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Въпреки че днес съществуват вече много изследвания върху образоподражаниe-
то1, трябва да признаем, че изведените теоретични постановки все още не са станали 
общоприети. Като цяло, не се е променило скептичното отношение към този тип обра-
зуване на думи, което варира от пълното му отричане до предпазливото му приемане. 
Затова е целесъобразно изследването на кой да е частен проблем, свързан с образопод-
ражателната лексика, да започва с макар и кратко излагане на изходните теоретични 
постановки. 

От класификационна гледна точка трябва да кажем, че този тип думи (наричани 
още звукосимволични, идеофони, звукови жестове) заедно със звукоподражателните се 
отнася към фонетично мотивираната (звукоизобразителната) лексика в езика. Това са 
думи, чиято звукова форма създава представа за не звуков образ, възприеман чрез зре-
нието, осезанието, обонянието или вкусовия анализатор. Като тяхна психологическа 
основа се сочи синестезията, т. е. смесването на усещания от различни модалности (вж. 
например [Горелов 1977: 9; Ramachandran–Hubbard 2001: 20]) или синестенимята, която 
се дефинира като смесване не само на усещания, но и на емоции [Воронин 1982: 77–87; 
Воронин 1983: 120–131]. Въз основа на съществуващите изследвания, които макар и да 
не обхващат всички езици в еднаква степен и да не достигат еднаква дълбочина2, са 
систематизирани типологическите признаците на звукоизобразителната лексика като 
цяло. Тези признаци са семантични (емоционалност, образност, обозначаване на най-
обикновени елементни от човешкия психофизиологически универсум), формални (фо-
нетична хипераномалност, редувания), словообразувателни (редупликация), грамати-
чески (морфологична хипераномалност), функционални (стилистична ограниченост) 
[Воронин 1982: 89].  

Трябва да отбележим, че ако звукоподражателната лексика се разпознава сравни-
телно лесно, това съвсем не е така за образоподражателната. Обикновено носителите на 
езика не осъзнават начина на образуване дори на нови образоподражателни думи. Това 
може да бъде обяснено с не осъзнаването на синестезията (или синестемията) като пси-
хологически процес, с нейното автоматично действие. Също и етимолозите в своите 
изследвания обикновено игнорират звуковата символика. Главна причина за това е аб-
солютизирането на постулата на Сосюр за арбитрарност на езиковия знак. Ако трябва 
да се съди по основната част от етимологичните речници на индоевропейските езици, 
такива думи в тяхната еволюция не е имало. Това важи и за Българския етимологичен 
речник (БЕР, I–VI), в който нито една лексикална единица не е обяснена като образо-
подражателна (звукосимволична).  

А трябва да признаем, че фонетичната мотивираност, разглеждана в двете и раз-
новидности – звукоподражание и образоподражание, е най-примитивният тип мотиви-
раност. Поради тази причина тя би трябвало да е свойствена на всички езици, още по-
вече – на древните. Установено е също така, че звукоизобразителната лексика е харак-
                                                
1 Вж. подробна библиография в [Magnus 1997–2006]. 
2 Поради тази причина и изводите за количествени различия на този тип думи в различните езици могат 
да бъдат определени като прибързани (вж. например [Хусаинов 1990]). 
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терна за разговорната реч и особено за речта на децата и по-младите хора [Хусаинов 
1990: 160]. А това означава, че и езиците с предимно или изцяло устна традиция ще са 
по-богати на такава лексика. 

В хода на езиковата еволюция се извършва своеобразно замаскиране на звукои-
зобразителните думи като цяло. Подчинявайки се на тенденцията на развитие на езико-
вия знак към произволност, немотивираност, която е условие за свободата на неговото 
развитие [Журавлев 1976: 20], те се превръщат в обикновени конвенционални обозна-
чения. За тяхното разпознаване в етимологичния анализ могат комплексно да бъдат 
използвани изведените типологически признаци на звукоизобразителната лексика. 
Например, ако се наблюдава формално-семантичен паралелизъм, състоящ се в изразя-
ване на едни и същи значения от форми с редупликация, това може да свидетелства за 
пряка връзка между форма и значение. И ако няма предпоставки за предполагане на 
звукоподражание, то, вероятно, се касае за образоподражание. Откриването и на други 
признаци на звукоизобразителната лексика увеличава вероятността на хипотезата (вж 
по-подробно аргументацията на такъв подход в [Колева-Златева 2004; 2006: 32]).  

С трудности е свързано очертаването на етимологичните гнезда на образоподра-
жателните думи. Причините за това са следните: 

Първо, винаги е възможно независимото образуване на звукоизобразителни думи 
със сходна форма и значение в различни езици и диалекти. Това се обуславя от при-
марната връзка между форма и значение. Затова е трудно да се определи понякога дали 
дадена звукоизобразителна езикова форма е заимствана. Но все пак трябва да се има 
предвид, че заимстваната лексема е със стеснена семантична структура, тя губи своята 
мотивираност. И ако дадена лексикална единица проявява признаци на образоподража-
телна дума, и особено семантични, това свидетелства за още живото взаимно привли-
чане между форма и значение, каквото е възможно, ако тя е изконна за дадения език. 

От друга страна, образоподражателните думи като фонетично мотивирани думи 
не се подчиняват на езиковите еволюционни закономерности. Както фигуративно отбе-
лязва В. И. Абаев, те „не се спогаждат с фонетичните закони” и се характеризират със 
„семантични странности” [1986: 20].  

Чисто лингвистично това може да бъде обяснено с обусловеността на езиковата 
форма от изразяваното значение. Както е известно, немотивираността на езиковия знак 
е необходимо условие за свободното му развитие – семантично и формално, докато 
мотивираността, в случая фонетичната, налага своите ограничения.  

Неврофизиологията и невролингвистиката също предлагат обяснение на незако-
номерния формален и семантичен развой на звукоизобразителната лексика като цяло. 
Експериментално е доказано, че този тип думи, като сигнали с примарна връзка между 
форма и значение, се различават съществено във физиологично отношение от традици-
онните думи с непряка връзка между форма и значение. При норма първите се управля-
ват от дясното полукълбо на мозъка, което има по-примитивни, по-древни функции, 
докато вторите се управляват от изпълняващото по-висши функции доминантно ляво 
полукълбо [Якобсон 1985]. Затова е и съвсем естествено, че фонетично мотивираните 
думи функционират и еволюират по различен начин, проявявайки своеобразни нерегу-
лярности. Освен това е доказано, че при временна инактивация на лявото полукълбо на 
мозъка вследствие на унилатерална електрошокова терапия, се наблюдава размитост на 
фонемните граници, дифузност на звуковата форма на лексикалните единици [Балло-
нов, Деглин 1976: 161]. Това показва, че и фонетично мотивираните думи като цяло, 
които са функция на дясното полукълбо, е нормално първоначално да се характеризи-
рат с формална дифузност, която впоследствие се проявява като формална вариатив-
ност. Наследниците на етимон, съществувал в различни варианти, могат значително да 
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се различават помежду си, така че етимологичната връзка между тях да не може да бъ-
де доказана с помощта на фонетичните закони. 

Данните на невролингвистиката и неврофизиологията дават теоретична обосновка 
на това как функционират фонетично мотивираните думи и в частност образопадража-
телните в момента на тяхното раждане и докато не са се превърнали все още в обикно-
вени конвенционални обозначения. Най-добре обаче техните особености могат да бъ-
дат наблюдавани въз основа на съвременни примери. За тази цел в настоящото изслед-
ване ще разгледам няколко съвременни български думи: джаджа, джиджаф-
ка/джуджафка/джаджафка и джиджи-биджи, които се употребяват изключително в 
разговорната реч. Причина за паралелното им разглеждане е, че те изразяват и общи 
значения и имат определено формално сходство. Така може да бъде осветен и въпросът 
дали са възникнали независимо или между тях съществуват словообразувателни и кон-
таминационни отношения. Изследваният лексикален материал е извлечен от форуми в 
интернет.  

Думите са сравнително нови за българския език. Не са регистрирани в академич-
ния многотомен речник (РБЕ). Те могат да бъдат определени като образоподражателни 
преди всичко въз основа на наличието на редуплицирани звукови комплекси в тяхната 
форма. Важен аргумент в тази посока е също наличието на нетипичната за българския 
език фонема дж. Както беше посочено по-горе, един от фонетичните признаци на зву-
коизобразителните думи е фонетичната хипераномалност, която се проявява в използ-
ването на специфични фонеми. При джиджафка/джуджафка/джаджафка е налице 
формална вариативност, което за тази дума също е аргумент в подкрепа на предполо-
жението за образоподражателния и характер. Прегледът на употребите на разглеждани-
те думи показва, че и в семантично отношение те се характеризират с дифузност, раз-
митост на семантиката. Различните членове на социума употребяват все още не утвър-
дените напълно лексикални единици с различни нюанси в значението. Затова точното 
експлициране на изразяваните значения не е възможно. 

Джада (dim. джаджичка) се среща като название на:  
– сравнително нов технологичен предмет, устройство, приспособление, ср.: (заг-

лавие на тема във форум) „Смартфоните стават достъпна джаджа за редовния 
потребител”; „Открих следната джаджа: (Следва линк с надпис: Трансмитер за 
кола.) Това е нещо като малък излъчвател на радиосигнал, който се включва в 
запалката. Той излъчва, радиото ти го лови и фактически през радиото можеш да 
си слушаш МР3 или каквото си искаш. Много е хитро, но има ли някой да го е 
ползвал да каже струва ли си ?”;  

– нещо, на което не му зная името, ср: (В постинг, в който се споделя опит от ре-
монт на кола) „Установих следното… Двете изпълнителни вериги (+) от релета-
та отиват в устройство, закрепено на същата гредичка м/у радиатора и предната 
решетка. Представлява цилиндър с триклемна букса, размерите му са приблизи-
телно фи30/л100мм. Подозирам, че е някакъв терморазпределител за вентилатор-
ната перка, но нито имах как да го премеря, нито възможност да му запиша дан-
ните… Моля, ако знаете, кажете каква е тази джаджа и евентуално цената и”;  

– съставна част, елемент на нещо, ср.: „Реших да разглобя макарата си, че нещо се 
беше разхлопала и със затягането на гайката под шпулата не постигнах особен 
резултат. Та вътре се беше напълнила със ситен пясък. Чистих я с четка за зъби 
джаджа по джаджа, но не постигнах особен резултат.”; 

– нещо ново и хубаво, ср.: (Реплика във форум по повод на информация за вид ки-
тайски клечки за хранене) „Това дори не заслужава да се нарече джаджа – ня-
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каква мини щипка за барбекю с претенции”; В личен профил на участник във 
форум под рубрика интереси е записано: „Всичко, що е джаджа!”; 

– украшение, бижу, ср.: „На някои им отива диадема, на други – не. Нямам нищо 
против тази джаджа върху главата на мъж”; 

– малко или любимо животно, ср.: (във фотографски форум, по повод на снимка, 
на която се вижда малко птиче и жълъд) „Бижу! Удоволствие за окото!!! Стра-
хотна джаджичка – жълъдът е по-голям май от него...:)))))”; (в същия форум, по 
повод на снимка на коте, в постинг на същия участник) „И моята малка джа-
джичка има черно петно на бледорозовото носле... Жесток портрет!!!!!!!!”;  

– малка уеб програма: (обяснение в онлайн издание на PC Word) „Във второто 
предварително издание на Opera 9 се появяват тъй наречените джаджи, които 
са малки програмки; работят извън прозореца на Opera; „голи” са, без външни 
рамки, ленти с бутони и т.н.; вземат се от уеб и работят със стандартни уеб тех-
нологии…”; „джаджа за уверение” (онлайн уверение, което може да бъде по-
пълнено и разпечатано). 

Последната употреба на джаджа е калка на употребата на англ. widget, gadget в 
същия смисъл 

Съществуващата в различни варианти дума джиджафка/джуджафка/джаджаф-
ка (с различия и в изписването: с я вместо а, в вместо ф) също се употребява като наз-
вание на сравнително нов технологичен предмет, устройство, ср.: „джиджявка дето 
мяса на транзистор с 4 крачета”; „Повече от 3 години ползвам Pocket PC и сега ми е 
трудно да си представя живота без такава джуджавка”; „ултразвукова джаджавка”. 

В определени случаи можем да говорим за неразличаване на дадените форми, а 
също и на джаджа. Ср. в това отношение следния диалог между участници в музика-
лен форум: 
Sebastian: Значи, търся си една такава джаджа, с която се закача горният капак на фуса за 

желязото, абе онуй дет се завива. Някой да има излишно такова?.. 
BaSs3Per Е, пич, дай малко по-ясно, аз нищо не разбрах от т’ва к’во търсиш. 
Katsko Да, имам, колко даваш?  
NeonGod Аз директно мога да ти подаря едно такова дет му викаш джиджавка. 
Sebastian 
 

NeonGod, няма проблеми. Има ли някаква марка твойто и откъде си? 
П.П. Как всъщност се казва тая джуджавка 

bonzo 
 

Аз му викам холдер, защото държи горния фус чинел. Ама то холдер на много 
неща може да се каже 

NeonGod 
 

bonzo, абе и аз така мисля, ама не сам много сигурен. Значи, Sebastian, имам 
една аматска и една такава джиджавка на тама. Аз ползвам тамата, тъй че тази 
на амати ми е свободна. От Пловдив съм, ако я искаш нп. 

Едно и също нещо в диалога е наричани джаджа, джиджавка и джуджавка, без 
да прави впечатление различието. 

Думата джиджафка/джуджафка/джаджафка се използва също като название на:  
– украшение, ср.: „За подаръците – аз мисля да и вземем златна гривна с дрънкул-

ка. И така всяка година да купуваме по една джиджявка докато станат 21.” 
– нещо, на което не му зная името, ср.: „някаква квадратна „джуджавка”, на която 

пише 14GE!”; „трябват ми вътр. дръжка за задна дясна врата, както и оная джу-
джавка, мисля че трипътник се нарича, която свързва трите маркуча…”; „аз ходя 
на почистване  даже утре имам час  стоя на пара, после ми чисти лицето с 
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едно такова нещо  прави ми нещо друго, което не мога да обясня и после с ед-
на електрическа джуджавка ми пуска ток  после маска и съм готова”; 

– нещо хубаво, голямо, ср.: „Неприязънта ми, всъщност, е насочена към хората, 
които издигнаха парите в култ, готови да мачкат и да газят, само и само да се 
доберат до тях. И то не за друго, а за да си купят някоя лъскава джиджявка, след 
придобиването на която автоматично решават, че са хванали дядо Боже за бра-
дата.” (Вероятно става дума за кола.) 

– хубаво момиче, ср.: (във форум на геймъри) „Направо дайте ГМ шоп да си има-
ме – ще се плаща в натура.” – „Само ако си красива елфка или сладка джуджав-
ка”; 

– събитие, в случая хубаво, ср.: (във форум относно цените на БТК) „Влизах им в 
сайта ама така и не можах да им чатна новите цени... Чух че вечер след 21:00 до 
7:00 сутринта (през делниците) ти плескало само първоначална такса от 13 сто-
тинки и нещо независимо от времетраенето на говорене. Същата джуджавка би-
ла и през събота и неделя само че тогава е от 0–24 ч., обаче това никъде не мо-
жах да го изкеризя черно на бяло...” 

– система за управление, ср.: „Аз лично АБС-а ме дразни, на моменти с тая джу-
джавка не може да се спре”; 

– приложение към програма, ср.: „Само да вметна че спам защитата още не е ак-
тивирана, въпросният майл още няма такава джуджавка”; 

– малка компютърна програма, ср.: „spoj0 (произнася се „споджо”, но може и 
„сподж 0”). Идва от „Супер проста онлайн джиджафка. Оле!”; „След като годи-
ни наред не можаха да се справят с уязвимостта на Internet Explorer откъм 
ActiveX контролите, от „Корпорациата” пуснаха Internet Explorer ActiveX update 
kb912945, който кара потребителя да клика на всяка джаджавка по страниците, 
за да разреши активирането и. 

Последните две употреби са аналогични на употребата на джаджа като название 
за малка уеб програма, което е калка на англ. widget, gadget. 

Думата Джиджи-биджи също, макар и значително по-рядко, се използва като 
название на сравнително нов технологичен предмет, ср.: (в постинг по повод на съоб-
щение със заглавие „Apple продадоха 100 млн. iPod устройства”) „Евала им правя... май 
е време да си купя едно такова джиджи биджи”. Тя означава също: 

– ухажване, любовни отношения, ср.: (в обява) „Търся момиче за джиджи-биджи”; 
(в песен на Ст. Вълдобрев)„А после ние с моето момиче / Вкъщи да се приберем. 
/И там Да правим джиджи-биджи, /Да правим джиджи-биджи…”  

– разни събития, ср.: „Седмицата се очертаваше да започне добре. Така и започна. 
С ортопедично-травматологичен кабинет. Рентген-менген, снимки-мимки, а-у, 
джиджи-биджи. Нямам счупени пръсти.” 

– разнообразна, несъществена информация, ср.: „Както знаете, Мишо е направил 
цял портал за Марс! За съжаление, човекът е в чужбина и е затрупан от работа и 
няма време да му обръща внимание. Аз от време на време публикувам информа-
ция, ала бала, джиджи биджи, обаче като се има предвид това, че уча в СУ и че 
аз нямам много време, сайтът се обновява доста бавно.”; 

– нещо несериозно, ср.: „Нагла лъжа и манипулация е, че пазарът е единствен кри-
терии за съществуването на медии като „Нова Европа”. Бизнесът и слушателс-
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ките вкусове няма да се променят съществено, ако се появи поредното музикал-
но джиджи-биджи радио в претрупания от честоти ефир, но гражданството оп-
ределено ще загуби един от символите на плурализма, какъвто безспорно е ра-
дио „Нова Европа”.” 

Що се отнася до словообразуването, възможен е независимият произход на трите 
лексеми. Като се има предвид голямото семантично сходство между джаджа и джи-
джафка/джуджафка/джаджафка може да се допусне, че втората лексема е производна 
от първата, като образуването е с експресивна наставка -авка/-афка и ли е резултат от 
контаминация на джаджа с друга лексема, например джуфка. Следи от контаминация 
могат да бъдат видени и в употребата на джиджи-биджи като название на сравнително 
нов технологичен предмет. Вероятно, контаминацията е с джаджа поради формалното 
сходство на думите. Също и употребата на джаджа и джиджафка/джуджаф-
ка/джаджафка за назоваване на нещо хубаво би могла да бъде повлияна от детските 
думи джиджи ‘нещо хубаво’, джиджан ‘хубав’, които също са образоподражателни. 

С оглед на етимологията могат да бъдат направени следните изводи: 
Наблюдаваната в изследваните образоподражателни названия семантичната и формал-
ната вариативност може да стане предпоставка за разцепване на техните етимологични 
гнезда. Вероятно, това се е случило с много други образоподражателни названия, които 
в хода на езиковата еволюция са се превърнали обикновени конвенционални лексикал-
ни единици. Наблюдаваното контаминиране на изследваните названия (както помежду 
им, така и с други образоподражателни лексеми) от своя страна свидетелства за въз-
можното сливане на етимологични гнезда на различни по произход образоподражател-
ни названия. Не на последно място разгледаните думи като думи с доказан образопод-
ражателен произход въз основа на комплексното прилагане на формални, словообразу-
вателни, семантични и функционални критерии могат да бъдат привеждани като типо-
логически паралели на други лексикални единици с редупликация, изразяващи подобни 
значения. Ср. например бълг. джунджурии ‘дребни неща, обикновено непотребни’, 
диал. мармарък название на каква да е част от всякакъв уред (цит. по [БЕР, III: 671]) и 
други, чиито значения могат да бъдат изведени от дадените3. 
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