
хапъсане  �ap�s.�ane  х�бс-хане
харания  �aranı   харани
харе   �are   хара
харзовал  ar�u�al   ар(е)зу-халхалал
харман   �arman   х�рм�н
(х)аста   �asta   хасте
хастане   �astane   хасте ханеханеане
хастар   astar   аст�р
хатихумаюн  �attı�umayun  - хумайун
хем   �em   х�м
хемен   �emen   х�манх�ман�ман
хемшерия  �em.�er�  х�м-ш�хрих�м-ш�хри�м-ш�хри
хендек   �ende�   кендак�х�ндаг
хергеле   �er�ele   х�р-г�лле
хич   ���   хич
ховарда�уварда  ��varda   хуварде
ходжа   ��ca   хадже
Хорозов  ��r��   хурусхурусурус
хоросан  ��rasan   хуресанхуресануресан
худа ��da хода   ��da хода   хода
хумаюн  ��mayun��umayun хомайунхомайуномайун
Хунгя   �un�â� хунгях�un�â�   хунгяххунгях
хош   ���   хош
хурда   �urda хорде�urda   хорде
хюшмер  ���mer�n  ������

   Ч

чадър   �adır   чадор�ч�тр
чай   �ay   чай
чайна   �ay�ane чайхане�ay�ane  чайханехане
чакал   �a�al   шагалшагал  
чамашир  �ama�ır   джаме-шуй
чампари  �alpara   ч�хар-паре�чар-парехар-паре�чар-пареар-паре�чар-паре
чан   �an   з�нг
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чапраз   �apra�   ч�праст�ч�прас
чапрашък  �apra�ı�  чеб-у раст
чардак   �arda�   ч�хаp-таг�чар-тагхаp-таг�чар-тагаp-таг�чар-таг
чаре   �are   чаре
чарк   �ar�   ч�рх
чаршаф  �ar�a�   чадор-ш�б
чаршия   �ar�ı   ч�хар-суг�чар-йекхар-суг�чар-йекар-суг�чар-йек
чауш   �avu�   чавош
чейре   �e�re   чехре
чейрек   �eyre�   чар�к�ч�хар-йек�

чар-йек
чембер   �ember   ч�мб�р�ч�нб�р
ченгел   �en�el   ч�нгал�ч�нгул
чене   �ene   чане
чепиш   �ep��   ч�пеш
чеп, чоп  ��p   чуб
чепарага�чуперек �eper чуб�eper   чуб
чербиш   �erb��   ч�рбеш
черибашия  �er�ba�ı   ч�рик-
черчеве  �er�eve   ч�хар-чубе�чар-чубехар-чубе�чар-чубеар-чубе�чар-чубе
чешма   �e�me   ч�шме
Чешнигиров  �e�n���r   чашнигир
чибук   �ubu�   чобог�чобуг
чилингир  ��l�n��r   джилянгер
чимен   ��m���men  ч�м�н
чимшир  ��m��r   шемшар�ш�мшад
чинар   ��nar   ченар
чирак   ��ra�   чераг
Чиракман  ��ra�, ��ra�an  чераг; чераган
чиркеф   ��r�e�   чиркаб
чифлик   ��fl��   джуфт�джофт
чифт   ���t   джуфт�джофт
чифте   ���te   джофт
чифчия   �����   джофт-
чобанин  ��ban   чубан�чупан
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чорап   ��rap джурап��rap   джурап
чорба   ��rba   шурба�шурва
чорбаджия  ��rbacı   шурба�шурва
чохадар  �u�adar   чуха�чухе-дар
чувал   �uval   джовал�човал
чукундур  �u�undur  чогондор�чогонд�р
чул   �ul   джол(л)
чулха   �ul�a   джул�х
чунким   ��n�����n�� чун-ке�чон-кеn�����n�� чун-ке�чон-ке�����n�� чун-ке�чон-ке���n��  чун-ке�чон-ке
чуха �u�a чуха�чухе   �u�a   чуха�чухе

   Ш

шадраван �adırvan шадорван�шадирван  �adırvan  шадорван�шадирван
шал �al шал   �al   шал
шалвари �alvar ш�лвар  �alvar   ш�лвар�лвар
шамия �âme шаме   �âme шамеâme шамеme   шаме
шандан �amdam ш�м-дан�ш�мдан   �amdam  ш�м-дан�ш�мдан�м-дан�ш�мдан
шарапана  �arap�ane -хане�arap�ane  -ханехане
шарлан �ırla�an шир роуган   �ırla�an   шир роуган
шах �a� шах   �a�   шахх
шахин �a��n шахин   �a��n   шахинхинин
Шахпаз, Шахпазов �a�ba� шахбаз�a�ba�   шахбазшахбаз
шахиншах �a��n�a� шах�н-шах  �a��n�a�  шах�н-шах�н-шахх
шахмат �a�mat шах-мат   �a�mat   шах-матшах-матх-мат
шегърт �a��rt шагерд   �a��rt   шагерд
шекер �e�er ш�к(к) �р   �e�er   ш�к(к) �р�к(к) �р
шен �en ш�нг   �en   ш�нг�нг
шерден ��rden ширден   ��rden   ширден
шефталия  �e�tal� ш�фталу�e�tal�   ш�фталуш�фталу
шехатнаме �e�adetname ш�хад�т-наме  �e�adetname  ш�хад�т-наме�хад�т-намеад�т-наме�т-наме
шехзаде �e��ade шах-заде  �e��ade   шах-заде
шеш �e�-be� шеш   �e�-be�   шеш
шибой �ebb�y ш�б-бу   �ebb�y   ш�б-бу�б-бу
шиве   ��ve шиве��ve шиве�ve   шиве
шилте   ��lte ш�лте��lte ш�лте�lte   ш�лте
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шира ��ra шире   ��ra   шире
шишане ���ane шешхане  ���ane   шешханешешхане
шише ���e шише   ���e   шише
шкембе ���embe ш�к�нбе� ш�к�мбе   ���embe  ш�к�нбе� ш�к�мбе�к�нбе� ш�к�мбе ш�к�мбе�к�мбе

   Ю  

юва yave йаве   yave   йаве
юзенгия, зенгия ��en��, �en��  зенги, з�нг�л

   Я   

я-я ya-ya йа-йа   ya-ya йа-йаya-ya йа-йа   йа-йа 
ябана yaban йабан   yaban   йабан
ябанджия  yabancı йабанyabancı   йабан
ядец lâdes�yades йаддаш(т�н)   lâdes�yades йаддаш(т�н)âdes�yades йаддаш(т�н)des�yades  йаддаш(т�н)�н)н)
яма ya�ma й�гма   ya�ma   й�гма�гма
яран yâr йар�йаране   yâr йар�йаранеâr йар�йаранеr   йар�йаране
яхна   ya��ane -хане��ane  -хане-хане
яхния   ya�n� й�хниya�n�   й�хни�хни

Списъкът от думи би могъл да бъде попълнен с още не 
напълно изяснени засега заемки. Фишираният от български, тур-
ски, персийски, кюрдски, руски и други български и чуждестранни 
речници и проучвания материал е систематизиран и подреден във 
вид на картотека, включваща отделните думи заемки в българския 
език и техните форми или застъпници в останалите езици.

Ексцерпираните източници са посочени по-долу.
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