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ABSTRACT
The book studies the linguistic and ethnocultural phenomena in light of the relation between
language and culture as posited in ethnolinguistics and linguoculturology. According to
modern ethnolinguistics the entire scope of human activity can be rationalised through the
content components of several fundamental semantic oppositions – good – evil, seen –
unseen, life – death, sacred – profane, pure – impure, one's own – someone else's, etc. It is
precisely in this perspective that the author analyses the empirical material. She proposes the
hypothesis that the most significant relation between semantic oppositions is the one between
the pairs pure – impure and sacred – anti-sacred.
The analysis leads to the conclusion that the content of the opposition pure – impure in the
Bulgarian culture and language is defined through the correlations sacred – anti-sacred, one's
own – someone else's, close kin – non-kin, internal – external, safe – dangerous, physical

perfection – physical anomaly, etc. The findings prove that this opposition is feature-based
and highly evaluative, that the pure is good, and the impure – evil. The characteristics of the
opposition are explored – the non-existence of pure creatures, the asymmetry of its two
components, as well as the duality with respect to purity and impurity in a great part of the
animals and the human beings. The study draws a lot of parallels with other cultures and
languages and puts together a complete picture of the world as seen through the prism of
purity and impurity.
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РЕЗЮМЕ
В книгата се изследват езиковите и етнокултурни феномени с оглед на постулираната
връзка между езика и културата в етнолингвистиката и лингвокултурологията. Според
съвременната етнолингвистика цялата човешка дейност може да бъде осмислена чрез
съдържателните компоненти на няколко основни семантични опозиции: добро – зло,
видимо – невидимо, живот – смърт, сакрално – профанно, чисто – нечисто, свое – чуждо
и др. Именно от тази гледна точка се интерпретира избраният емпиричен материал.
Основната хипотеза е, че най- съществена е релацията между чисто – нечисто и
сакрално – антисакрално.
Семантичната опозиция чист – нечист се изгражда от противопоставянето на два
лингвокултурни концепта – чистотата и нечистотата, които намират своя вербален израз
в синонимни редове, в чиито център - ядро - стоят основните представителни лексеми
(съответно чист или нечист, чистник или мръсник, очиствам или омърсявам и др.). В
приядрената зона се осъществяват техните синоними (за чист – неизцапан, непорочен,
девствен, безгрешен, праведен, божествен и др.; за нечист – мръсен, порочен, развратен,
грешен, дяволски и др.), а в периферията се ситуират лексеми с по-малка семантична
близост, която се открива в определени контексти (за чист – здрав, нормален, бял и др.;
за нечист – болен, луд, черен и др.). Фактите от традиционната култура също могат да
бъдат преценени и анализирани с оглед на концептите чистота и нечистота, като се има

предвид както тяхното назоваване, т.е. термините в народната култура (например: чисто
момиче, Чист понеделник, Мръсни дни, Погана неделя и др.), така и функцията им, т.е.
ритуалите за очистване, за духовно и телесно пречистване.
В цялостния анализ се достига до извода, че съдържанието на опозицията чисто нечисто в българската култура и език се дефинира с корелациите сакрално –
антисакрално, свое – чуждо, близкородствено – неродствено, вътрешно – външно,
безопасно – опасно, физическо съвършенство – физическа аномалност т.н. Доказва се,
че опозицията е признакова и силно оценъчна и, че чистото е добро, а нечистото – зло,
анализират се спецификите на опозицията – липсата на чисти същества, асиметрията в
двата й компонента, както и двойствеността по отношението на чистотата и нечистотата
при голяма част от животните и хората, правят се множество паралели с други култури,
езици и се съгражда цялостна картина на света през призмата на чистото и нечистото.

