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Xülasə. Məqalədə ingilis dili konsepsiyasında yer alan "Zadəganlıq" anlayışı 

araşdırılmış, Blue Blood (Mavi qan) mikrokonseptinin semantik sahəsinin 

formalaşmasına təsir edən dil və mədəniyyət amillərinin hərtərəfli təhlili 

təmin edilmişdir.  
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Резюме. В статье исследуется концепт «Знать-

Аристократия», имеющий место в концепт-

сфере английского языка и дается основа-

тельный анализ лингвокультурологических 

факторов, влияющих на формирование семан-

тической сферы микроконцепта Blue Blood- 

голубая кровь.  

Ключевые слова: “Blue blood”- «голубая 

кровь», концепт «Знать-Аристократия», Бри-

танский и американский английский язык, 

лингвокультурология. 

 

1. Giriş 

Məlumdur ki, “Zadəganlıq” konsepti özlüyündə bir çox əlaqəli mikrokonseptlərin 

məcmusunu əhatə edir. “Zadəganlıq” konsepti çərçivəsində “Society”, “British Queen”, 

“Nobility”, “Lady”, “Lord”, “İngilis snobu”   və s. konseptləri, habelə “Mötəbərlik”, “Nüfuz”, 

“Hakimiyyət-Güc” və s. periferik əlaqəli mikrokonseptləri sadalamaq mümkündür. Sadalanan 

mikrokonseptlərin adından bəlli olduğu kimi və semantik tutumundan aydın şəkildə 

göründüyü kimi, onların əks etdirdikləri məna spektrləri linqvokulturoloji şərtlənməyə 

malikdir. Bu fərqliliyi əyani şəkildə nümayiş etdirən mikrokonseptlər sırasında “Blue Blood” 

ifadəsi ilə bağlı olan semantik fəzanı xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

Bədii üslubda: Others were like Malcolm, blue blood with lineage they could trace 

back past the May-flower to the aristocracy, even to the crowned heads of Europe, 
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passionately proud that they were the great-great-nephews or whatever, nine times removed, 

of the prince regent of some idiotic duchy (Higgins Clark M. Moonlight Becomes You)  [1; 

s.79];  There's blue blood in my veins, you know. The blood of Stocklinch. Pity he died before 

I could put in my claim. (Margaret Drabble A Natural Curiosity: A Novel) [2]; Publisistik 

üslubda: But with such wealth and so much blue blood in his family, one can't help 

wondering how legitimate his links with reality actually are [3]; Blue Bloods Breadline: UK 

nobles on verge of losing historic estates…Big homes, big estates - but big money troubles. 

England's blue bloods are feeling the economic squeeze, even though Britain is recovering  

[4]; Elmi üslubda: Wealth at length ennobled it, but in the 20th century the "effete blue 

blood" of the Wyndham family tainted the Tennant legacy "by genetic frailty," to vary the 

image [5]. 

İlk olaraq, onu qeyd edək ki, etimoloji olaraq, Blue blood ifadəsi sangre azul “mavi 

qan” frazeologizminin kalkası kimi ispan dilindən mənimsənilmişdir. Belə ki, etimoloji 

lüğətlər 1809-cu ildən etibarən mənbə dilin özündə (ispan dilində) işləklik qazanmış bu 

ifadənin Kastiliya zadəganlarının özlərinin monogenliyini vəsf edərkən öyünərək özlərini 

adlandırdıqları ifadəyə istinad etdiyinə diqqət çəkirlər. Belə ki, Kastilya zadəganları onların 

qanına heç bir yad qanının, konkret olaraq, ərəb və yəhudi qanlarının qarışmaması faktı ilə 

fəxr edirdilər [6]. “Mavi qan” adlandırması isə heç bir qarışımı olmayan ispanların dəri 

rənginin çox açıq olması və açıq rəngli incə dəridən göy venoz damarların açıq-aydın sezildiyi 

ilə izah edilir [7]. 

Mənbələr ingilis dilində bu ifadənin yalnız 1827-ci ildən etibarən işləklik qazandığına 

diqqət çəkirlər. 1877-ci ildən isə blue blood ifadəsi lüğətlərdə bilavasitə “qədim və 

aristokratik ailə-nəsil nümayəndəsi” anlamında da öz təsbitini tapmışdır [8]. Britaniya 

tarixçisi Robert Lacey vurğulayır ki, məhz, ispanlar Dünyaya zadəganların qanının adi 

insanlardan fərqli olaraq, qırmızı deyil, mavi olduğu fikirini qazandırmışlar. Belə ki, təxminən 

beş əsrlik ərəb əsarətindən sonra öz nəsillərinin yad qanla qarışmadığnı sübut etməyə çalışan 

ispan zadəganları bunun sübutu naminə əllərəni açaraq müvafiq yerlərdə mavi damarlarını 

nümayiş etdirirlərmiş [9, s.52-53]. 

1834-cü ildə ingilis-irland mənşəli qadın yazar Maria Edgeworth tərəfindən qələmə 

alınmış “Helen” romanında ilk bədii üslubda yer alan blue blood ifadəsi özünün mənbə 

dildəki analoqu ilə müvazi şəkildə  işlədilmişdir: “[Someone] from Spain, of high rank and 

birth, of the sangre azul, the blue blood" [10]. Müqayisə üçün deyək ki, bundan cəmi on beş 

il sonra, yəni 1848-ci ildə çap olunmuş əsərdə – Şarlotta Brontenin “Şirli” romanında bu 

ifadənin ikidilli variantının müvaziliyi formatında istifadəsinə ehtiyac görülməmişdir:  Your 

deity is the deity of foreign aristocracies; analyze the blue blood of Spain! ("Shirley" by 

Charlotte Brontë ) [11]. Bu fakt isə onu deməyə əsas verir ki, ilk olaraq ingilis dilinə ekzotizm 

stituasunda daxil olmuş bu ifadə müəyyən müddətdə kalka qarşılığı ilə izahatlı şəkildə 
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işləndiyi halda, zamanla həmin kalka variantının ingilis dilinin frazeoloji sistemində 

“vətəndaşlıq statusu” qazanması mümkün olmuşdur.  

Böyük Britaniya İmperiyası konstitusiyalı monarxiya quruluşuna malik olduğu halda, 

Amerika Birləşmiş Ştatları isə federativ quruluşlu prezident respublikasıdır. Bu mənada heç 

şübhəsiz ki, blue blood frazeoloji vahidinin bu fərqli linqvokulturoloji məkandakı semantik 

məna şaxələnməsində dövlət quruluşu modeli ilə bağlı korrektələr və ən əsası fərqli məna 

spektrlərinin işlənmə tezliyində əhəmiyyətli dərəcədə fərq nisbəti özünü biruzə verəcəkdir. 

Konkret olaraq, böyük Britaniya Krallığı ilə bağlı onu deyək ki, linqvoölkəşünaslıq 

araşdırmalarında xüsusi olaraq, vurğulandığı kimi bu ölkənin monarxik quruluşu ölkə əhalisin 

dünyanın dil mənzərəsinə, linqvokulturoloji mühitə və s. dillə bağlı məqamlara (məsələn, nitq 

davranışı, danışıq etiketi və s.) ciddi şəkildə təsir etmişdir (daha ətraflı bax: [12]). 

Məlum olduğuna görə, O.Kromvelin adı ilə bağlı olan qısa müddətli parlametli 

respublika tarixinə (1649-1660) baxmayaraq, Böyük Britaniya bir dövlət olaraq, öz yaranması 

dövründən etibarən, monarxik quruluşa malikdir. Və yalnız 1688-ci ildə rəsmi olaraq, 

Britaniya dövlətində parlamentin Kraldan daha üstün hakimiyyətə malik olması faktı təsbit 

edilmişdir [13, s.36-38]. Bununla belə, ölkənin monarxik quruluşunun və zadəganlıq 

zümrəsinin imtiyazları qorunub saxlandığından Britaniya linqvokultutroloji mühitində 

“Zadəganlıq” konseptinin daha yüksək aktuallıq kəsb etməsi və daha geniş məna 

şaxələnməsinə malik olması və eləcə də həyatın demək olar ki, bütün sferalarını əhatə etməsi 

tam anlaşılandır.  

Onu da qeyd edək ki, bilavasitə “Monarchy” (Monarxiya) konseptinin 

linqvokulturoloji sahəsini araşdırmış dilçilər də, tam haqlı olaraq, məhz, monorxik quruluşun 

ingilis dilinin Britaniya variantının linqvokulturoloji plastının ən dərin qatlarınadək geniş 

spektrli təsirini etiraf edirlər. Konkret olaraq, M.M.Anqelova Britaniya Milli Korpusunun 

təqdim etdiyi materiallara istinadən bu təsirin ən fərqli məna spektrli konspetləri: “İdman”, 

“Teatr”, “Müharibə”, “Tikinti-Quruculuq” və s. konseptləri əhatə etdiyini vurğulamışdır [14, 

s.28-30]. 

Məhz, bu səbəbdəndir ki, Britaniya linqvokulturoloji mühitində blue blood ifadəsinin 

ilk məna spektri olaraq, bilavasitə monarxik quruluşla və zadəgan zümrəsinə aidliklə şərtlənir 

və ilkin məna yükü maddi durumundan asılı olmayaraq, birbaşa şəkildə zadəgan nəslinə 

aidliklə əlaqələndirilir. Nümunələrə diqqət edək: Britain's blue blood has been mixed for 

centuries.... The English aristocracy has long been fluid – much more fluid than Germany‟s, 

say, where successive “quarterings” on coats-of-arms, proving generations of undiluted blue 

blood, are essential for entry to the European equivalent of Burke‟s, the Almanach de Gotha 

[15]; The prince’s new black girlfriend has set tongues wagging. But despite talk of „blue 

blood’, the aristocracy has a history of mixed-race relationships [16]. Bundan fərqli olaraq, 

ABŞ linqvokulturoloji mühitində blue blood ifadəsi maddi durumu çox yüksək olan nəslin, 

ailənin nümayəndəsinə aidliklə istifadə edilə bilər, habelə müəyyən mötəbər mövqe, vəzifə 

tutmuş şəxsin nəslinə nəzərən, eləcə də intellektual və yaradıcı elita nümayəndələrinin ailələrə 
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aidliklə əlaqələndirilə bilər. Nümunələrə diqqət edək. İlk nümunədə, ABŞ linqvokulturoloji 

mühiti üçün xarakterik olan praqmatizm amilinin ön plana alınmasını və “old money” 

nəsillərin nümayəndələrinə nəzərən blue blood ifadəsinin işləndiyini təsbit etmiş oluruq: 

American counterpart: New England/New York old money. While some of these American 

blue bloods might think of themselves as nobility, their British equivalents would sneer at the 

very idea [17]. Növbəti nümunədə isə həmin ifadənin siyasi elitanın nümayəndəsinə, konkret 

olaraq, ABŞ-ın 41-ci prezidenti Corc Buşun həyat yoldaşı Barbara Buşa aidliklə işlədildiyini 

görürük: Barbara Bush was that rare combination of aristocracy and down-home average 

neighbor. The quintessential political blue blood who everyday Americans found relatable. 

Dignified and upper crust without a trace of elitism or snobbery [18]. Xanım Barbara Buşun 

heç bir zadəgan nəslinə aid olmaması faktı, ona nəzərən blue blood ifadəsinin sırf siyasi 

elitaya aidlik anlamında işlədildiyinə şübhə yeri qoymur. Növbəti nümunə də ABŞ 

linqvokulturoloji fəzasında blue blood ifadəsinin ilk növbədə zadəgan nəslinə aidliyi 

formatının nəzərdən keçirilmədiyini tam əyaniliklə ortaya qoyur. 

Families that work hard and achieve a long line of successful people are “blue 

bloods” and thus, she implied the opinions of said people are jaded and elitist, even if that 

family lineage has a long history of public service and leadership within Republican Party 

[19]. Məlum olduğu kimi, ABŞ linqvokulturoloji mühiti bu ölkənin respublika idarə 

quruluşundan dolayı, “zadəganlıq sertifikatlarına” malik elit təbəqənin formalaşması faktına 

istinad edə bilməz. ABŞ toplumu, bir böv, bu boşluğu “amerikasayağı” üsulla dolduraraq, 

siyasi “esteblişmentin” (establishment) nümayəndələrinin, maliyyə-iqtisadi “piramidanın” 

zirvəsində qərar tutan şəxslərin, habelə, kino-TV ulduzlarının ailələrinin nümayəndələrini, 

daha dəqiq desək, dinastik vərəsəliyə malik nümayəndələrini (yəni daha öncəki nəsildə də 

eyni məşhurluğa, maddi imkana malik olan nümayəndələrin) amerikan “mavi qanlıları” sı-

rasına aid edir. Our popular periodicals (Vanity Fair, W, Women's Wear Daily, Gentleman's 

Quarterly, People, etc.) are constantly assaulting us with coverage of individuals glibly 

described as "socialites," "blue bloods," "aristocrats," "prominent," etc., etc. [20]. 

Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Böyük Britaniyanın monarxik quruluşu blue blood 

təbəqəsində müəyyən şəffaflıq və ya normativləşmə yaradırsa, ABŞ mühitində bu təsnifat 

meyarları sabit deyil. Yəni, Böyük Britaniyada monarx tərəfindən müəyyən “zadəganlıq 

patentləri” mövcud olduğundan, “kimin kim olduğu, yəni, bu və ya digər şəxsin hersoq, 

markiz, qraf, baron və ya sadəcə titulsuz zadəgan olması ilə bağlı şəffaflıq mövcudur. Bu 

mənada təsadüfi deyil, bəzi hallarda Britaniya linqvokulturoloji mühitində blue blood 

ifadəsilə  “letters patent of nobility”, “letter of nobility”, “noble titles”, “nobility” sözləri ilə, 

habelə “Who's Who” onomastik vahidi ilə eyni kontekstdə işlədilir. Sonuncu ilə bağlı onu 

deyək ki, “Who's Who”  kitabı məşhur adamlar haqqında, o cümlədən zadəgan nəsillərinin 

nümayəndələri haqqında dəqiq və müfəssəl məlumatı, həmin şəxslərin nəsil şəcərəsi haqqında 

açıqlamaları əks etdirən kitabdır. İlk dəfə 1849-cu ildə Böyük Britaniyada çap olunmuş olan 
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bu məlumat kitabçasının ABŞ variantı yalnız yarıməsr sonra – 1899-cu ildə Çikaqoda işıq üzü 

görmüşdür [21]. 

Onu da qeyd edək ki, ABŞ-dakı “mavi qanlıların” qeydə alınması üçün daha fərqli 

mənbədən də istifadə edilir. Söhbət 1887-ci ildən etibarən hər il ABŞ-da çap edilməkdə olan 

və ölkənin aparıcı 13 şəhərinin kübar cəmiyyətini təşkil edən mötəbər ailələrin nümayəndələri 

haqqında məlumatları əks etdirən “Social Register” kitabından gedir [22]. Social Register: 

Just a Circle of Friends…  It has been helping blue bloods keep in touch for more than 100 

years [23]. Onu da qeyd edək ki, ABŞ linqvokulturoloji mühitinin təsirilə blue blood 

ifadəsində baş vermiş məna genişlənməsi bu dilin Britaniya variantına sirayət etməyə 

bilməzdi. Belə ki, blue blood frazeoloji vahidi Britaniya ingiliscəsində ilk olaraq, “zadəgan 

nəslin nümayəndəsi” anlamını ifadə etsə də, son illərdə bu frazeoloji vahidin amerikan 

linqvokulturoloji mühitində formalaşmış anlamının da aktuallıq kəsb etdiyini təsbit etməyə 

bilmərik. Belə ki, XX əsrin II yarısından etibarən Britaniyada da industrial-maliyyə elitasının, 

habelə siyasi idarəçiliyin nümayəndələri olan ailə fərdlərinə nəzərən blue blood ifadəsinin 

tətbiq edilməsi gerçəkləşmişdir. Bu ifadənin qeyd etdiyimiz anlamda yüksək işlənmə tezliyi 

ilə seçilməyə başlaması XX əsrin 80-cı illərindən sonra mümkün olmuşdur. Britaniya media 

diskursunda yer alan faktlara diqqət edək:  

George W Bush is a political blue-blood. Like his Democratic rival Al Gore, his 

father was a successful politician - and, also like Al Gore, he shares his father's name [24]. 

Göründüyü kimi, törəmə anlam ingilis dilinin Britaniya variantında tam şəkildə 

bərqərar olmuşdur. Vacib məqam ondan ibarətdir ki, ingilis dilinin ABŞ variantında məna 

genişlənməsi gerçəkləşərkən, “blue blood” anlayışının aparıcı semantik identifikatoru 

(göstəricisi və ya bəlirləşdirici cəhəti) olan “vərəsəlik” konnotasiyası ön plana alınır. Lakin bu 

zaman vərəsəlik Britaniya linqvokulturoloji mühiti üçün keçərli olan və bilavasitə nəsildən-

nəsilə ötürülən zadəganlıq titulları (hereditary noble titles) ilə bağlı olmayıb, nəsildən nəsilə 

ötürülən maddi imkan, cəmiyyətdəki nüfuz və mövqelərlə bağlılıq nümayiş etdirir. Müqayisə 

edək: İlkin semantik anlamda: The noble lineage of Michael Howard's expected replacement 

also comes with a faint whiff of early 19th-century scandal - Mr Cameron's blue blood stems 

from the king's affair with a leading actress via one of their 10 illegitimate children [25]; 

ABŞ ingilis dili variantının təsiri ilə formalaşmış törəmə anlamda: Shinzo Abe is a political 

"blue blood". He comes from a dynasty that has already produced prime ministers - his 

grandfather and great uncle [26]. 

Bir qədər haşiyəyə çıxıb onu da qeyd edək ki, blue blood frazeoloji vahidinin fərqli 

anlamda tibbi termin mövqeyində işlənməsi halları da mövcuddur. Nü-munələrə diqqət edək:  

It therefore appears that the planorbid snails use the same cellular machinery as their 

gastropod relatives to express red blood as an alternative to the phylogenetically older blue 

blood [27]; After her description of the whole system, a student raised her hand and asked, 

"So is there something wrong with the blue blood?" The teacher answered that the blue blood 

needed more oxygen; it was on its way back to the lungs to get it [28]  
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Onu da qeyd edək ki, məhz bu terminoloji anlamla semantik “kəsişmə” əsasında blue 

blood ifadəsinin müvafiq somatizmlərlə  əlaqəli kontekstdə işlədilməsi faktları mümkün 

olmuşdur. Məsələn: We ain't got blue blood in our veins.("Crestlands" by Mary Addams 

Bayne) [29, s.12011];  Clifton Hood's book explores the blue blood that has coursed through 

New York City's veins since before the American Revolution [30, s.11]. Sonuncu nümunədə 

veins somatizminin özünün də metaforik anlamda (New York City's veins “Nyu Yorkun 

“vena”ları) işlədildiyini müşahidə edirik. 

Göründüyü kimi, “Zadəganlıq” konseptinin ingilis dili materialında təqdim etdiyi 

faktlar, o cümlədən konkret olaraq, “blue blood” frazeoloji vahid semantik yekcinslikdən 

uzaqdır və bu məna fərqliliyi ilk növbədə, Böyük Britaniya və ABŞ linqvokulturoloji 

mühitlərinin obyektiv səbəblərlə şərtlənən müxtəlifliklərindən qaynaqlanır. 
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