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Анотация: Концептът риск до настоящия момент не е бил обект на обстойно 

лингвокултурологично изследване за българската езикова картина на света. 

Настоящото проучване обхваща разнородни лексикографски източници и 

предоставя аналитични изводи за етимологията и семантиката на понятийното 

ядро и крайядрената зона на концепта риск и взаимовръзката му с концепта 

сигурност. 
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Аннотация: Концепт риск до сих пор не был предметом тщательных 

лингвокультурологических исследований болгарской языковой картины мира. 

Настоящее исследование охватывает разнородные лексикографические 

источники и предоставляет аналитические выводы об этимологии и семантики 

понятийного ядра и приядерной зоны концепта риск и его взаимосвязи с 

концептом безопасность. 
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Abstract: The risk concept has so far not been the subject of extensive linguocultural 

studies for the Bulgarian language picture of the world. This study covers a variety 

of lexicographic sources and provides analytical insights into the etymology and 

semantics of the conceptual core and the close to the core zone of the risk concept 

and its relationship to the security concept. 
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 Когато се говори за сигурност, няма как да не се разглежда 

взаимоотношението й с други понятия като безопасност, опасност, защита, 

риск и др. сродни. Последното понятие се представя като антоним на 

„сигурност“1 и поради парадигматичната връзка между двете понятия 

представлява интерес при обстойно лингвокултурологично изследване. 

Архетипната представа за риска се свързва с възможна опасност; нещо, 

което застрашава сигурността. И въпреки това в много случаи от ежедневието 

на риска се гледа през призма, отразяваща положителните нагласи към 

явлението, показателен пример за което са представените като мото афоризми. 

Каква е семантиката на този концепт и какви са неговите аксиологични 

измерения, каква е връзката му с концепта сигурност и има ли такава – това са 

въпроси, на които настоящето изследване търси мотивирани отговори. 

 Като ментална единица, отразяваща дейността на човешкото съзнание, 

концептът представлява проекция на взаимодействието на езика и културата, 

тъй като картината на света намира своето отражение именно в съзнанието. За 

да дадат обективен израз на концепта,  лингвокултуролозите го представят 

описателно (и графично) чрез ядро (явяващо се име на концепта, негово 

название), крайядрена зона и периферия – близка и далечна. Най-значимите 

езикови асоциации се съдържат в ядрото и респективно в крайядрената зона (в 

по-малка степен), а най-малко значимите езикови асоциации се откриват в 

периферията, особено в далечната (не всеки концепт включва в слоестата си 

структура далечна или дори близка периферия).  

 Концептът е в пряка зависимост от индивидуалното съзнание на 

носителя на езика и съществува освен в неговото индивидуално съзнание, и в 

колективното съзнание на носителите на езика – социално, етнонационално, 

                                                           
1 Антоним на риск: “ безопасност, сигурност, защита, надеждност“ (БТЕР). 



общочовешко и т.н. Поради факта че индивидуално-личностните асоциации са 

безгранично много, индивидуалните концепти се отличават с голямо 

разнообразие. Техният обем, представляващ числеността на общите 

съвпадения от съдържателно естество, обективира фиксираното в речниците 

концентрирано концептуално съдържание. Последното представлява 

понятийния компонент на концепта, който заема най-важно място в неговата 

три-елементна структура и „обитава“ във вербална форма човешкото 

съзнание. Останалите два компонента – образен и ценностен – могат да бъдат 

описани, интерпретирани, подложени на семантична трансформация и 

анализирани. Те са отличителните характеристики, по които понятието (което 

всъщност вербализира понятийния компонент) се отличава от концепта.  

 Тъй като понятийният компонент на концепта е най-съществен за 

определяне на същността му за конкретна социална или национална група, 

започваме изследването на концепта „риск“ именно от него.  За целта 

ексцерпираме и подлагаме на анализ лексикографски материал от различни 

източници – етимологични, тълковни, енциклопедични, синонимични и 

тезаурусни речници. Произходът на  думата риск с експлициране „възможна 

опасност“ в Български етимологичен речник  (БЕР 2012) е проследен от 

френски език (risque); лексемата е непосредствена заемка от руски език. 

Представени са производните рискувам (и диал. рескувам) – „без страх 

пристъпвам към изпълнение на някаква работа“. Посочените производни, 

както и производната лексема „рискóван“ – „свързан с риск“ са с произход от 

руския глагол „рисковать“. От своя страна едно от основните значения на този 

глагол е „подлагам се на опасност, риск; изпитвам нещо неприятно, опасно“ 

(ИСГРЯ). В някои балкански езици (например турски) risk е лексема, 

заимствана направо от френски. Интересно е, че в други балкански езици – 

албански например – лексемата получава друг семантичен развой: “съдба, 

предопределение“.  

Етимологичният онлайн речник (OED) посочва думата  risk като 

възникнала през 17 век от френски език: risquer. Друг английски етимологичен 

речник (Room 1995) посочва, че думата е получила разпространение от същата 

френска лексема  risquer, но чрез италианската лексема-първоприемница risco, 

дериватив от италианския глагол riscare („попадам в опасност“). Според 

автора на речника заслужаваща внимание е тезата, че изконното значение на 

тази лексема е „плавам опасно близко до скалите“, като тя се свързва с 

гръцката rhīza („скала“) и латинската resegāre „късо изрязан“ (от идеята за 



крайбрежни скали „остро изрязани/вдаващи се в морето“ или „отвесни, много 

стръмни“) – очевидно възникнали въз основа на създавани мореплавателски 

термини на морски държави като Италия и Гърция. През 19 век  думата 

навлиза в английския език чрез форма на страдателно причастие във френски 

език. Основното послание, което може да се извлече от етимологичното 

проследяване е, че първоначалното значение на лексемата риск се свързва 

основно с опасност, с изпитването на някаква неприятност. След 

транзитирането през италиански, френски и руски език лексемата, изразяваща 

концепта риск, започва да придобива и положителна аксиологична окраска в 

български език, срв. посоченото в „Български етимологичен речник“ „без 

страх пристъпвам към изпълнение на някаква работа“. 

 Какво е развитието на понятийния компонент на концепта риск според 

български  енциклопедични и тълковни речници? В самото начало на 20 век 

енциклопедичният речник от 1905 г. (Касъров 1905: 2131) обяснява лексемата 

риск като „опасност, възможна опасност“, допълвайки значението чрез глагола 

рискувам: „излагам на опасност“ и онагледявайки значението с един от 

възможно най-силните примери, касаещи сигурността на индивида – 

„рискувам живота си“. Значението на понятието риск е уловено и от един от 

най-пълните тълковни речници от средата на 20 век – издание на  БАН: Речник 

на съвременния български книжовен език (РСБКЕ 1959). Тук е посочено 

заимстване от френски език с обяснение на понятието: „съзнателно излагане 

на възможна опасност при преследване на някаква цел“; представени са и 

различни негови деривати: „рискован, рискувам, рискуван, рискуване“, което 

навежда на мисълта за пълноценно навлизане на понятието в българската 

езикова картина на света от средата на 20 век. Две декади по-късно понятието 

е отразено в Български тълковен речник (БТР 1973) със значения: 1. Възможна 

опасност. 2. Действие наслука. 3. Възможна загуба при търговска сделка, и два 

деривата (рискован и рискувам). Тридесет години по-късно Българският 

тълковен речник (БТР 2004) представя без промяна тълкуването на понятието, 

но добавя още два деривата – рисков („рисков капитал“) и рискуван. 

Тенденцията за все по-масово навлизане на термина чрез дериватите му е 

запазена и доразвита. Набелязва се и тенденция за по-специализирана 

употреба в областта на търговията и финансите.  



 Правдоподобно е да се смята, че като заемка в нашия език лексемата риск  

е включена и в Речник на чуждите думи в българския език (РЧДБЕ 2012)2, 

съставен от авторски колектив, оглавяван от изтъкнатия лексиколог и 

лексикограф член-кор. Емилия Пернишка: 1. Възможна опасност. 2. 

Съзнателно излагане на възможна опасност при преследване на някаква цел и 

при очакване на евентуална изгода. 3. Възможна загуба при търговска сделка. 

4. спец. Опасност, срещу която може да става застраховане.  Представен е и 

дериват – глагола рискувам: 1. Подхвърлям на опасност. 2. Подхвърлям се на 

опасност в очакване на успех; опитвам. Наред с архетипното значение 

„възможна опасност“ виждаме, че се развива семантиката в областта не само 

на търговията, но и в друг аспект на съвременния живот  – застраховането. 

Освен изконния отрицателен аксиологичен маркер на лексемата, към 

семантиката й се добавя и положителен аксиологичен маркер, свързан с 

„очакване на евентуална изгода“ и „очакване на успех“. 

 Повече от половин век след издаването на тритомния речник на 

българския език (РСБКЕ 1959) излиза от печат том 15 (буква Р) на същото 

академично издателство с една много по-пространна речникова статия за 

лексемата риск – с девет посочени употреби в различни синтагматични 

позиции в словосъчетанието/изречението и различни дискурси (РБЕ 2015). 

Обобщавайки ги, можем да посочим открояващото се архетипно значение 

„възможна опасност“, вербализирано най-кратко чрез представените 

синоними в края на експлицирането при първите две значения (най-първите 

значения винаги най-обхватно отразяват семантиката на понятийното ядро) – 

„опасност, заплаха“. Идеята за опасност под различна форма е представена и 

в почти всички останали значения – от четвърто до девето. В половината от 

разглежданите значения (1во, 2ро, 5то, 6то, 8мо) е залегнала идеята за някаква 

степен на възможност да се случи, да се прояви нещо заплашващо, опасно, 

изразена чрез лексемите „възможност“, „вероятност“, „предпоставки“, „нещо 

несигурно“, „случайни промени“. В два от случаите (4ти и 5ти) са залегнали 

значения за излагане на опасност или извършване на нещо несигурно и трудно 

„без гаранция за успех“. В едно от представените значения е посочена идеята 

за „съзнателно излагане на нещо лошо“. Тук речниковата статия за концепта 

риск представя по-пълно употреби на лексемата, свързани с професионален 

                                                           
2 Трябва да се отбележи обаче, че съставителите са посочили единствено френския произход на думата, без 

да отразят факта, че тя има гръцки и латински корени и е навлязла изначално чрез италиански във френски, а 

конкретно за български език – чрез руския глагол рисковать (според данните на Български етимологичен 

речник).  



дискурс (последните три примера): „опасност от нещо нежелано, неприятно, 

свързано с практикуването на определена професия“, със специализирана 

употреба в сферата на финансите – „опасност от загуба на очаквана печалба, 

доход или имущество, пари поради случайни промени в условията на 

икономическата дейност“, както и в сферата на застрахователния бизнес – 

„опасност от нещо (пожар, наводнение и др.), за което се прави застраховане 

на имуществото“. В този последно издаден академичен речник на българския 

език са представени и най-много деривати – убедително доказателство за 

широкото навлизане на изследвания концепт в българската езикова картина – 

„рисков, рискован, рисковано, рискованост, рисковост, рискувам, рискуван 

(остар. = рискóван), рискуване“. 

 Съвсем основателно е да се появят и други специализирани значения 

(дори това според нас е една закъсняла тенденция) – такива, свързани със 

сигурността на групата, на социума, на нацията – теми изключително актуални 

в нашето съвремие. Дипломатическата енциклопедия (Романов 2014) запълва 

една празнина в това отношение. В нея риска се определя като „вероятност 

за настъпване в определен период от време на прогнозирано събитие, оказващо 

негативно въздействие върху населението, територията, околната среда, 

културните и материални ценности. Основните заплахи са насочени към 

унищожаване на хора, увреждане на здравето и имуществото на гражданите, 

отнемане на съществуващите материални и природни ресурси.“ В 

енциклопедията се прави и пряка връзка между риск и сигурност, като се 

дефинира риск за сигурността: „разрушаване на връзките между основните 

елементи на обществената система, както и на самите тези елементи. В този 

смисъл икономически, политически, социални, военни, демографски и други 

рискове за сигурността се генерират в процеса на развитието на обществото в 

резултат на неравномерното развитие и най-вече на сблъсъка на социалните 

групи с различни интереси. Сериозните рискове за съществуването на 

обществото и държавата са увреждането на здравето и имуществото на 

гражданите, изчерпването на съществуващите материални и природни ресурси 

и т.н.“ Разглежда се и взаимовръзката риск – сигурност по отношение на нещо 

още по-специфично – националната сигурност: риск за националната 

сигурност – предполагаемо или вероятно събитие или процес, което би довело 

до нарушаване на устойчивото състояние на националната сигурност на 

България“.  



 Взаимовръзката риск – сигурност се разглежда и в изследването на 

Юлий Георгиев „Управление на риска в сигурността“: „Сигурността е 

ключова качествена характеристика на всяка система, която <…> си е създала 

и поддържа собствени бариери и механизми срещу рисковете и заплахите в 

заобикалящия свят. Тази зависимост е особено характерна за обществените 

системи“ (Георгиев 2015: 42). Очевидно е, че в специализираната литература, 

разглеждаща сигурността на индивида и групата, респективно националната 

сигурност, рисковете и заплахите се свързват по-скоро с несигурността. Те 

имат пряко отношение към сигурността чрез системи за идентифициране на 

заплахите и за анализиране и прогнозиране на евентуалните рискове. 

Посочените по-горе специализирани определения представят риска с 

широк периметър на проявление – „икономически, политически, социални, 

военни, демографски и др.) и фокусират вниманието върху „вероятност“, но 

така също и „прогнозируемост, предполагаемост“, което навежда мисълта към 

възможността за прогностика и стремеж за управляемост на тези процеси и 

явления, които като цяло носят отрицателен аксиологичен знак, вербализирано 

чрез изрази като „негативно въздействие, основни заплахи, унищожаване на 

хора, увреждане на здравето и имуществото, разрушаване на връзките, 

изчерпване на ресурсите и т.н.“ 

 Проследявайки парадигматичните отношения на лексемата риск, можем 

да се убедим, че в Синонимния речник на българския език (СРБЕ 1980) основно 

тя се свързва с опасност, като в синонимичния ред са представени не 

съществителни, а прилагателни: „опасен, рискован“. Последното от тях е 

дефинирано като „при който трудно се предприема действие, без да има 

сигурност за успех“. Тезаурусният електронен речник също посочва 

„опасност“ като първо понятие в синонимичния ред на риск: „опасност, 

заплаха, несигурност, уязвимост, треперене, шанс, непредвидени 

обстоятелства, застрашат, застрашават, застрашаване“. В същия речник 

понятията риск и сигурност са в опозиция, която подчертава техния 

семантичен антагонизъм: като антоними на риск са посочени „безопасност, 

сигурност, защита, надеждност“ (БТЕР). 

 Проследяването на нюансите в семантиката на понятийното ядро и 

парадигматичните връзки на концепта риск в български език ни позволява да 

направим извода, че в основата му е заложена идеята за опасност, която е не 

непосредствена –  може да е „вероятна“, „възможна“ или дори предсказуема. 



В не голяма част от ексцерпираните източници виждаме отразена и 

положителна нагласа към явлението, благодарение на което хората получават 

„шанс“ да постигнат нещо желано, те са в  „очакване на евентуална изгода“ и 

„очакване на успех“. Тези положителни нагласи в семантиката на концепта 

липсват в специализираната литература3, където рискът се свързва изцяло с 

нарушаване на устойчивото състояние на всяка една система в икономическо, 

политическо, социално, военно, демографско и др. отношение. 

 

 

Схема на понятийното ядро и крайядрената зона на концепта риск 

  

 Изчерпателният лексикографски анализ дава основание да бъдат 

направени следните изводи за понятийното ядро на концепта риск: 

1. Изучаването на етимологията на лексемата риск, вербализираща 

съответния концепт, ни отвежда изначално до нейни гръцки и латински 

                                                           
3 не свързана с търговия и финанси, където рискът често се разглежда като получаване на шанс, като 

необходим елемент за успеха, особено в случаите, когато се очаква той да е бърз 



употреби (свързани с опасното корабоплаване край отвесни вдаващи се в 

морето скали), които впоследствие през италиански език (risco и глагола 

riscare – „попадам в опасност“) преминават във френски (risquer).  Според БЕР 

лексемата риск се появява като заемка в българския език не от френски 

директно (както е отразено в не един от речниците), а чрез руския език. Ние 

считаме, че причините за това са най-малко три: френският език  е бил езикът 

на руската аристокрация от една страна, от друга – големият интерес на руския 

император Петър I към корабното и военно дело, от трета – активното 

взаимодействие чрез културния обмен между двата славянски езика.  

2. Проследяването на семантиката на концепта в нейния хронологичен 

развой чрез българските лексикографски източници откроява архетипното 

значение „възможна опасност“, представляващо понятийно ядро на 

изследвания  концепт.  

3. В голяма част от ексцерпираните значения е залегнала идеята за 

неопределена степен на възможност да се случи, да се прояви нещо 

заплашващо, опасно, лошо. 

4. В крайядрената зона на концепта риск присъстват както отрицателни 

аксиологични маркери като „съзнателно излагане на възможна опасност без 

гаранция за успех“, „опасност от загуба на очаквана печалба“, „вероятност 

за прогнозирано събитие с негативно въздействие“, така и положителни 

маркери, свързани с „изпълнение на някаква работа без страх“, „очакване на 

евентуална изгода“, „ очакване на успех“.  

5. Нарастващият брой деривати на концепта риск, отразени в по-

съвременните лексикографски издания представя явната тенденция за 

устойчиво навлизане на концепта риск в концептосферата на българската 

езикова личност. 

6. От началото на нашия век се набелязва тенденция за по-

специализирана употреба на концепта в областта на търговията и финансите, 

която десетина години по-късно се разпростира и в сферата на 

застрахователния бизнес. 

7. Българската лексикографска традиция с малки изключения е в дълг 

към отразяването на други специализирани значения на концепта риск,  

изключително актуални в нашето съвремие  –  свързани със сигурността на 

групата, на социума, на нацията. 



8. Направеното изследване дава аргументи концептите риск и сигурност 

да се разглеждат в опозиция заради семантичния им антагонизъм. В 

специализираната литература, разглеждаща сигурността на индивида, групата 

и нацията,  рисковете и заплахите се свързват с несигурността. 

9. Отразените като специализирани употреби в дискурса на финансите, 

икономиката, застраховането и сигурността на социума/нацията значения на 

концепта риск освен върху „вероятност за заплаха“ акцентират и върху 

фактора „прогнозируемост“, което представя реалната взаимозависимост 

между концептите риск – сигурност и дава идеята за възможност за 

управление на процесите и явленията, свързани с тях. 
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