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Прономинальнальные конструкции в разговорной
речи русского и болгарского языков
Надка Николова,
Елена Федосова (Алматы, Казахстан)
Pronominal structures in Russian and Bulgarian
conversational speech
Nadka Nikolova, Elena Fedosova
Abstract: The paper discusses the pronominal syntagms of the
type някъде тогава / когда-то тогда in Bulgarian and Russian
languages, which are studied from structural, grammatical, semantic, and
functional perspectives. The analysis of the syntactic functions of the
complex pronominal syntagms in Bulgarian and Russian shows that they
have common, phraseologically-based substantive, adjectival and
adverbial meanings. They are used as substitutes for nouns, adjectives
and adverbs to express definite indefiniteness or indefinite definiteness.
The clarification of their meaning can be used for studying the categiry of
definiteness/ indefiniteness in Bulgarian and Russian. The study can also
be used by lexicographers and translators.
Key words: pronominal syntagms, definiteness, indefiniteness,
substantivity, adjectivity, adverbiality.

І. В процессе коммуникации предметы, явления и т.д. не
всегда эксплицируются точно, что обусловлено ситуационной
установленностью посылаемой информации и что далее
провоцирует широкую дистрибуцию и высокую частотность
местоимений в разговорной речи. Особенности этой дистрибуции
и их частотность лучше всего демонстрируются в параллельном
использовании в двух родственных языках. Так, носитель
болгарского
языка
при
калькировании
болгарской
прономинальной конструкции может попасть в затруднительную
ситуацию в русской языковой среде или наоборот. Возникает,
другими словами, вопрос о существовании, употреблении и
значении специфичных конструкций типа някъде тогава – когда-
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то1 тогда в болгарском и русском языках. Обе конструкции
семантически тождественны (означают время), но в плане
выражения они не тождественны: болгарская конструкция
содержит
локальное
неопределенное
местоимение
и
темпоральное указательное местоимение, а русская –
темпоральное неопределенное местоимение и темпоральное
указательное местоимение.
Если мы взглянем на них с точки зрения общей логики,
сможет
показаться
парадоксальным
сочетание
двух
адвербиальных местоимений, противоположных по своей прямой
категориальной семантике, т.е. сочетание неопределенного
местоимения някъде/когда-то с указательным местоимением
тогава/тогда. Этой проблематике в русской лингвистике не
было уделено достаточного внимания2. В болгарской
лингвистической литературе прономинальным конструкциям
посвящены два исследования. Первое осуществлено только на
основе болгарского языка и описывает конструкции в
генеративно-семантическом аспекте [Николова, Николов 1996].
Однако оно не исчерпывает проблему в той степени, которая
была бы возможна при проведении сравнительного исследования.
В этом исследовании на переднем плане ярко выделяются
1

Здесь мы бы хотели отметить, что в русском языке близкими по значению, но
различающимися по смысловым и стилистическим оттенкам являются
местоимения с частицами -то, -нибудь, -либо. Так, частица -то придает
значение „неизвестно кто или что”, а частица -нибудь придает значение
„безразлично кто или что”. Частица -либо близка по значению с частицей нибудь, но имеет более общее значение (не один какой-то неопределенный
предмет или не один из немногих неопределенных предметов, а один из любых
взятых предметов) [Розенталь, Джанджакова, Кабанова: 1998]. В данной статье
употребляем частицу -то, так как данная частица представляет собой „чистую”
неопределенность. Кроме того, в некоторых случаях предпочтительнее
употреблять частицу -нибудь с указательными местоимениями там, туда, так,
теперь по фонетическим причинам. Сообразно регистрированной частоте
употребления, в некоторых примерах содержится частица -то, в некоторых
частица -нибудь. Данный факт не изменяет общее значение конструкции.
2
Хотим отметить, что в исследованиях, посвященных разговорной речи
русского языка, вопрос о прономинальных конструкциях до сих пор не
поднимался [см. напр. Земская 1981; 1987; Петрова 1989; Разговорная речь
2003; Силиверстова 1988; Сиротинина 2003; Чакырова-Бурлакова 1996].
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особенности функционального и дистрибутивного характера,
которые невозможно рассмотреть при описании языкового факта
только в одном языке. Чтобы подробнее описать явление с
данными
особенностями,
второе
исследование
имеет
сопоставительно-сравнительный характер и рассматривает их на
базе болгарского и словацкого языков [Николова, Черипкова
2001].
С теоретической точки зрения сочетание двух
компонентов противоположных значений (определенности и
неопределенности), комбинации которых формально являются
нелогичными, привело бы к особому трансформационному
процессу – т.е. к нейтрализации. Однако само существование
этих конструкций и их регулярное употребление является
убедительным доказательством их прочного места в языковой
системе. Вопрос, который мы здесь задаем и на который
попробуем ответить: как они создаются в болгарском и русском
языках, каково их лексическое значение3 и каковы правила их
использования.
ІІ. При выборе комбинации неопределенного и
указательного прономинализатора (или прономинальной формы,
проформы) обратим внимание на факт, что местоимения
замещают существительные, прилагательные и наречия.
Учитывая их группирование в микросистемах внутри рамок
одного и того же класса, установим, что прономинализаторы
могут комбинироваться как в рамках одного класса и одной
микросистемы, так и в рамках двух разных классов и двух разных
микросистем. Имея в виду это формальное разделение, перечень
возможных прономинальных конструкций одной микросистемы
следующий:

3

В прономинальных конструкциях под понятием 'лексическое значение'
понимается категориальное значение слова, которое они замещают –
субстантивное, адъективное или адвербиальное.
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1. Комбинации проформ одной микросистемы
В болгарском и русском языках возможны комбинации
адъективных и адвербиальных проформ. В отличие от
болгарского в русском реализуется и адвербиальная комбинация
темпорального значения – когда-то тогда. Наблюдается и
формальное разнообразие в локальной конструкции с
неопределенным
местоименным
наречием,
означающим
направление – куда-то здесь/там. Одна из русских конструкций
– где-то там – является омонимичной, означает как место, так и
количество.
Так,
четырем
болгарским
конструкциям
соответствуют семь русских, одна имеет два варианта:
Болгарский
някакъв
такъв
някъде
тук/там
някъде
насам/ната
м
някак така

Значение
качество

Класс
прил.

Значение
качество

Русский
какой-то такой

Класс
прил.

нар.

место

нар.

место

нар.

направление

где-то/куда-то
здесь/там
куда-то
сюда/туда

нар.

направление

нар.

образ
действия

как-то так

нар.

когда-то тогда
когда-нибудь
потом
где-то там

нар.
нар.

образ
действия
время
время

нар.

количество

ø
ø
ø

2. Комбинации проформ двух микросистем
2.1. Комбинации в рамках одного класса слов в
болгарском языке возможны только при местоименных наречиях:
Болгарский
някъде така
някак
тук(а)/там
някъде
тогава

Микросистемы
место+
образ действия
образ действия+
место
место+время

Значение
количество
образ
действия
время

7

Русский Микросистемы
где-то так
место+образ
действия
ø
ø

Значение
количество
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някъде
(по)сега4
ø

место+время

время

ø
как-нибудь
сюда/туда

образ действия
+место

место

По таблице видно, что болгарские конструкции означают
количество, образ действия и время. В то же время возможны две
русские конструкции, и только первая имеет симметричные с
болгарской в плане выражения составные элементы. Другая
обозначает место. В русском языке возможна и следующая
конструкция двух адъективных местоимений, чье общее значение
подразумевает качество:
Болгарский
ø

Микросистемы

Значение

Русский
несколько
такой

Микросистемы
количество+
качество

Значение
качество

2.2. Существуют конструкции, созданные проформами,
которые замещают слова двух классов.
2.2.1. Существительные и прилагательные
Болгарский
нещо такова
някой такъв

Значение
предмет
лицо

Русский
нечто такое5
кто-то такой

4

Значение
предмет
лицо

Местоименные конструкции някъде тогава и някъде (по)сега считаем
лексически самостоятельными (т.е. не тождественными конструкции някъде
тук/там, где близость и отдаленность не являются релевантными признаками)
из-за тримерности концепта время. Как будем комментировать далее, някъде
тогава обозначает будущее и прошедшее время, а някъде (по)сега – настоящее.
5
Местоимения нечто и что-то указывают на неизвестное как для говорящего,
так и для слушающего, разница их лишь в том, что местоимение нечто имеет
книжный характер.
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2.2.2. Существительные и наречия – эти комбинации
возможны как в болгарском, так и в русском языке:
Болгарский
нещо тук(а)/там
някой тук(а)/там

Значение
предмет
лицо

Русский

Значение

что-то там
какой-то там

предмет
лицо

2.2.3. Прилагательные и наречия (или наречия и
прилагательные) – трем болгарским конструкциям равны в
русском языке две:
Болгарский
някакъв тук(а)/там
някакъв така
някак такъв

Значение
качество
качество
качество

Русский
какой-то там
ø
как-то такой

Значение
качество
качество

2.2.4. Числительное и наречие – и здесь трем таким
болгарским конструкциям в русском адекватны две:
Болгарский
няколко тук(а)/там
няколко така
някъде толкова

Значение
количество
количество
количество

Русский
сколько-то там
ø
где-то столько

Значение
количество
количество

В болгарских конструкциях возможно включение
факультативной оценочной частицы си, которая имеет
модальную семантику и означает более низкую прагматичную
ценность предмета [Ницолова 1986: 181], напр. някъде си
тук(а)/там. В некоторых конструкциях частица си является даже
обязательным элементом: Дошъл някакъв си тук чиновник и ги
глобил; Някакъв си там наивник твърди, че трябва такса да
плащаме; Направили някакъв си там отвор и решили, че са си
свършили работата.
Далее – в болгарском преобладают комбинации
неопределенных местоимений с указательными для выражения
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отдаленной определенности6. Если признаем десемантизацию
местоименной пары тук(а)/там по отношению к признаку
отдаленность/близость,
существующей
по
историческим
7
причинам , то можно сказать, что неопределенные местоимения
комбинируются с указательными местоимениями, означающими
отдаленную определенность из-за первоначальной семантической
иррелевантности оппозиции близость/отдаленность.
Как видно, в болгарском языке местоимения тук(а)/там в
конструкциях являются десемантизированными и используются
альтернативно, без разницы в значении близость/отдаленность. В
русском языке используется местоимение там. Здесь, по нашему
мнению, является недесемантизированным и в аналогичных
сочетаниях сохраняет свое значение близкого места, например в
сочетании как-то здесь: Положи ящик как-нибудь (образ
действия) здесь (место). Здесь используется только в конструкции
где-то здесь, так как дублирует значение первой копроформы.
Местоимения в вышеприведенных комбинациях имеют
общую реализацию:
Купи си някакъв такъв телефон, лява-дясна слушалка, и
не му мисли много (определение); Знам, че съм прав, но то ме
погледна някак си така и ми дожаля (обстоятельство образа
действия); Мисля, че Калоян беше от Бяла Слатина – някъде
оттам беше май (обстоятельство места); Измърмори “пардон”
или нещо такова – като извинение един вид (дополнение); Върна
се вкъщи – някой си там дошъл да го види (подлежащее); И ме
пита колко лева искам, а аз му викам – абе дай няколко тука, не
се прави на ударен (определение); Някъде толкоз дълга ми
остави косата (определение);
Он какой-то такой странный, тот мужчина с голубыми
глазами (определение); Как-то так несерьезно ты отнеслась к
этой проблеме (обстоятельство); Где-то там, за горами
находится мое село (обстоятельство места); Где-нибудь здесь
6

Перевод регулярно встречаемого болгарского термина «отдалечена
определеност».
7
В староболгарских текстах ТОУ – единственное местоименное наречие,
имеющее значение ’здесь’ и ’там’, см. факультативность деиктивного знака
’близость’ при местоимениях с корнем Т у Велчева-Бояджиева 1963: 131.
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поставь этот ящик (обстоятельство места); Сергей увидел в
фильме нечто такое, что поразило его до глубины души
(дополнение); Он отмерил сколько-то там метров зеленого
шелка (определение). Где-то столько налей воды в бочку
(определение).
В болгарской разговорной речи инверсия компонентов в
некоторых случаях есть самаым обычным явлением. Эта инверсия
поддерживает мнение о крепкой связанности компонентов
прономинальных конструкций, которые позволяют принять их за
одно целое с двухкомпонентной структурой, имеющее общую
синтаксическую реализацию: Кажи нещо там / Кажи там
нещо; Сложи там някое си заглавие и толкоз / Сложи някое си
там заглавие и толкоз; Ей толкоз някъде пораснаха черешките
/ Някъде ей толкоз пораснаха черешките. Абсолютно
невозможной является инверсия (как и прибавление частицы си) в
болгарском языке только при сочетании нещо такова, срв.:
Спомена нещо такова (дополнение) и Спомена такова
(определение) нещо (дополнение). Во втором предложении идет
речь о двух различных частях предложения.
В русском языке инверсия является также естественным
явлением: напр. Здесь где-нибудь поставь этот ящик / Гденибудь здесь поставь этот ящик; Где-то там за горами
находится мое село / Там где-то за горами находится мое село;
Несколько такой неприятный фильм мы посмотрели вчера /
Такой несколько неприятный фильм мы посмотрели вчера.
Невозможной является инверсия при сочетании кто-то такой и
нечто такое, срв. Вчера приходил кто-то такой8 странный,
который утверждал, что знает меня с детства (возможно) /
*Вчера приходил такой кто-то странный, который утверждал,
что знает меня с детства (невозможно) или Нечто такое
голубое, переливающееся яркими огнями, промелькнуло на ночном
небе и скрылось за горизонтом / Такое (определение) нечто
(подлежащее) голубое, переливающееся яркими огнями,
промелькнуло на ночном небе и скрылось за горизонтом. Не
очень частотна в русском языке инверсия при сочетаниях где-то
8

Неопределенное местоимение некто и кто-то являются равнозначными.
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так,
срв. Так где-то (показывая пальцем) налей мне
апельсинового соку; чаще употребляется конструкция где-то
так, напр. Она заплатила, м-м-м, где-то так тысяч пять.
ІІІ. Как мы уже установили, местоименные сочетания в
обоих языках могут замещать разные классы слов –
существительные
(со
значением
лица
и
предмета),
прилагательные (со значением качества и количества), наречия (со
значением места, направления, образа действия и времени), т.е.
означать субстантивность, адъективность и адвербиальность.
Анализ прономинальных конструкций, имея в виду классы слов,
которые замещают, подчинен идее определить их семантику по
отношению к категории определенность/неопределенность, как и
по отношению к их лексико-грамматическому значению.
1. Субстантивность
Субстантивные прономинальные конструкции в обоих
языках являются полностью симметричными.
някой такъв
някой тук(а/)там
нещо такова
нещо тук(а/)там

лицо
лицо
предмет
предмет

кто-то такой
кто-то там
нечто такое
чего-нибудь там

лицо
лицо
предмет
предмет

Четыре конструкции в болгарском языке включают
неопределенное местоимение, замещающее предмет или лицо, и
указательное адъективное или адвербиальное местоимение. Не
зарегистрированы сочетания двух субстантивных местоимений.
Тем же самым способом сформированы прономинальные
сочетания, замещающие существительные, и в русском языке.
Представляется, что комбинирование местоимений различных
микросистем возможно только благодаря десемантизации одного
из
компонентов
прономинальной
конструкции.
Он
десемантизируется
лексически
и
сохраняет
только
категориальные значение определенность/неопределенность,
которое и провоцирует трансформацию.
Нетрудно заметить, что степень семантической
связанности между двумя прономинализаторами в болгарских

12

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

субстантивных конструкциях различная. Один из компонентов не
реализует свое исконное лексико-грамматическое значение
местоимения, а сохраняет только значение определенности и
этим способом присоединяется к общему трансформационному
процессу, порождающему семантику целой конструкции.
Категория определенность/неопределенность в прономинальной
конструкции целиком доминирует и как бы является
вышестоящей по отношению к лексико-грамматическому
значению. Это хорошо видно в предложениях: Каза му, че ще се
върне веднага, щом вземе изпита, или нещо такова; Брат ми
подготвя нещо си там тайно от всички (брат находится здесь);
Ще ми дава акъли някой си там. В субстантивных
прономинальных конструкциях в болгарском языке лексикограмматическое значение всегда содержится в неопределенных
местоимениях (някой, нещо), а указательные (такъв, тук(а)/там,
такова) участвуют при формировании конструкции настолько,
насколько возможно реализовать трансформацию значений,
связанных с категорией определенность/неопределенность (т.е.
играют роль нейтрализаторов).
То же самое положение и в русском языке. В
прономинальных конструкциях кто-то, какой-то, нечто, чегонибудь являются носителями субстантивности целого сочетания, а
указательные местоимения такой, там, такое теряют свое
лексико-грамматическое
значение
из-за
категории
определенность/неопределенность: Сегодня Павел приходил с
кем-то таким одетым в салатного цвета рубашку; Сергей
увидел в картине что-то такое, что поразило его до глубины
души.
2. Адъективность (качественная и количественная)
2.1. Качественная адъективность
някакъв такъв
някак такъв
някакъв тук(а)/там
някакъв така
ø

качество
качество
качество
качество
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как-то такой
какой-то там
ø
несколько такой

качество
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качество
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Одна из болгарских конструкций с качественным
адъективным значением сформирована проформами одной
микросистемы – някакъв такъв. То же самое положение и в
русском – какой-то такой. Другим способом создания
конструкции с качественным значением в обоих языках является
комбинирование неопределенного местоимения способа действия
с указательным адъективным местоимением (някак такъв – както такой). Третьим способом создания таких конструкций в
болгарском являются комбинации неопределенного местоимения
качества с указательным местоимением места – някакъв
тук(а/)там. Ей соответствует аналогичная комбинация в русском
языке какой-то там.
Кроме этих симметричных конструкций, существуют и
две асимметричные. В болгарском языке конструкция качества
состоит из неопределенного местоимения качества и
указательного местоимения образа действия – някакъв така. Ее
значению соответствует русская несколько такой, которая
состоит из неопределенного местоимения количества и
указательного местоимения качества.
2.2. Количественная адъективность
Комбинации с квантитативным значением являются, при
сравнении между двумя языками, теми же самыми, как и с
квалитативным значением: три симметричны и две являются
асимметричными.
няколко тук(а)/там

количество

някъде така
някъде
толкова/толкоз
няколко така
ø

количество
количество
количество

сколько-то
там
где-то так
где-то
столько
ø
где-то там

количество
количество
количество
количество

На данный момент в болгарском и в русском языках для
выражения квантитативного значения налицо симметричные
сочетания неопределенного квантитативного или адвербиального
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местоимения с указательным местоимением места, образа
действия или количества. Две ассиметричные тоже состоят из
неопределенного местоимения количества и указательного
местоимения образа действия (болгарское) и неопределенного и
указательного местоимения места (русское).
2.3. В отличие от субстантивных, при адъективных
прономинальных конструкциях реализуется целая шкала
возможностей для сохранения или потери лексического значения
компонентов. Так, в примерах Днес пациентът е, как да кажа,
някакъв такъв угрижен, посърнал; Я вижу, что ты сегодня
какой-то такой необычный оба компонента сохраняют свое
значение и в то же время участвуют в трансформационном
процессе
по
отношению
к
категории
определенность/неопределенность. Однако есть случаи, когда –
как в субстантивных конструкциях – один из компонентов теряет
свое лексическое значение, например: Мислил някакъв си тука
глупак, че е открил топлата вода; Няколко си там наивници
решили да променят правилата на свободния пазар; Калоян ми
се вижда някак такъв особен, може би ще й направи
предложение; Някъде толкоз дълга ми остави полата. В первых
двух болгарских примерах адъективность содержится в
неопределенном местоимении, а в других двух – в указательном,
что означает, что нет строгих ограничений для носителя
лексического значения. Однако трансформация во всех случаях
совершается по оси определенность/неопределенность.
В русском языке положение аналогичное: Какие-то там
очень умные студенты решили, что можно обойтись без летней
практики на производстве; Добавь где-то столько зеленой
краски до каемки; Несколько такой смущенный вид у него был
вчера, когда стали обсуждать результаты экзаменов в первом
примере
адъективность
выражена
в
неопределенном
местоимении, а в последних двух адъективность содержится в
указательных местоимениях. В случаях, когда адъективность
содержится в неопределенном местоимении какой-то, где-то,
сколько-то, то указательное местоимение места там полностью
теряет свое исходное лексическое значение. Например: Да купи
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ты какую-то там вазу для подарка и дело с концом!; Натаскай
где-то там ведер пять-шесть в баню и принеси веников.
3. Адвербиальность (место/направление, время и образ
действия)
Местоименные конструкции, несущие адвербиальное
значение, являются самыми частотными в обоих языках.
3.1. Место
някъде
тук(а)/там

место

някъде
насам/натам
ø

направление

где-то/куданибудь
здесь/там
куда-то
сюда/туда
как-нибудь
сюда/туда

место
направление
место

Существуют две симметричные локальные конструкции
някъде тук/там и някъде насам/натам, которым в русском языке
соответствуют где-то/куда-то здесь/там и куда-то сюда/туда,
где первые означают место, а вторые члены означают
направление. Кроме этих симметричных конструкций, в русском
языке есть еще одна конструкция – как-нибудь сюда/туда, в
которой только второй член (указательное местоимение) имеет
локальное значение.
3.2. Время
някъде тогава
ø

время

някъде (по)сега

время

ø
когда-то тогда
когда-нибудь
потом
ø

время
время

Значение времени выражается ассимметрично. В
болгарском языке существует одна конструкция, означающая как
прошедшее, так и будущее время – някъде тогава, и одна, которая
относится к настоящему моменту – някъде (по)сега. В них
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неопределенные местоимения означают место, а указательные –
время. Болгарской конструкции някъде тогава в русском языке
соответствуют конструкции когда-то тогда и когда-нибудь
потом, первая из которых относится к прошедшему моменту, а
вторая – к будущему. Они состоят из неопределенного и
указательного местоимений времени. Не существует русской
параллели болгарской конструкции со значением настоящего
момента някъде (по)сега.
3.3. Образ действия
някак така
някак тук(а)/там

образ действия
образ действия

как-то так
ø

образ действия

Образ действия в болгарском языке означается двумя
конструкциями, которым соотвествует одна симметричная
русская конструкция. Первый член этих конструкций это
неопределенное местоимение образа действия, а второй –
адвербиальное местоимение образа действия или места (в
болгарском языке).
3.4. Три из шести адвербиальных прономинальных
конструкций в болгарском сформированы из элементов одной
микросистемы: някъде тук(а)/там, някъде насам/натам и някак
така. Оба компонента имеют значение места или образа
действия. Это видно в примерах Паркирай някъде тука, но
непременно на сянка или Извъртях се някак така и ме бодна в
гърба.
В русском языке половина сочетаний с адвербиальным
значением принадлежит к первой группе прономинальных
конструкций – сформированных, прежде всего, из местоимений
одной микросистемы. Как уже упоминалось, конструкции гдето/куда-то здесь/там, куда-то сюда/туда, когда-то тогда,
когда-нибудь потом, как-то так выражают все три значения:
место/направление, время и образ действия. Поскольку эти
адвербиальные конструкции составлены из местоимений одной
микросистемы, в выражении лексико-грамматического значения
участвуют оба элемента сочетания. Специфичной является
ситуация при выражении значений направления и места. В
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конструкции
куда-нибудь
здесь/там
комбинируются
местоимения направления и места, но в целом превалирует
значение места, например, Куда-нибудь там положи эти книги,
потом дальше видно будет. Значение направления реализуется
только комбинацией, содержащей две проформы направления –
куда-то сюда/туда, например, Он уходил в том направлении,
куда-то туда (махнув рукой направо). Данный факт
представляется интересным и подтверждает тенденцию о
размытости четкой границы места и направления (концепты
которых имеют свое отражение в системе имен через различные
падежи в русском языке). В болгарском языке граница места и
направления является еще более размытой, так как не находит
отражения в системе имен. Кроме того, в русском языке
существует прономинальная конструкция времени, состоящая из
проформ одной микросистемы – когда-то тогда. Такая
конструкция в болгарском отсутствует – темпоральные
конструкции составлены проформами различных микросистем.
Болгарские конструкции, составленными местоимениями
двух микросистем, обозначают время и образ действия: някъде
тогава, някъде (по)сега и някак тук(а)/там. Някъде тогава и
някъде (по)сега реализуют свое значение посредством
указательного местоимения времени, а някак тук(а)/там
обозначает образ действия посредством неопределенного
местоимения. В них один из компонентов десемантизирован
лексически. Например в предложении През 1986 г. се случи май,
тогава някъде беше значение времени несет указательное
местоимение тогава, а неопределительное някъде вполне
десемантизированно.
Характерно, что в русской конструкции, составленной
проформами двух различных микросистем – как-нибудь
туда/сюда – местоимение как-нибудь, теряет полностью свое
лексическое значение образа действия. Это видно в примере:
Поставь ящик как-нибудь туда, а потом увидим.
4. В следующих болгарских примерах наблюдается один
интересный факт – прономинальная конструкция скорее
удваивает
слово/словосочетание,
чем
замещается
словом/сочетанием
качественного,
или
соответственно
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субстантивного или темпорального значения (это явление
относится ко всем конструкциям несмотря на различия,
происходящие из значений, которые выражают): а) Пациентът
днес ми се видя някакъв такъв особен; б) През 1985-86 се случи,
тогава някъде, не помня добре; в) Каза ми да не пипам нещата
му, докато се върне, или нещо такова. Возможность встретить
подобное явление особо связано с удваиванием прямого и
косвенного дополнения в результате перемены синтаксической
структуры9. Оно типично для болгарского языка и является
проявлением перехода к аналитизму [Граматика 1983: 186-188].
Дублирование дополнения, однако, имеет и другую
функционально-грамматическую характеристику; можно сказать,
что это явление, порожденное структурой. При дублировании
предикативного имени (а), обстоятельства времени (б) или целого
предыдущего предложения (в) причины есть несомненно другие
и можно их объяснить процессами, возникающими в семантике
прономинальных конструкций.
Как уже было сказано, комментированные конструкции
очень часто эксплицитно дублируют информацию из
предыдущего текста, или из того же предложения, или
имплицитно заданную ситуацией. Это явление вполне
естественно, так как его порождает принадлежность компонентов
конструкции к одному или другому классу слов. Их основная
функция, другими словами, дублирующая. Дублирование
информации
посредством
местоименных
сочетаний
в
предложениях, однако, не обязательно. Эти конструкции можно
использовать и самостоятельно, например: Напиши нещо там бе,
човек, не е хубаво да оставаш на поправка; Влязъл там някой си
и им се развикал; Купи там няколко килограма картофи, може
от по-дребните и т.д. Дистрибуция болгарских прономинальных
сочетаний в целом свободная.
Другая ситуация в русском. Во многих случаях при
переводе болгарских примеров с дублированной частью
предложения, выраженной прономинальной конструкцией, в
9

Кроме того, данный факт можно наблюдать и при функционировании
подлежащего, например Той министърът не ги решава сам тия работи.
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русском возможно или неизбежно использовать ту же самую
схему предложения:
Днес пациентът е, как да ти кажа, някакъв такъв
угрижен, посърнал // Сегодня пациент, как сказать, какой-то
такой озабоченный, осунувшийся;
Мисля, че Таджикистан е в Централна Азия – някъде
там беше май // Думаю, что Таджикистан находится в
Центральной Азии, где-то там;
Някъде така около половин килограм прежда отива //
Где-то так около полкилограмма пряжи потребуется.
Русская конструкция что-то такое не имеет той роли
подлежащего, которую исполняет болгарская конструкция нещо
такова в предложении. В этом значении в русском языке чаще
функционирует конструкция что-то в этом роде: Каза му, че ще
се върне веднага, щом вземе изпита, или нещо такова // Он ему
сказал, что вернется сразу после сдачи экзамена или что-то в
этом роде.
В других случаях при переводе наблюдается ситуация, в
которой, если в болгарском предложении была использована
прономинальная конструкция без дублированной замещающей
части предложения, в русском переводе недостающий контекст
мешает использованию конструкции: Направих някакъв такъв
експеримент и се получи – всички си облизаха пръстите //
Проделал один эксперимент и все получилось ...; Кажи нещо
там // Скажи что-нибудь.
Можно утверждать, что в русском языке прономинальные
конструкции с местоимениями, выражающими близкую
определенность – сюда/здесь, не требуют контекстового
дополнения (лингвистического или экстралингвистического),
например, Где-то здесь раньше протекала небольшая речка;
Куда-нибудь сюда сложи свои вещи.
В то же время, местоимения, выражающие отдаленную
определенность – туда, там, тогда – требуют дополнительную
информацию, причем происходит дублирование члена
предложения или возникает дублирующее выражение или даже
целое предложение: Куда-нибудь туда, за угол сложи все; Где-
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то там, за горами, находится мое село; Он приезжал когда-то
тогда, в прошлом году, по-моему, после Пасхи это было.
Сочетания, сформированные проформами, выражающими
субстантивность, качество и количество (т.е. субстантивные,
адъективные и адвербиальные местоимения кто-то, что-то,
такой, столько, так) имеют в предложении, прежде всего,
дублирующую функцию и их употребление предполагает
дублирование
части
предложения,
выраженной
ими.
Наблюдается явное доминирование этой функции в диалогичной
речи (напр. очень часто используется при ответах на вопросы,
которые содержат контекстовую информацию), например: Гдето столько, примерно полведра, насыпь мне картошки; Кто-то
такой обросший, неопрятный, в грязной одежде приходил и
спрашивал тебя. Также это доминирование наблюдается при
описании,
введенное
определенной/неопределенной
конструкцией, которая потом разворачивается, как бы описывает
естественный мыслительный процесс, при котором человек
спрашивает себя, а потом сам себе и отвечает: Что-то такое
яркое, ослепившее глаза, блеснуло где-то в глубине моря и
скрылось за горизонтом; Как-то так слишком просто выглядела
она в своем синем платье с бантиками среди разнаряженной
толпы. То же самое характерно и для болгарского языка.
В болгарском возможно встретить и три конструкции,
которые используются прежде всего в разговорной речи: нещо пó
така, някой пó така, някакъв пó така. Эти сочетания
специфичные: в них наличие частицы пó не является
факультативным как частицы си, оно обязательно. Существуют
различия и в семантике по сравнению с остальными
конструкциями. Общая сема в их лексическом значении самый,
супер; специальность, уникальность, см. примеры: Стига с тия
просташки кебапчета, дай нещо пó така; И то да ми беше
направил забележка някой пó така, пък то...; Днес ми харесваш,
някаква пó така ми се виждаш. Носитель этой семы не только
элативная частица по для компаративной степени. В приведенных
примерах хорошо иллюстрируется и факт, что для реализации
значения местоименных сочетаний обязательны и некоторые
пресуппозитивные знания об участниках в коммуникативном
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акте (так наз. фоновые знания), создающие базы для сравнения.
Указательные адвербиальные местоимения способа така, явно с
сохраненной определенностью (которая ни в одной из
комбинации не теряется – что присуще им), трансформирует свое
категориальное значение в адъективное. Это доказывается
возможностью замены или дублирования элемента пó така
определением: Ако ще го поздравяваш, то кажи му нещо пó
така, специално, като за случая; Тя искаше да поканя някой пó
така, интересен; Дай ми някакви пó така джинси, някакви пошаренки. Последний пример иллюстрирует и возможность
специфичного расположения комментированных конструкций,
что доказывает, что они, кроме фразеологически связанного,
имеют и конструктивно обусловленное значение с возможностью
для трансформации в случае, когда содержат конструктивно
обусловленный член, срв. нещо пó така, специално с нещо така
по-специално; някой пó така, интересен с някой така поинтересен; някакви пó така, шаренки с някакви така пошаренки. Возможно из этих сочетаний элемент така выполняет
роль частицы, усиливающую элативное значение.
5. Анализируя место логического ударения по
отношению к болгарским прономинальным конструкциям
(естественно, если это позволяет построение конкретного
предложения), устанавливаем, что оно падает на эти
местоимения, которые не теряют свое значение как класс слова.
Наилучшим способом это иллюстрируют тексты, замещающие
слова различных классов, например: Абе някак си там го сглоби
и му го давай, няма да го гледа отвътре, я; Калоян ми се видя
някак си такъв, особен. Это утверждение относится ко всем
предыдущим примерам, за исключением тех, что содержат
прономинальную конструкцию субстантивного значения нещо
такова, которая не может быть инверсирована и в которой
носителем логического ударения может быть только
указательное местоимение такова, напр.: Искам да си купя
дупчеста блуза, нещо такова, като плетена на една кука; Каза
ми да не пипам нещата му, докато се върне, или нещо такова.
Объяснение этого факта можно найти только в степени потери
лексического значения элемента такова: он как бы
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квалифицирует, хотя и имплицитно, местоимение нещо – оно
точно такое, и никакое другое. Особенна и комбинация с
адвербиальным значением степени някъде така. Оказывается,
что это сочетание не может быть носителем логического
ударения в предложении; ударение может носить только тот член
предложения, который имеет конкретное квантитативное
значение. Это логично – ни один из компонентов сочетания
някъде така не имеет квантитативного значения.
В русском языке, правила, которые характеризуют
отношение логического ударения к исследуемым конструкциям,
могут определиться скорее как формальные по сравнению с
болгарскими. Если акцент предложения несут местоименные
сочетания независимо от порядка их членов (он зависит от
актуального членения предложения), а также независимо и от
целостного значения конструкции, логическое ударение падает
на указательное местоимение, срв.: Когда-нибудь потом я скажу
тебе всю правду об этой истории (темпоральное значение);
Сергей увидел в картине что-то такое, что поразило его до
глубины души (субстантивное значение). Исключением из правил
является конструкция где-то столько, где-то так со значением
количества, которая (как болгарская някъде така) не может
носить логического ударения: Да где-то так долить литра дватри в бочку.
lV.
В
реализации
всех
вышеприведенных
комментированных конструкций – вопреки различиям в
конкретной семантике замещенных слов различных классов и
происхождениям проформ из различных микросистем, – есть
нечто общее: наличие трансформации (нейтрализации) по оси
определенность/неопределенность. В качестве гиперзначения в
них доминирует недифференцированность этой категории над
формальным выражением категориального значения. Если
взглянем на нее с точки зрения формально-семантических полей
квантификации [см. исследование Косеска-Тошева, Гаргов 1990:
70-113], то существует очень хороший пример, который
выразительно иллюстрирует эту недифферинцированность в
болгарском, это Някой си там Иван Иванов щял да ми каже на
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мене. В нем реализуются два из трех логико-семантических
аспектов
категории
определенность/неопределенность:
единичность (там, Иван Иванов) и экзистенциальность (някой
си). Подобный пример в русском языке – Какой-то там Петров
будет указывать мне на мои ошибки – иллюстрирует те же
самые реализации. В конечном счете все болгарские и русские
примеры
организуют
ситуацию
недефинированности,
немаркированности категории определенность/неопределенность,
что являет собой явный знак специфичной категориальной
синкретичности. Эта категория в обоих языках принадлежит к
самым общим семантическим сверхкатегориям, которые
иерархически
находятся
над
такими
глобальными
группировками, как лексико-грамматические классы10.
Поэтому и в комментируемых конструкциях сочетаются
одинаковые по степени кванторы: неопределенные проформы,
выражающие экзистенциальность, и указательные (т.е.
“определительные”) проформы, выражающие единичность, не
являющиеся обязательно однородными по своим лексикограмматичным
значениям.
Благодаря
их
семантикокатегориальной нейтрализации возникает синтез, в котором
налицо немаркированная терминативность (с доминирующим
квантором неопределенности) или – только при конструкциях с
компонентами
одного
класса
–
и
маркированная
нетерминативность (без доминирования каких-либо кванторов).
Например конструкция нещо там имеет значение ’познаваемая,
но нефиксированная субстанция’; нечто такое – ’непознаваемая,
но фиксированная субстанция’; някъде тук и где-то здесь имеют
значение ’обозримое, но нефиксированное пространство’;
някакъв такъв и какой-то такой - ’определимый, но
нефиксированный
признак’
или
’фиксированный,
но
10

Не зря для одного из болгарских результативных времен – перфекта – создан
домашний термин минало неопределено време (прошедшее неопределенное
время). В болгарской грамматике [Граматика 1983. Т. 2: 319] говорится, что "в
действителност минало неопределено време се използва, когато се говори за
действие, извършено в неопределено време".
Следовательно, категория
неопределенности затрагивает все полнозначные классы слов.
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неопределимый признак’; някъде толкова и где-то так ’измеримое, но нефиксированное количество’ [для болгарских
примеров срв. Николова, Николов 1996: 160]. Чтобы
реализовались
эти
или
аналогичные
им
значения,
прономинальные
конструкции
структурируются
двумя
элементами, один из которых предполагает участие другого как
"копроформа". Этот синтез можно выразить следующей схемой:

1

2

В ней цифрой 1 означено терминативное указательное
местоимение, а цифрой 2 – нетерминативное неопределенное
местоимение.
Благодаря предыдущим заключениям уже можно объяснить
почему в болгарском языке существуют две, три, даже четыри
конструкции с одним и тем же категориальным значением:
 субстантивности – някой тук(а/)там, някой такъв;
нещо тук(а/)там, нещо такова;
 качества – някакъв такъв, някак такъв, някакъв
тук(а/)там, някакъв така;
 количества – няколко тук(а)/там, някъде така,
някъде толкова/толкоз;
 места – някъде тук(а/)там, някъде насам/натам;
 времени – някъде тогава, някъде (по)сега;
 образа действия - някак така, някак там.
Какая разница между ними? Очевидно, что если
логическое ударение падает на экзистенцию субстанции, в нещо
там ядром конструкции является нещо. Если мы хотим выразить
значение субстанции с определенной квалификацией – такая и

25

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

никакая другая, используется конструкция нещо такова, причем
логическое ударение несет такова. (Поэтому и нещо такова
очень часто замещается комбинацией нещо подобно.) Если
необходимо выразить семантику качества, которое по различным
причинам не конкретизировано, используется квалификатор
някак такъв, в котором логическое ударение падает на такъв.
Подобная ситуация происходит и с някакъв такъв. В сущности,
по отношению к своей семантике эти две прономинальные
конструкции синонимичны. Выбор первой или второй из них, для
которого нет строгих критериев, осуществляется в зависимости
от их синтаксической реализации: някакъв такъв функционирует
чаще как определение, а някак такъв замещает предикативное
имя. В отличие от предыдущих сочетаний, в някакъв там/тук
доминирует значение неопределенности и отсутствует
необходимость определить качество, из чего происходит и частая
пейоративность в коннотативном значении комбинации. Поэтому
и ударение несет неопределенное местоимение някакъв. Та же
самая пейоративность в коннотативном значении регистрируется
и по отношению к квантификатору в няколко тук(а)/там как бы
определение количества не было необходимым, так как оно само
по себе не важно. Вот почему логическое ударение несет
неопределенное
местоимение
няколко.
Наоборот,
при
определении количества, которое в данный момент не
конкретизировано, используется някъде толкоз, при чем толкоз –
носитель акцента в сочетании – обычно замещает количество или
размер субстанции, которая уже знакома из текста или ситуации.
Если логический акцент падает на неопределенность (и
неопределимость) процесса, ядром сочетания образа действия
някак там является местоимением някак, которое и является
носителем ударения. Наоборот, если акцент падает на
определенность (и на определимость), используется сочетание
някак така, чье ядро – местоимение така, носитель логического
ударения.
Формально подобная ситуация существует и в русском
языке, но есть отличие в деталях от болгарского. Для выражения
отдельных категориальных значений в русском регистрируются
следующие прономинальные конструкции:
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субстантивности – кто-то такой, кто-то там;
нечто такое, что-то там;
 качества – какой-то такой, несколько такой,
какой-то там, как-то такой;
 количества – где-то там, где-то так, сколько-то
там, где-то столько;
 места – где-то/куда-то здесь/там, куда-то
сюда/туда, как-нибудь сюда/туда;
 времени – когда-то тогда, когда-нибудь потом;
 образа действия – как-то так;
Из перечня видно, что существует синонимия, но эта
синонимия вполне оправдывается доминирующим значением.
Так, часть из них несет категориальное значение определенной
неопределенности: нечто такое, кто-то такой, какой-то такой,
как-то такой, сколько-то там, где-то столько, как-нибудь
сюда/туда.
Другая
часть
значения
неопределенной
определенности: чего-нибудь там, какой-то там, несколько
такой, где-то там, где-то так, где/куда-то здесь/там, куда-то
сюда/туда, когда-нибудь потом, когда-то тогда, как-то так.
V. Проведенный анализ синтаксических функций сложных
прономинальных сочетаний в русском и болгарском языках имеет
цель доказать, что они являются конструкциями, имеющими
общие значения и, конкретнее, фразеологически связанные
значения субстантивности, адъективности и адвербиальности.
Они замещают существительные, прилагательные и наречия,
реализуя определенную неопределенность или неопределенную
определенность. Попытка выявления их значения в этом ракурсе
может быть применена далее в исследовании категории
определенности/неопределенности как болгарском, так и в
русском языках. Кроме того, данное исследование может
заполнить некоторые пробелы при составлении толковых и
двуязычных словарей обоих языков и облегчить труд переводчика
с одного языка на другой.
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Речевой портрет
современного болгарского журналиста:
аксиологический аспект
Велка Попова
The speech portrait of the modern Bulgarian journalist:
from an axiological perspective
Velka Popova
Abstract: The paper deals with the outlines of the contemporary
Bulgarian journalist in the context of the tendencies acting at present in
literary languages and in the Bulgarian speech itself. The outlines are
made on the basis of observation and analysis of the evaluative attitudes
of contemporaries towards the speech behaviour of media
representatives, politicians and young people. The expectations from the
added comparative plan are directed towards building a more vigorous
speech portrait of the contemporary Bulgarian journalist. The
questionnaire is used as a research method.
Key words: Bulgarian media discourse, linguistic tendencies,
value attitudes

Введение
Речевое поведение говорящего человека формируется под
воздействием сложного комплекса ряда реально неотделимых
социально-демографических
обстоятелств.
По
мнению
болгарского лингвиста М. Виденова говорящая личность
является разносторонним и уникальным явлением и эта
уникальность проистекает прежде всего из бескрайнего
разнообразия социальных контактов, из индивидуальных
наклонностей и предпочтений, которые вербализуются с
помощью различных социолингвистических речевых маркеров,
связанных с происхождением и местом жительства, с возрастом,
с образованием и профессией, с полом, этнической или
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религиозной принадлежностью и др. [ср. Виденов 1998]. В
болгарской науке существует множество исследований
социолектных
речевых
практик,
предопределенных
принадлежностью говорящего к соответствующей группе на
основе
критериев
половой
идентичности,
возрастной
идентичности,
социального
статуса,
профессиональной
принадлежности и др. Интерес в этом отношении представляет
типология речевых портретов, осуществленная в работах
Д.Попова в парадигме фоностилистики [Попов 2004; 2009].
Предлагаемая работа посвещена одной довольно
эксплуатированной как в публичном, так и в научном
пространстве теме, а именно – речевое поведение современных
болгарских журналистов. В центр исследовательского интереса
здесь, однако, не попадает сам язык масс-медиа. Сделана попытка
очертить в более крупных линиях речевой портрет современного
болгарского журналиста в контексте действующих сегодня в
литературном языке и в самом болгарском речевом обиходе
тенденциях. Добавленные здесь штрихи выведены на базе
наблюдения и анализа оценочных настроек современников
относительно речевого поведения представителей масс-медиа,
политиков и молодых людей. В качестве исследовательского
метода используется анкета. Ожидания, связанные с
добавленным
сравнительным
планом,
направлены
на
формирование более полнокровного речевого портрета
современного болгарского журналиста, а также на преодоление
предрассудков и предубеждений, заложенных в обществе, к этой
профессиональной группе.
Речевые
проявления
профессиональной
группы
современных журналистов в целом широко представлены в
научном
репертуаре
болгарской
лингвистики
и
социолингвистики. Показательны не только данные о множестве
исследователей, работающих в этой области, но и о солидных
национальных
и
международных
научных
форумах,
тематизирующих эту проблематику. Все это дает достаточно
оснований утверждать, что речевой портрет современного
журналиста представлен полноценно в лингвистическом плане.
Данное исследование имеет своей задачей добавить лишь
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некоторые оценочные штрихи. Поэтому в него не включаются
наблюдение и анализ самих лингвистических параметров
речевого портрета комментированной профессиональной
общности - просто маркируются некоторые отдельные типичные
характеристики лексикона, свидетельствующие о корпоративной
принадлежности говорещего к даной группе.
Общественные предрассудки и предубеждения
Прежде чем приступить к конкретному развертыванию
темы о речевом облике современных журналистов, обязательно
следует
маркировать
предварительные
уктановки
и
предубеждения, бытующие, как правило, в обществе к этой
группе людей. Очень часто мы становимся свидетелями того, как
само слово журналист как-то по подразумению вызывает в
сознании современного среднестатистического болгарина некую
своеобразную амалгаму негативизма, сверхкритичности и
недоверия, что естественно пораждает предубежденность по
отношению
к
почтенности,
профессионализму,
ответственности, креативности и другим категориям того же
порядка, соотнесенные с представителями комментированной
профессиональной группы. Эти общественные установки и
предрассудки, разумеется, имеют свои универсальные измерения
и предпосылки, которые очень точно сформулированы в книге
Макса Вебера „Ученый и политик”: „Журналист ... не поддается
твердой социальной классификации. Он принадлежит к одной
своеобразной касте париев, о которой "общество" всегда судит
на основе ее наиболее низко стоящих в этическом отношении
представителей. В силу этого общепринятыми являются самые
невероятные представления о журналистах и о их работе. ...
необходимость требует, чтобы журналистический продукт
доставлялся немедленно, по команде, и чтобы он воздействовал
сразу, при совсем различных условиях творчества в сравнении с
условиями, в которых работает ученый. Факт, что
ответственность намного выше, приводит к тому, что чувство
ответственности у каждого почтенного журналиста в целом ни в
коем случае не уступает чувсту ответственности, характерному
для ученого, оно даже выше, но почти никогда не оценивается
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людьми по достоинству, поскольку они запоминают именно
бессовестных журналистических достижений из-за их зачастую
ужасных последствий. Никто не верит, че благоразумие
порядочных журналистов в среднем находится на более высоком
уровне, чем у других людей. И все-таки это так. Несравненно
более сильные искушения, которые эта профессия приносит, как
и остальные условия журналистической работы, пораждают
сегодня те следствия, которые приучили публику смотреть на
прессу с некоторой смесью презрения и жалкого страха” [Вебер
1993].
В курсе вышесказанного следует отметить, что вне границ
данной работы вполне сознательно остались наблюдения над
спонтанными оценками зрителей и слушателей, касающихся
журналистов персонально и в целом в рамках форумов в
интернете или во время или по поводу различных передач. Без
преувеличения можно сказать, что они являются директным
языковым выражением общественных предрассудков и
предубежденности. Отрицательные номинации, являющиеся
выражением крайней степени ненависти, агрессивности,
нетерпимости,
неуважения,
гарнированные
изобилием
инвективных выражений и стратегий, разрушающих всякие табу,
действительно заслуживают специального исследования, но уже
направленного на само общество.
Мода, масс-медиа и болгарское общество на пороге
нового тысячелетия. Краткий экскурс.
В последнее десятилетие ХХ в. и начале ХХІ в. болгарское
общество переживает довольно динамичный и напряженный
переход к демократизации, который неминуемо приводит к
глубоким переменам в парадигме ценностей, а оттуда – и в
языковом сознании людей. В то же время болгарский язык
попадает в обсег стихии универсальных тенденций к
демократизации,
комодификации,
технологизации
и
интернационализации, действующих в современных языках и
определяющих их нормативное устройство [см. Добрева 2001].
Эти тенденции предопределены не только глобальным
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общественно-политическим
преобразованием современного
мира, но и интенсивным подъемом научно-технического
прогресса, который, со своей стороны, приводит к
необходимости создания базы для нового информационного
общества.
Диктат высоких технологий и глобальное преобразование
мира вызывают замену старой языковой картины мира вполне
новой. Изменение претерпевают не только концепты, но и их
языковое кодирование, причем это осуществляется именно в
парадигме универсальных тенденций к демократизации,
комодификации, технологизации и интернационализации.
Вторжение новых слов и новых значений, усилившееся
присутствие
заимствованных
слов
(преимущественно
англицизмов), как и чрезмерная специализация и технологизация
словаря оказываются обязательными компонентами языковой
компетенции
“модного”
современного
говорящего.
Необходимость в “новой компетенции” требует и “нового типа
масс-медиа”, так как именно в их пространстве “реализуется
языковая функция воздействия (агитации и пропаганды,
информационной обработки, манипуляции) на членов данного
социума” [Попов 2001: 117] и именно они обладают властью
привести в действие механизмы
модных тенденций
соответствующей эпохи. Не случайно они дефинируются как
“динамическая сфера, которая путем своих речевых проявлений
отражает множество ситуаций актуальных реалий (политических,
экономических,
моральных,
философских,
культурных,
социальных, обиходных)” [Попов 2001: 117]. Таким образом
открытый
дискурс
медийного
пространства
можно
комментировать в качестве самой чувствительной струны
общественной жизни, которая улавливает и апробирует импульсы
нового, определяя таким образом параметры языковой моды
определенной эпохи. В этом смысле, масс-медиа как
своеобразный барометр своего времени играют трудную роль
медиаторов между различными группами общества. Так
например, они улавливают и каждый импульс дерзкой
авангардной моды в языковом общении молодых людей, и
изменения как в политическом, так и в ежедневно-бытовом
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дискурсе, подвергают их своеобразной апробации в публичном
пространстве, оказываясь таким образом нужным и обязательным
общественным коррективом нового.
Болгарский язык и современные модные тенденции.
Как уже беше упомянуто выше, „признаки намеченных
мировых тенденций - демократизация, комодификация,
технологизация и интернационализация речевых практик отчетливо прослеживаются и на родной земле“ [Добрева 2001:
96]. Так например, под влиянием этих тенденций в болгарский
язык интенсивно вторгаются и прочно
устанавливаются
множество новообразованных и новозаимствованных слов,
значений и устойчивых словосочетаний. Они ежедневно
присутствуют в газетах и популярных журналах, в радио- и
телепередачах, в активном информационном общении, в сферах
компьютерной интеракции, а также в быту. Впечатляет не только
широкое распространение новых лексических единиц, но и их
число. В поддержку сказанного достаточно цитировать
зарегистрированные в 2001г. свыше 3500 новых слов и новых
значений известных слов и примерно 500 новых сложных
названий, терминов и фразеологизмов [Пернишка и др. 2001].
Нечто более, их число невозможно строго фиксировать, так
какак, с одной стороны, речь идет о живом, причем
исключительно продуктивном, процессе, а с другой стороны,
следует учесть и действие языковых модных тенденций, которые
в
своей
капризной
изменчивости
и
многообразии
предопределяют судьбу новых единиц по шкале престижность /
непрестижность.
Впечатляющее количество регистрированных новых слов
пораждает
целый
ряд
вопросов,
связанных
как
с
закономерностями их появления и утверждения/отбрасывания,
так и со спецификой их употребления в разнообразной и
многоликой речевой практике. Картина еще более осложняется,
если пойдет речь о диктате моды, обычно описываемом как
власть, которая как-то неожиданно и слишком легко
утверждается и к которой все оказываются легко
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приспособимыми, ввиду чего ее нельзя рассматривать как
навязчивую. Этот диктат можно абсолютно четко различить в
модном слове. Очень часто даже неизвестно откуда это слово
берется, но оно как-то неожиданно оказывается уже здесь и
получает широкое распространение и употребление; это может
быть отдельным словом, а также целым выражением; может
наити бóльшее распространение в обиходном или в официальноделовом общении; может быть приоритетом политиков и/или
журналистов, или - только молодых и т.д. На первый взгляд эти
зарисовки как бы маркируют некую хаотическую картину. На
самом деле, как это было уже отмечено выше, модные слова –
вполне закономерное явление, имеющее свои конкретные
измерения и предпосылки.
Язык масс-медиа, язык политиков, язык молодых.
Модные слова здесь интерпретируются как символы
статуса не только отдельных социальных групп и сословий, но и
современного болгарского общества в целом. Надо сразу
отметить, что утверждение тех или иных языковых употреблений
в качестве модных для всех связывается с идеей о масштабности
воздействия масс-медиа и о их власти кодифицировать
определенные явления как ± модные на фоне всех остальных.
Рассмотренные выше теоретические аспекты проблем,
связанных с модой в языке, будут расширены и объективированы
при помощи результатов проведенного оценочного опроса, в
котором приняли участие 100 лиц - носителей болгарского языка
в возрасте от 17 до 64 лет. Целью опроса являлась регистрация
наиболее характерных проявлений языковых модных тенденций,
их специфическая реализация в языке молодых людей, в языке
политиков и в языке масс-медиа, поиск доказательств
психологической реальности языковой идентификации этих трех
сфер, чьи параметры подвергаются определению и доступны для
наблюдения именно в рамках характерных для каждой из этих
сфер модных слов.
Процедура проведения опроса предусматривала, вопервых, изготовление анкетной карты для каждого из 100
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исследованных лиц, в начале которой стояла идентифицирующая
часть, содержащая вопросы относительно пола, социальной
принадлежности и возраста
анкетированного лица, затем
следовали два оценочных вопроса, а именно:
1. Считаете ли вы, что есть разница между языком массмедиа, языком политиков и языком молодых?
2. Какие „модные слова“, по вашему мнению, наиболее
часто встречаются сегодня: в языке масс- медиа, в языке
политиков и в языке молодых?
3. Дайте оценку языку масс-медиа, языку политиков и
языку молодых? (Ключевые слова: модный, технократический,
непонятный, богатый, выразительный, вульгарный, грубый,
банальный, скучный, изобилующий иноязычными словами)
Анкета проводилась в письменном виде при участии
представителей
различных
социальных,
возрастных
и
профессиональных групп, после чего анкетные карты были
обработаны и подвергнуты анализу. Результаты будут
представлены здесь в виде содержательного анализа каждой из
групп ответов на отдельные вопросы анкеты.
Количественный анализ ответов опрошенных лиц по
первому вопросу однозначен и показателен относительно
психологической адекватности дифференциации концептов язык
масс-медиа, язык политиков и языку молоды, поскольку их
различение является статистически значимым (ср.: 89%
категорически проводят дифференциацию между тремя
концептами; 21%, все в возрасте от 17 до 23 лет, не проводят
разницу между языком масс-медиа и языком политиков, что
можно объяснить их полной индеферентностью по отношению к
политике). Можно обобщить, что в наивной картине мира
современного болгарина язык масс-медиа, язык политиков и язык
молодых - это три различных сферы языковой реализации.
Результаты по второму пункту анкеты соотносительны с
ответами опрошенных на первый вопрос, а именно: оказывается,
что около 25% опрошенных (это опять представители найболее
молодых среди анкетируемых лиц) не указывают ни одного
модного слова, характеризующего политический дискурс. На
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основе ответов на этот вопрос анкеты был зарегистрирован
перечень из 115 различных модных употреблений, в котором
значительное количественное преимущество имеют модные
слова из языка молодых (68), за которыми следуют слова из
языка масс-медиа и из языка политиков. К этим результатам
следует добавить еще значительный процент совпадения (80%)
между модными словами в языке масс-медиа и в языке
политиков, что можно объяснить процессами демократизации и
большей степени открытости политической жизни.
В следующей части анкеты акцент ставился на
исследовании оценки участников опроса относительно
наблюдаемых языковых феноменов. В целях достижения
оптимальной степени формализации результатов после третьего
вопроса был предложен примерный список оценочных
прилагательных, выведенный и прецизированный на основе
предварительных наблюдений над наиболее частотными
квалификациями языка масс-медиа, языка молодых и языка
политиков в спонтанной речи, а именно: 1понятный;
2
непонятный; 3богатый; 4выразительный; 5скучный; 6банальный;
7
изобилующий иноязычными словами; 8модный; 9бедный и
10
однообразный;
полный
разного
рода
клише;
11
12
технократический;
грубый
и
вульгарный
(индексы
сигнализируют порядковый номер оценок).
Полученные
оценочные
квалификации
оказались
кореллятивными по отношению к ответам на второй вопрос. Они
предполагают проведение более глобальных выводов и
обобщений, ввиду чего будут подвергнуты более подробному
содержательному анализу с целью выделения специфики
квалификаций языка масс-медиа, языка политиков и языка
моладых, „записанной“ в терминах наивного носителя языка на
пороге нового тысячелетия.
Самое важное, что сразу выделяется на фоне результатов
полученных данных, это факт, что среди этих 12 мини шкал
оценки изобилующий иноязычными словами и непонятный
обладают наиболее высокими количественными показателями и в
трех из наблюдаемых сфер. Эти результаты вполне объяснимы в
парадигме очерченных выше универсальных модных тенденций к
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интернационализации,
технологизации,
демократизации,
комодификации, предпоставленных метаморфозой, которую
переживает болгарское общество на пороге нового тысячелетия.
В этом смысле эти оценки могут ассоциироваться с оценкой
относительно модности. При уточнении комментированных
данных по шкале модный, сразу выясняется, что язык политиков
дисквалифицируется, получая знаменательно низкую оценку, в то
время как язык масс-медиа и язык молодых получают номинации
по этому критерию. Проведение более надеждных и объективных
выводов и обобщений, однако, требует введения сравнительного
анализа данных. На следующей диаграме ясно очерчиваются
различия в оценках 100 опрошенных лиц относительно языка
масс-медиа (ср. кривая №1); языка политиков (ср. кривая №2) и
языка молодых (ср. кривая №3).

Найболее адекватно очерчивается разница между языком
масс-медиа, языком политиков и языком молодых, если
проследить логику доминантных количественных показателей.
Таким образом обособляются следующие цепочки ключевых
слов (приведенных в порядке убывания), согласно которым язык
масс-медиа определяется преимущественно как: изобилующий
иноязычными словами – модный – выразительный – богатый и
разнообразный – грубый и вульгарный – скучный – банальный;
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язык политиков по преимуществу: непонятный – изобилующий
иноязычными словами – скучный – банальный; язык младых
определяется преимущественно как: грубый и вульгарный –
изобилующий иноязычными словами – модный – непонятный.
Даже при самом поверхностном взгляде на результы
становится ясным, че в группе трех исследуемых явлений язык
масс-медиа выделяется как маркированный по каждой из
предложенных шкал (в отличие от языка молодых и языка
политиков, в отношении к которым по отдельным показателям
регистрирована
нулевая
стоимость),
что
объясняется
разнообразием реализаций медийного дискурса. Значительное
преимущество, которое получает язык масс-медиа в оценках
опрошенных по фактору выразительность, особо показательно.
Его можно комментировать в качестве психологического
эквивалента рассмотрения масс-медиа как исключительное
средство воздействия на сознание каждого члена общества. Если
добавить к этому и высокие стоимости по фактору модность, то
вполне обоснованно можем заключить, что именно масс-медиа,
осъществляя невидимую “четвертую власть” над человеческим
сознанием, утверждают новшества в языке и обществе.
В целостной раме отдельных пунктов анкеты в самом
общем виде очелчиваются проблемы, связанные с ценностной
ориентацией отдельных членов общества на моду в езыке нового
времени.
Ее
реальные
измерения,
в
оценке
среднестатистического
болгарина,
можно
связать
с
квалификациями “чрезмерное количество иноязычных слов” и
“грубость и вульгарность” (показательны в этом отношении
данные об языке молодых – высокий уровень оценки грубый и
вульгарный по третьему пункту анкеты, как и вполне
соответствующая этой оценке значительная доля вульгаризмов
(30%) и иноязычных слов (60%), регистрированная в ответах на
второй вопрос). Эти результаты подтверждают данные
наблюдений и анализов многообразных реализаций спонтанного
речевого употребления, в которых эти параметры объясняются
действием
тенденциий
к
демократизации
и
интернационализации. В этом отношении основной приоритет в
исследованиях отводится языку масс-медиа (как правило
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характеризируемый в рамках параметров интернационализация
маркером “иноязычные слова” и демократизация маркером
“экспансия обиходного языка”), поскольку именно чрез их
посредство осуществляется самое масштабное и самое
интенсивное языковое воздействие на широкую и самую
активную в обществе аудиторию. А это значит, что “место и роль
речи в масс-медиа очень существенны и заслуживают заботу и
тревогу” [Радева 1999: 19].
В заключение вкратце можно обобщить наиболее
существенные моменты в оценочных установках современного
болгарина относительно феномена язык масс-медиа. Результаты
проделонной анкеты показательны насчет того, что крайний
негативизм и отрицание спонтанных комментариев зрителей и
слушателей в интернет-форумах и в отдельных передачах по
отношению к масс-медиа в целом и к отдельным их
представителям в этом отношении нельзя комментироватьв
качестве объективной меры оценки современного болгарина. На
первый взгляд штрихи, которые можно было бы добавить на
основе результатов анкеты (а именно: много заимствованных
слов – модность – выразительность – богатство и разнообразие
– грубость и вульгарность – скучность – банальность) к
речевому портрету современного журналиста в известной
степени делают его довольно неясным и размитым. Прочтенные в
духе нового времени, однако, времени перехода и перемен во
всех сферах общественной жизни, времени исканий и путаницы
между крайностями, эти квалификации языка масс-медиа,
„записанные“ в терминах наивного носителя языка, вполне
адекватны и понятны. Разрываемые между консерватизмом
старого поколения, дерзкой авангардной модой молодых,
капризной
непредсказуемостью
политической
жизни,
устремленным ходом технического прогресса, глобализацией
мира масс-медиа нуждаются в непрерывном обновлении средств
выражения, чтобы ответить непрерывно изменяющимся
потребностям общества. Именно это предопределяет в качестве
их определяющих доминант модность (находящая выражение в
употреблении заимствованных слов, иногда – в огрублении и
вульгаризации) и выразительность (которая ассоциируется с
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исключительным богатством и разнообразием используемых
средств). Эти два фактора можно дефинировать как
психологический
эквивалент
стремления
масс-медиа,
осуществляя невидимую “четвертую власть” над человеческим
сознанием, апробировать и утверждатьт новое в языке и
обществе. В качестве естественного негативного последствия их
действия можно указать на частое появление медийных
продуктов
сомнительного
качества,
на
самоцельные
экстравагантные эксперименты со словом. В этом свете диктат
моды можно
интерпретировать в качестве первопричины
нарушения любой меры, языковой девальвации, экстремального
аксиологического принижения. Проблемо в том, как
нейтрализовать
это,
как
противодействовать
опасной
устремленности вниз. Ожидания и надежды зараждающегося
современного общества связаны с установлением приоритетов
профессионализма,
добросовестности,
почтенности,
этичности. В этом плане мислей, появление широкой поддержки
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА БОЛГАРСКИХ МАСС- МЕДИА может
быть не следует понимать просто как знак доброй воли со
стороны болгарской журналистической гильдии, а скорее - как
категорическую заявку присутствия “нового типа масс-медиа” в
публичном пространстве, а также их готовности быть на службе
общества и улучшения профессиональных стандартов болгарской
журналистики [см. http://www.mediacenterbg.org/documents/Ukazatel/
Ethical%20Code%20Bg%20final.pdf]. Этот кодекс однако остается
лишь на бумаге и практиески негативные тенденции не только
продолжают загрязнять и коммерсиализировать медийное
пространство, но и углубляются. В результате несколько лет
после его появления (в феврале 2012) эти проблемы оказываются
снова болезненно актуальными, что предопределяет их серьезное
обсуждение в рамках дискуссии „Профессиональные стандарты в
журналистике”,
организованной
Союзом
болгарских
журналистов и фондацией „Фридрих Эберт” (вж. http://www.sbjbg.eu/index.php?t=14290).
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Заключительные слова
Вопреки
огромному
множеству
существующих
исследований, посвященных речевому портрету современного
журналиста, он остается все еще незаконченным. Каждая
следующая рябота добавляет какой-нибудь шгрих, но это
феномен остается все так же неуловимым. В контексте этой
мысли предложенное исследование не делает исключение.
Причина вероятно кроется в исключительной динамике нашего
времени, раздираемого противоречиями и драматическими
изменениями, преобразующими общество во всей его палитре
всевозможных групп людей. Масс-медиа и люди в них являются
неотделимой частью этого процесса. Таким образом сами они
тоже трансформируются, а в то же время несут тяжелую
ответственность уловить пульс нового в стихии всеобщи
перемен. Иными словами, журналист и его язык не могут
остаться незатронутыми действующими в языковой общности
тенденциями и процессами и это предопределяет характер
данной эпохи. В то же время, однако, языковая общность
оказывается слишком пристрастной и очень
часто даже
несправедливой в своих оценках изменения медийного способа
выражения, подвергая их бескомпромиссной критике и
отрицанию, не утчитывая факт, что эти изменения являются
общевалидными – просто масс-медиа оказываются в свете
прожекторов.
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К вопросу о синтаксической и логической
зависимости в метафоре
Елена Стоянова
About the syntax and logic depending in the metaphor
Elena Stoyanova
Abstract: The paper dwells on the question of the syntax and logic
depending in the metaphor. Syntactic position of metaphor influences its
semantic meaning, communicative function and realization.
Keywords: Russian language, metaphor.

Изучение и осмысление метафоры характеризуется
значительной
разноплановостью.
В
качестве
объекта
исследований метафора выступает в логике, философии,
литературе, лингвистике, а также в междисциплинарных научных
направлениях: лингвокультурологии, когнитивной лингвистике,
психолингвистике и т.д. Очевидно, это связано со сложностью
указанного феномена, связавшего воедино разнородное знание и
опыт и обусловившего необходимость учета различных
внутренних соотношений и взаимодействий в объекте.
Все чаще на первый план выдвигаются дискурсивные,
культурные и когнитивные аспекты функционирования
метафоры. Метафора уже давно выходит за рамки чисто
лингвистических
исследований.
Семантические
теории
рассматривают ее в качестве семантической аномалии. Согласно
М.Блэку,
в
семантических
изысканиях
выделяются:
сравнительный, субституциональный и интеракционистский
подходы [Блэк 1990: 153-174]. Восходящее к идеям Аристотеля
понимание метафоры в качестве сокращенного, сжатого
сравнения лежит в основе многочисленных сравнительных
теоретических концепций (А.Бейн, Р.Уэйтли и др.). Признание
дополнительного механизма для перевода буквального смысла
высказывания в метафорический провозглашают сторонники
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субституционального подхода (Д.Гентнер, П.Тагард и др.).
Восприятие метафоры в качестве результата ассоциативного
взаимодействия смыслов составляет суть теории интеракции
(А.Ричардс, М.Блэк, М.Бирдсли, Э.Маккормак, В.Н.Телия и др.).
Современное прагматическое направление (J.Соhen, Д.Дэвидсон,
Р.Рорти, Дж.Серль и др.) или теория метафоры как замещения
(подмены) прямого значения базируется на предположении об
идентичности метафорического и буквального значений слов и
словосочетаний.
Согласно
указанному
подходу
функционирование метафоры и ее понимание регламентируется
общими законами языка.
Как известно, семантическая проблематика находится в
определенном соотношении и взаимодействии с синтаксическими
моделями. А.А.Потебня замечает, что «нет формы, присутствие и
функция коей узнавались бы иначе как по смыслу, т.е. по связи с
другими словами и формами в речи и языке» [Потебня 1905: 207].
На выбор семантических категорий слов оказывают влияние
синтаксические позиции и функции, детерминируя происходящие
в них семантические процессы. Исходя из этого, метафора как
семантическое явление или точнее «семантическая аномалия», но
в то же время играющая важную роль в процессе познавательной
деятельности человека, должна также подчиняться законам
логики и синтаксиса. Идея А.А.Потебни классифицировать
метафорический субъект привела к разграничению его
разновидностей:
подлежащего,
выраженного
одиночным
существительным, и подлежащего, выраженного словосочетанием
[Потебня 1905]. Выводы ученого об обусловленности семантики
синтаксической реализацией впоследствии были учтены в
типологии лексических значений. Академик В.В.Виноградов, по
характеру взаимосвязанности лексических значений слов и их
синтаксических свойств, устанавливает различия в двух основных
синтаксических категориях (в словосочетании и предложении) и
выделяет особый тип значения метафорического слова в
предложении - "предикативно-характеризующий", который
является функционально-обусловленным и реализуется в строго
закрепленных синтаксических позициях: „в сказуемом или в
составе сказуемого, в обращении, в обособленном определении и
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приложении”
[Виноградов
1953:
24-25].
Специфику
функционально-синтаксически
ограниченного
значения
составляет включенность в семантическую характеристику слова
его синтаксических свойств как члена предложения.
Синтаксическая зависимость метафоры получает развитие
в традиционных теориях формальной семантики. Сторонники
синтаксического подхода рассматривают процесс метафоризации
с грамматической точки зрения (Н.А.Басилая, Н.М.Киселева,
С.Ф.Шакирова, Г.Курц, Т.Пельстер, Е.Г.Черкасова и др.).
Исследователями изучаются различные синтаксические модели
метафоры. При этом определяющая роль в процессе
метафоризации
отводится
принадлежности
компонентов
метафоры к определенной морфологической категории,
обусловливающей соответствующие синтаксические отношения
между компонентами. Отсюда грамматические классификации
метафоры (субстантивная, признаковая, глагольная и др.)
Метафора рассматривается как явление синтаксической
семантики, с акцентом на синтаксическую сочетаемость слов [см.
Крюкова 2004: 7]. Однако такой подход, как справедливо
отмечает Е.И.Новикова, является по своей сути грамматикосинтаксическим и способен отразить лишь внешнюю сторону
метафоры [Новикова 2004].
В последнее время в науке метафора трактуется не только
как семантическое и синтаксическое явление, то есть в терминах
лингвистической теории, но и как когнитивный процесс. В
процессе познания уровни семантики и синтаксиса оказываются
актуальными на фоне интерпретационного контекста. Эрл
Маккормак называет их „эвристическими механизмами”,
способствующими
пониманию
когнитивного
процесса,
создающего метафору [Маккормак 1990: 360]. Такой подход
получает название когнитивно-синтаксического и получает своих
сторонников (О.А.Кострова, Е.И.Новикова, О.А.Макарова и др.).
В изучении метафоры отражается ее значимость с точки
зрения создания и репрезентации нового знания. Метафоричность
человеческого мышления позволяет оценивать сложные понятия
чувственного и социального опыта в сравнении с известным
конкретным знанием и опытом. Поэтому исследования в рамках
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когнитивно-синтаксического подхода ставят метафорический
процесс не только в зависимость от синтаксической модели, но и
усматривают в них немаловажную роль психологического
фактора. Создателем основ психологической теории предложения
считается
Г.Пауль, подчеркивающий, что грамматические
категории возникают на психологической основе и являются их
отражением [Пауль 1960: 315].
О.А.Кострова выдвигает гипотезу о том, что
“грамматическая семантика вступает в противоречие с
лексической семантикой элементов, которые заполняют
грамматическую структуру, т.е. составляют словосочетания,
предложения, сложное синтаксическое целое” [Кострова 2004:
74]. Наблюдения автора показывают, что в метафорических
словосочетаниях следующих двух типов: сочетания стержневого
имени существительного с другим именем (существительным,
причастием или прилагательным) и сочетания имени
существительного с предлогом пространственной семантики,
происходит
нарушение
принципа
соотносительности
грамматической семантики соответствующей конструкции и ее
лексического наполнения [Кострова 2004: 75]. Как известно,
метафора
возникает
за
счет
лексико-синтаксического
“диссонанса”, который позволяет интерпретировать одни понятия
посредством других, поэтому и метафоричность в каждом случае
будет иметь различную образную основу.
О.А.Макарова выдвигает предположение о том, что чем
дальше друг от друга находятся признаки разных компонентов
метафоры и чем больше нарушается их комбинаторика, тем
образнее выглядит метафора [Макарова 2005]. Такая метафора
пользуется успехом в поэтической речи, декларируя диффузность
значения и отказ от мотивировок. Данные исследований
позволяют утверждать, что степень «свежести» и новизны
метафоры обусловливается вхождением сочетаемых признаков в
интенсионал или импликационал значений. Движение к
импликационалу значения делает метафору ярче, но сдерживает
процесс ее кодификации в языке.
Высказанные
выше
предположения
развивает
Е.И.Новикова на основе выделяемых ею препозитивно-
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определительных, постпозитивно-определительных, вербальнообстоятельственных,
вербально-объектных,
предложносубстантивных с локальной семантикой моделей, в рамках
которых происходит метафоризация. Таким образом выявляется
определенная зависимость между синтаксической моделью, в
рамках которой происходит метафоризация, и когнитивной
группой как средством образной категоризации [Новикова 2004:
4]. Сделанные выводы позволяют определить метафору как
средство образной категоризации, значение которого возникает
вследствие
нарушения
комбинаторики
семантических
субкатегорий в синтаксических моделях словосочетания и
предложения. Поэтому при изучении метафоры и ее осмыслении
как семантического явления важно учитывать зависимость
функционально-синтаксических характеристик метафоры и ее
структурно-грамматических особенностей.
Однако надо иметь в виду тот факт, что, как подчеркивает
О.А.Макарова,
„синтаксические
модели
не
являются
достаточными рамками для возникновения метафорического
значения”, и указанная зависимость, в силу сложности
метафорического феномена, проявляется лишь на уровне
тенденции [Макарова 2005]. При описании синтаксической
зависимости в метафоре, несомненно, надо учитывать статус
метафоры и уровень метафорического движения (то есть
находится ли метафора в начальной стадии (образная
окказиональная метафора) или в процессе кодификации,
заключительным этапом которого служит мертвая (стертая)
метафора). Иными словами синтаксическая обусловленность
проявляется по-разному на различных уровнях семантизации и
кодификации.
Предикативно-характеризующее значение возникает как
метафорическое обозначение в результате соотнесения предмета
или явления с системой денотативных характеристик,
утвердившихся в сознании национально-культурной общности.
Причем его метафоричность в этом случае не является
стандартной или, точнее, нормативной. Иными словами,
указанный тип значения присущ живой, образной метафоре,
находящейся в стадии формирования и следующей по пути
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стандартизации и кодификации в языке. Функциональносинтаксически
ограниченными
значениями
обладают
существительные, прилагательные (особенно их краткие формы),
наречия, переходящие в категорию состояния, а также глаголы, в
которых ограничения касаются видовых и модальных
возможностей их употребления.
Проблемы синтаксической позиции в метафоре
исследуются в связи с изучением различных типов
метафорического контекста, а также в аспекте понимания и
интерпретации
метафоры.
Учеными
определяются
синтаксические условия формирования метафоры и реализация
ее семантических свойств в функциональной обусловленности
контекстом, устанавливается ее специфика в коммуникативном
аспекте [Вандриес 1937; Бельский 1954; Лясота 1957; Басилая
1971; Арутюнова 1978; Телия 1981; Рыньков 1981; Уфимцева
1986; Скляревская 1993; Вардзелашвили 1994 и др.]. С точки
зрения когнитивно-дискурсивной методологии, интересной, на
наш взгляд, является попытка Г.К.Бронникова разграничить
синтаксис и семантику, выводя проблематику понимания за
рамки синтаксического ограничения в языках с развитой
падежной системой. Автор не отрицает влияния синтаксической
структуры, но не ставит ее во главу угла, как декларируют теории
формальной семантики, потому что разпознавание значения
предложения адресатом начинается задолго до его окончания и
не всегда требует построения логического синтаксического
представления [Бронников 2002].
Вопросы соотношения лексики и синтаксиса находят
отражение в работах Н.Д.Арутюновой, регламентирующей
специфику функционирования различных синтаксических
моделей метафоры с позиций лексики и выясняющей влияние
синтаксической позиции метафоры на ее функциональнопрагматические характеристики в различных типах дискурса.
Автор разграничивает два типа лексики – конкретная лексика и
лексика „невидимых миров”, идентифицирующая и предикатная
лексика и отмечает особенности проявления в них метафоры
[Арутюнова 1990].
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На формирование категориального и лексического
значения
слов
обычно
оказывают
влияние
функция
идентификации или номинации (которая реализуется темой
сообщения) и функция предикации (которая соответствует реме
или сообщаемому). В соответствии с этим, слова в языке
выполняют первичную идентифицирующую функцию (это, в
основном, конкретная лексика, имена, дейктические средства
языка) или выступают в роли предиката (качественные
прилагательные, наречия, глаголы, оценочные и качественные
существительные). Предикатная и идентифицирующая лексика
различаются
по
принципу
однопризнаковость
/
многопризнаковость,
семантическая
определенность
/
диффузность. Одни, соответственно, участвуют в создании зоны
анализа, другие – синтеза. Исключение составляют предикаты
дескриптивного типа (копать, вышивать и т.п.). Однако, как
пишет Н.Д.Арутюнова, метафора, в силу своей семантической
двуплановости, «не отвечает первичным коммуникативным
назначениям основных компонентов предложения – его субъекта
и предиката. Для указания на предмет речи метафора слишком
субъективна; для предиката, содержащего сообщаемую
информацию, – слишком неопределенна и неоднозначна»
[Арутюнова 1990: 296]. Именно поэтому проявление
синтаксической зависимости в метафоре столь неоднозначно и
специфично.
Склонностью к индивидуализации (что является
характерным признаком метафоры) обладает идентифицирующая
лексика - таких возможностей у нее больше по сравнению с
предикативной.
Однако,
вопреки
логике,
процессу
метафоризации в большей степени подвержаны те слова, которые
обладают более диффузным, дескриптивным значением, и в
предложении метафора соотносится с позицией предиката, а не
субъекта. Она нарушает соотношение между лексическим типом
и синтаксической функцией слова, осуществляя транспозицию
лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу
предикатов, предназначенных для указания на его признаки и
свойства. Н.Д.Арутюнова пишет: „Идентифицирующая лексика
переносится в сферу предикатов, создавая их самую конкретную
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разновидность,
более
всего
приспособленную
к
индивидуализации объекта” [Арутюнова 1978: 253]. Иными
словами, метафора представляет собой функциональносемантическое образование, построенное на несоблюдении
коммуникативных
принципов.
Диафорический
характер
вспыхнувшей метафоры требует контекста для установления ее
семантики, но в аспекте понимания она продолжает сохранять
неопределенность и неоднозначность транслируемого смысла.
В коммуникативно-функциональном аспекте метафора
обычно выполняет характеризирующую функцию (функцию
предикации), а идентифицирующая (номинативная) функция
является для нее вторичной. В этом проявляется непостоянство
метафоры. Ее резистентность усиливается с упрочением ее связи
с номинативными процессами.
Метафоризация может происходить в пределах одной
функциональной категории или нескольких. Причем в последнем
случае она сопровождается синтаксическим сдвигом. Как
замечает Н.Д.Арутюнова, метафора “не порывает связи с
позицией предиката, а ее синтаксическое перемещение
ощущается как функциональный сдвиг” [Арутюнова 1999: 349].
В.Н.Телия указывает на две причины, доказывающие
невозможность совмещения идентифицирующей функции с
субъектно ориентированными модусами: «этот тип значения
коммуникативно приспособлен к тому, чтобы, с одной стороны,
служить средством указания на объект действительности, а с
другой - обеспечивать картирование мира как объективно
данного» [Телия 1988: 173-203]. Номинативная значимость
метафоры усиливается в связи со стиранием ее образа и потерей
экспрессии, приводящих к семантическому упрочению и
кофификации метафоры. Таким образом, первичная функция
связывает метафору с речью, а вторичная – с языком.
Метафоризация в области конкретной лексики является
необходимым
средством
расширения
номинативных
возможностей языка. Выполняя идентифицирующую функцию,
метафора закрепляется в языке в качестве наименования
отдельного предмета (медведь как переносное название человека)
или целого класса предметов (цветы анютины глазки). Такая
метафора основывается на сходстве видимых признаков

51

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

предметов (внешний вид, форма, размер, цвет, положение в
пространстве и т.д.) или на их функциональной близости. В этом
случае происходит замещение одного дескриптивного значения
другим.
Так, например, медведь как метафорическая номинация
человека базируется на видимой ассоциации (по внешнему виду),
а также на функциональных свойствах – это крупный, сильный,
но грузный и неуклюжий человек. Ассоциациативное
соотнесение с местом обитания (видимая пространственная связь
объектов) обусловливает новую номинацию, где медведь – это
малокультурный, невежественный, невоспитанный, грубый
человек. По мнению М.Блэка, эффект метафорического
использования слова в отношении человека состоит именно в
актуализации
соответствующей
системы
общепринятых
ассоциаций в сознании человека и соединению с имеющимся
представлением о субъекте, в результате чего и образуется порой
необычное сочетание смыслов [Блэк 1990: 164]. При этом
метафора человек - медведь отказывается от одних деталей и
актуализирует другие, создавая в сознании соответствующий
образ. Указанный метафорический эффект во всей полноте
используется Н.В.Гоголем при создании образа одного из
помещиков (Собакевича) в поэме „Мертвые души”,
напоминавшего медведя не только своим внешним видом, но и
характеристиками его внутреннего мира:
«Чичиков еще раз взглянул на него (на Собакевича – Е.С.)
искоса, когда проходили они в столовую: Медведь!
Совершенный медведь! Нужно же такое странное
сближение: его даже звали Михаилом Семеновичем».
Очень часто метафора, переходя в именную позицию,
порождает так называемую генетивную метафору (т.е. метафору,
выражаемую конструкцией с родительным падежом): Глаза – это
звезды // звезды глаз. Чтобы избежать неточности или
двусмысленности понимания при номинации может происходить
уточнение предметной соотнесенности: ножка стула, спинка
кресла, нос корабля.
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Признаковая метафора, или метафора в сфере признаков
предметов, уподобляет свойства и признаки одного класса
предметов признакам предметов других классов. Она отражает
денотативно ориентированные ассоциативные связи, соизмеряя
признаки денотатов и характеристики человека. При этом может
происходить:
 перенос физических свойств предмета на другой
предмет или на человека (острый вопрос, острое
зрение; холодная война, холодный человек) или
 характеристик человека на объекты мира (молодая
демократия, старый свет).
Как установлено исследователями, предрасположенность
к
метафоризации
проявляют
следующие
категории
семантических предикатов:
1) конкретные (физические) предикаты: белый, светлый,
темный, густой, колючий, тонкий и др.;
2) дескриптивные глаголы: шептать, кричать, пилить,
грызть, рубить и др.;
3) предикаты, характеризующие узкий круг объектов,
однозначно имплицируя предмет сравнения: зреть, увядать,
таять, течь и др. [см. подр. Арутюнова 1999: 362].
Обычно движение признаковой метафоры происходит от
конкретного понятия к более абстрактному.
Базируясь на аналогии с наблюдаемыми свойствами и
признаками предметов, признаковая метафора формирует
область вторичных предикатов – прилагательных и глаголов,
выступающих характеризацией непредметных сущностей,
участвующих в создании так называемой «лексики невидимых
миров». Она служит для описания внутреннего мира человека и
его духовного богатства. В основе таких метафорических
описаний в русском языке лежит, преимущественно, сенсорный
признак (зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный,
осязательный или тактильный). Ощущаемые с помощью органов
чувств признаки переносятся на непредметные сущности без
четкого соотнесения с определенным классом субъектов.
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Например:
сладкая жизнь, сладкая женщина, сладкий сон, сладкая
радость, сладкие мечты, сладкие воспоминания, сладкий голос,
сладкие речи, сладкая улыбка и т.д.
К так называемой «лексике невидимых миров» относится
язык эмоций, формирование которого происходит путем
оценочного переосмысления сущностей. На базе сенсорной
оценки, например, создаются метафоры: горькая печаль, нежное
чувство, сильный страх, страшный гнев и т.п. Сложность
языковых возможностей передачи эмоций и большой
накопленный учеными эмпирический материал обусловливает
выделение эмотиологии или лингвистики эмоций в отдельную
парадигму (В.И.Шаховский). Исследователями (А.Вежбицкая,
Н.Д.Арутюнова,
Ю.Д.Апресян,
В.Ю.Апресян
и
др.)
демонстрируется, что эмоции, являющиеся в нашем современном
понимании
некими
лингвокогнитивными
абстракциями,
отождествляются в древности с объектами предметного мира (это
может быть огонь, влага, ветер, живое существо и т.д.) и носят
архетипический характер. Н.Д.Арутюнова пишет, что константы
психики обозначают ««предметы» психического мира», уже не
воспринимаемые произведенными от предикатов (ср. горе –
гореть, печаль – печь) [Арутюнова 1999: 386, 393].
В частности, в формировании эмоций человека важное
место занимает аналогия с огнем и водой (жидкостью), которым
приписываются различные магические свойства (Б.Малиновский,
Ф.Уилрайт и др.): огонь - символ очищения, вода - символ
рождения и жизни и т.п. В.А.Маслова считает единственной
причиной, объясняющей способность человека «думать о
чувстве, как об огне и говорить о пламени любви, о жаре сердец»,
- это антроцентрический порядок вещей [Маслова 2001: 7].
Языковое сознание по своей сути и природе является
антропоцентрическим,
ставящим
человека
в
центр
концептуализации мира. Человек является своеобразной призмой,
сквозь которую происходит восприятие окружающей его
действительности и ее отражение в языке. Значит, формирование
языка
эмоций
относится
к
древнейшим
формам
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концептуализации мира и происходит в соответствии с
мифологическими
представлениями,
на
основе
антропоцентрического принципа. Поэтому, например, для
описания страсти используются древние символы, игравшие
важную роль в язычестве и отражавшие наивные представления
человека. До сих пор в русском языке страсти присутствует
метафорическое осмысление огня и воды. Например:
1) пылкие, жаркие страсти; страсти вспыхивают,
горят, пылают, пламенеют; страсти испепеляют, опаляют
душу; разжигать страсти; пылать, гореть страстью; огонь,
пламя, костер страсти;
2) страсти кипят, бурлят, клокочут и т.д.
Важное место в формировании языка эмоций
посредством признаковой метафоры занимают глагольные
метафорические описания [см. Арутюнова 1976; Арутюнова
1999; Красавский 2001]. Очевидно это связано с динамизмом
глагольной семантики, в силу которого более эффективно, более
адекватно кодируются эмоциогенные ситуации. Причем среди
синтаксических моделей присутствуют
 как личные (любовь разгорается в сердце),
 так и безличные конструкции (на сердце
накипело).
Очень часто негативные чувства описываются по
аналогии с физическими ощущениями боли. Они грызут,
терзают, гложут, кусают, ранят, точат, режут, пронзают,
колют и др.
Например: тоска гложет, гнетет, теснит; печаль
съедает, точит; совесть грызет, терзает, мучает.
Количество обслуживающих предикатов связано с
широтой и богатством образной структуры того или иного
чувства. Например, предикативная сфера любви оказывается
представленной более разнообразно, чем ненависти (любовь
горит, пылает, разгорается, вспыхивает, угасает, тлеет,
переполняет сердце и т.д.; ненависть опаляет, гложет, душит,
кипит, вскипает и т.д.).
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Изучение языка чувств,11 постижение внутреннего мира
человека, познание поэтических миров, является одной из
основных целей и задач художественного творчества.
Индивидуальное, авторское понимание и представление мира
чувств, создание особых и неповторимых образов открывает
широкое поле для их творческой интерпретации. Образы
отражают индивидуальное видение автора и каждый раз поновому
толкуются
адресатом.
„Метафора
отвергает
принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом
деле входит, и утверждает включенность его в категорию, к
которой он не может быть отнесен на рациональном основании”
[Арутюнова 1990: 17].
Примером метафорического представления ненависти
может служить „Баллада о ненависти” В.Высоцкого, где автор
пишет:
Ненависть в почках набухших томится,
Ненависть - в нас затаенно бурлит,
Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит. ...
В.Высоцкий
В основном, поэтическая метафора стремится к
предикативной
позиции.
Образная
(поэтическая,
индивидуальная) метафора, попадая в субъектную позицию в
предложении, способна создавать комический эффект. Например,
уподобление девушки березе создает ощущение красоты,
молодости, стройности и свежести, а при уподоблении юноши
клену возникает образ кудрявого, молодого влюбленного. А если
сказать Береза (Клен) сидит за столом, то образ моментально
наполняется комизмом и приобретает пейоративный оттенок.
Установленное тяготение метафоры к определенной
синтаксической позиции детерминирует ее функционирование в
речи и языке. От синтаксической позиции зависят семантические
11 Термин используется В.В.Виноградовым при описании
относящейся ко внутреннему миру человека [Виноградов 1969].
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оттенки метафоры. Синтаксический сдвиг или изменение
синтаксической функции в предложении оказывает влияние на
образность метафоры и ее функционально-коммуникативное
предназначение. Но указанная зависимость имеет и другую
сторону - от той функции, которую автор хочет реализовать в
высказывании, зависит постановка и целостное оформление
синтаксической
структуры
метафоры.
Структурносинтаксические особенности метафоры имеют непосредственное
влияние на характер создаваемого и выражаемого ею
концептуального значения.
Субстантивная метафора по форме должна обладать
таксономичностью, то есть указывать на отнесенность объекта к
классу предметов, но в действительности она осуществляет
характеризацию предмета, как правило, на основе принципа
единичности (а не множественности). Функцию такой метафоры
определяют как характеризующая предикация. Такая метафора,
как
пишет
Н.Д.Арутюнова,
„лишена
синтаксической
подвижности. Она не принимает ни аспектизирующих, ни
уточняющих, ни интенсифицирующих, ни обстоятельственных
модификаторов” [Арутюнова 1990: 27]. Субстантивная метафора
кодифицируется в языке в случае, если она отражает устойчивое
подобие или акцентирует внимание на постоянном признаке
данного предмета, постепенно абстрагируясь от предмета
сравнения.
Признаковая метафора, осуществляя перенос признака
предмета к абстрактному понятию, способна порождать
логические предикаты для обозначения последовательности,
причинности,
целенаправленности,
выводимости,
обусловленности и др. Она ведет к генерализации понятий и
созданию обобщенных предикатов. Так, рассуждение,
понимаемое в качестве ряда мыслей, суждений, умозаключений
на какую-нибудь тему, представленных в логической
последовательности, организовано как аналогия пути и
движения, поэтому здесь представлены метафоры исходного
пункта / начала и конечного пункта / конечной цели движения, а
также обозначены остановки, возвращения, изменения
траектории и сокращения пути.
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Например: отправной (конечный) пункт рассуждений;
пускаться в рассуждения; вдаваться в рассуждения,
подробности; цепь рассуждений; ход рассуждений; перейти к
следующему пункту; остановиться на этом положении;
вернуться к исходной гипотезе и т.д.
Прилагая образ одного фрагмента действительности к
другому ее фрагменту формируются ключевые (базисные)
метафоры. Они обеспечивают концептуализацию по аналогии с
уже сложившейся системой понятий. Осуществляемое метафорой
«отождествление»
объектов
реального
мира
носит
эпизодический, преходящий характер. Поэтому метафора, с
одной стороны, способна развивать и формировать новые
окказиональные смыслы или пополнять систему номинативных
ресурсов.
Итак, метафора воспринимается как семантически
аномальное явление и синтаксический сдвиг. Синтаксическая
позиция метафоры оказывает влияние на ее семантическую
значимость и функционально-коммуникативную реализацию. С
позиций когнитивно-синтаксического подхода она определяется
как средство образной категоризации объекта, значение которого
возникает вследствие нарушения комбинаторики семантических
субкатегорий в синтаксических моделях. В предложении как
синтаксической единице метафора соотносится с позицией
предиката, а не субъекта. Она нарушает соотношение между
лексическим типом и синтаксической функцией слова,
осуществляя транспозицию лексики, предназначенной для
указания на предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных
для указания на его признаки и свойства. Метафора представляет
собой функционально-семантическое образование, построенное
на несоблюдении коммуникативных принципов. Диафорический
характер вспыхнувшей метафоры требует контекста для
установления ее семантики, но в аспекте понимания она
продолжает сохранять неопределенность и неоднозначность
транслируемого смысла.
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Статальность - шаг к лексикализации
русского пассива
Христина Дамянова
Stative passive – a step to the lexicalization of the
Russian passive
Hristina Damyanova
Abstract: Russian stative passives are the next level of inactivity
after the passive forms of action verbs. The article discusses their lexical
and grammatical features.
Keywords: perfect, static situation, lexicalization of the passive.

В русской лингвистике статальное перфектное значение
выделяется наряду с акциональным [Маслов 1983]. Л.Л.Буланин
(1973) выделяет статальный пассив (пассив состояния) как
конструкцию именного сказуемого с предикативным кратким
страдательным причастием прошедшего времени. Л.Л.Буланин
указывает на 2 типа статива, омонимичных пассиву: с
лексикализованным и нелексикализованным страдательным
причастием. Стативу свойственно отсутствие временной
локализации, а причастие в его составе подвергается
адъективации, выводится за пределы страдательного залога.
Стативная конструкция, по мнению автора, не является
производной от активной и не может описываться посредством
пассивной диатезы [Буланин 1978: 197-202]. И.В.Замятина
определяет краткие причастные формы в конструкции с
незамещенной позицией агенса как гибридные со значением
результативного состояния, совмещающие грамматические и
лексические свойства глагола и прилагательного, сближающиеся
с предикативом, категорией состояния [Замятина 2009: 3].
В
ряде
исследований
отмечается,
что
противопоставление статива и актива в семантическом
отношении оказывается не особенно заметным [Коновалова
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1978а].
Трансформация
страдательных
оборотов
в
действительные без существенных сдвигов в содержании
возможна не всегда [Коновалова 1978б]. В акциональных
трехчленных конструкциях наблюдаются оттенки статальных,
качественных значений, небольшое число форм причастий чисто
акционального значения. Этому способствует яркое значение
состояния страдательного оборота, проблемность соотнесения
его с действительным без искажения смысла. Л.И.Коновалова
[1978б]
полагает, что статив – это одна из функций
страдательных причастий в русском языке, но не
самостоятельная грамматическая форма, так как понятие
грамматической формы включает грамматическое значение и
грамматический показатель.
В.И.Гаврилова
[1998:99-112]
определяет
краткое
причастие на -н, -т в русском языке как форму статального вида
страдательного залога. Русский пассив и статальный вид
являются омонимами, результативный пассив выражает
постпредельное
состояние.
В
русском
языке
нет
специализированной формы для передачи реультативностатальной ситуации [Пупынин 2005: 86-88]. В содержании
пассивно-причастной формы СВ представлена комбинация двух
семантических элементов: конкретно-фактического и статальнорезультативного.
В
конкретных
условиях,
благодаря
лексическому значению глагольной формы, контекстуальному
воздействию, один из указанных элементов актуализируется, а
другой заглушается.
Статальные
конструкции
дефинируются
и
как
результатив (Н.А.Козинцева, Е.Е.Корди), результативный статив
(В.П.Недялков, А.А.Холодович, Г.Д.Отаина), омонимический
пассив, совмещенный с пассивом и перфектом. Разграничиваются
естественные и вторичные состояния (быть построенным)
[Недялков, Яхонтов 1983:7-8]. Естественные состояния
возникают самостоятельно, вторичные являются результатом
какой-либо сознательной деятельности, действия. Они
представлены
производными
страдательными
формами,
обозначающими временные состояния (быть открытым),
устойчивые и необратимые (быть жаренным, сломанным).
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Только предельные глаголы, обозначающие переход от одного
состояния
в
другое
или
приобретение
качества,
целенаправленные действия, которые не могут длиться при
достижении цели, имеют результативы.
Статальная перфектность является частью семантической
категории перфектности в рамках аспектуальности, которая
характеризуется двумя временными планами в одной
предикативной единице - предшествующим и последующим
[Маслов 1987:195]. Статальная перфектность разграничивается в
контексте или является диффузной.
Пассивные конструкции статальной семантики являются
конструкциями статального перфекта и статального претерита
[Князев 2007:486]. Статальное значение характерно для форм СВ
в подавляющем большинстве случаев. Ю.С.Маслов [1982:273] в
болгарском
языке
разграничивает
причастно-пассивные
конструкции перфектно-презентного статального пассива со
значением наличия в настоящем времени какого-то состояния,
вызванного предшествующим законченным действием, и
прошедшего времени (плюсквамперфекта статального пассива),
обозначающие
прошедшее
состояние,
вызванное
предшествующим законченным действием (при описании
внешности действующих лиц, обстановки и др). Ю.П.Князев
[2007:502-510] обнаруживает в русском статальном перфекте СВ
значения, близкие к формам английского Present Perfect.
Согласно его классификации, можно выделить в русском языке
аспектуально-функциональные типы статального перфекта,
грамматико-контекстуальные комплексы:
1. Результативный перфект и претерит. Перфектные
конструкции означают конкретное событие, последствия которых
сохраняют актуальность. В настоящем времени пассивной формы
СВ результативное состояние воспринимается в момент его
фиксации. Выражается состояние предмета, которое наступило
до момента речи, протекает в момент речи и продолжается после
момента речи [Пупынин 1991:219–223]. Конкретный факт
относится к прошлому, но его прикрепленность к конкретной
временной точке является неопределенной, несущественной, чем
и обусловливается темпоральная функция неопределенного
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прошедшего в семантике форм. В русской пассивной
конструкции субъект действия не фиксирован. В процессе
функционирования данных форм положение конкретного факта в
плане прошлого может уточняться контекстуальными средствами
и ситуативной ситуацией. Характерны обстоятельства сейчас,
ныне, теперь, в наши дни и др. Для актуализации в содержании
пассивной формы СВ статального элемента существенным
является характер типовой таксисной ситуации “пучок
одновременных состояний”, которая
актуализирует в
содержании пассивной формы СВ элемент результативного
состояния.
Дверь была глухо замкнута, и у двери стояли сарбазы (ЮТ1);
Невский проспект много выиграл против прежнего: дома крашены,
посажено много новых деревьев; Я поблагодарил, часть прочел, но
вскоре убедился, что сведения эти свойства чисто полицейского.
Каждого ученика узнан возраст, а о родителях собраны все слухи ...
(ЮТ2).

Страдательные
причастия
в
обособленной
и
необособленной позиции атрибута отличаются результативной
семантикой:
Это был двухэтажный особняк, когда-.то розово покрашенный
по штукатурке, а сейчас – бурый ...(КФ1);
Вехтовато, убого
наряженное во всякую всячину скопище дельцов, в неволе, вперемежку с
бывалыми шулерами, карманниками и разжалованной мелкой знатью
понуро ждали своего жребия (КФ1).

Перфектность отождествляется с временно застывшим
результатом [Пупынин 2005:92]. Например:
Сергей Львович не заметил, что заветный шкап не заперт;
Михайловское было далеко, все там не устроено, и никто их не ждал;
Здесь парк тем прекрасен, - говорил он, - что запущен;...; Сад был
обсажен старыми кленами; Через два дня никто бы не узнал нумеров,
занимаемых Васильем Львовичем: на окнах, на полу – везде были
брошены книги; Василий Львовоч сам с утра давал Блэзу указания;
парижские рецепты были записаны у него в книжечке; Кабинет его
также был убран с простотою...; Свечи были зажжены, окна в сад
были открыты; Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой
опечатке; Прошение было хорошо написано, но этого одного было мало
(ЮТ2); Думала, что-нибудь не очень ношенное (КФ2).
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По мнению Ю.С.Маслова [1987: 195], о собственно
перфектном значении можно говорить лишь в том случае, если
более поздний план последствий действия включается в “здесь” и
“сейчас” говорящего. Перфектность связана с дейксисом. При
другой точке отсчета говорят о “темпорально смещенных”
перфектных значениях (плюсквамперфекте). В содержании
пассивных форм СВ представлена комбинация двух
семантических
элементов:
конкретно-фактического
и
статально-результативного. Условием перфектности является
статическая ситуация [Пупынин 2005:100]. Коммуникативноречевые условия могут способствовать сильной актуализации
перфектной семантики [Пупынин 2005:102]. Результативностатальное значение включается в область категориального
значения СВ в пассиве. Конкретно-фактическое значение
потенциально способно сочетаться с идеей возможных
последствий факта, последующего состояния. Семантический
элемент состояния объекта в содержании пассива и конкретного
факта создают комплексную семантическую пассивноперфектную функцию [Пупынин 1991:217- 218].
2. Перфект и претерит недавнего прошлого
(изолированные высказывания, означающие близкие или только
что произошедшие действия). Например:
На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству, кок
его уже был смазан квасом и завит; Он жал ему руки и говорил, что
польщен и вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености,
какая редко встречается, будет судить юных питомцев; Оба увидели,
что окружены. Толпа следила за ними (ЮТ1); На великолепном коне,
окруженный богатою свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым
золотом чепраком (ЮТ2).

3.
Экспериенциальный
перфект
и
претерит
(актуальными для момента речи/ другой точки отсчета являются
косвенные
последствия
ситуации,
имевшие
место
неопределенное количество раз в прошлом). Например:
Между тем событие описано в “Северной почте” и журналах,
и всюду упомянута моя речь; Затем он сам читал свои стихотворения,
которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все они были
посвящены, гордой даме, прелести которой свели поэта с ума; И в
самом деле, экзамен, который он держал двенадцатого августа, длился
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всего несколько минут: все уже было решено; У всех, видимо, вывезено
немало вздора из отчих домов (ЮТ2).

4. Континуативный (инклюзивный) перфект (формы
перфекта выражают отнесенность действия, деятельности к
периоду в прошлом, длящемуся вплоть до момента речи).
Спецификатором статально-перфектного значения являются
темпоральные сочетания продолжительности существования
типа все еще, уже, давно, долго, целую ночь, в течение дня,
несколько дней, до сих пор, еще мало, недостоточно, попрежнему, обычно, временно, часами, по целым дням и др.
Например:
Две недели он был презрен, и только въезд в свет рассеял гнев
Надежды Осиповны;Бюро здесь стояло закрытым уже два года, и в
нем был заперт план большого предприятия... (ЮТ2) Он не был здесь
два года, и все изменилось. Зал был заново выкрашен, плафон был
лазурного цвета, какая-то лепка отягощала его (ЮТ1).

Причастия СВ статального значения обозначают
различные типы стататических ситуаций, устойчивых состояний,
не имеющих точных границ и не предполагающих точной
локализации во времени, временные состояния, приуроченные к
конкретному периоду времени, совместимость с показателями
ограниченной и неограниченной длительности, не характерной
для глаголов СВ, отнесенность временных показателей к
среднему моменту существования статической ситуации или
периоду ее существования [Князев 2007: 486-487]. Превалирует
зрительно воспринимаемое временное состояние предмета,
окружающей среды, оценка состояния объекта. Состояние, в
отличие от свойства, является ситуацией временной [Недялков,
Яхонтов 1983:6].
Статическая ситуация не ведет к изменению состояния
участвующих в ней объектов на протяжении всего временного
интервала. Ономасиологический статус категории состояния как
семантически каузируемой категории означает временность,
ограниченную временную продолжительность. Конструкции
состояния отличаются статичностью, неизменяемостью во
времени,
неквантифицируемостью,
неконтролируемостью.
Статальность имеет 2 аспекта: нефазовость и неагентивность
[Князев 2007: 425-426]. Ю.П.Князев [1983:148] допускает
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статальную
интерпретацию
при
причастно-пассивных
конструкциях с агентивным дополнением, ср., Знания его были
обширны и всеми признаны (ЮТ2).
Релевантные признаки семантики перфектности –
значение
завершенности
процесса,
результативность,
актуальность результата предельного прошедшего действия
для последующих темпоральных событий. На актуальность
результата завершенного действия указывает перцептивность
ситуации. Результатом действия можно считать “всякие его
последствия на субъекте или объекте ситуации, любой предел,
ограничивающий ситуацию, обозначаемую глаголом СВ” [Князев
2007: 396].
Результативность принимается в качестве инварианта или
главного значения СВ [Гловинская 1989: 79]. Л.Г.Панин [1988:
25] вводит понятие перфектной пассивности, он определяет
перфектность как способ глагольного действия, а не как
временную характеристику глагольной формы. Перфектное
значение характерно для глаголов СВ и является одним из
значений прошедшего времени. Перфектность имеет лексикограмматический статус. Перфектность является “лексикограмматическим
явлением
темпорального
характера”
[Терентьева 2005: 63]. Средством выражения перфектности
являются глагольные формы прошедшего времени определенных
лексико-семантических групп и лексико-семантических разрядов
в составе синтаксических конструкций в определенном
контекстуальном окружении. Статальные перфектные формы
являются
лексико-граматическим
явлением,
шагом
к
лексикализации русского пассива, следующей за акциональным
пассивом степенью пассивности.
В передаче результативности процесса, названного
глагольными словоформами, существенную роль играют 2
фактора:
лексическое
значение
глагола,
допускающее
импликацию
семантики
результативности,
и
лексикограмматическое значение способов глагольного действия
[Терентьева 2005: 59-60]. Семантика перфектности реализуется
словоформами
прошедшего
времени
преимущественно
общерезультативного
и
специально-результативных
СД
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[Терентьева 2005: 62]. Прагматический, коммуникативный статус
перфектной формы ориентирован на личностную репрезентацию
сообщаемого говорящим. Перфектные формы “сигнализируют о
наличии подтекста, второго плана высказывания” [Терентьева
2008: 16].
Статальная семантика форм, в отличие от пассивных,
допускают трансформацию девербализации, т.е. устранение
глагольной формы причастия, напр.: Голова повязана платком – На
голове платок; Дверь была заперта – Дверь на запоре; Этот кубок
сделан из серебра - Этот кубок из серебра; У мальчика рука сломана У мальчика перелом руки [Буланин 1973].

Преобразования именной части сказуемого можно
проследить на примере параллельных переводов. “Наиболее
перспективным
методом
функционально-типологических
исследований следует признать сопоставление параллельных
текстов – переводов одного источника на различные языки”
[Кашкин 2007: 20]. При их помощи моделируется реальная
идентичная исходная ситуация, выявляются конкретные
языковые реализации ситуативных типов, закономерно
повторяющиеся соответствия. Структурно-сходные формы в
разных языках не всегда передаются своими формальными
аналогами. Сравнение с аналогичным грамматическим явлением
в другом языке раскрывает случаи совпадения и альтернативных
выборов. При помощи параллельных русско-болгарских
переводов возможно раскрыть функциональную ограниченность
русского статального перфекта и установить его функциональные
эквиваленты, варьирующие средства. Вариативность является
следствием лексико-грамматической, результативной сущности
статального перфекта.
Характерны
предложно-падежные,
посессивные,
комитативные трансформы, конструкции с отглагольными
существительными, наречиями, с экзистенциальным глаголом
быть. Например:
Разлая само училищното куче, ала то беше вързано под навеса
на бараката (КК) – Залаяла лишь собака, но она была на привязи;
Всички вече са заподозрени от полицията (ДД) – Все уже на
подозрении у полиции...; Баронът сръбна от чашата си и направи
гримаса: млякото не беше прецедено от каймака (ДД) - Барон глотнул
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из своей чашки и сделал гримасу: молоко было с пеньками; Над кружкой
церковнославянской вязью начертана была надпись (КФ2) - Над
касичката с църковно-славянски букви бе изписано; И почти у каждой
подписи почитателей Аночкина таланта были сделаны, приписки. - И
почти при всеки подпис на почитателите на Аночкиния талант бе
прибавено...; Были в клочке газеты (КФ2) - Бяха увити в парче вестник;
Когато почина баща ми, моята майка беше евакуирана на село (ПВ2) Когда умер мой отец, мать находилась в эвакуации; На самом виду!
(КФ1) – Съвсем си открит!; ...и подумал не без досады: архиереи в
полной сохранности, а в детском хозяйстве черт ногу сломит (КФ1) ...и си помисли не без гняв: епископите си седят непокътнаи, а
детското стопанство не можеш му уловиш края; Вот у меня сын
временно в заключении (КФ2) - Синът ми е временно задържан; Улица
показалась ему приятно красочной .... ...пестрые выставки сарпинок в
Гостином дворе, барыни с птицами на громадных шапках (КФ2) Улицата му се стори приятно пъстра ... изложените шарени басми в
Безистена, госпожите с птици на огромните шапки. Но тя пак се
помъчи да отхвърли тази мисъл с предположението, че писмата бяха
прибрани от Костов (ДД) - Но Ирина опять попыталась прогнать эту
мысль, хватаясь за предположение, что документы у Костова; Откога
у вас е въведен такъв обичай? (БР) – С каких пор у вас такие порядки; С
мотором беда (ЮБ1) - Моторът е повреден; Батог и в скобе у своих
ворот (ВБ2) - И тяхната врата е подпряна.

Статальность связана с последующим результативным
состоянием, с характером речевой ситуации, с прагматическими
факторами [Пупынин 2005: 86]. Значение качественности,
качественного состояния в страдательном значении дает
возможность замены статальных конструкций прилагательными,
адъективированными страдательными причастиями. Например:
Навярно скоро щеше да се развидели, защото когато отново
заспа, в съня и също започна да се развиделява и стръмнината,
предверието, бездната бяха останали далеч назад, тя бе ги напълно
забравила, тя бе освободена от всякакви спомени, тя бе без минало..
(БР) – Наверное, начинало светать, потому что, когда она снова
уснула, во сне тоже начало светать, а обрыв, дверь и бездна остались
далеко позади, она совсем забыла о них, и у нее, свободной от
воспоминаний, не было прошлого..;. Всички са такива – цензурирани
(ГК) - Они все – подцензурные; Сухие от ночных заморозков мостовые
были все еще обильны легней пылью ...(КФ2) - Сух от нощните мразове,
паважът все още бе покрит с лятна прах ...; Еще выпили и поели
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заливного судака с лимоном (КФ2) - Отвово пиха и хапнаха от
желираната бяла риба с лимон; Досега тя не е пипната. (ПВ1) - Она
еще не тронутая; ...и Кирилл зашел далеко в рощу, а когда вернулся, в
руках его был неловкий букетик ромашек... (КФ2) - Кирил влезе долбоко
в горичката, а когато се върна, носеше несръчно стъкмено букетче от
лайкучки ...; Он вышел в коридор и, прогуливаясь по стеклянной галерее,
стал поглядывать во двор (КФ2) – Той излезе в коридора, започна да
крачи напред-назад по остъклената веранда и да поглежда към двора;
Всичко това бе близко, свое, до най-малката подробност запомнено... .
(КФ1) - Все это было домашне близким, до мелочей понятным....; А
кто из посторонних обратит свое занятое внимание на какого-то
ученика технического училища, с его золотыми пуговками на воротнике
рубашки, с его синими кантиками, с его нехитрым значком на околыше
– крест-накрест молоточек и французский ключ (КФ2) - ...с простичък
знак на фуражката - кръстосани чук и френски ключ.

Инкомплетивное статально-имперфективное осмысление
пассива (В дверь было вставлено стекло / В двери есть стекло)
[Князев
2007:433]
представлено
и
глаголами
НСВ,
обозначающими процесс, первичную инкомплетивность. В
представлении состояния обнаруживается признак срединности,
характерный для процессной функции НСВ в актуальном
настоящем. Причастно-пассивные структуры статального
значения варьируют в русском языке с активными трансформами
НСВ, о чем упоминает Л.Л.Буланин [1978: 197- 202].
Варьрирующие структуры с формами НСВ можно наблюдать в
параллельных переводах. Например:
....рядко се мяркаха напъдени говеда (ГК) - ..лишь кое-где на них
виднелись пасущиеся стада; Видях се като хвърчило, подгонено от
вятъра (КК) - Я кажусь самому себе бумажным змеем, которого
ветер носит; Косица в плалец длиной затягивалась красной тесемкой
(КФ2) – Плитчицата, дълга колкото пръст, бе пристегната с червен
ширит...; На первом была надета черная накидка, застегнутая на
золотую цепочку, которую держали в пастях две львиные головы ...
(КФ2) - Първият бе наметнат с черна пелерина, която бе прихваната
със златна верижка, захапана от две лъвски глави ...; Голову его
покрывала дырявая жилетка, наверно от мух (КФ2) - Главата му бе
покрита с раздрана жилетка, навярно паради мухите; Астрахань не
только слала пополнения угрожаемому Царицыну, но и сама сражалась
...(КФ1) - Астрахан не само пращаше попълнения на застрашения
Царицин, но и се сражаваше..; Внутреннее полое пространство его
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заполняла пакля (КФ1) - Празното пространство отвътре бе
запълнено с кълчища.

Такое распределение видовременных форм - глагол НСВ причастие на -н, -т отмечается и в научной речи [Гаврилова
1973:20]. В.И.Гаврилова говорит о настоящем времени успеха
при означении пространственно-временной близости между
субъектом и объектом, которая возникает в прошлом, существует
в настоящем и неопределенно долго в будущем (Шкатулка
покрыта лаком - Лак покрывает шкатулку).
Статальную семантику в русском языке выражают и
делексикализированные глаголы положения в пространстве
бытийного значения (быть, находиться), пространственноквалификативные
предикаты
состояния,
позиционные,
статические локативы стоять, лежать, сидеть, висеть в составе
вариативов. Например:
На тунбах афишки висят... (ВБ2) - По стените налепени
афиши; А вот где-то лежит и вторая бабушка (ВБ2) – А тук някъде е
заровена и другата баба; Под бараките бяха сковани маси и скамейки,
а сред тях имаше побит в земята кол, на който бе набучен широк
дървен кръст (ЕС) – Перед бараками стояли дощатые столы и лавки, а
посередине – вбитый в землю шест с большим деревяным кругом (ЕС);
Поручик Ценкер се качи лениво в едно такси и каза на шофьора да го
закара в предградието, където бяха прикрити танковете му (ДД) Ценкер лениво сел в такси и велел шофьору ехать за город, где в
укрытии стояли его танки; ; ...и окна стояли настежь (КФ2)- ...и
прозорците бяха широко отворени; Он обучал пению молодых соловьев,
сидевших у него в закрытых холстинками низеньких клеточках (КФ2) Той учеше да пеят малките славеи, затворени в покрити с платно
ниски клетчици.

Степени лексической вариативности строятся на
оппозиционных корреляциях каузативности – некаузативости,
на конструкциях с стилистико-экспрессивными глаголами
местонахождения в пространстве как торчать, возвышаться,
выситься, покоиться, валяться, выступать, выделяться,
бекрениться, болтаться, возлежать, восседать и др. Например:
...меня раздражали все эти повсюду валявшиеся бигуди и
тряпочки (ВБ1) - ...дразнеха ме всички тия пръснати къде ли не ролки;
Он легко запоминался по тамбуру парадного крыльца, выступавшему на
тротуаре (КФ1) - Лесно се запомняше по цилиндричната форма на
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фасадата с куполовиден покрив на главния изход, издаден над
тротуара.

Другие глаголы НСВ (примыкать, окружать, огибать)
раскрывают положение данного предмета относительно другого,
но без уточнения его позиции, ср. Леглото е допряно до стената
- Кровать примыкает к стене. Интратерминальное значение
статальных форм выражено формами настоящего времени,
передающими серединную фазу ситуации.
Перфектная функция форм обуславливается в ряде
случаев сочетаемостью с названием инактивного субъекта.
Возможная взаимозаменяемость форм СВ/ НСВ актива зависит и
от результативно-статального значения многих русских
имперфективных глаголов [Луценко 1983:74-77]. С формами
НСВ связывается идея темпоральной миграции акционального
факта.
Понятие
перфектности “коррелятивно понятию
неподвижности, предметности, нетемпоральности”, оно “связано
с абстрактизацией, интеллектуализацией смысла высказывания”
[Луценко 1983: 77].
Статические предикаты положения в пространстве
функционируют в форме настоящего или имперфекте
обобщенного неактуального значения. Они обозначают
нелокализованные, непредельные действия в данный период
времени. Другая группа предикатов в синтаксических
преобразованиях включает некаузативные глаголы, связанные
причинно-следственными отношениями с действием исходного
каузативного глагола: Паркетът - излъскан (НХ) - Паркет так и
сверкает.
Замене статальных форм формами НСВ способствует
видовая семантика как классификационно-семантической
категории, семантизация видовых значений “совершенность/
несовершенность“ действия при помощи предельности/
непредельности и целостности [Фефилов 1997: 90]. Реальный
предел – постоянный семантический признак форм СВ,
потенциальный – НСВ [Фефилов 1997:92]. Предельные глаголы
характеризуют результат действия, а непредельные - процесс.
При прошедшем и будущем времени вспомогательного
глагола часто наблюдается акцент на неперфектном
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акциональном значении. Значение состояния не характерно для
конструкций в футуруме, аористе и имперфекте. Допускаются
формы с вспомогательным глаголом быть в будущем
перфектном времени – футуруме экзактуме (Когда ты войдешь
в комнату, окно уже будет открыто) [Маслов 1987:200]; в
имперфекте
со
значением
статального
претерита,
соответствующие потенциальному футуруму: Решили было
помещать их в отдельные квартиры и палатки, потому что так они
были лишены способов сообщать прочим нижним чинам какие-либо
вредные внушения (ЮТ1), ср. так они будут лишены.

Вариативность статальных форм в русском языке
охватывает и финитные перфектные формы, которые
Ю.С.Маслов [1987] относит к имплицитной перфектности, ср.:
Приближавам се до хотела с нежелание да вляза вътре,
особено като си помисля за сиренето, което още не е извадено от
мазето (КК) - Входить туда неохота, особенно как подумаю о брынзе,
которую еще не вынесли из погреба; Той е изваден и е у мене (ДД) – Ее
уже достали и он у меня; Телефонът ми още не е поправен (ДД) –
Телефон до сих пор не исправили ...; Но тия двама души не бяха
превързани и лежаха изтощени от загуба на кръв (ДД) - Но этих двоих
никто не успел перевязать, и они лежали, потеряв почти всю кровь.

Категория перфектности опирается на абстрактное
представление о моменте речи как грамматической точке отсчета
и реализуется в контексте словоформами прошедшего времени
глаголов от основ СВ [Терентьева 2008]. Эксплицитная
перфектность опирается на аналитические пассивные формы СВ,
она составляет центр поля перфектности, имплицитная
“находится в периферийной сфере, зависит от лексики и
синтаксических условий” [Пупынин 2005:90]. Конструкции с
пассивными причастными формами СВ, отличающиеся высокой
степенью грамматической специализации выражения перфектной
семантики, включены в глагольное спряжение [Пупынин
2005:91].
В активе в реализации перфектного значения участвует
все высказывание. Активная форма СВ не несет в себе
специального указания на возможные последствия действия, а
лишь способна имплицировать их благодаря участию контекста,
ситутивных условий, типам лексического значения. В пассиве
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перфектное значение передается на уровне грамматической
формы СВ, оно регулярное и обязательное, перфектность
опирается на переходные глаголы в непереходной пассивной
форме [Пупынин 1991: 219- 221].
Контекстные условия могут указывать на длительность
состояния. Пассивные формы статального перфекта в русском
языке варьируют с разноуровневыми функциональными
лексическими
и
лексико-синтаксическими
средствами,
эксплицирующими актуальность результата действия в прошлом,
релевантность предшествующего действия для последующего
временного плана. Выявляется зависимость представленности
статальной перфектности от аспектуальных и темпоральных
признаков системных статальных форм. В выражении семантики
статальности
принимают
участие
темпоральный
фон,
лексические
модификаторы,
таксисные
отношения,
контекстуальное окружение. В отличие от болгарского языка, в
котором
при
выражении
статальности
преобладают
грамматические формы, в русском языке они дополняются
контекстуальными
индикаторами,
синтаксическими
трансформами, что доказывается параллельными переводами.
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Съпоставително представяне на семантично поле
лъжá / Lüge в българския и немския език
Антоанета Димитрова
„Um die Wahrheit zu finden, zieht man in Frankreich etwas ab,
in Deutschland fügt man etwas hinzu und
in England wechselt man das Thema.“ [Peter Ustinov]12

The semantic field of the Lie in the
Bulgarian and German language
Antoaneta Dimitrova
Abstract: The present lexicographical research work shows that
the typical metaphorical sources for the lie in the Bulgarian and German
language and cultural community are primarily from the aesthetic
sphere - from the fields of literature and theater. This indicates the
„creation” of a second „reality”, that in itself is a creative act and these
metaphors in the most of the cases are euphemisms for names of ugly
and taboo actions. Symbols of luring and enticing are also elements of
livelihood (mainly hunting and fishing). The lie in the Bulgarian language
picture is traditionally associated with the profession of lawyer and
political actors, аnd in the German language picture - with political
actors, journalists and (pseudo)healers. Relatively few names are terms
from religion, architecture, military, sports (fencing, chess), games
(mostly card games). The research work tries to answer the question
about the general concept of the whole semantic field – lie or deception /
fraud, and the answer is not unambiguous. This is depending on the
prevalence of cognitive or ethical aspect of consideration of these
cultural and linguistic phenomena.
Keywords: the lie as a cognitive, psychological, ethical and
aesthetic category; the lying as a linguistic behavior; phraseology.

12

„За да открият истината, във Франция пресяват думите, в Германия ги
допълват, а в Англия сменят темата” – преводът на този афоризъм, както и
навсякъде в статията, ако не е отбелязано нещо друго, е мой, А.Д.
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Съпоставителното лексикографско представяне на
общоезиковото семантично поле лъжá, нем. Lüge, цели
установяване на общи, сходни и специфични представи за този
културен и езиков феномен в българската и немската езикова
картина на света.13 Същевременно се прави опит за отговор на
въпроса, дали все пак лъжата или може би заблудата /
измамата като общо понятие би трябвало да заема централно
място в това общоезиково поле, което съдържа редица
семантични микрополета като лъжá, преувеличаване, хвалба,
измама, хитрост, симулиране и пр.14
Предвид по-пълното описание на семантичното поле
лъжá / Lüge се държи сметка за етимологията и семантичните
измерения на съществителните лъжá и Lüge15. Обзорът включва
синонимни съществителни, прилагателни, глаголи и устойчиви
словосъчетания, които свидетелстват за тясното преплитане
между лъжá и други семантични категории.
За целта е представен ексцерпиран материал от
тематичния речник на Франц Дорнзайф [Dornseiff 2004], както и
от следните източници: Български етимологичен речник [БЕР] и
Немски етимологичен речник [НЕР]; Български синонимен
13

Тази статия е органично свързана с други две мои статии под заглавие
„Всеки човек лъже – Jeder Mensch ist ein Lügner : ЛЪЖАТА в българската и
немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от
лексикографски източници)” и „Отваряй си очите, кому се доверяваш! – Trau,
schau wem : Измамата в българската и немската езикова картина на света (въз
основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници)”, които са под
печат съответно в Сборник доклади от Константиновите четения от м. май 2012
г. и в Годишник на ШУ – А. Д.
14
Самата фреквентност на употреба на двата глагола, lügen (964) и täuschen
(565), посочена в http://wortschatz.uni-leipzig.de, подсказва, че отговорът на този
въпрос наклонява везните към лъжá като общо понятие, поне за немската
езикова употреба. Въпреки това обаче в ключови изследвания като това на
Габриел Фалкенберг [вж. Falkenberg 1982] заблудата, нем. Täuschung, заема
централно място.
15
Семантичната категория лъжене, която служи на описанието на лексикалносемантично микрополе лъжа, включва следните компоненти: 1. деяние: лъжá /
die Lüge 2. извършител (деец): лъжец 3. жертва на лъжата – с два вида
потенциална жертва: потенциална жертва, която не се оставя да бъде излъгана, с
нейната реакция към лъжеца и потенциална жертва, която се оставя да бъде
излъгана и се превръща в реална жертва на лъжата.

79

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

речник [БСР] и Немски синонимен речник [НСР]; двутомен
Фразеологичен речник на българския език [БФР], петтомен
Немски фразеологичен речник [НФР], Българо-немски
фразеологичен речник [БНФР], Немско-български фразеологичен
речник [НБФР] и Немско-руски фразеологичен речник [НРФР];
Немско-български речник [НБР]; учебен Турско-български
фразеологичен речник [ТБФР], както и електронни речници16.
Класифицирането
и
подредбата
на
лексемите,
изграждащи семантичните полета лъжá / Lüge, са извършени по
аналогия на класификацията по модела на семантичното поле на
Комичното в английския език от Волфганг Шмит-Хидинг [срв.
Schmidt-Hidding 1963: 48], като този модел тук е модифициран.
Под внимание е взето и съпоставителното описание на
семантичното поле на Комичното в немския и българския език,
направено от Ана Димова [2006: 36-55]. Опирането на този модел
е мотивирано също и от наличието на пресечни точки между
семантичните полета на Лъжата и на Комичното в обсега на
шега17, присмех / подигравка, ирония, преувеличение, забавна /
остроумна измислица 18и пр.
Отправна точка за модела на Шмит-Хидинг са четири
основни нагласи към Комичното: I. Kräfte des Verstandes, бълг.
„сили на разума”, свързани с когнитивната сфера; II. Kräfte des
Gemüts, бълг. „сили на душата”, отнасящи се до емоционалната
сфера; III. Kräfte der Lebenslust, бълг. „сили на насладата от
живота” – в сферата на виталността и IV. Kräfte der moralischen
Kritik, бълг. „сили на моралната критика” – в моралната сфера
[срв. Schmidt-Hidding 1963: 48; Димова 2006: 38-39].
Изхождайки от Шмит-Хидинг и Димова, по-долу в две
бинарни опозиции са представени следните основни нагласи към

16

Вж. http://talkoven.onlinerechnik.com;http://rechnik.chitanka.info/w;http:
//slovored.com/search/all;
http://sinonimen.onlinerechnik.com;http://synonyme.woxikon.de;http://dict.leo.org;htt
p://www.duden.de/rechtschreibung.
17
Например: априлска лъжá.
18
Например: приказките за Хитър Петър, историите за Тил Ойленшпигел,
забавните приключения на барон Мюнхаузен и пр.
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Лъжата, изразени както със стилистично-неутрална лексика, така
и с лексика с оценъчна конотация:
I.
А. „сили на разума” (когнитивна сфера) – Б. „сили
на душата” (психологична сфера);
II.
А. „сили на моралната критика” (етична сфера) –
Б. „сили на насладата от живота” (естетическа
сфера).
Още тук трябва да се отбележи, че това обособяване с цел
по-нагледно представяне в голяма степен е условно, понеже
между отделните сфери се наблюдават моменти на припокриване
и на пренос.
Така например разум (когнитивна сфера) и благо-разум-ие
(етична сфера) се припокриват значително в междучовешката
комуникация, където човек изпълнява определени социални роли
– както пише Артур Римбо, „погрешно е да се каже: аз мисля. Би
трябвало да се казва: хората ме мислят”19, т.е. разумът в смисъл
на благоразумие изисква индивидът да се съобразява с мнението
на околните в социалното си поведение.
Определено припокриване има също между естетическата
и психологичната сфера: художествената творба изкристализира
от вътрешната нагласа на твореца и носи отпечатъка на неговото
субективно светоусещане, т.е. на неговата „истина” за света – ето
защо, по думите на Пабло Пикасо, „ако имаше само една
единствена истина, не биха могли да се рисуват стотици картини
на една и съща тема”20.
Преносните моменти проличават в метафоричната
употреба на названия на елементи от изкуството (естетическа
сфера) за назоваване на действия и проявления, свързани с лъжá
в другите сфери – например приказки, басни, митове, легенди в
смисъла на лъжá ‘неистина’ (когнитивна сфера); маска
‘променен, престорен вид на лицето’ при двуличие (етична
сфера); сапунен мехур, един от символите на преходността в

19

Цитатът на немски гласи: „Es ist falsch, zu sagen: Ich denke. Es müßte heißen:
Man denkt mich” [Arthur Rimbaud, Brief an Georges Izambard, 13. 05.1871].
20
„Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über
dasselbe Thema malen“ [Pablo Picasso].
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западноевропейското изобразително изкуство21, вместо лъжá
(когнитивна сфера) и илюзия (психологична сфера) и др.
Българската дума лъжá е определена с две значения: 1.
като „неистина” и като „това, което не отговаря на
действителността”, т.е. ‘недействителност’; 2. като „измама,
заблуждаване”, респ. заблуда22. В смисъл на недействителност
намираме още две измерения на лъжá: илюзия и космична илюзия
(Мая).23 В тези семантични измерения можем да открием горните
основни нагласи към Лъжата, а именно: Неистина като антипод
на логическата категория истина също е логическа категория –
следователно можем да я отнесем към „силите на разума”,
свързани с когнитивната сфера. Там би трябвало да попадне и
заблуждаване / заблуда ‘умишлено създаване на лъжливо
мнение’24. В периферията на тази сфера под „философия” можем
да подредим космична илюзия (Мая). Недействителност и
илюзия се отнасят, от една страна, към „силите на душата” в
психологичната сфера, а от друга страна – към „силите на
насладата от живота” в естетическата сфера. Измама
кореспондира по-скоро със „силите на моралната критика” и
попада в етичната сфера.
У Дорнзайф Lüge фигурира в една тематична група с
Unwahrheit (неистина) и Fiktion (фикция, измислица) [вж.
Dornseiff 2004: 235].
Според тези семантични измерения лъжа като неистина
попада в когнитивната сфера, а като фикция – в естетическата
сфера. Доколкото фикция се припокрива с измислица и
недействителност, лъжá би трябвало да намери място и в
психологичната сфера.
От определенията за лъжá в теологията и философията
изкристализира също значение ‘заблуда’ – според свети Августин
„лъжата очевидно е невярно изказване, направено с воля за
21

В периода XVI-XIX век сапуненият мехур е смислообраз на преходния човек,
homo bulla [вж. Mori 1996: 149].
22
Вж. http://rechnik.chitanka.info.
23
Вж. http://www.mirbg.info.
24
Вж. http://rechnik.chitanka.info.
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заблуда”25; той определя лъжата и като „невярно обозначение с
намерение за заблуждаване”26. Подобна е дефиницията на лъжата
у Ханс Рот: „Лъжата е съзнателното казване на неистина с
намерение за заблуда”.27
Основни нагласи към лъжáта / Lüge
I A. „Сили на разума” (когнитивна сфера)
неистина / Unwahrheit;
заблуждаване, заблуда / Lüge; „das bewußte Äußern einer
Unwahrheit in Täuschungsabsicht”28
* Философия: космична илюзия
(Мая) / 0
II A. „Сили на моралната критика”
II Б. „Сили на насладата от (етична сфера) живота”
(естетическа сфера)
измама / 0
недействителност;
илюзия / Fiktion
25

Немският цитат гласи: „Demgemäß ist offensichtlich eine unwahre mit dem
Willen zur Täuschung vorgebrachte Aussage eine Lüge“ – вж. A. Augustinus. Die
Lüge und gegen die Lüge. Übertragen und erläutert von P. Keseling (Originaltitel: De
mendacio, 395) Würzburg 1953, с. 8, цит. по Hans Rott. Der Wert der Wahrheit, S. 8,
вж.:
http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/Theoretische_Philosophie/Hans_R
ott/Texte/Wert-der-Wahrheit.pdf.
26
Немският цитат гласи: „Unter Lüge versteht man eine unwahre Bezeichnung mit
der Absicht zu täuschen“ – вж. A. Augustinus. Die Lüge und gegen die Lüge.
Würzburg 1953, с. 420, цит. по Hans Rott. Der Wert der Wahrheit, S. 8, вж.:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_
Fak_I/Philosophie/Theoretische_Philosophie/Hans_Rott/Texte/Wert-derWahrheit.pdf.
27
Цитатът в оригинал гласи: „Eine Lüge ist das bewußte Äußern einer
Unwahrheit in Täuschungsabsicht“ - Hans Rott. Der Wert der Wahrheit, с. 8, вж.:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/
Theoretische_Philosophie/Hans_Rott/Texte/Wert-der-Wahrheit.pdf.
28
Hans Rott. Der Wert der Wahrheit, S. 8, вж.: http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/Theoretische_Philosophie/Hans_R
ott/Texte/Wert-der-Wahrheit.pdf.
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I Б. „Сили на душата” (психологична сфера)
недействителност; илюзия / Fiktion
От представените опозиции е видно значително сходство
в основните нагласи към Лъжата в немската и българската
езикова общност. При съпоставянето прави впечатление липсата
на измерение ‘илюзорност на света’ в немската основна нагласа в
когнитивната сфера, както и на измерение ‘измама’ в етичната
сфера – последното наистина е странно с оглед на
припокриването на значенията на двете думи в езиковата
употреба в тази сфера.
С опиране на Шмит-Хидинг и Димова, които представят
езиковите проявления на нагласите към Комичното29, по-долу са
обособени езиковите проявления на тези четири основни
нагласи към Лъжата в шест групи, като е прибавена група
„Жертви на лъжата”:
1. Подтик за лъжене (нем. Lügentrieb) – този подтик
съответства на „способност, дарба, чувство” за лъжене: Още в
края на XIX век в „Психология на престъплението” (1884) Аугуст
Краус обособява в две групи различните нагласи на поведението
(или атитюди) при престъпни наклонности: същински и
периферийни30. Той причислява към същинските нагласи като
явления на първичната нагласа (т.е. на „първичната вътрешна
предразположеност към определен тип реагиране, която определя
действията и преживяванията”31): „1. темпераментът и емоциите
(радост, страдание, гняв, страх); 2. добрият или лошият нрав
(нем. Gemütsart); 3. отделните нагони” – става дума за: „подтик за
ядене и склонност към алкохолизъм; сексуален, респ. еротичен
нагон; нагон за (физическо) движение; в духовната сфера:
29

Според Шмит-Хидинг четирите основни нагласи към Комичното следва да се
проявяват в естествените езици като: 1. Способност, дарба, чувство за; 2.
Свойство; 3. Носители на дарбата; 4. Действие; 5. Проявления [вж. Димова 2006:
36].
Относно конструирането на семантичното поле на Комичното в българския и
немския език вж. Димова [2006: 47-51].
30
Нем. „entferntere und nähere innere Momente des verbrecherischen Hanges“.
31
Вж. http://rechnik.info.
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естетически нагон; вещомания (колекционизъм, склонност към
трупане на предмети); нагон за рискуване (лудически нагон и
авантюризъм); познавателен нагон и накрая – ако не
общовалидни, то много разпространените склонности към
лъжене и към кражба” [срв. Krauß 184: 128]. Към
периферийните нагласи Краус отнася страстите, които могат
да бъдат активни (алчност, честолюбие, властолюбие,
авантюризъм, отмъстителност) и пасивни (епикурейство и
сластолюбие)32.
2. Свойство;
3. Извършители – съответства на „носители на дарбата”;
4. Жертви – с два вида потенциална жертва: потенциална
жертва, която не се оставя да бъде излъгана, и потенциална
жертва, която се оставя да бъде излъгана и се превръща в реална
жертва на лъжата;
5. Деяние – съответства на „действие”;
6. Проявления.
Сили на разума - когнитивна сфера
„Mit der Wahrheit ist es wie mit einer stadtbekannten Hure.
Jeder kennt sie, aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet.“
(Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür)33

Към основна нагласа „сили на разума” в когнитивната
сфера принадлежат:
1. Подтик за лъжене: От значение тук се явяват познавателният
нагон от същинските нагласи – при самозаблуждаването, и
32

Библиографска справка: August Krauss. Die Psychologie Des Verbrechens: Ein
Beitrag Zur Erfahrungsseelenkunde, 1884; цит. по: Franz von Liszt. Strafliche
Vorträge und Aufsätze. 2. Band, 1892 - 1904. Berlin 1905. Reprint: Hildesheim 1999,
с. 180-181, вж.:
http://books.google.bg/books?id=kI0In3eESG4C&pg=PA181&lpg=PA181&dq=L%C
3%BCgentrieb++Bedeutung&source=bl&ots=4P5ZzdoSbA&sig=VJnRxyJ6bZukrm_nIhxbCcUn0K8
&hl=bg&sa=X&ei=nJEnUNnPDqbb4QSi1YDAAg&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAA#
v=onepage&q=L%C3%BCgentrieb%20-%20Bedeutung&f=false].
33
„С истината се отнасяме като с всеизвестна градска курва. Всеки я познава, но
е крайно неприятно да я срещнеш на улицата”.
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активните периферийни нагласи алчност, властолюбие и
честолюбие – при измамата и самохвалството. Като
предпоставка за успешното многократно лъжене се явява
добрата памет – по думите на Теодор Хойс „лоша памет може
да си позволи само този, който винаги казва истината”34.
Бълг. лъжливост; лъжовност; неискреност, самохвалство и др.
Нем. Unaufrichtigkeit; Verlogenheit; Prahlerei, Aufschneiderei и др.
2. Свойство:
Бълг. неискрен; лъжлив; лъжовен; самозаблуждаващ се и др.
Нем. lügnerisch; trügerisch / trüglich; gaukelhaft / gaukelig /
gauklerisch ‘лъжлив’ [НБР 1, 545] и др.
3. Извършители:
Бълг. стил. неутр. лъжец ‘мъж, който лъже’; диал. лаганджия,
лаженджия, лагач, лагльо, лажач, лажчо/лъжчо, лъжко; турц.
яланджия35; търчи-лъжи36,
лъжливото овчарче (обикн.
членувано)37; стил. неутр. лъжкиня ‘жена, която лъже’, диал.
лажка / лъжка [вж. БЕР 3]; измамник; самохвалко, хвалипръцко и
пр.
Нем. Lügner; Lügnerin; Faktenverdreher38; Phrasendrescher;
Betrüger и др.
4. Жертви:
Потенциална жертва, която не се оставя да бъде излъгана –
за този вид потенциална жертва във всичките четири сфери е
типично проявяването на благоразумие, предпазливост и в

34

Нем. „Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten“
[Theodor Heuss, вж. http://www.poeteus.de].
35
От тур. yalancı; yalan ‘лъжа’ [вж. БЕР].
36
Тук думата е със значение ‘лъжец’ - вж. http://slovored.com.
37
Това са генерализирани названия на герои от български приказки.
38
Faktenverdreher означава ‘човек, който извърта, изопачава фактите’ – това е
едно от значенията на гр. diábolos, от която произхожда нем. Teufel ‘дявол’ [вж.
http://de.wikipedia.org/wiki/Teufel]. Бълг. дявол също е етимологично сродна с
гръцката дума. Освен това гр. diábolos означава също ‘клеветник’, ето защо
Teufel и дявол намират място в етичната сфера, в смисъл на клеветник, нем.
Verleumder.
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различна степен недоверие към извършителя на заблудата /
измамата:
Бълг. РЕАКЦИЯ: не се оставям да ме смятат за балама;
я не ме залъгвай!; я не го усуквай!; право, куме, та в очите!; я
недей да шикалкавиш!; та това са безсмислици / празни
приказки / бабини деветини и пр.; не говори глупости!; дръндрън!; ДЕЙСТИЕ: изобличавам нкг. в лъжá и др.
Нем. REAKTION: Ja Pustekuchen!; heute ist doch nicht der
erste April!; da bist du (bei mir) an die falsche Adresse
gekommen!; mach mir doch keine Flausen (vor)!; machen Sie keine
Fisimatenten!39; das ist ja lauter Humbug!; rede keinen Kohl!;
Larifari!; HANDLUNG: Vernunft an den Tag legen; Vorsicht
zeigen; j-n der Lüge überführen и пр.
Потенциална жертва, която се оставя да бъде излъгана;
реална жертва – характерно за този вид жертва в четирите
сфери е голямото доверие, което храни към извършителя на
заблудата / измамата, както и разочарованието и изгубването
на доверие към него впоследствие:
Бълг. мамен, респ. измамен – За думата измама като синоним за
лъжá – с припокриване на значенията до голяма степен в
езиковата употреба – откриваме в старобългарския език
обвързване между разум и истина при стбълг. мамен ‘неразумен’
[вж. БЕР], т.е. измаменият, излъганият е бил неразумен40.
СЪСТОЯНИЕ след лъжата, при осъзнаване: отварят ми се
очите [БФР]41 и др.
Нем. HANDLUNG: j-m ein hohes Maß an Vertrauen
entgegenbringen; in seinen Erwartungen / Hoffnungen betrogen
werden; ZUSTAND: ich bin der Übertölperte / der Gelackmeierte /
der lackierte Europäer [БНФР]; die Augen gehen j-m auf42 и др.
39

Бълг. „стига сте го усуквали; не се церемонете, не се назландисвайте” [НБР 1,
502].
40
В староруския език наблюдаваме подобно обвързване на разум и истина при
етимологично родствените с истина думи истовый ‘истински, действителен’ и
неистовый ‘безумен’, т.е. „[т]ози, който е бил без истина, е бил и без ум - и
обратно!” [вж. http://www.palitrabg.net/15a.htm].
41
Срв. тур. gözü açılmak, „виждам истината = отварят ми се очите” [ТБФР].
42
Срв. рус. „у кого-л. открываются глаза” [НРФР].
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5. Деяние:
Бълг. лъжа43, лъготя; сервирам нкм. лъжи; лъжа нкг. в очите;
лъжа като (дърт) циганин; изкривявам, изопачавам,
преиначавам (истина, факти) ‘тълкувам факти в невярна
светлина’; завоалирам, забулвам, прикривам, скривам, смитам /
намитам под килима (щекотливи проблеми); преувеличавам;
разкрасявам / украсявам, фризьорствам; лавирам, извъртам,
усуквам [го], шикалкавя ‘не казвам направо нещо’; разг. кривя си
душата / езика / устата44; блъфирам ‘преднамерено създавам
лъжлива представа’; лъжа окото, ‘заблуждавам, изглеждам поразличен, отколкото съм в действителност’; клинча45, измъквам
се; хвърлям прах в очите на хората, приказвам на едро / на ангро,
хваля се, фам. фукам се, перча се, надувам се; виждам нещата не
такива, каквито са, а такива, каквито бих искал да бъдат
[БНФР]; лъжа се, излъгвам се, заблуждавам се, подмамвам се,
подвеждам се, разг. изигравам се, прен. разг. подхлъзвам се
‘заблуждавам се’46 и др.
Нем. lügen47; j-n belügen; die Fakten verdrehen; j-n türken; etw.
verschleiern / verhüllen, verbergen; den Mantel des Schweigens über
etw. (Akk.) breiten; j-m etw. vorspiegeln; j-m eine Lüge / Lügen
auftischen48; j-n hintergehen; Tatsachen unterschlagen49; etwas mit
43

Тук трябва да отбележим, че глаголите лъжа и lügen са етимологично сродни
[срв. БЕР и НЕР].
44
Изразите са със значение ‘умишлено излъгвам, проявявам неискреност’ [вж.
БФР].
45
Като етимологично сродни са посочени пол. klinuowaĉ ‘лъжа, измама’ и
белорус. клинд ‘корист’ [вж. БЕР].
46
Вж. http://rechnik.chitanka.info.
47
‘Забулвам, скривам’ се приема като едно от първоначалните значения на
глагола lügen според речника на Братя Грим [вж. GrimmWb XII:1272]. Във
връзка с това значение в GrimmWb е посочена старата глаголна форма liugaida
със значение ‘женя се’, поради забулването на жената. В българската култура
булото също е един от символите за лъжовност / притворство, напр. под булото
на приятелството [вж. БНФР 60].
48
Например: „Interessierte Kreise hatten deshalb einer mehr als willigen USRegierung Lügen aufgetischt, um sie in den Krieg zu locken” [Quelle: welt.de vom
14.01.2005 - http://wortschatz.uni-leipzig.de].
49
Глаголът unterschlagen е отнесен към тази сфера със значение ‘премълчавам
/укривам факти’ [вж. НБР 2, 553].
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dem Mantel der christlichen Nächstenliebe bedecken50; mit
gespaltener Zunge sprechen / reden51; sich verbiegen52; Winkelzüge
machen53; j-m Sand in die Augen streuen; prahlen, прен. Schaum
schlagen54, flunkern, angeben, aufblähen, aufschneiden, markieren,
pochen auf etw., protzen, renommieren, schwadronieren; die
tatsächliche Lage / etw. verkennen; sich irren / täuschen и др.
6. Проявления:
Бълг. (голяма / дърта / дебела / опашата) лъжá; неистина;
недействителност / нереалност; мистификация ‘преднамерена
измама или заблуда с користни цели или за шега’55;
дезинформация;
заблуда,
(съзнателно)
подвеждане;
манипулация; измама ‘съзнателна заблуда на някого в негова
вреда с цел собствена изгода’; блъф; двусмисленост / двусмислие;
залъгвания; забулване, завоалиране, прикриване; усуквания,
извъртания; глупости, нелепости, безсмислици, брътвеж(и),
бабини деветини, краставици (на търкалета); измислици;
(празни) приказки, басни, митове (мн.ч.); (измислен) претекст,
предлог, параван / прикритие; самохвалство, приказки на едро,
хвалипръцковщина; самозаблуда / заблуждаване и пр.;
Нем. Lüge – Lügerei; Lug und Trug; Unwahrheit; fette Ente 56;
Talmi57; Vorspieg(e)lung58; Unterschlagung59; Unwirklichkeit;
50

- срв. http://www.symbolonline.de.
Изразът означава ‘поддържам две различни становища’ и датира от 1930 г. В
смисъл на лъжа, не заслужавам доверие” [вж. НРазг. Zunge 30a]
52
Едно от значенията на sich verbiegen е ‘изкривявам се, измятам се’ [вж. НБР 2,
567].
53
Съответствия за този израз в НБР [2, 696] са клинча, извъртам, шикалкавя.
54
За словосъчетанието Schaum schlagen в НБР [2, 296] са поместени следните
съответствия: хвърлям прах в очите на хората, приказвам на едро,
фризьорствувам.
55
Вж. http://talkoven.onlinerechnik.com.
56
Изразът означава ‘голяма вестникарска лъжá’; ‘сензация’.
57
В НБР [2, 452] das Talmi фигурира със следните съответствия: 1. талми,
френско злато; 2. имитация (за бижутерно изделие) и прен. (за нщ. фалшиво,
неистинско).
58
Vorspieg(e)lung спада към тази сфера със значение ‘заблуда, измама’; напр.
Vorspiegelung falscher Tatsachen [вж. НБР 2, 641].
59
Unterschlagung е посочена тук със значение ‘премълчаване /укриване на
факти’ [вж. НБР 2, 553].
51
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Mystifikation; Hirngespinst; Spekulation; (bewusste / absichtliche)
Täuschung;
Falschdarstellung;
Falschmeldung;
(bewusste)
Irreführung; Umgehung60; Verbiegung; Winkelzug bzw. Winkelzüge61;
Manipulation; Entstellung; Betrug; Zweideutigkeit / Vieldeutigkeit;
Zirkelschluss62; Verschleierung, Verhüllung; Fisimatenten; Larifari;
Mumpitz63, Stuss64, фам. Kohl65; разг. Flausen (Pl.)66; Vorwand,
Ausflucht, Ausrede, Aushängeschild, Finte, обл. разг. Behelf; Bluff;
Humbug67; (Ammen)märchen, Dichtung, Mythos, Legende, Fabel,
Roman68, Münchhauseniade; Prahlerei, Schaumschlägerei, Flunkerei,
Geflunker; Fehleinschätzung; Verkennung; Irrtum, Denkfehler и др.
Названия, свързани с Лъжата в тази сфера, се употребяват
в публичното пространство най-вече за обрисуване на
дезинформации и манипулации от страна на политическите
актьори, особено по време на избори – както гласи една
сентенция на Ото фон Бисмарк, „[н]ай-много се лъже преди
война, по време на избори и след лов”69. Една илюстрация е
следният текст като равносметка за президентските и местните
избори в България през м. октомври 2011 г.:
България: зле гримирани лъжи
[...] изборите в България - Това е и най-тъжният резултат
„от политическата есен на 2011 година. [...] избирателите –
60

Umgehung означава ‘заобикаляне’, т.е. ‘усукване, увъртане (при отговор на
въпрос)’.
61
Според НБР [2, 696] Winkelzüge има следните български съответствия:
извъртания, залъгвания, измислени претексти, разг. шикалкавения.
62
Бълг. „лъжливо заключение, водещо до омагьосан кръг” [НБР 2, 738].
63
Mumpitz се подрежда в тази сфера със значение ‘нелепости, безсмислици’ [вж.
НБР 2, 104].
64
Stuss означава ‘глупости, безсмислици’ [НБР 2, 442].
65
За Kohl в НБР [1, 758] са посочени съответствията празни, глупави приказки и
брътвежи.
66
Тук Flausen е в смисъл на празни приказки, залъгвания, усуквания, измислици,
лъжи [вж. НБР 1, 505].
67
Български съответствия за Humbug са измама – в смисъла на лъжá, надуване,
блъф; безсмислица, глупост [вж. НБР 1, 689].
68
Названията на всички тези литературни жанрове се използват метафорично
най-вече в когнитивната сфера със значение ‘неистина, измислица’.
69
Текстът е от 28.10.2011 г. - вж. http://izpolzvai.com/bismark.php.
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те гласуваха според менюто, което им беше поставено на
масата: платени дебати с предварително раздадени
сценарии, журналистическа мимикрия, режисирани
интервюта, зле гримирани лъжи, отсъствие на
обективна информация за възможностите на кандидатите,
манипулации. [...] В този коктейл от полуистини и
подвеждащи факти дори драстичната липса на
политическа почтеност, дори фрапантните политически
лупинги на “десни” и “леви” [...], които издават най-вече
степента на корумпираност на политическите играчи,
минават през страниците на вестниците без анализ, без
обяснение, без поука… [Тук] се подредиха и маневрите на
известни политици [...] а къде са младите? На тях им
стана безпощадно ясно, че засега политическото в
България е синоним на наглост и корупция.70
Както вече беше отбелязано, обособяването на четирите
сфери е условно –свидетелство за това в горния цитат е
преплитането на названия за извършители, действия и
проявления на Лъжата от две сфери - когнитивната и етичната;
при това преносната употреба на названия от естетическата сфера
допринася за по-голямо емоционално въздействие върху
реципиента. Става дума за употреба на следните езиковостилистични средства:
Когнитивна сфера:
(стил+) зле гримирани лъжи (х2);
(стил+) коктейл от полуистини и
подвеждащи факти;
(стил+) маневри на известни политици;

70

Вж. http://meglenakuneva.bg. Поради регламентирания обем на статията за
останалите три сфери няма да бъдат приведени такива илюстриращи примери.
Подобна мисъл за ролята на дезинформацията и манипулацията в немския
политически дискурс намираме у Ото фон Бисмарк: „Ако повторим една лъжа
три пъти, народът ще повярва” [вж. http://izpolzvai.com/bismark.php].
Аналогично послание има цитатът от „1984” на Джордж Оруел: „Und wenn
alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen
gleich lauteten -, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit“
[George Orwell, 1984 - Nineteen Eighty-Four].
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(стил++)
фрапантни
политически
лупинги;
(стил. неутр.) отсъствие на обективна
информация.
Етична сфера: (стил+) предварително раздадени сценарии;
(стил+) режисирани интервюта;
(стил+) драстична липса на политическа
почтеност;
(стил+) журналистическа мимикрия;
(стил+) степен на корумпираност на
политическите играчи;
(стил+) политическото в България е
синоним на наглост и корупция.
Към
когнитивната
сфера
можем
да
отнесем
словосъчетанията: зле гримирани лъжи; коктейл от полуистини
и подвеждащи факти; маневри на известни политици;
фрапантни политически лупинги и отсъствие на обективна
информация. Словосъчетанието зле гримирани лъжи, употребено
още в заглавието, и неговото пълно повторение в текста са
насочени към естетическата, когнитивната и етичната нагласа на
реципиента. Епитетът зле гримирани към лъжи като метафора за
неумело поднесени неистини” все пак попада в когнитивната
сфера. Тук се нарежда и стилистично маркираното
словосъчетание коктейл от полуистини и подвеждащи факти,
където метафорично употребената дума коктейл вместо смес - а
също и с второто си значение ‘прием с напитки и студени
блюда’71 в подтекста, подсказан с „менюто, което им беше
поставено на масата”. С това второ значение думата буди
асоциации за важността и тържествеността на момента, т.е.
изборите като официално светско събитие. Стилистично
маркирани са и двете фрази маневри на известни политици и
фрапантни политически лупинги, където с воен. маневри и

71

биол. мимикрия ‘защитна форма и окраска при някои животни и растения,
която ги прави сходни с други или с околната среда’ - вж.
http://talkoven.onlinerechnik.com.
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лупинги72 като евфемистични метафори за преиначавания, а и с
експресивността на епитета фрапантни се постига засилено
емоционално
въздействие.
Единствената
стилистично
немаркирана фраза в тази сфера е отсъствие на обективна
информация – тази фраза еднозначно се подрежда сред
проявленията на лъжата в когнитивната сфера.
В етичната сфера могат да се подредят изразите
предварително раздадени сценарии; режисирани интервюта;
драстична липса на политическа почтеност; журналистическа
мимикрия; степен на корумпираност на политическите играчи;
политическото в България е синоним на наглост и корупция. Тук
преносът от естетическата сфера при предварително раздадени
сценарии и режисирани интервюта, както пейоративният епитет
драстична във фразата драстична липса на политическа
почтеност и самата информация за отсъствие на „политическа
почтеност” служат за засилване на етичното въздействие върху
реципиента. Експресивно въздейства и употребата на
евфемистичната
метафора
мимикрия73
в
смисъл
на
приспособенчество в израза журналистическа мимикрия. В
етичната сфера попадат и изразите степен на корумпираност на
политическите играчи и политическото в България е синоним на
наглост и корупция с оглед на присъствието на думите
корумпираност и корупция. Въздействието на тези изрази се
усилва в резултат от употребата на пейоратива наглост
‘прекалено нахалство’74 и метафоричната употреба на играчи с
пейоративна конотация в политическите играчи вместо добилата
гражданственост дума актьори в политическия дискурс под
влияние на англ. political actor.
Въпреки употребата на почти еднакъв брой езиковостилистични средства от двете сфери посланието явно търси
въздействие в етичната сфера като подбуждане към морална
72

Лупинг ‘фигурно летене със самолет; премятане, превъртане’ - вж.
http://talkoven.onlinerechnik.com.
73
биол. мимикрия ‘защитна форма и окраска при някои животни и растения,
която ги прави сходни с други или с околната среда’ - вж.
http://talkoven.onlinerechnik.com.
74
Вж. http://talkoven.onlinerechnik.com.
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критика, за което свидетелства и обобщаващото отъждествяване
на политическото в България с наглост и корупция в края на
текста. Подтекстът накрая съдържа скрит апел към младите хора
в България – с присъщата за младостта нетърпимост към фалш,
двуличие, безпринципност, продажност и пр. – да променят
непочтеното политическо статукво.
Сили на душата - психологична сфера
„Кой те е лъгал толкова често, колкото ти самия?”
(Бенжамин Франклин)

Под основна нагласа „сили на душата” в психологичната
сфера се подреждат:
1. Подтик за лъжене: основен двигател за лъжата тук са
същинските нагласи „темперамент” и „емоции” като любов,
страдание и състрадание, страх, радост, - а с оглед на това и
веселие, и сексуалният / еротичният нагон, както и пасивната
периферийна нагласа сластолюбие. За присъствието на лъжá в
интимната сфера свидетелства употребата на думата в
народното творчество със значение ‘обичам, любя’ [БЕР],
както и в разговорната реч със значения ‘изоставям интимна
партньорка’ и ‘изневерявам на интимен/на партньор/ка’.
Бълг. въображение; химера, илюзия, идея фикс, напрапчива
представа; обаяние, очарование / чар, неестественост,
изкуственост, неискреност и др.
Нем. Phantasie, Vorstellung; fixer Wahn, Wahnvorstellung,
Zwangsvorstellung и др.
2. Свойство:
Бълг. мамещ, измамлив; обаятелен, очарователен / чаровен;
съблазнителен;
неестествен,
изкуствен,
неискрен;
състрадателен и т.н.
Нем. verführerisch75; gaukelhaft / gaukelig / gauklerisch ‘мамещ’,
‘измамлив’ [НБР 1, 545]; edel и пр.
75

Вж. http://wortschatz.uni-leipzig.de.
Например:
eine
verführerische
[http://www.quotez.net/german/bertolt_brecht.htm].
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3. Извършители:
Бълг. чаровник; съблазнител и др.
Нем. Verführer; Gaukler, поет. ‘магьосник’ [НБР 1, 545] и др.
4. Жертви:
Потенциална жертва, която не се оставя да бъде излъгана:
Бълг. РЕАКЦИЯ: Няма го майстора!; сбъркал си адреса!;
такива / тия не ми минават76 и др.
Нем. REAKTION: den Zauber kennen wir / kenne ich!
Потенциална жертва, която се оставя да бъде излъгана;
реална жертва: Очевидно е оприличаването на реалната
жертва на измамата с животните жертви при лова и риболова в
различни култури – тя налапва въдицата / стръвта, хваща се
в капана / клопката и т.н. Самият глагол мамя в смисъл на
подмамвам в българската култура се отнася не само за жертва
на измама, а и за животни, когато се използва със значение
‘викам животно да дойде при мен’77.
Бълг. ДЕЙСТВИЕ: глътвам, лапвам, налапвам, захапвам
въдицата; ловя се, улавям се, хващам се на въдицата; улавям
се / хващам се в капана / в клопката / в примката на нкг.; пия
една студена вода; СЪСТОЯНИЕ: аз съм баламата, който се
хвана на въдицата; оставам измамен в очакванията,
надеждите си; оставам като кон на празни ясли и др.
Нем. HANDLUNG: im siebten Himmel schweben / sein; in
seinen Erwartungen / Hoffnungen betrogen werden; in die Falle
gehen, geraten [БНФР]; j-m auf den Leim gehen, kriechen
[НБФР]78; j-m ins Garn gehen [НРФР]79; in die Angel beißen80; an
76

Изразът означава ‘няма да допусна да ме излъжат, измамят’ [БФР].
Например: „Мамя кокошките” [вж. http://rechnik.chitanka.info].
78
„Изразът води началото си от живота на птицеловците. Близо до кафеза на
птичката, която служи за примамка, се поставят намазани с лепило пръчки,
върху които се залепват примамените птички” [НБФР, с. 430; срв. НФР, с. 3772].
79
„Einem ins Garn gehen: sich von ihm verlocken lassen; vgl. auch französisch
tomber dans le filet; einen ins Garn locken: ihn verleiten; [hier] steht Garn i.S. von
Fischnetz, Netz des Vogelstellers” [НФР, с. 2025].
80
Също и в немския език идиомът означава ‘не забелязвам лукавството и
хлътвам, т.е. измамват ме’, „die Hinterlist nicht bemerken und darauf hereinfallen”
[вж. НФР].
77

95

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

die Angel gehen; ZUSTAND: einen Schleier vor den Augen haben;
ich bin der Übertölperte / der Gelackmeierte / der lackierte
Europäer и пр.
5. Деяние:
Бълг. лаская, величая, превъзнасям; въобразявам си, втълпявам
си, правя си илюзии; подлъгвам, прилъгвам, излъгвам; подмамвам,
примамвам; впримчвам; изкушавам, блазня, съблазнявам,
въвеждам в съблазън, прелъстявам; привличам, омайвам,
очаровам; пленявам; мамя, измамвам; залъгвам се ‘заблуждавам
се’ и др.
Нем. презр. nach j-m einen Köder auswerfen; schmeicheln, sich
wähnen81; sich selbst betrügen; sich Illusionen hingeben и т.н.
6. Проявления:
Бълг. фантазия, фантасмагория; химера, мираж, заблуда,
илюзия; въздушни кули (обикн. мн.ч.); пясъчни замъци (обикн.
мн.ч.); излъгване, съблазняване, прелъстяване; априлска лъжá;
невинна лъжá; спасителна лъжá; благородна лъжá и пр.
Нем. Phantasiebild, Phantasiegebilde, Phantasma, Phantom;
Schimäre, Trug, bzw. Trugbild, Wahn, Wahnbild, Halluzination,
Illusion; Blendwerk82; Luftschloß, Seifenblase; Verführung; Blendwerk
der Hölle83; fauler Zauber;
Gaukelwerk ‘илюзия’; Betrug
‘изневяра’; harmlose Lüge bzw. Flunkerei84; fromme Lüge, Notlüge;
edle Lüge и др.
Сили на моралната критика - етична сфера
„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher.“

81

Напр. sich glücklich wähnen, бълг. „въобразявам си, че съм щастлив” [НБР 2,
650].
82
Думата има пейоративно значение ‘илюзия, измама, лъжлив образ’ [НБР 1,
278].
83
Изразът означава тук ‘дяволска измама’ [вж. НБР 1, 278].
84
Освен в когнитивната сфера като синоним за преувеличение и самохвалство,
Flunkerei присъства и тук със значение ‘невинна лъжá’ [вж. НБР 1, 512].
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(Bertolt Brecht)85

Под основна нагласа „сили на моралната критика” в
етичната сфера попадат:
1. Подтик за лъжене:
Бълг. нечестност, непочтеност; задни мисли; мошеничество;
измамничество; тарикатщина, апашлък; коварство, лукавство;
интригантство;
лицемерие
/
двуличие,
тартюфщина,
притворство и др.
Нем. Doppelmoral; Unehrlichkeit, Unredlichkeit; Gaunerei bzw.
Gaunertum; Schwindelei86; Hintergedanken, Hinterhalt87, Hinterlist,
Arglistigkeit; Kabale и др.
2. Свойство:
Бълг. нечестен, недобросъвестен, непочтен; мошенически;
измамнически; коварен, лукав88; прикрит; потаен; престорен;
лицемерен, двуличен и т.н.
Нем. unehrlich, unredlich; gaunerhaft / gaunerisch; schwindelhaft;
hinherhältig, hinterfotzig89, hinterlistig, arglistig, heimtückisch;
heuchlerisch, intrigant и др.
3. Извършители:
Бълг.
лъжесвидетел;
клеветник;
доносник;
мошеник,
шарлатанин; търчи-лъжи90, измамник; тартюф, лицемер,
85

Бълг. „Който не знае истината, е глупак. Но който я знае и я нарича лъжа, е
престъпник”.
86
Schwindelei тук означава ‘мошеничество, измамничество’ [вж. НБР 2, 354].
87
Прен. от денотативно значение ‘засада’ [вж. НБР 1, 673].
88
Етимологична справка: лукав, „‘коварен, лош човек’. БЕР посочва че думата е
известна единствено в руски, но като архаична и смятана за българска заемка от
старобългарски. Търсят се твърде изкуствени аналогии с думата лък, т.е. лукав
от лъкавъ, ‘изкривен’. Етимологични паралели: В осетински luхыn – ‘измамник,
крадец’. [...] В тох./б/ lykuññe [означава] ‘склонен към кражба, крадлив’. [...] В
угрофинските езици [означава] ‘измамвам’. [...] Бълг. лукав е сходно с
тохарското,
осетинското
и
угрофинските
понятия”
[http://www.protobulgarians.com].
89
Думата се употребява от ХХ век насам, има вероятно етимологично родство с
fotzeln / frotzeln ‘вземам на подбив, на мезе’ или с баварската дума Fotz ‘уста’
[срв. НЕР].
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двуличник, ипокрит91; лъжлив светец / лъжесветец; интригант и
т.н.
Нем. falscher Zeuge; Verleumder92; Hinterbringer; Bauernfänger;
Betrüger; фам. пейор. Gauner93; Schwindler, Schwindelgeist,
Schwindelmeier; Preller94; прен. Marktschreier ‘шарлатанин’;
Rabulist95; Spiegelfechter; Hinterfotze ‘hinterhältiger Mensch’;
Heuchler96; Intrigant и др.
4. Жертви:
Потенциална жертва, която не се оставя да бъде излъгана:
Бълг. РЕАКЦИЯ: „знам ги аз тия шмекерии, шашми; не
можеш ме гавна, не ми минават тия!”97; не се оставям да ми
продадат магаре за кон; такива / тия не ми минават98;
ДЕЙСТВИЕ: отварям си очите на четири; след като се
ръкувам, броя си пръстите [БФР]; като ми каже добро утро,
гледам небето къде е слънцето и др.
Нем. REAKTION: mir kannst du nichts vormachen!; den
Schwindel kenne ich! HANDLUNG: es wird strengste Vorsicht
verlangt, erfordert; wie ein Schießhund, wie ein Luchs, wie ein
Heftelmacher aufpassen; die Augen überall haben; j-s Spiel
durchschauen; j-m über den Weg nicht trauen [НБР] и др.

90

Тук думата е със значения ‘измамник, мошеник, негодник’ [вж.
http://slovored.com].
91
Рус. ипокрит „м. греч. лицемер, личинник, притворщик, ханжа, облыжный и
скрытный
самотник,
лукавый
смиренник”
[http://www.classes.ru/allrussian/russian-dictionary-Dal-term-11591.htm]. Думата е посочена като едно от
съответствията за Heuchler [вж. НБР 1, 665].
92
Според НЕР ‘клеветник’ (Verleumder) е едно от значенията на гр. diábolos, от
която произлиза нем. Teufel – а също и бълг. дявол.
93
Става дума за значения ‘мошеник, измамник, апаш’ [вж. НБР 1, 545].
94
Думата означава ‘измамник’; разг ‘човек, който завлича, не си плаща
дълговете (особено в кръчмата) [вж. НБР 2, 198].
95
Едно значение на думата е ‘адвокат-шашармаджия’ [вж. НБР 2, 218].
96
„Horch auf die Verleumder, so wirst du die Wahrheit über dich erfahren“ [Arthur
Schnitzler, in: Österreichische Rundschau, 09.09.1905].
97
Тези изрази фигурират в НБР [2, 354] като преводни съответствия на нем. den
Schwindel kenne ich!
98
Изразът означава ‘няма да допусна да ме излъжат, измамят’ [вж. БФР].
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Потенциална жертва, която се оставя да бъде излъгана;
реална жертва:
Бълг. (из)мамен, (из)лъган; ДЕЙСТВИЕ: диал. викам вълка да ми
варди овцете; вземам си / слагам си таралеж в гащите; попадам
в клопка / капан; турям (закачвам, окачвам, слагам) си обица на
ухото [БФР]99 и др.
Нем. HANDLUNG: in e-n Hinterhalt geraten; ZUSTAND: sich
enttäuscht fühlen / sehen; REAKTION (im Nachhinein): bei mir hat er
(endgültig) verspielt [НРФР] и пр.
5. Деяние:
Бълг. лъжесвидетелствам; оклеветявам, одумвам, очерням /
наклепвам, разг. глозгам цървулите нкм.; доноснича / донасям,
правя донос, разг. обаждам нкг.100; кова интриги /
интригантствам; сплетнича; устройвам капан / клопка нкм.;
мошенича, лъжа и мамя; извършвам измама; измамвам / мамя;
връзвам на празни ясли нкг.; изигравам; прецаквам; прекарвам,
вулг. преебавам нкг. (и възвр.) ‘измамвам’ симулирам,
преструвам се; крада, отмъквам, открадвам и пр.
Нем. einen Meineid schwören, falsch schwören; j-n verleumden /
anschwärzen, j-n durchhecheln101; j-n hinterbringen (untrnb.); j-n
mobben; gaunern; schwindeln – sich durchs Leben schwindeln102;
Schmu machen; mogeln; (einen) Betrug begehen; j-n betrügen,
hintergehen, übervorteilen; j-n an die Wand spielen; ein abgekartetes
Spiel treiben; j-n um etw. prellen oder die Zeche prellen; heucheln; mit
verdeckten Karten spielen; sich verstellen, eine Maske tragen;

99

Вместо обица се използват и диал. ушник и менгиш [вж. БФР]. Сходен е
турсият израз kulağına küpe olmak, „поучавам се, вземам си поука от някаква
преживяна неприятност или грешка и внимавам тя да не се повтори = слагам си
обица на ухото” [ТБФР].
100
Етимологична справка: „обадя ‘говоря, съобщавам’. Понятието няма
славянски аналози. Фасмер съобщава единствено старорус. обада ‘клеветя’,
обай ‘лъжец’, ‘наклеветявам’, което е заемка от старобълг. обадити […] В
осетински се откриват сходните, bаdаm-dum kænыn ‘говоря по адрес на някого,
разпространявам слух, мълва’ […]” [http://www.protobulgarians.com].
101
j-n durchhecheln означава ‘одумвам някого’.
102
Фразата означава ‘преживявам с измама / дребни шарлатании’.
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schauspielern; heucheln, vortäuschen, simulieren103; Ränke
schmieden,
intrigieren;
gaukeln104;
(Geld,
Dokumente)
105
unterschlagen ; sich mit fremden Federn schmücken106 и др.
6. Проявления:
Бълг. нагла лъжá; лъжесвидетелство; интрига; мобинг107;
измама и видове (напр. данъчна) измама; гешефт, далавера;
мошеничество; шарлатания; шашарма, шмекерия, шашма;
завличане; машинация; двойственост; фарс ‘симулация,
преструвка’108; маневра; маскарад и др.
Нем. dreiste Lüge; Meineid; Verleumdung, Denunziation; Tücke
‘böser Streich’ / Heimtücke; Ränke109, Intrige110, Kabale111, Arglist;
Mobbing; arglistige Täuschung; Bauernfang / Bauernfängerei; Trug,
bzw. Betrug; Betrugsaffäre112; Schiebung; Übervorteilung; Gaunerei,
103

В немския език думата като заемка от лат. simulāre (simulātum) се използва от
XVI век насам.
104
Тук gaukeln означава ‘измамвам’, в смисъл на отмъквам, открадвам примерът в НБР [1, 545] гласи: j-m Geld aus der Tasche gaukeln, бълг. „измъквам
нкм. парите с измама, чрез фокус”.
105
Глаголът тук има значение ‘открадвам, присвоявам (пари, документи)’.
106
Дословно „ украсявам / кича се с чужди пера”, ‘присвоявам си заслугите на
друг човек’.
107
Това общо понятие включва поне три разновидности, които се отнасят към
етичните измерения на Лъжата: одумването, сплетничеството и увреждането на
имиджа на индивида.
108
От жанра фарс ‘комедия с елементарен хумористичен, на места сатиричен
елемент’ [http://rechnik.info].
109
Справка в НЕР: „Ränke - 14. Jh. Rank m., meist Ränke, Pl. ‘Intrigen’. Spmhd.
ranc ‘Kniff, Dreh’ [...] ursprünglich ‘Krummung’, zu renken [...] Die
Ausgangsbedeutung vielleicht noch in e-m den Rang ablaufen (seit dem 15. Jh.), das
heißt ‘die Krümmung des Wegs abschneiden und so dem Vordermann
zuvorkommen’“.
110
Справка в НЕР: „Intrige 17. Jh. Entlehnt aus frz. intrigue, einer postverbalen
Ableitung von frz. intriguer ‘Ränke schmieden’, in Verlegenheit bringen’; dieses aus
it. intrigare ‘verwirren, verwickeln’, aus l. intrīcāre, zu l. trīcae ‘Possen, Unsinn’ und
l. in-. Weiter zu l. torquēre ‘drehen, verzerren’.
111
Справка в НЕР: „Kabale - ‘Intrige’, 17. Jh., aus frz. cabale (eigentlich: ‘Kabbala,
jüdische Geheimlehre’), dieses aus hebr. qabbāla (ursprünglich: ‘Überlieferung’)“.
112
Пример: Nach der bundesweiten Betrugsaffäre um einen dubiosen Finanzmakler
hat die Frankfurter Sparkasse Klage gegen die Stadt Gießen eingereicht (Quelle: fraktuell.de vom 29.01.2005).
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Gaunerstreich, -stück; Hintergehung; (pure) Augenwischerei113
‘измама’;
Prellerei;
Spiegelfechterei114;
Marktschreierei;
Steuerhinterziehung; Mumpitz / Schwindel115, Schwindelgeschäft116;
Schmu; Mogelei; Rabulistik; Blendwerk der Hölle117; Mache, тар.
Dreh; Verstellung, Finte118, Farce; Gaukelei119, Gaukelposse ‘фокус’,
пейор. Gaukelspiel120, Gaukelwerk; Heuchelei; Faxe (обикн. Pl.)121;
Manöver - Schwindelmanöver; Doppelspiel122; Kostümierung;
Verkleidung; Vermummung; Maskierung; Maskerade и др.
Сили на насладата от живота - естетическа сфера
„Wir wissen nun, dass die Kunst nicht die Wahrheit ist.
Die Kunst ist eine Lüge, die uns erlaubt, uns der Wahrheit zu nähern,
zumindest der Wahrheit, die uns verständlich ist.“ (Pablo Picasso)123

113

Думата е свързана с практиката на псевдолечителите, които намазвали очите
на болните с мехлем без всякакъв ефект [срв. НФР, с. 423].
114
Spiegelfechterei означава ‘привидна борба’; машинации за измама,
шарлатании’; ‘празна работа’ [вж. НБР 2, 392].
115
Думите Mumpitz и Schwindel означават ‘шарлатания, измама’ [НБР 2, 104;
354]. Интересно е, че Schwindel означава също ‘виене на свят, шемет,
зашеметяване, главозамайване’ – във връзка с „другата действителност”, в която
попада измаменият – този акт наподобява на игровия вид ilinx, бълг.
„опиянение”. Подобна употреба наблюдаваме и в българската разговорна реч:
зашеметявам, завихрям нкг. ‘омайвам и измамвам някого’.
116
Думата означава ‘афера, далавера’ [вж. НБР 2, 354].
117
Словосъчетанието е подредено рук със значение ‘дяволско изкушение’ [вж.
НБР 1, 278].
118
Нем. Finte в смисъл на претекст, залъгалка, отлъгалка се помества в
когнитивната сфера, а тук спада със значения ‘хитрина, трик, уловка’ и
‘преструвка’; във фехтовката финт означава ‘лъжлив, привиден удар,
нападение’ [вж. НБР 1, 501].
119
Прен. от Gaukelei ‘фокусничество’, тук в смисъл на измама [вж. Естетическа
сфера].
120
Съответствия за Gaukelspiel в НБР [1, 545] са измама; фокус, жонгльорство,
измама (чрез ловкост).
121
Думата тук означава ‘преструвки, извъртания, хитрувания’ [вж. НБР 1, 484].
122
Според НБР [1, 358] едно от значенията на Doppelspiel ‘двусмисленост,
двойственост (в действията)’.
123
Бълг. „Е, ние знаем, че изкуството не е истината. Изкуството е лъжа, която ни
позволява, да се доближим до истината, поне до тази истина, която можем да
разберем”.
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Към основна нагласа „сили на насладата от живота” в
естетическата сфера се отнасят:
1. Подтик за лъжене: явно тук става дума за естетическия нагон
и за подтика към игра.
Бълг. въображение, фантазия; хитрост, с оглед на етимологията
и първоначалното значение (*старобълг. хытрость ‘изкуство’124)
в
смисъл
на
духовитост;
остроумие;
духовитост;
занимателност;
находчивост;
съобразителност;
изобретателност;
Нем.
Einbildungskraft,
Phantasie;
Schlauheit,
List125;
Schlagfertigkeit; Spitzfindigkeit
2. Свойство:
Бълг. хитър; находчив; съобразителен; изобретателен;
Нем. schlau; schlagfertig; schalkhaft; schelmisch; listig; gaukelhaft /
gaukelig / gauklerisch ‘фокуснически, илюзионен’ [НБР 1, 545]
3. Извършители:
Бълг. хитрец; жив дявол; Хитър Петър; тарикат и др.
Нем. Schalk; Schelm; Till Eulenspiegel; Gaukler126; Gauner
‘тарикат’; гальовно ‘шмекер’ [НБР 1, 545];
4. Жертви:
Потенциална жертва, която не се оставя да бъде излъгана:
Бълг. РЕАКЦИЯ: не съм вчерашен; не съм расъл в градина
/ саксия; не паса трева; не се оставям да ме смятат за
балама / баламурник / лапнишаран / лапнимуха; Да си имаме
уважението!; такива / тия не ми минават127 и др.

124

http://bg.wiktionary.org/wiki.
Нем. List датира от IX век, от ствиснем. List; производно от глагол с герм.
корен *lais- ‘зная, (уча, разпознавам)’; първоначалното значение на думата е
било ‘ловкост, умение’.
126
Думата означава ‘фокусник, илюзионист, въжеиграч, акробат’; поет.
‘магьосник’ [вж. НБР 1, 545].
127
Изразът означава ‘няма да допусна да ме излъжат, измамят’ [БФР].
125
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Нем. REAKTION: heute ist doch nicht der erste April!; ich
bin nicht von gestern; Machen Sie keine Finten!128; HANDLUNG:
Vernunft an den Tag legen; Vorsicht zeigen [БНФР] и др.
Потенциална жертва, която се оставя да бъде излъгана;
реална жертва:
Бълг. ДЕЙСТВИЕ: попадам в клопка / капан и др.
Нем. HANDLUNG: sich auf das Glatteis locken lassen;
ZUSTAND: sich enttäuscht fühlen / sehen и др.
5. Деяние:
Бълг. хитрувам; разг. дяволувам ‘хитрувам’129; шегувам се;
будалкам; правя си майтап / кодош; вземам на подбив; вземам за
мезе; правя на глупак; пращам / диал. провождам, продавам за
зелен хайвер нкг. и др.
Нем. Phantasiebild, Phantasiegebilde; gaukeln ‘мамя, заблуждавам
(чрез ловкост като фокусник)’; правя фокуси’ [вж. НБР 1, 545]; jn durch Finten täuschen; j-n überlisten; faxen / Faxen machen
‘шегувам се’, j-n hänseln / in den April schicken / zum Narrren
halten; j-n durch den Kakao ziehen; sich über j-n mokieren; j-n zum
Besten haben; hochnehmen; auf den Arm nehmen; verkohlen и т.н.
6. Проявления:
Бълг. фарс; фокусничество, жонгльорство; трик; привидност;
утопия; фикция, илюзия / измислица; хитрина, дяволия; шега,
смехория, закачка, майтап, подбив, кодош и пр.
Нем. Erfindung; Konstruktion; Farce; Gaukelei130, Trick, Überlistung,
Kniffe und Pfiffe; Schachzug131; Schein; Utopie; Fiktion;
(Ammen)märchen, Dichtung, Mythos, Legende, Fabel, Roman132,

128

Бълг. „не хитрувайте!, не търсете претексти!” [НБР 1, 501].
Вж. http://rechnik.chitanka.info.
130
Бълг. „фокусничество, жонгльорство (в цирк); илюзионизъм” [НБР 1, 545].
131
Schachzug фигурира в НБР [2, 286] със следните съответствия: шахматен
ход; прен. ловък дипломатически, политически ход, стратегема, уловка.
132
Названията на всички тези литературни жанрове се използват метафорично
най-вече в когнитивната сфера със значение ‘неистина, измислица’.
129
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Münchhauseniade; List; Scherz, Hänselei, umg. Flausen (Pl.)133, Faxe
(обикн. Pl.)134; Augenzwinkern и др.
Извън значенията в тези четири сфери остава значение
‘залисвам се, отклонявам вниманието си с нещо’, с което
глаголът лъжа се използва в българската разговорна реч135. Това
значение вероятно е свързано с повлияване на българската
културна и езикова общност от турската култура и език, понеже
подобно значение съдържа съответният турски глагол.
От направения лексикографски преглед е видно, че както
в българската, така и в немската езикова употреба метафоричните
названия за лъжá, респ. заблуда, са почерпени преди всичко от
естетическата сфера, т.е. от областите на художествената
литература и театралното изкуство. Преобладаването на
метафорични названия за феномена лъжá от естетическата сфера
свидетелства за „сътворяване” на една втора „действителност”,
което само по себе си е творчески акт, а самите метафори в
повечето случаи са евфемистични заместители за обозначения на
нелицеприятни и табуирани действия.
Смислообрази на подмамването, подлъгването са също
атрибути от поминъка (главно лов и риболов). В българските
колективни представи с лъжá се обвързва традиционно
професията на адвоката и дейността на политиците, докато
немските общностни представи традиционно асоциират лъжá с
дейността на политици, журналисти и (псевдо)лечители.
Сравнително малко названия са термини, заимствани от
религията, архитектурата, военното дело, спорта (фехтовка,
шахмат), игрите (най-вече от игрите на карти).
Що се отнася до въпроса за предпочитанието на лъжá
или на заблуда / измама като общо понятие в общоезиковото
семантично поле, отговорът не е еднозначен. Отреждането на
централно място на лъжá или на заблуда с оглед на
133

Flausen тук е в смисъл на смехория [вж. НБР 1, 505].
Тук думата е посочена със значение ‘глупава шега, глупост, лудория’ [вж.
НБР 1, 484].
135
Например: „Лъже се с дрънкалки и не плаче. По цял ден се лъжем с
градината и времето минава” [вж. http://rechnik.chitanka.info].
134
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горепредставените сфери определено зависи от доминирането на
когнитивния или етичния аспект на осветляване на тези културни
и езикови явления.
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Благословията и проклятието чрез призмата на
табуираната сфера, свързана с магия, страх, суеверие
и религиозни вярвания
Aгнешка Meтодиевa
Blessing and curse through the prism of taboo
associated with magic, fear, superstition and religious belief
Agnieszka Metodieva
Abstract: This report focuses on blessings and curses viewed
through the prism of the taboo sphere associated with religious belief,
magic, fear, and superstition. The comparative study of these speech acts
aims at identifying similarities and differences between them on the
basis of blessings and curses in German, Bulgarian and Polish cultural
communities.
Keywords: speech acts blessing аnd cruse, taboo, comparative
study
„Noch stärkere Macht als in Kraut und Stein liegt in dem Wort und bei
allen Völkern geht aus ihm Segen oder Fluch hervor”136

Съпоставително разглеждане на речевите актове
благословия и проклятие в българската, немската и полска
културна общност цели търсене на сходства и разлики в
различните
колективни представи за света и тяхното
ословяване.137
Може да определим благословията най-общо като думи и
действия, които служат за насърчаване и подпомагане на някого
за постигане на щастие, благоденствие, успех, богатство,
дълголетие и здраве и др. Що се отнася до проклятията, както
136

„Думата е по-силна дори от треви и камък, във всички народи от нея се ражда
благословия и проклятие” – вж. Grimm, Mythologie Band 2, S.1023.
137
Статията е част от дисертацията ми под заглавие „Благословии и проклятия в
българската, немската и полската култура” – А. М.
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пише Франц Кинер, „[п]роклятието, както и неговата
противоположност – благословията, първоначално е магическа
дума, която действа със собствена сила и изречена веднъж, не
може да бъде възпряна ” [Kiener 1983: 211, превод мой - А. М.].138
От този цитат можем да заключим, че благословиите и
проклятията са огледални, но противоположни речеви актове,
натоварени с магическа мощ и неретроспективен характер.
Самите речеви актове благословия и проклятие са актове,
които са в неразлъчна връзка с феномена табу. В това
взаимодействие като компоненти в благословиите и проклятията,
както и при обичайната практика на обговаряне на табута, се
използват редица евфемизми. Ето защо благословията и
проклятието могат да се разположат в рамките на едно
специфично езиково пространство, основно свързано с
определени табута и табуирани сфери. В статията си „Табу и
проклятие в българската и немската езикова картина на света”
Антоанета Димитрова пише: „С оглед на различните видове
табута можем да обособим съответни видове благословии и
проклятия […]. При това по логиката на дуалистичните
представи сакралните стойности на благословията се явяват
огледални измерения на нечистите стойности на проклятието”
[Димитрова 2010: 42].
Според Кинер „независимо от това, дали се използват
сакрални или неприлични и скатологични изрази или смесени
словосъчетания от сакралната и профанната сфера, при всички
случаи става дума за прекрачване на ограничител табу” [Kiener
1983: 211, превод мой - А. М.]139. Първоначално явлението табу е
било възприемано в цивилизованите европейски страни
единствено като присъщо на първобитните племена, а именно
като суеверна и религиозна възбрана за престъпване на
138

„Der Fluch ist wie sein Gegenteil, der Segenspruch, ursprünglich ein Zauberwort,
das aus eigener Kraft wirkt und, einmal ausgesprochen, nicht mehr zu hemmen ist”
(Kiener 1983: 211) – Превод мой, А. М.
139
„Ob nun sakrale oder obszöne und skatologische Ausdrücke oder vermischte
Wortverbindungen aus dem sakralen und obszönen Bereich gebraucht werden, in
jedem Fall handelt es sich um die Überschreitung einer Tabu-Schrenke” (Kiener
1983: 226).
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определени места, докосване на определени предмети, животни
или растения, както и за изговаряне на техните наименования.
Днес думата табу съществува във всяка една култура140. Поради
своя широкоспектърен характер табуто като културно и езиково
явление може да бъде разглеждано от всевъзможни аспекти.
Теологията и културната антропология свързват табутата с
религиите и с културно-историческите традиции. Психологията е
заинтересувана от силната мотивация за спазване на табута,
породени от психологически фактори – например от страх.
Социологичните измерения на табуто се отнасят до неговия
обществен характер и до неговата стабилираща функция.
Езиковото табу като феномен също е предмет на многобройни
лингвистични изследвания.
С класификация на различните видове табута се занимават
почти едновременно и независимо един от друг Стивън Улман
[Ullmann 1962] и Станислав Видлак [Widłak 1963]. Още тук
трябва да отбележим, че изследванията на Видлак не са намерили
популярност в западноевропейското направление, което се
занимава с проучване на вербални и невербални табута.141 Този
факт, както и успоредността на независимите едно от друго
изследвания на Улман и Видлак най-вероятно се дължи на
тогавашната политическа атмосфера на „студената война”.
Периодът 1960–1970 г., когато са публикувани трудовете на
Улман и Видлак е апогей на политическа и културната изолация,
както и на число и на липсата на актуален научен обмен,
140

Герхард Малецке определя табутата с оглед на тяхната културна и езикова
съшност: „Всяка култура познава табута, т.е строги забрани, които човек не
бива да нарушава безнаказано: предмети, които докосва; местата, където не
стъпва; думи, които не изрича” (срв. Maletzke 1996:97 - превод на Димитрова,
вж. Димитрова 2010: 38).
“Всяка култура познава табута, т.е строги забрани, които човек не бива да
нарушава безнаказано: предмети, които не докосва; места, където не стъпва;
думи, които не изрича”
141
Още един труд на Видлак от т.н период зад желязната завеса, публикуван в
Румъния на френски език: Prob!eme des motifs et des domaines de l'apparition du
taboli Unguistique. В: Actes du XIIe Congres International de Linguistique et
Philologie Romanes (Bucarest 1968)
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наложени от тоталитарния
западноевропейските държави.

режим

в

Полша

спрямо

Улман систематизира табутата в три групи:
1. табута от страх (taboo of fear): „Страхопочитанието
(благоговението) към свръхестествените същества често е
налагало възбрани за изричане на имената им”;
2. табута от деликатност (taboo of delicacy): „Съществува
обща човешка тенденция да се избягва директното позоваване на
неприятни обекти”;
3. табута от благоприличие (taboo of propriety): „Трите
главни сфери, повлияни най-много от тази форма на табу са секс,
определени части и функции на тялото и ругатните” [срв.
Ullmann 1962: 206]142.
Класификацията на Улман бива използвана като
основополагаща и изходна класификация за други изследователи
езиковеди като Никол Цъолнер [Zöllner 1997] и Антоанета
Димитрова [2009], които впоследствие допълват и разширяват
неговата групова подредба на табу.
Цъолнер добавя към табутата, определени от Улман още
един вид, табута от социален такт, мотивирани от
идеологически причини [срв. Zöllner 1997: 52].
Димитрова [2009: 27-28] предлага още един вид табу,
изхождайки от българската и немската културна традиция, а
именно: табута от естетически усет, свързани с антиподните
естетически категории Прекрасно и Безобразно: „Съзерцанието
на красивото издига човека над разрушителните стихии в зоната
на Нечистото (прелюбодейство и престъпление143, неприязън и

142

Преводът на тези определения е направен от Димитрова в монографията й
върху табу, вж. Димитрова 2009: 26.
143
Димитрова (2009: 27) цитира откъс от драмата “Албена” на Йордан Йовков:
„когато героинята се появява след убийството на Нягола, настръхналите за
саморазправа селяни стихват, омаяни от красотата й: “грешна беше тая жена, но
беше хубава”. “Не я давайте, момчета ... Какво е селото без Албена?” Отговорът
на този реторичен въпрос е еднозначен: без Албена селото е нищо, т.е., без
красотата (респ. без естетическия си усет) една общност се обезличава”..
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омраза на религиозна или етническа основа144 и пр.) – затова той
е склонен да я сакрализира редом с любовта и да я обожествява
редом с Висшия разум”.145
С оглед на представените табута у Улман, както и предвид
табутата от социален такт и табутата от естетически усет
Димитрова систематизира проклятието по следния начин:
„Семантичните измерения на проклятието могат да се определят
като огледални нечисти стойности на сакралните стойности на
благословията. Ето защо според видовете табута биха се
отграничили аналогично съответни видове благословии и
проклятия. В такъв случай на табу от страхопочитание/ужас
ще съответстват благословия за смелост/кураж, вяра и упование
и проклятие за страх и ужас. Табу от деликатност ще се
обвърже с благословия за здраве и дълголетие и с проклятие за
смърт и нелечими болести. Табу от благоприличие и морални
норми ще кореспондира с благословия за любов, щастие и пълна
къща с деца и с проклятие за нещастие и празна/пуста къща.
Аналогично на табу от социален такт ще се отграничат
благословия за богатство/урожай/плодородна земя и проклятие
за бедност и (живот в) неплодородна/пуста местност. Найсетне на табу от естетически усет биха отговаряли благословия
за физическа красота и възвисеност на духа и душата и
проклятие за физически недъзи, духовно и душевно оскотяване.
[…] Тук трябва да отбележим условността на това обособяване,
която проличава най-вече при комбинирани проклятия, например

144

Димитрова (2009: 27) посочва употребата на два етнонима, бяла кадъна и
бяла гръкиня, в българското народно творчество като свидетелство за това, че
„тъкмо красотата е помиряващ и обединяващ фактор за българския етнос в
отношението му към чужди и дори враждебни етноси”.
145
Според Димитрова (2009: 28) „[о]т една страна табутата от естетически
усет в сферата на Нечистото биха могли да се причислят към ‘другите
несъвършенства’ в групата на табутата от деликатност, където се избягват
названия на неприятни обекти. [...] От друга страна, естетическите норми се
преплитат с етичните дотолкова, че една част от табутата от естетически
усет биха могли да се разглеждат като подвид и на табутата от
благоприличие, където част от мотивите са морални подбуди, а друга част би
могла да съдържа нравствените ценности”.
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майчините клетви за болест и бедност в народната песен […]”
[Димитрова 2010: 51].
В настоящото изследване върху благословиите и
проклятията като основа за тяхното съпоставително представяне
за разлика от Димитрова [2009], която изхожда основно от
класификацията на Улман, е избрана класификацията на Видлак
с оглед на подробното представяне на езиковите табута, както и
поради нейния универсален характер. Освен това изследванията
на Видлак не са преведени на български език и до този момент не
са достъпни до българската научна общност146, а с тяхното
представяне (тъй като полският език е моят майчин език) бих
искала да запълня донякъде тази празнота.
Видлак като един от първите полски езиковеди разгръща в
статията си Tabu i eufemizm w językach nowożytnych [1963]
проблематиката на табу. Както гласи заглавието на статията,
освен явлението табу бива характеризиран и евфемизмът, пряко
свързан със същността на самото табу. Опирайки се на „Тотем и
табу” от Фройд, Видлак прави своя принос в систематизирането и
обособяването на различните табута в тематично мотивирани
табуирани сфери. Проблематиката, свързана с табу и евфемизъм
в романските езици, е разгледана в статията му Zagadnienie tabu i
eufemizmu w językach romańskich, публикувана през 1965 г. в
Kwartalnik Neofilologiczny XII. В една по-късна статия, Zjawisko
tabu językowego [1968], той разглежда езиковото табу, описвайки
подробно характер, мотиви, обсег и др. на този езиков
феномен.147
Видлак [Widłak 1963: 93] определя в своята класификация
от 1963 г. четири основни табуирани сфери:

146

Именно поради тази причина в обзорния преглед върху научните
изследвания върху табу, направен от Димитрова в монографията й, не са
посочени изследванията на Видлак (срв. Димитрова 2009: 20-21).
147
Своя по-нататъшен изследователски и научен интерес Видлак посвещава на
съпоставителното езикознание най-вече в областта на романските езици и
издава редица граматики на италиянски език, като Gramatyka języka włoskiego,
Wiedza Powszechna, Warszawa 2006.
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1. религиозно-магически табута, свързани с „религиозни
вярвания, магия, страх, суеверие” (wierzenia religijne, magia,
strach, zabobon);
2. табута, свързани с „деликатност, любезност,
съчувствие, милосърдие” (delikatność, uprzejmość, współczucie,
litość);
3. табута, свързани с благоприличие и мотивирани от
„порядъчност, скромност, срам” (przyzwoitość, skromność, wstyd);
4. табута, свързани с „благоразумие, прозорливост,
грандомания, остроумие и интерес” (roztropność, przezorność,
megalomania, spryt i interes)148
При съпоставяне на класификациите на Улман и Видлак е
видно, че първите три групи се припокриват, докато четвъртата
група у Видлак няма съответствие както у Улман, така и у покъсните изследователи.
В по-късната си концепция от 1968 г. Видлак разглежда
същността на явлението табу, като успява да обособи,
характеризира и съпостави следните табута: универсално табу
(tabu ogớlne), от което обособява езиково табу (tabu językowe)
като проява на универсалното табу в езиковата употреба.
Универсалното табу се проявява в две противоположни сфери:
свещена / сакрална (sacrum) и нечиста (impurum).
В суеверните общностни представи са опасни както даден
обект, който е свещен или нечист, така и названието му като
материална част от него; ето защо както допирът до него е
забранен, така и назоваването му е забранено. Според Видлак
това е т.нар. примитивно табу (tabu prymitywne), базиращо се в
езиковата комуникация върху магията на словото. Тези табута са
„резултат от примитивното вярване в съществуването на
неразлъчна връзка между дума и лице или предмет, който го
окачествява. А що се отнася до свръхестествените тела, добри
или лоши, добронамерени или опасни, и що се отнася до диво
животно, хищно или принципно опасно, що се отнася до болест
или смърт, трябва да се прояви огромно внимание” [срв. Widłak
148

Преводът от полски тук и в цялата статия (освен ако е отбелязано друго) е от
мен - А. М.
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1963: 93-94]. Нарушаването на езиковото табу чрез изказването
на табуираната думата автоматично води до магическа санкция,
която е (фатално) нещастие за нарушителя.149 Това
санкциониране като предизвикано от речевия акт проклятие
в колективните представи можем да проследим по-нататък при
разглеждане на елементите от първата табуирана сфера у Видлак
- религиозно-магически табута.
Освен примитивното табу Видлак разглежда също
съвременното табу (tabu nowożytne). При тези два вида табу
можем да говорим за промяна в колективните представи за
механизма на действие на табу, а именно: за разлика от
примитивното табу, съвременното езиково табу не е свързано с
наивното съотнасяне на обозначение с предмет.150 Така явлението
табу съществува и в съвременните общества, променени са само
мотивите за съществуването му и неговото значение с оглед на
съвременните езици. От значения като ‘тотална забрана’ и
‘неприкосновеност’ езиковото табу запазва съществуването си в
съвременните езици с значения като ‘забрана’, ‘цензура’,
‘ембарго’, ‘вето’, ‘възбрана’ и др.
В рамките на съвременното табу попадат комуникативноритуалното табу (tabu obyczajowe) и афективно-емоционалното
табу (tabu uczuciowe). Първият вид табута, базиращи се върху
морални норми, са основен регулатор на междучовешкото
общуване в определена социална група. Вторият вид е свързан с
емоционалното състояние на човека, неговата сдържаност при
показване на чувства, предпазливост и дискретност. Този вид
табута можем да определим и като своего рода защита на всяко
човешко същество, което пази ревниво най-дълбоките си чувства.
Тук попада и т. нар. табу от предпазливост151 (tabu
149

Магическата функция на езика или магия на словото почива „на една широко
распространена вяра в силата на човешкото слово” - вж. Михаил Арнаудов.
Очерци по българския фолклор 1999.
150
Въпреки това остатъци от примитивни езикови табута се наблюдават и днес в
религиозни практики, също и по отношение към опасни предмети, явления и
хора.
151
В теорията на Фрейзър в The Golden Bough (Frazer 1890) за връзката на
табуто с магията, може да се улови частично аналогична връзка по отношение
на манипулативното табу и индикативната магия и нейните положителни догми.
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zapobiegawcze), чиято функция е предпазване от вредни за
индивида външни фактори, предотвратяване на лоши последици,
избягване на опасни контакти, в това число и езикови. В обсега
на табу от предпазливост попада също табуто с цел постигане
на симпатия (tabu sympatyczne), което се използва за постигане
на определени цели, облаги, положителни последици. Проявата
на това табу се състои в замяната на дадени езикови средства
като по-малко ефективни с други, по-подходящи езикови
средства (названия, клишета, заклинания и пр.), които създават
положително впечатление у реципиента и така способстват за
постигане на определена цел, т.е. става дума за прагматичната
функция на езика, ето защо можем да обозначим това табу и като
табу от прагматични съображения152. Именно такива табута,
както и употребата на такива положителни названия, формули и
заклинания могат да се разглеждат като основни фактори за
развитието на речевите актове благословия и благопожелание.
При примитивните общности положителните речеви
формули се използват за успех при лов, работа, война и др. В
съвременните общества човек елимира и подбира езиковите
средства в комуникацията си с околните, преследвайки
определена цел.
По отношение на времетраенето на табуто в определени
социални условия Видлак обособява постоянно действащо табу
(tabu zupełne, regularne czyli ogólne, permanentne stałe), както и – с
опиране на Фройд - временно действащо табу (tabu okazjonalne).
Първият вид табута са с абсолютна стойност във времето и се
отнасят за ситуации, които по всяко време трябва да се избягват.
Табутата от втория вид са ограничени във времето и са валидни в
определени житейски ситуации, свързани със специфични
обстоятелства.
По-долу са представени благословиите и проклятията,
разглеждани чрез призмата на първата табуирана сфера у
Видлак с оглед на следните нейни компоненти: Бог / Господ, пол.
Bόg, нем. Gott и Дявол / Сатана, пол. diabeł, нем. der Teufel;
152

Идеята за това обозначение е на Антоанета Димитрова.
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както и свързаните с тях топоси Рай / Небе, пол. Raj / Niebo, нем.
das Paradies, der (sieb/en/te) Himmel; и Ад / Пъкъл, Преизподня,
пол. Piekłо, нем. die Hölle153.
Благословии и проклятия в българския, немския и
полския език, свързани с опозицията Бог / Господ – Дявол
Табу върху назоваването на Бог / Господ
Полската дума Bόg е с общославянски произход: рус. бог;
чеш.
bůh;
бълг.
бог.
Интересно
е,
че
Bόg
в
старочерковнославянския език е абстрактно понятие, което
означава ‘щастие’, ‘благосъстояние, благоденствие’ – ето защо
човекът, който имал такъв бог, е бил богат154. Преломен момент
в значението на тази дума внася появата на християнската
религия, която замества първичните езически божества с
монотеистичния бог.
Важно е да отбележим и произхода на словосъчетането
bodaj (бълг. дай боже, дано), образувано чрез сливане на Bόg
(Бoг) + daj (дай). Думата bodaj се употребява от една страна в
благопожелания, напр. Bodaj zdrόw (бълг. дай боже здраве /
дано господ даде здраве), a от друга страна - в зложелания, респ.
проклятия, напр. Bodaj się udawił („дай боже / дано се удавиш”);
Bodaj byś tam zdechł („дай боже / дано умреш”).155
Третата Божа заповед, „Не изговаряй напразно името на
Господа, твоя Бог защото Господ (Бог твой) няма да остави
ненаказан оногова, който употребява името Му напразно” [Изход
20:1-17] изцяло налага забрана за произнасяне на Божието име.
Във връзка с тази забрана можем да изредим редица
евфемистични названия за Бог в трите езика.

153

Към тази сфера Видлак отнася също така смъртоносни болести, смърт /
умиране. Тези компоненти и свързаните с тях благословии и проклятия са обект
на друго мое изследване – А. М.
154
Срв. Wielki Słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego.
Производни от пол. Bόg са собствени имена като Bogumił, Bogusław, Bogdan срв. бълг. Богомил/-а; Богдан/-(к)а; Божидар/-(к)а и др.; нем. Gottfried, Gotthold,
Fürchtegott (от заповедната форма "fürchte Gott!" – вж. http://www.babyvornamen.de) и др.
155
Вж. Wielki Słownik etymologiczno historyczny języka polskiego (2008:56-57).
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Според Анна Добровска [Dąbrowska 1992: 124]
евфемизмите за Bόg принадлежат към същата група табута.
Макар че е пресилено да говорим за табу върху изричането на
божието име, в полския език срещаме следните евфемистични
названия: Najwyższy, Wszechmogący, Wszechmocny, Pan, Stwórca156.
В немския език също се използват определени евфемизми,
отличаващи се с приповдигнатост: der Allmächtige, der Ewige, der
Höchste, höchstes Wesen, himmlischer Vater, Schöpfer157.
В старобългарски паметници името на Иисус Христос се
среща във формите Исоусъ Хрьстосъ и Иисоусъ Хрьстосъ, но
рядко, понеже в ръкописите често употребявани имена и думи се
съкращават: ИС, ИСЪ, Исви, Исвъ и съответно Хрьстъ, Хса, Хсоу,
Хоу158. С течение на времето и в съвременния български език
освен Господ като синоним на думата Бог се появяват следните
евфемистични названия: Всевишният, Всемогъщ, Създател,
Творец и по-рядко Всемилостивият, Провидение159.
Прави впечатление, че повечето от гореизброените
евфемизми на Господното Име в трите езика се припокриват
семантично: бълг. Всевишният, нем.
der Höchste, пол.
Najwyższy,бълг. Всемогъщ, нем. der Allmächtige, пол.
Wszechmogący.
Що се отнася до името Иисус в редица държави (Полша,
Германия, Франция и др.) все още се срещат ограничения в
именуването на хора с имена Иисус и Мария, забранява се и
кръщаване с това име160. Кравчик-Търпа посочва две причини за
табуирането на името Иисус в полски език, а именно: поради
156

Магдалена Новинска (Magdalena Nowińska) посочва в статията си Wyrazy
obsceniczne polskie i serbskie nazywajace czesci ciała евфемистичните названия за
Бог в полския (Bóg), италианския (Signore) и румънския език (zeu, от лат. deus,
‘бог’).
157
Срв. Vassiliki Palasaki. Religiöse Euphemismen im Griechischen und Deutschen.
In.: iada.online.series Volume 1/08, Dialogue in and between Different
CulturesEdited by Marion Grein Publisher: Edda Weigand (IADA President,
University of Münster) S. 97-111, http://iada.uni-muenster.de - достъп на 21.11.2011.
158
Виж.: Стоянов, С. и др. Старобългарски език. Текстове и речник. София,
1976, с. 143; 235, http://bg.winelib.com/wiki - достъп на 02.02.2012.
159
Срв. Български синонимен речник (1987: 22).
160
Срв. Walczak 1988:54.

118

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

почитането на Господ момчета не са кръщавани с това име, а
също поради налагането на ограничение от страна на Църквата за
използване на това име във всекидневната реч. По тези причини в
Полша се наблюдават множество диалектни евфемизми за Иисус,
напр. jezero, jezeryna, jerum, jezoro, jenu, jeny, jenuszku, jejku161.
Благословии с компонент Бог / Господ
Полската поговорка Bόg dał Bόg wziął162 - бълг. Бог дал, Бог
взел; нем. Gott gibt, Gott nimmt163 - свидетелства за общностните
представи и вярвания в Господната сила, която може да дарява
добро, но и да наказва. Тези представи и вярвания обуславят
благословиите като обръщения към Господ за помощ при
постигането на щастие, успех, богатство, благоденствие и пр.
В полския език изобщо има многобройни пословици и
поговорки, които включват свръхестествени същества като бог,
дявол, ангели, светци и др., ето защо тези пословици и поговорки
изпълняват и ролята на благословии.
Характерно за някои полски благословии е директното
обръщение към бога Daj, Boże / Boże daj (дай боже), придружено
от различни желания, напр.:
- Daj, Boże, w dobry czas mόwić a w zły milczeć [Wielka księga
przysłόw polskich 2008:102];
- Daj, Boże, dobrą broń mieć, а nigdy jej nie użyć [Wielka
księga przysłόw polskich 2008:102];
- Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj [Wielka
księga przysłόw polskich 2008:31].
Тъй като Благословията не може да бъде описана само с
едно определение, самата благословия е добродетел и бива
сравнявана с щастие и благоденствие. Ето защо в определени
благословии Господ бива представян като Благодетел, например:
- Bόg kres życia zapisuje, dobrym sporzy, złym ujmuje [Wielka
księga przysłόw polskich 2008:32];

161 Срв. Krawczyk-Tyrpa (2001:35-37).
162
Вж. Mały słownik biblizmόw jęzka polskiego (2006:47).
163
Вж. Руска Симеонова. Речник на немски и български пословици (2005: 100).
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- Bόg zasmuci Bόg pocieszy, bo jest panem wszystkich rzeczy
[Wielka księga przysłόw polskich 2008:32];
- Człowiek chodzi, Pan Bόg nogi stawia [Wielka księga
przysłόw polskich 2008:95];
- Co Bόg w niebie naznaczył, tego człowiek zmienić nie może
[Wielka księga przysłόw polskich 2008:61];
- Bόg bez pracy nic nie daje [Wielka księga przysłόw polskich
2008:31];
- Dał Bόg na dziś da i na jutro! [Wielka księga przysłόw
polskich 2008:104].
Някои благословии съдържат наставления:
- Bogu służ, a diabłа nie gniewaj [Wielka księga przysłόw
polskich 2008:29];
- Kto w Boga wierzy, z tym Bόg rano i przy wieczerzy [Wielka
księga przysłόw polskich 2008:341];
- Wielbić Boga trzeba, to nabędziesz chleba [Wielka księga
przysłόw polskich 2008:564].
Други благословии описват самият благословен обект:
- Błogosławiony człowiek, ktόry się Pana Boga boi [Wielka
księga przysłόw polskich 2008:26];
- Bόg ci dał żebyś dla drugiego miał [Wielka księga przysłόw
polskich 2008:31];
- Człek poczciwy, choć ubogi, zawsze w oczach Boga drogi
[Wielka księga przysłόw polskich 2008:94].
Както в полския, така и в българския език в редица
благословии говорещото лице, „за да придаде по-голяма тежест
на думите си [...] ги поставя смирено под властта на бога или
светците: Бог да обръща на добро! Да даде господ мир и берекет!
[…]” [Арнаудов 1999: 656]
Други български благословии, които целят постигане на
божията благодат, са директно обръщение към Бог или се
позовават на Бог като на висша сила:
- Дай Боже [Славейков 2003: 254];
- Да блажи Господ, че е благ; Да блажи Господ, че е велик
[Славейков 2003: 229]
Редица благословии сигнализират адресата с глаголни
форми и лични местоимения:
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- Бог да ти заплати за едно сто! [Арнаудов 1999: 656];
- Господ да те даруе с голем разум! [Арнаудов 1999: 656];
Да даде Господ да хиледиш (Благословия) [Славейков2003:
233];
Да даде Господ да се валяш у мед и масло (Благословия)
[Славейков 2003: 232];
Да те поживи Господ (Нещо като благословия обикновена)
[Славейков 2003: 250];
Бог да ти заплати за едно сто! [Арнаудов 1999: 656].
Подобен механизъм функционира и в немски език, където
позоваването на Бог е с цел постигане на различни намерения.
Фразата Das walte Gott! [DUDEN 2003:668] бива използвана в
немски език като форма за потвърждение и засилване на думи, за
да се превърнат в дело. Това явление може да уподобим с фразите
дай боже и Dał Bόg, образуваши многобройни благословии в
българския и полския език.
Проклятия в българския, немския и полския език с
компонент Бог / Господ
Вече бе отбелязано, че нарушаването на табу в сакралната
или нечистата сфера води до магическа санкция, която може да
бъде и сбъднато проклятие - както е известно от Библията, Бог
проклина първите хора Адам и Ева за нарушение на забраната да
ядат от плодовете на дървото на познанието на Добро и Зло. Ето
защо Господ присъства в българските и немските общностни
представи като олицетворение на висша наказателна сила: бълг.
Когато Господ иска да накаже някого, най-напред му взима ума;
нем. Wenn Gott einen strafen will, so nimmt er ihm den Verstand, а
също и: нем. Wenn Gott einen strafen will, tut er ihm die Augen zu
(бълг. Иска ли Бог някого да накаже, най-напред му затваря
очите164).
Функцията на проклятие може да изпълняват и изрази,
подсилени именно с думите Бог, Христос и др., включващи лица
и обекти от сакралната сфера. Докато при благословиите
обръщението към Бога има за цел постигане на божието
164

Вж. Руска Симеонова. Речник на немски и български пословици (2005: 101).
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разположение, подкрепа и благодат, при проклятията се цели
постигането на божието наказание.
Също и в немската култура, където се смята, че „господ е
съдник на целия свят” (Gott ist Richter über alle Welt165), се срещат
редица проклятия, респ. обръщения към Господ да изпълни
определено наказание:
- Gott verdamm mich!
- Gott soll mich strafen, wenn ich auch nur ein unwahres Wort
gesagt habe! [DUDEN Redewendungen Band 11 2002: 290].
В Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens [1987: 1638]
са посочени най-използвани проклятия като:
- Potz (Gotts) Blitz!
- Gotts Gründleblitz!
- Bei Gott!
Gottes Sakrament!
- Jemine! и подобни възклицания като Jekus!, Jegerl!,
Jessas!, Jesses! вместо Jesus Domine!166
Тези примери съдържат различни евфемистични названия
на Бог, респ. Исус, които участват пряко в проклятията, както е
характерно и за полския и българския език.
Друга група проклятия в същият речник са т.нар.
Bekräftigungsflüche:
- Gott straf mi(ch)! със забулващата звуковосходна дума
Bock вместо Gott: Bock straf mi! Bock streck mi!
- Gott straf mich an meinem letzten Ende!
Дотук разгледаните проклятия в немския и българския
език, кореспондират с проклятията в полския език, които също са
отправени за изпълнение към Господ като олицетворение на
висша наказателна сила:
- Bodajby / żeby kogoś Bόg / Pan Bόg pokarał!

165

Тази поговорка е съпоставена с три български поговорки: Господ е стар
господар; Господ е над нази, черната земя под нази и Господ е единствен
съдник – вж. Руска Симеонова. Речник на немски и български пословици
[2005:100].
166
Подобно е възклицанието Heiliger Bimbam oder Strocksack!, където Bimbam и
Strocksack са употребена вместо имена на светци.
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- Niech kogoś Bόg / Pan Bόg pokarze! [Słownik polskich
przekleństw i wulgaryzmόw 2002: 47].
Терминът проклятие в полския език е понятие
нееднозначно, с няколко измерения. Към проклятията в полския
език според Мацией Гроховски, авторът на Słownik polskich
przekleństw i wulgaryzmόw [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002: 17] спадат и такива лексикални единици, с
помощта на които говорещото лице по спонтанен начин показва
емоционалното си отношение към някого или нещо, но без
никакво информационно съдържание - - (О) Jezu!, - (О) Matko
boska / święta!
Гроховски нарича тази група проклятия семантично празни
проклятия. В този вид проклятия биват извиквани същества от
сакралната сфера – главно Божията майка; срещат се също
евфемистични названия на Бог - за изразаване на емоционалното
състояние на говорещото лице (например гняв).
Считани от Гроховски за семантично- празните проклятия
обаче не изпълняват най-важната езикова функция –
инструменталната, (магическата) - присъща в същинските
проклятия – вярата, че чрез изричането на определени фрази
(думи), те придобиват мощ изпълняваща дадено желание (добро
или лошо). Ето защо семантично празните проклятия, в
зависимост от комуникативна ситуация, се препокриват с
ругатни:
- (О) Boże Święty / Boże Święty!
- Na Boga / Na miły Bόg! – вж. [Słownik polskich przekleństw
i wulgaryzmόw 2002: 47].
- (О) Jezu!
- (О) Jezu Chryste!
- (О) Jezus Maria! [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002: 99];
- (О) Matko boska / święta! [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002: 118];
- (Jak) rany Boga / boskie / Chrystusa / Jezusa! [Słownik
polskich przekleństw i wulgaryzmόw 2002: 171];
- (О) Chryste / Chryste Panie! [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002: 53];
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- (О) Jeny! – това е проклятие-евфемизъм вместо O Jezu!
[Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmόw 2002: 99];
- (O / jak) rany Julek / koguta / kota! [Słownik polskich
przekleństw i wulgaryzmόw 2002: 172] - В това проклятие е
използван евфемизъм Julek вместо Jezus (Исус).
Табу върху назоваването на Дявол / Сатана
Това табу, също както табуто върху назоваване на Бог /
Господ е обусловено от страх пред свръхестествените сили.
Докато Бог се възприема като висша сакрална сила и властва в
Рая, на Небето, Дяволът се смята за висша нечиста сила, която
владее Ада, респ. Пъкъла, преизподнята. По силата на магията на
думата хората са вярвали, че с произнасяне на названието дявол
човек рискува да призове самия дявол.
Общ за трите езика – български, полски и немски, е
произходът на думата дявол, пол. diabeł, нем. Teufel като
директна заимка от гр. diábolоs, ‘клеветник’.167 Дяволът като
олицетворение на злото, предизвикващ страх а същевременно
като повелител на злите духове и на изкушението има обща
символика в много от култури. В българската, немската и
полската култура той като антипод на Бога е синтез на всичко
лошо, на падението, разрухата и греха. С образа на дявола е
свързана вечната борба между доброто и злото за надмощие в
света.
Пряко с дявола е свързан черният цвят като символен цвят
на подземното царство. Именно затова дяволът бива назоваван и
като „ черният”, der Schwarze.168 Всички евфемистични названия
за дявол се отнасят към табуираната сфера, посочена от Видлак
като религиозно-магическа.169
В българската култура се срещат описателни названия на
името на дявола поради поверия, че назоваването на Дявола може
да доведе до неговото призоваване или до нещастие: Големият,
Дракон, Змията, Княз или Владетел на Ада, Княз на този свят,

167

Срв. Wielki Słownik etymologiczno - historyczny języka polskiego [2008:151].
Вж. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens [1987:1432].
169
Вж. Dąbrowska [1992: 124]
168
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Зъбатия, Онзи с копитата, Падналият, Лъжливия, Княз на
мрака, Лукавия, Рогатия170 .
В съвременния полски език евфемизирането на дявола се
среща най-често в разговорна реч – най-вече в ругатни, но също и
в проклятия. Свидетелство за това са следните примери: do
diaska, niech go dunder świśnie, pal licho, do licha (ciężkiego), zły
duch (kogoś opętał).171
Аналогично на българската и полската езикова употреба и в
немския език за дявола можем да разграничим общоезикови
евфемизми като der Böse, der Dämon, der Versucher, der
Gottseibeiuns и религиозни евфемизми, напр.: Erbfeind, böser
Geist, Fürst der Finsternis, Luzifer. По-рядко се срещат
стереотипни изрази, в които пръсъстват евфемизми: zum
Donnerwetter, dorthin, wo der Pfeffer wächst употребено вместо
zum Teufel172. От друга страна изразът zum Teufel е популярна
ругатня в немски език.
Проклятия в българския, полския и немския език с
компонент Дявол
Българският и полският език разполагат с аналогични и
сходни проклятия, в които фигурира дяволът като призоваван
изпълнител. Това се отнася и за пъкъла, пол. piekłо, като място,
обитавано от дявола в българската и полската народопсихология.
Такива проклятия обаче са малко на брой, тъй като и в двете
култури страхът от дявола е силно изразен, както се вижда и от
многобройните евфемизми за избягване на прякото му назоване.
Налице са и други причини за този малък брой проклятия –
според Лилия Крумова-Цветкова „[у] българите […] съществува
страх от използване името на дявола в клетвите. В полската
култура също така се избягва споменаването му и това се дължи

170 Вж. http://bg.wikipedia.org/wiki - достъп на 21.11.2011.
171
Вж. Dąbrowska [1992:125].
172
Срв. Vassiliki Palasaki. Religiöse Euphemismen im Griechischen und Deutschen.
In.: iada.online.series Volume 1/08,Dialogue in and between Different CulturesEdited
by Marion Grein Publisher: Edda Weigand (IADA President, University of Münster)
S.97-111,
http://iada.uni-muenster.de - достъп на 21.11.2011.
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на силното влияние на католицизма, на цензурираната канонична
норма, която налага такова ограничение”173.
У Славейков намираме примери на проклятия в които
призованият изпълнител на проклятието е дяволът или
прокълнатият бива отпращан към ада:
- Да го земат дяволите (Клетва) [Славейков 2003: 231];
- Да те вземе Панчо (Вид клетва. Панчо – дяволът)
[Славейков 2003: 249];
Любимата фраза на Бай Ганьо от едноименния роман на
Алеко Константинов, употребена като ругатня, съдържа
компонент дявол:
„Подкрепен от последните, бай Ганьо извика: - Аз нали
зная, че ний не сме виновни, пак тези чужденци, да ги вземе
дяволът!” [Алеко Константинов: Бай Ганьо, с. 27]
Българският синонимен речник посочва като синоними на
дявол освен сатана, демон, бяс и остар. чорт174. В съвременната
българска езикова употреба проклятия с чорт липсват, за разлика
от полския език, където такива проклятия са доста популярни.
В полския език една от първите думи, които са се появили
за описване на властелина на мрака, е diábel. Думата е заемка от
гр. diábolos през лат. diabolus и стчеш. diábel175 още през XIV век.
През същия век в Полша се появява думата чорт (czart), която в
праславянския език означава ‘прокълнат’ В Słownik
etymologiczny języka polskiego думата czort е посочена с произход
от праиндоевропейската дума (s)ker (пол. ciąć, nacinać, oddzielać,
‘нарязвам, осакатявам, разделям’), която е с аналогично значение
на лат. curtus (пол. okaleczony, obcięty, skrócony, ‘осакатен,
отсечен, съкратен’). Според речника назоваването на дявола в
християнството с чорт се обуславя от народностното схващане, в
което злите сили приемат осакатени лица.
Думата czort се използва в редица проклятия:
- Bodajby / żeby kogoś albo coś czort / czort porwał!
- Niech kogoś albo coś czort porwie!
173

Вж. Лилия Крумова-Цветкова. Българските благословии, пожелания и
клетви. 2010, с. 114.
174
Вж. Български синонимен речник 1987, с. 56.
175
Вж. Wielki Słownik etymologiczno - historyczny języka polskiego [2008: 151].
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- Niech kogoś albo coś czort weźmie! [Słownik polskich
przekleństw i wulgaryzmόw 2002: 64];
както и във възклицания и ругатни в зависимост от
емоционалното състояние на индивида:
- Co u czorta! przestarz. tam do czorta! (okrzyk wyrażający
złość, gniew, zniecierpliwienie);
- Czort kogoś weźmie (ktoś umrze, polegnie, zginie; komuś się
stanie coś złego);
- Czort wie (gdzie, dokąd, skąd, dlaczego, co, po co, na co, kto,
jak) nie wiadomo (gdzie, dokąd, skąd);
- Czort z nim, czort go bierz (nic mnie on nie obchodzi, niech
się dzieje z nim, co chce);
- Iść do czorta (iść precz);
- Ki czort, jaki czort, co za czort? (kto taki?) 176;
- Do stu / wszystkich czortόw!
- W czorty!177
Както вече беше отбелязано, според Лилия КрумоваЦветкова в полския език липсват проклятия с дявол поради
забрана от страна на католическата църква, но по-долу са
приведени такива примери, свидетелстващи за наличие на такива
проклятия или на проклятия с евфемистично назоваване на дявол
в полския език.
Библейските фрази са източник на безброй фразеологични
словосъчетания, които от една страна са инструменти на
литературния, а и на разговорния език за описване на
многоспектърни междучовешки и общностни отношения. Те
служат за характеристика на културни и морални ценности в
определени житейски ситуации. Така например предателят и
продажникът биват назовавани юда, пол. Judasz, нем. Judas по
името на Юда, предал Исус за 30 сребърника. По същия начин
176

Вж. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=8817 - достъп на 27.11.2011.
Вж. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmόw [2002: 64].
Тук трябва да отбележим, че рус. чорт се среща също в руските проклятия и
ругатни:
- Чёрт возьми!(чёрт побери!, чёрт(по)дери!);
- Чёрт мебя (его, её, вас, их) возьми! (чёрт бы мебя взял);
- Тьфу ты чёрт! (тьфу чёрт!, тьфу (ты) пропасть!) и др. Вж. Руско-български
фразеологичен речник [1980:554-556]
177
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пол. diabeł във връзка с библейския образ на Дявола се използва в
поговорката Diabeł (szatan, czart, licho) nie śpi (nie prόżnuje)178, т.е.
винаги злото дебне човека. В Mały słownik biblizmόw jęzka
polskiego фигурират фрази от Евангелието на Матей, където
дяволът е пряко назован, което означава, че думата присъства
дори в сакрални текстове:
- Ten, ktόry sieje dobre nasienie, jest Syn człowieczy.
- A rola jest świat.
- A dobre nasiеnie – ci są synowie krόlewstwa.
- A kąkol są synowie złego.
- A nieprzyjaciel, ktόry go nasiał, jest dyjabeł.
- А żniwo jest dokonanie świata.
- A żеńcy są aniołowie.[Матей 13: 38-39].
Същият речник тълкува фразата chytry jak wąż („хитър като
змията”), в която змията символизира зъл дух, изкусител,
Сатана. В полския език от втората половина на XIX век насам
изразът се използва със значение ‘много хитър човек179.
В цитираните по-долу проклятия се среща названието
diabeł:
- Bodajby / niech / żeby kogoś albo coś diabeł / diabli / wszyscy
diabli!
- Bodajby / żeby kogoś albo coś diabeł porwał/ diabli porwali /
wszyscy diabli porwali!
- Niech kogoś albo coś diabeł porwie / diabi porwą / wszyscy
diabli porwą!
- Bodajby / żeby kogoś albo coś diabli wzięli / wszyscy diabli
wzięli / rzadziej diabeł wziął!
- Niech kogoś albo coś/ diabi wezmą / wszyscy diabli wezmą!
rzadziej diabeł weźmie!
Компонентът diabeł присъства и в т.нар. семантично празни
проклятия – ругатни:
- Diabli!
- Do / u diabłа!
178
179

Вж. Mały słownik biblizmόw jęzka polskiego [2006:61].
Срв. Mały słownik biblizmόw jęzka polskiego [2006:188].
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- Do stu diabłόw!
- Do u wszystkich diabłόw!
- W diabły! [Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmόw
2002: 65-66]
Следват проклятия и ругатни, в които дяволът е заместен с
евфемизмите diasek, dunder, licho:
- Bodajby / niech / żeby kogoś albo coś licho!
- Bodajby / żeby kogoś albo coś licho wzięło / porwało!
- Niech / kogoś albo coś licho weźmie / porwie!
- Do / u licha!
- Do / u licha ciężkiego! [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002:116]
- Do / u diaska! Това проклятие е посочено като проклятие
евфемизъм в Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmόw [2002:66].
Думата Szlag (бълг. удар) в полската езикова употреба
означава удар и апоплексия. Освен това szlag носи
метонимичното значение на diabeł, възникнало с оглед на
асоцииране на дявола с болести като парализа или апоплексия.180
Słownik etymologiczny języka polskiego посочва, че Szlag като
равнозначна на diabeł датира от XV век. В следващите
проклятия срещаме Szlag с това значение:
- Bodajby / niech / żeby kogoś albo coś szlag / jasny szlag!
- Bodajby / żeby kogoś albo coś szlag / jasny szlag trafił!
- Niech / kogoś albo coś szlag trafi!
- Szlag by kogoś albo coś trafił! [Słownik polskich przekleństw
i wulgaryzmόw 2002:192].
В немската езикова употреба също срещаме редица
проклятия и ругатни с Teufel:
- Scher dich zum Teufel!181;
- (Geh) zum Teufel!182
- Hol(e) dich der Teufel!183;
180

Вж. Słownik staropolski, Słownik języka polskiegoн и Uniwersalny słownik języka
polskiego.
181
Вж. DUDEN [2003: 1575].
182
Вж. DUDEN [2003: 1575].
183
Вж. DUDEN [2003: 1575].

129

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

- Der Teufel soll dich holen!184
Примери за т.нар. Bekräftigungsflüche (в превод:
подсилващи проклятия и ругатни) посочва Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens [1987:1639]:
- Was Teufel!
- Der Teufel soll dich vierspännig holen!
- Des Teufels Paar Katzen!
- Der Teufel soll dich lotweis holen!
- Ins Dreiteufels Namen!
- Der Teufel fahr ihm in den Mund!
Редица изрази съдържат Kuckuck (бълг. кукувица) като
табуистично название за Teufel:
- der Kuckuck soll jmdn. / etw. holen!185;
- Hol dich der Kuckuck!186;
- Zum Kuckuck (noch mal)! 187;
- jmn. zum Kuckuck wünschen188.
Опозиция Рай / Небе – Ад / Пъкъл, Преизподня
Рай и Ад като два противоположни полюса в колективните
представи се срещат и в словесни картини – такива са
българската и немската поговорка: Пъкълът започва там,
където свършва небето; Wo der Himmel aufhört, da fängt die Hölle
an189. Колективните представи – както български, така и немски и
полски, свързват топоса Небе с изживяване на върховно щастие
или удоволствие, а „в някои религии [(седмото) Небе е] мястото
на вечно блаженство, където живее Бог и къде отиват след
смъртта душите на мъртвите”190. Това значение може да се види в
изрази със сравнението „като на седмото небе”, нем. wie im
184

Вж. DUDEN [2003: 1575].
Вж. DUDEN Redewendungen Band 11 [2002: 766].
186
Вж. DUDEN [2003: 970].
187
Вж. DUDEN [2003: 970].
188
Вж. DUDEN [2003: 970].
189
Вж. Речник на немски и български пословици [2005:117].
190
Срв. Inny słownik języka polskiego, pod red. M. Bańki, Warszawa 2000
(Półkulista przestrzeń, którą widzimy nad ziemią, gdy patrzymy w górę, w niektórych
religiach miejsce wiecznej szczęśliwości, gdzie mieszka Bóg i dokąd idą po śmierci
zbawione dusze zmarłych).
185

130

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

sieb(en) ten Himmel191, респ. im sieb(en)ten Himmel sein,
‘изключително щастлив, блажен съм’192. Сходно е и
възприемането на седмото небе като топос на благодат, щастие,
радост и възхищение в полската култура: Być w siόdmym niebie
[Mały słownik biblizmόw jęzka polskiego 2006:119].
Освен това Небето като Божията обител се използва
метонимично вместо Бог като висша сила, която е в състояние да
наказва:
- Иска ли небето да накаже някого, праща му зла жена;
нем. Wen der Himmel strafen will, dem beschert er ein böses Weib.193
Изразът dass des Himmels Feuer mich vernichte!194 се възприема
като вид самопроклятие.
Адът като антипод на рая е подвластно на дявола подземно
царство, място страшно и внушаващо ужас. Вместо ад в
българския език често пъти се използва турцизмът джендем195.
Тук и други проклятия с компонент ад:
Jmdn. Zur Hölle wünschen!
Zur Hölle mit jmnd. etw.! [DUDEN Redewendungen Band 11
2002: 368].
Да врие у катрано на дното! [СбНУ VI : 208]
Рай да не виде! [Чачаров СбНУ VIII: 247]
Да слезеш вдън земя! [СбНУ ХХ: 5]
Bodajby / żeby ktoś z piekłа nie wyszedł!
Niech kogoś piekło pochłonie! [Słownik polskich przekleństw i
wulgaryzmόw 2002: 136]
191

Например: sich fühlen / leben / schlafen wie im siebten Himmel.
Вж. DUDEN Redewendungen Band 11 [2002: 356-357].
193
Вж. Руска Симеонова. Речник на немски и български пословици [2005: 117].
Тук можем да си припомним вече цитираните поговорки с аналогична
структура, в които се срещат думите Господ и нем. Gott: Когато Господ иска да
накаже някого, най-напред му взима ума; нем. Wenn Gott einen strafen will, so
nimmt er ihm den Verstand.
194
Вж. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens [1987: 1639].
195
Думата джендем е с простонароден характер, явява се и като синонимна
дума на думата ад, освен пъкъл, и старинната дума преизподния (срв.:
[Български синонимен речник 1987:11]).
192
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Заключение
Благословиите и проклятията в българската, полската и
немската култура, които са свързани с най-древните табута - от
страх, суеверие и религиозни вярвания в сакралната и нечистата
сфера, са отправени за изпълнение към висша свръхестествена
сила на Доброто или Злото. Това са обръщения, от една страна,
към Бог, Иисус Христос, Божията майка, светци и пр., които са
въплъщение на доброто, избавители и спасители. От друга
страна, в проклятията наблюдаваме обръщения най-вече към
Дявола като изпълнителна сила на Злото.
Изпълнителна функция се приписва на Небето, чието
название се среща като евфемистична метонимия за Бог, а Адът,
респ. пъкълът като царството на Дявола, е място, което най-често
се пожелава за прокълнатите.
Борбата между доброто и злото и между техните
превъплъщения преминава през целия живот на индивида и
човечеството. В този смисъл се подреждат и благословиите и
проклятията, наблюдавани в трите култури, които съдържат
преки или завоалирани названия на свръхестествени
персонификации на доброто и злото.
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Интертекстуалност и цитати
в български и немски рекламни текстове
Албена Иванова
Intertextuality and quotations
in Bulgarian and German advertisement texts
Albena Ivanova
Abstract: The term intertextuality is one of the main criteria for
textuality. It refers to the interaction between texts, and the transfer of a
familiar text in unchanged or modified form into a new communication
situation, done with some definite purpose. Intertextuality in advertising
is used as a strategy of surprise and entertainment, aiming to create
anology with the advertised product and to increase customers'
motivation. Using quotations of different sources and in various ways is a
word game, based on intertextuality, which is a popular method for
creating slogans and advertisement titles.
Кеуwords: intertextuality, advertising, language communication,
advertisement, word game, quotations, slogans, interaction between texts

Понятието интертекстуалност според Богнар и Дреслер
е един от критериите за текстуалност. То се въвежда са първи път
в литературознанието от Юлия Кръстева през 60-те години на
базата на концепцията на Михаил Бахтин за „диалогичността“, за
да разкрие и обясни взаимодействието между текстове.
Текстовете и авторите не се разглеждат вече изолирано и всеки
сам за себе си, а в тяхната взаимовръзка като „цялостен
универзум от текстове, обвързани многостранно един с друг“
[Яних 2005: 174]. По-късно терминът навлиза и в
текстолингвистиката, като се споменава и изяснява за пръв в
немски публикации от Дитмар [1973], Боман и Шерцер [1974].
Първият аспект на интертекстуалността се изразява в
зависимостта от познанието на един или няколко текста, които
вече са били възприети, както при продукцията, така и при
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рецепцията им. Това свързване на новото значение със старо се
осъществява чрез процеса на посредничество (Vermittlung), при
който, колкото повече време е изминало между възприемането на
актуалния текст и вече познатия, толкова усилията за преработка
са по-големи, респ. толкова по-голямо е посредничеството. Този
аспект в рекламата може да се илюстрира с повторната употреба
или нова вариация на известен слоган, но процесът протича в
рамките на един вид и жанр текст.
Вторият аспект на интертекстуалността се отнася до
подмяната на общите белези и структура на даден текст с
характеристиките на друг текстови жанр или вид с определена
цел. На тази основа се установяват нови референтни
взимодействия, които протичат вече между различни видове или
жанрове текст. В рекламата се използват заемки от изключително
разнообразни текстови жанрове и видове, напр. поговорките,
пословиците и афоризмите спадат към аргументативния вид
текстове, а цитатите към апелативния, приказките към
наративния и т. н.
Колкото по-познати са предходните текстове, напр.
цитати, поговорки, сентенции, заглавия на книги, филми, песни,
музикални произведения, детски римушки, слогани или
фразеологични изрази, толкова по-малко е посредничеството и те
са по-достъпни за реципиента, което води до по-голяма
ефективност, защото всички реципиенти са наясно за какво става
дума. В тези случаи словесната игра на интертекстуална основа
доставя удоволствие при разгадаването ѝ, т.е. на лице е и
принципът на хедоногемата, както и стремежът за забавление,
който се проявява в пренасяне на определено значение от
известен контекст върху рекламния продукт, за да се постигне
рекламната цел по интересен и нетрадиционен начин чрез
създаване на асоциации.
Всеки автор на текст от античността до наши дни се
изправя пред задачата да направи своето творение въздейстащо
за определена публика, за което сред многото други средства се
използва и цитирането. Под цитиране се разбира „дословно
повторение на място от писмен или устен текст при назоваване
на неговия източник“ [Wahrig 1991: 1468]. Думата води началото
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си от латинската дума citare (бълг. привеждам примери,
споменавам, назовавам) и навлиза в немския през 15-и век като
юридически термин с приемането на Римското право. През 18-и
век на думата се придава ново значение, производно на
първоначалното: „привличам автор или писание като свидетел“.
Пo същото време се появява и думата цитат като
съществително, производно от миналото причастие на глагола
със значение „дословно назована част от писание или реч“
[Дуден 1963: 784]). В древността цитатът изпълнява функцията
на украшение на речта или на стилистично средство. Най-често
цитираните автори са Омир („Илиада“ и „Одисея“), Пиндар
(стихове) и Вергилий (“Енеида“). През средновековието в найлюбим източник на цитати се превръща библията. Някои
библейски мъдрости постепено започват да се превръщат в
поговорки с течение на времето. Едва през периода на Немската
класика през първата половина на 19-и век на мода излиза
цитирането на световно известни и значими писатели, поети и
философи като Данте, Сервантес, Шекспир, Корней, Расин,
Монтескьо, Волтер, Гьоте, Шилер, Лесинг, Клопщок, Хердер,
Хьолдерлин и Клайст. Тази тенденция е плод на стремежа на
образованата част от буржоазията на покаже превъзходство над
губещата власт аристокрация чрез демонстрация на начетеност,
както и позоваване на авторитети. По него време чуждите мисли
се цитират предимно дословно, но постепено започват да се
изменят с цел тяхното опростяване или нагаждането им към
конкретната ситуация. В следствие на честата им употреба те
преминават в говоримия език и се възприемат вече като
„крилати мисли“ (geflügelte Worte). Омир пръв използва
словосъчетанието повече от сто пъти в „Илиада“ и „Одисея“, като
обозначава с него думите, които „прелитат“ от устата на
говорещия до ушите на слушателя, а като термин то се въвежда
за първи път от немския филолог Август Георг Бюхман (1822 1884). Днес крилатите мисли се използват в различни видове
текст, но авторите им могат все още да бъдат разпознати. До
средета на 20-и век цитатите са признак за образованост и
определен социален статус и от тази гледна точка в
образователната система е задължително наизустяването на
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откъси от различни текстове, най-често от художествената
литература. Днес цитирането на дълги откъси от различни автори
или произведения е загубило смисъла си. В ежедневието се
цитират главно кратки реплики от шлагери, филми, книги,
рекламни слогани и заглавия, придобили популярност. Тези
цитати най-често са променени и не рядко пародирани за целите
на комуникацията, вмъкват се на шега, за удоволствие и
развлечение. Източникът и точността на цитиране не играят вече
значителна роля, а по-голяма стойност има възможността им да
създават асоциации с първоизточника и да се използват като
словесна игра, подходяща в дадената ситуация.
Цитатите в рекламата са любимо игрово средство, което
може да служи за доказателство и достоверност, позовавайки се
на утвърдени авторитети, както и за създаване на образност, за
по-голямо разнообразие, развлечение и забавление. Те се
появяват предимно в слогана или в заглавието като най-кратките
и запомнящи се компоненти. Понякога основният текст също
съдържа по-дълъг цитат. Авторът на рекламния текст може да
използва откъси от първоизточника, като по-често не се
експлицира факта, че това е цитат, а се оставя на реципиента да
го разпознае под формата на игра. Дори да не бъде разпознат
първоизточника, заглавието на рекламата печели от кратката и
популярна форма.196
В немските реклами най-цитираният автор естествено е
Гьоте поради голямата популярност и значителния обем на
неговото творчество, но и поради една негова отличителна черта,
а имено, че много негови мисли имат характер на сентенции,
запазили стойността си във времето. Немският писател Ервин
Щритматер забелязва и се впечатлява от популярността на
196

В туристическата реклама за детски дестинации в Австрия например
собственото име Феликс е не случайно подбрано, а напомня за ироничното
наименование на страната felix Austria от латинския израз „Bella gerunt alii, tu
felix Austria, nube.“ (бълг. Нека другите да водят войни, ти щастлива Австрия,
вдигай сватби.), който характеризира политиката на Хабсбургите да решават
политическите си проблеми или чрез войни, или чрез динстически бракове:
 Felix macht Ferien in Austria. [Duden 2002:13]
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Гьотевите цитати, което той споделя в своя роман на развитието
(Entwicklungsroman) „Der Wundertäter“: „Der Goethe war ein Kerl!
Er hatte für jeden etwas: mal des, mal das.“ [Erwin Strittmatter: Berlin
1966, Bd.I, S.274, цитирано от Mieder 1983: 85]197. Гьоте е творец
с многостранни интереси към явления
и проблеми от
заобикалящия го свят, поради което неговите сентенции могат да
съответстват на много области от духовния и материален живот и
в наше време. Първата строфа от негово стихотворение за Италия
например е много популярна и днес в немскоезичния свят, към
нея е композирана мелодия и така създаденият малък музикален
бисер е любим на публиката на класическически концерти.
Строфата се цитира във връзка с пътувания и за създаване на
интерес предимно към страната, която Гьоте силно обича и
възпява с толкова поетични думи. Първата фраза от песента на
Миньон от „Вилхелм Майстер – години на учение“ се превръща в
любим слоган, който е многократно повтарян в туристическата
реклама:
„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin, dahin
möcht'
ich
mit
dir,
o
mein

Geliebter,

ziehn.“

[logos.kulando.de/.../vier-gedichte-aus-wilhelm-meisters]
И макар че времената се менят, както и ценностите, и
езика, а цитирането вече не е на мода, Гьотевите крилати фрази
дават възможност за успешни и остроумни словесни игри,
разпознаваеми за немската аудитория. Понякога идеалите на
отминалото време и високият език на първичния текст могат да
влязат в противоречие с новата употреба и новия смисъл на
рекламата, което допълнително да произведе комичен ефект,
какъвто е случаят с цитата от Гьотевия „Фауст“: „Hier bin ich
Mensch, hier darf ich‘s sein“ („Der Zitatenschatz der Weltliteratur“:
403), който се превръща в слоган на веригата немски магазини
„DM“ с представителство и в България, но вече в пародиран вид:
197

бълг: .„ Този Гьоте – голямо нещо е бил! Имал е за всекиго по нещо: и това, и
онова.“
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Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein (бълг. Тук съм човек, тук
пазарувам). Масовият български клиент едва ли би разпознал
Фаустовата мисъл, но за него слоганът вече има стойност на
сентенция и е „запазена марка“ на тази верига. Най-известните
Гьотеви цитати в пресата и рекламата са от „Фауст“ и баладата
„Горски цар“. Цитат от тази балада се превръща в слоган и на
„Opel Vectra”:
 Wer reitet so spät durch Wald und Wind? Na wer
wohl? Opel Vectra natürlich.
Това е друг начин на заимстване с наподобяване на
синтактичната структура на първичния текст. Разчита се, че
реципиентът ще разпознае началото на баладата: „Кой в мрака
препуска на вихрен жребец?...”
[Гьоте 1980: 196-197]
посредством повторението на структурата на въпростителното
изречение и частичното повторение на лексикалния компонент,
което се явява в помощ на разкодирането. Чрез езиковата игра –
реторичен въпрос и същевременно цитат, рисуваща природна
картина на мрак и буря, с които ездачът успешно се справя, се
внушава идеята, че естествено и „Опел Вектра” няма да има
никакви затруднения в извънредни ситуации. Рекламата е
насочена към социална група, която има нужните
интертекстуални фонови знания за разшифроване на посланието,
въпреки предизвикателството на цитата, тази група съвпада и с
целевата група на автомобила.
Драмата на Фридрих Шилер „Вилхелм Тел“ също се явява
източник за цитати, най- популярният от които се превръща в
слоган на кредитната карта „Visa-Card“:
 Die Freiheit nehm' ich mir!
Слоганът се базира на думите на героинята Берта фон
Брунек и показва идеята за свобода на швейцарците срещу
подтисничеството на Хабсбургите, която се превръща в найвисша ценност на народа. Преминалият в слоган цитат визира
финансовата свобода на човека днес и възможността да
придобива материални и нематериални блага във всяка точка на
света, без да се тревожи за банковата си сметка, което се
осъществява от „Visa-Card“: свобода да разполагаш, свобода да
пътуваш, свобода да действаш и разбира се свобода да купуваш и
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притежаваш в нашето консуматорско ориентирано общество.
Всички тези ценности, важни са съвременния човек, внушени
чрез цитата, го превръщат в толкова използван и дори в клише, че
той е пример за преминаване от рекламната сфера в ежедневната
реч, предимно в младежкия жаргон, във видоизменен вид с ново
пеоративно значение: "Pisa - die Freiheit nehm ich mir." Изразът се
употребява или когато се говори за хора с нисък IQ, с ограничено
образование, или когато някой говори изключително глупави или
неверни неща [mundmische.de/.../1183-Pisa_die Freiheit_nehm ich
mir] и предствалява преобразувания текст от заключителния
джингъл от рекламния клип на Visa-Card198.
В някои случаи цитатът в рекламния текст може да бъде
маркиран с кавички, дори да е цитиран и източника. Рекламната
кампания на шоколадови бонбони „merci pur“ привлича в своя
подкрепа например крилати фрази на Оскар Уайлд:
 „Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl und
der Entscheidung.“ Oscar Wilde
В същата рекламна кампания са използвани и мисли от
Гьоте и Джакомо Леопарди [Яних 2005: 175]. Не е задължително
цитатите да бъдат от всепризнати авторитети, понякога е
достатъчно да съдържат актуални идеи, изказани от значими за
фирмата личности:
 „Eins weiß ich: Weltbilder von gestern passen nicht
zur Geldanlage von heute.“ [Dennis Nacken, Senior Analyst
bei Kapitalmarktanalyse von „Allianz Global Investors“, in
„Capital“, 2012/02] ( бълг. „Едно знам аз: световни
мениджъри от вчера не са подходящи за управление на
инвестиции днес.“ )
 „Wer seinen Beruf zur Lebensaufgabe macht, verdient
die gleiche Leidenschaft von seinem Finanzberater.“ [Dr. h.c.
198

Пример от интернет за употребата на израза в младежкия сленг:
Ilja: "Im 30jährigen Krieg hat ja Napoleon gegen Wallenstein gekämpft." Jürgen:
"PISA - die Freiheit nehm ich mir!" Conni: "Dass wir im Fußball verloren haben, war
die Strafe Gottes für die Papstwahl." Hannes: "PISA - die Freiheit nehm ich mir!"
Dirk: "Der Krause ist ja so dumm, dümmer geht es nicht." Patricia: "PISA - die
Freiheit nehm ich mir!"
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Manfred
Lautenschlläger,
MLP-Gründer,
MLPFinanzberatung, in „Spiegel“, 2012/13] (бълг. „Който е
превърнал професията си в първостепенна житейска
задача, заслужава същата страст от неговия финансов
съветник.“)
Най-често използваните цитати от английската
литература водят началото си от творчеството на Шекспир
поради същите причини, споменати и за цитатите от
произведения на Гьоте. Най-експлоатираният Шекспиров цитат
е екзистенциалният въпрос на Хамлет от едноименната драма,
гласящ: „To be or not to be“, който е разпознаваем за всяка
аудитория и лесно се адаптира към всяка ситуация и към всеки
вид стока, услуга или личност, дори и при покупката на
лекарства:
 Да бъдем или да не бъдем жертва на вирусите?
„Герисан“ – за безоблачни и безболестни дни.
Цитатът е променен, но е разпознаваем, като се използват
глаголни форми в множествено число за по-силно приобщаване и
ангажиране на аудиторията с посланието, а по този начин новият
смисъл се нагажда и към спецификата на рекламирания продукт.
Вплетени са и още две словесни игри – анафора чрез повторение
на представката без- в двете прилагателни, второто от които
представлява в същото време и оказионалния неологизъм
(безболестни). Комизмът при използването на цитата с нова
граматична структура, произтича от факта, че съдбоносният в
произведението избор да продължиш да живееш или да се
откажеш, е сведен до избора дали да си купиш нещо или не. Като
се има предвид комерсиалността на днешното общество, лишено
от идеалите на миналото, адаптирането на точно този цитат никак
не изглежда странно, защото покупката за много хора за
съжаление има приоритетно значение пред много други
проблеми.
Друг популярен цитат на Шекспир „Животът е театър
и всички сме актьори в него [...]“ или „Светът е сцена, на която
всеки играе отредената му роля.“ („Веницианският търговец“),
както и заглавието на Шекспировата комедия „Както ви се
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харесва“ също са много използваеми с известни вариации като
рекламни слогани:
 Животът е сцена, уверено се движим. Животът е
сцена, свободни сме. (джингъл към музикален видеоклип
за превръзки „Allways“)
 Wie es euch gefällt.“ (бълг. „Както ви се харесва“ за
реклама на фирма „Jawa“ за софтуерни продукти)
От френската литература най-използван и многократно
повтарян и в български, и в немски реклами е популярният девиз
на мускетарите под формата на хиазъм „Един за всички, всички
за един!“ от романа на Дюма „Тримата мускетари“, не само
поради особената си популярност, а и поради етичния си
контекст, с който се асоциират мъжко приятелство и вярност към
делото:
 Тайлол хот – един за всички, всички за един.
 Einer für alle – Jägermeister-Kräuter-Likör für alle
Personen und Gelegenheiten.
Aко цитат, заглавие или литературен герой може да се
асоциира с фирмената марка, това е разбира се добро попадение и
стратегия за запаметяване името на фирмата или марката,
какъвто е случаят с търсеното съвпадение на имената на немската
оптичнана фирма „Robinson“ и литературния герой на Даниел
Дефо. Освен това в играта се включва и розовият цвят като
символ на щастие, както и идеоматичния израз да гледащ през
розови очила :
 Rosa. Rote Brille seit Robinson. Robinson – Zeit für
Gefühle. (бълг. Розово. Червени очила от времето на
Робинзон до днес. „Робинзон“ - време е за чувства.)
Цитирането на откъси от библията също не е загубило
своята популярност с времето в немската реклама, но днес
библейските мъдрости вече са променени с комерсиална цел,
както е в рекламата на списание „Wirtschaftswoche“, където се
използва в пародиран вид една от десетте божи заповеди:
 Du sollst begehren deines Nächsten Marktanteil“
(бълг. Пожелай пазарния дял на ближния си), парафраза
от библейския цитат [...] „Du sollst nicht begehren deines
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Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magt, Ochsen, Esel, noch
alles, was sein ist.“ [Das 5. Buch Mose, 5:18 [21]199
Дори само една библейска дума може да бъде използвана
много креативно в рекламата с цел предаване на емоция,
възхищение или учудване. Алелуя е възклицанието, с което се
възхваляват качествата и скоростта на новия модел „Mercedes Benz“ SL 63 AMG, повече не е нужно. Но за по-сигурно се
прибавя и още една словесна игра на фонетичен принцип с
използване на алитерация на фона на изображението на
автомобила:
 KM/ halleluja! Der neue SL 63 AMG. Athlet, Ästhet.
[Fokus, 14/2012]
Успешна словесна игра се получава и при заимстване на
отделни запомнящи се лексикални елементи или пренасяне на
цяла синтактична структура от популярни филми или техни
заглавия от близкото минало:
 Моята секси, градска, лека, моята Coca-Cola
light. Тя избра своя лайтмотив [билборд, асоциация с
филма „Секса и града”, 2007]
Във второто изречение на слогана е използвана словесна
игра на ниво отделна дума, където се играе на три езика с
еднаквото звучение и различното значение на немската дума
Leitmotiv, българската заемка от немски със същото значение и
английската light, нагодена към марковото име и спецификата на
напитката (бълг. Тя избра своя лаитмотив.)
Следващата реклама представлява алюзия към филма от
60-те „Manche mögen’s heiß“ (бълг. Някои го предпочитат
горещо) с Мерилин Монро:
 Manche mögen’s sicher. („VW Polo“) (бълг. Някои
го предпочитат сигурно.)
Дори и текстове на отминали, но незабравени шлагери,
могат да се првърнат в извор на цитати за рекламни клипове,
199

„Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си.
Нито нивата му, нито роба му, нито робинята му, ни вола му, ни осела му,
(нито никакъв негов добитък), нито нещо друго, което е на ближния ти.“
[Пета книга Мойсеева – Второзаконие 5:7 [21]
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напр. старият български шлагер от 60-те „Прекрасен звук“ на Леа
Иванова, възпяващ шепота на влюбените в пролетните вечери в
парка, се превръща с адаптиран текст във фон за рекламата на
банка, мълвата за чийто нисък лихвен процент се разнася също
така бързо и безпрепятствено. Според Яних в някои случаи дори
може да се разграничи категорията „музикален намек или
подсещане“ [Janich 2005: 176].
Докато вече цитираните примери се отнасяха към
конкретни по-малко или повече познати текстове, може да се
използва и друг подход със синкретичен характер, базиращ се на
съчетанието на различни текстови модели, чието присъствие е
изненадващо и необичайно за рекламата. Това не е случайно, а е
преднамерено търсен ефект, той може да бъде подкрепен и от
визуални компоненти като изображения, нестандартна
типография, цветове и др. Нина Яних разграничава в този аспект
още една подгрупа в рамките на интертекстуалните игри в
рекламата, която нарича Kontextspiele (бълг. контекстуални
игри). Те са също видове словесни игри, защото основният им
инструмент е словото, подпомогнато в някои случаи и от други
невербални средства. Те са под силното влияние на
интертекстуалността, като за инструмент се използва
интертекстуалният намек, но се отличават от предишните
изброени по това, че са ”игри, при които се нарушават
очакванията
на
реципиентите,
отнасящи
се
до
взаимосвързаността между съдържанието на текста и контекста,
респ. ситуацията или текстовия вид” [срав. Яних, 2005: 152)].
Такива особени случаи реклама възникват, когато са налице
интертекстуални референции между различни текстови видове и
като краен резултат се получава смесица от различни по вид
текстове, нехарактерни за рекламния стил, напр. рекламата е
оформена като писмо, редакционна статия, вестникарска обява за
предлагане на жилище или търсене на партньор, но те са преди
всичко словесни игри в общ смисъл, а не самостоятелна рекламна
стратегия.
Следващите три примера илюстрират този тип словесни
игри, насочени към качествата на рекламирания продукт, като
оформлението на първата реклама е в стила на обява за малко
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жилище, втората реклама представлява табло за очен преглед, а
третият видеоклип звучи като лекарска диагноза.

Appartement, ca. 63 m, Schlafz., Gästez., Gr.
Abstellraum. Warm, möbiliert und ab sofort. („RenaultTwingo“) (бълг. Апартамент, ≈ 63 кв. м., спалня, гостна,
килер. Топъл, мебелиран, дава се веднага.)

11% ОЧЕвадна лихва за второто тримесечие, 7%
лихва за първото тримесечие за депозити в лева.
(„Райфайзен Банк“) (изобр. 1.)

М-Тел актив води до пристрастяване.
Рекламата на „Renault-Twingo“ напомня чрез избора на
лексика, интерпунктуацията и общото оформление на текста за
вестникарска обява за предлагано жилище под наем, но не
включва информация за неговите особености според
очакванията, а изтъква предимствата на малък практичен
автомобил като компактност, удобство, достатъчно полезна площ
въпреки малкия обем, както и достъпност на момента.
Рекламата на „Райфайзен Банк“ разчита на типографското
оформление. Посланието се разкрива чрез интерференцията на
визуалната и словесната знакови системи, или комбинацията
между образ и текст, като и двете играят равностойни роли.
Изображението представлява табло с различни по големина
букви, разположени на пръв поглед хаотично и без определена
закономерност, както е на таблото в кабинета на офталмолога, с
което той си служи, за да определи състоянието на зрението на
пациента. Играта се състои в това, че при повторно взиране вече
се забелязва свързан текст с рекламно послание, което не само
рекламира, но дава и специализирана, сравнително подробна
информация за условията на депозита. Освен това игрово се
използва и типографията с различната големина на буквите и
образуваните думи, както и различното удебеляване, зависещи от
важността на информацията. В дадения случай роля играе и
липсата на препинателни знаци в текста, както и на отчетливи
интервали между думите, за да се имитира лекарското табло.
Този начин на изписване на текста в действителност затруднява в
известна степен реципиента, но в последствие разкодирането
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носи по-голямо удоволетворение и неизбежно се поражда
мисълта за оригиналност на рекламата.
Третият рекламен текст съчетава две интертекстуални
игри: веднъж слоганът е оформен като част от психиатрична
диагноза или предупреждение за опасности върху лекарствена
опаковка и втори път името на персонажа в бяла престилка д-р
Маус, визията и поведението му, както и типичният дрезгав глас
насочват към популярния американски сериал „Д-р Хаус“.
В немски списания често се срещат реклами, напомнящи
по своя строеж и типография на репортажи или на откъси от
енциклопедия. Някои от тях са толково умело подобие на други
текстови видове, че само изписаната с дребен шрифт дума
Werbung (бълг. реклама) в началото ни помага да разпознаем
текста действително като реклама. В следващия пример от този
тип се преплита умело и още една словесна игра на лексикална
основа. Подчертаната дума Schweppsouette, която играе ролята
на заглавие на рекламния текст, се възприема като ключова дума
в справочник, речник или инциклопедия и представлява от
лингвистична гледна точка оказионален неологизъм, съставен от
името на продукта и наставка, свързана в паметта на потребителя
с представата за старинни дворцови танци и кралски особи, за
което в остроумно-шеговита форма ни информира и самият текст
на рекламата :
 Schweppsouette (frz.; -suet), (die), höfischer
altfranzösischer Gesellschafts-tanz im 9/8-Takt aus der Zeit
Heinrich des Verschweppten (783-1683), den man heute noch im
Spiegelsaal von Versailles in Anwesenheit des gesamten
diplomatischen Corps um eine riesengroße Flasche Sweppes
Tonic Water herum tanzen sieht.
(бълг. : фр.; -suet, ж. р., стар дворцов френски танц
в такт 9/8 от времето на Хайнрих Швепски, който може
да се види и днес още да танцува в голямата огледална зала
на Версай в обкръжението на своя Дипломатически корпус
около една огромна бутилка със Швепс Тоник.)
Използването на цитати в рекламата носи дивиденти не
само за рекламирания продукт, но остроумните словесни игри на
тази основа спомагат за нов ренесанс и популяризиране на
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класиците или на позабравени мъдрости от библията, които не
рядко се превръщат дори и в любими фрази от разговорния език.
Примерите показват, че те се прилагат както в немски, така и в
български рекламни текстове. Различните модели цитиране са
представени също така и в двата рекламни дискурса, като в
българския преобладава намека за референтния текст без да се
споменава източника и автора, а в немски реклами се срещат и
цитати от значими за продукта или фирмата личности с
експлицитно изписване на техните имена. В немските реклами
любимите цитирани автори са Гьоте и Шилер, а в българските класиците имат равномерно разпределено представителство.
Цитати от библиата, както и от български автори, на бяха открити
в български рекламни текстове. Използването на цитати в
рекламата се различава от включването на контекстуални игри,
но общото между двата вида словесни игри е, че на лице е вид
пренос: при първите на конкретен текст, а при вторите на
специфични текстови характеристики. Вторият вид игри са порядко използвани, но внасят разнообразие и са белег за
креативност и в двата рекламни дискурса.
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Метафорика на водата в българската, немската
и турската фразеология и паремиология
Севгинар Ибрям
The Metaphorics of Water in Bulgarian, German
and Turkish Phraseology and Paremiology
Sevginar Ibryam
Abstract: This paper focuses on the metaphorics of water in
phraseology and paremiology. It discusses the semantic dimension of
conceptual metaphor of water. The diversity of metaphorical images
reveals two symbolic meanings of water that are fundamental and
opposite at the same time, namely positive and negative.
On the one hand, the clear running water is considered to be the
main source of life and the promising beginning that purifies, heals, and
brings luck and happiness. On the other hand, the impure and stagnant
water brings misfortune and is associated with laziness and betrayal.
Generally speaking, it is associated with negative personal qualities.
Keywords: water, meanings of “water”, conceptual metaphor,
human's character

Настоящият доклад има за обект на изследване български,
немски и турски фразеологизми, пословици и поговорки с
метафорична употреба на вода, при което се представя тяхната
употреба в съврременния медиен дискурс с оглед на въпроса за
тяхната актуалност и популярност.
Античните поетики и реторики приписват две основни
функции на метафората: образност и убеждаване. Аристотел
[1975: 91] пръв дефинира метафората в „За поетическото
изкуство“ като „пренасяне на чуждо име върху даден предмет –
или от род върху вид, или от вид върху род, или от вид върху
друг вид, или по аналогия“ и я разглежда по-подробно в
Реториката, изтъквайки, че тя притежава във висша степен,
яснота, приятност и уникалност.
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Според Исак Паси [2001: 11] древногръцкият философ
визира литературната метафора, която не всеки умее да
сътвори.
Всъщност всеки човек притежава умението да улавя
прилики, както и възможности за разширяване и обогатяване на
това умение в процеса на натрупване на индивидуален опит.200 В
този смисъл метафората представлява когнитивен инструмент за
разбиране на непознатото. Този възглед се утвърждава в началото
на ХIХ век. В края на ХХ век и началото на ХХI век тези идеи се
застъпват от представителите на когнитивната наука. От особено
значение тук са имената на Джордж Лейкъф и Марк Джонсън.
Според тях метафоризирането е процес, при който една
абстрактна същност се предава с помощта на конкретен сетивен
образ с цел художествено въздействие. С други думи казано –
става дума за пренасяне на познание от една област в друга
област, като чрез познатото в конкретния свят се обяснява
непознатото в другия свят [срв. Schmitt 2004]. В „Linguistic
gestalts” [1977, вж. Лакофф 1981] Лейкъф пише, че понятието
гещалт, предложено от него, е доста неопределено и тъкмо тази
неопределеност отговаря на неговите намерения. Той използва
това понятие в смисъла на структури, с помощта на които са
организирани човешките мисли, възприятия и емоции, както и
познавателните процеси и езиковата дейност на човека.
Концептите (понятията) във вътрешния свят на човека най-често
се представят в езика чрез концептуални (понятийни,
когнитивни) метафори, в основата на които лежат идеализирани
когнитивни модели, чрез които може да се характеризира всяка
понятна мисловна структура.
Лейкъф и Джонсън определят концептуалната метафора
като най-важния инструмент на човешкото познание и я
разглеждат като „пренасяне на информация от една област в
друга, от област източник върху област цел, при което се
200 Паси отбелязва, че главното условие за създаването на добри

метафори е аналогията - ако тя липсва, те са неуместни. По тази
причина дори названията на предметите трябва да се вземат от сходни
предмети [срв. Паси 2001:13].
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запазват умозаключенията и понякога езиковото представяне”201.
Две много важни качества на метафорите, които изследват
двамата автори, са системността на метафоричните понятия и
осветяването на едни страни и затъмняването на други страни
при осмислянето на нещо ново (най-често абстрактно понятие) по
метафоричен път. Предмет на съвместното им изследване е
взаимовръзката между метафората и човешкото всекидневие и
въздействието на метафората върху него.202
Волф-Андреас Либерт разглежда в „Metaphernbereiche der
deutschen Alltagssprache“ проблематиката на метафоричността от
една страна в американската когнитивна лингвистика, а от друга
страна търси европейските корени в тази област. Според него
метафорите у Лейкъф и Джонсън са емпирични структури и само
в този смисъл се разбира основното твърдение на Лейкъф, че
метафората минава през целия наш всекидневен живот и се
проявява не само в езика, но и в мисленето и действията [срв.
Liebert 1992: 52]. При обзора на европейските теории авторът
отбелязва изследванията на Харалд Вайнрих, въвел термина
Bildfeld (дословно: „поле на картини / образност”) и Йост Трир,
според когото от различни лексикално-семантични полета винаги
могат да се създадат полета източници на метафори
(bildspendende Felder) [срв. Liebert 1992: 85-86].
Тук трябва да споменем и изследването на А. П. Чудинов
(2001) върху употребата на когнитивни метафори в руския
политически дискурс през 90-те години на ХХ век.203
201 В „Metaphors we live by” [1980, вж. Лакофф/Джонсон 1990]
По-долу названията концептуална метафора, когнитивна метафора и
понятийна метафора, респ. понятиен пренос се използват като синоними.
202 Първият пример за анализ на когнитивна метафора в книгата на Лейкъф и
Джонсън е спорът е война (Argument is a war). Анализът обхваща реално
срещащи се всекидневни изказвания, отнасящи се до това, какво правим, като
спорим. Всяко едно изказване разкрива отделен елемент от гещалта война,
напр.: Your claims are indefensible (рус. Ваши утверждения не выдерживают
критики); I’ve never won an argument with him (рус. Я никогда не побеждал в
споре с ним). Оттук следва изводът, че изразът спорът е война спада към
обичайните метафорични названия за действията, които извършваме в спора
[срв. Лакофф/Джонсон 1990].
203 В теоретичната част на изследването си Чудинов отбелязва, че теорията на
регулярната многозначност се занимава със структурно-семантичното описание
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Водата като концептуална метафора включва: линейно
движение със сакрално значение (извор, поток, водопад, езеро,
море / океан) и с нечисто значение (блато / тиня, кал / локва) и
кръгово движение (агрегатни състояния на водата, т.е. течно
състояние – вода, дъжд, роса, капка; твърдо състояние – лед,
сняг, скреж, лавина; газообразно състояние – пара; както и
съответните глаголи).204
Настоящата статия разглежда метафориката на водата във
фразеологията и паремиологията като отправен момент за
осветляването на употребата на водата като концептуална
метафора. Текстовият корпус е ексцерпиран от: Фразеологичен
речник на българския език в 2 тома [БФР]; Български пословици
и поговорки [БПП]; Български пословици [БП]; Duden –
Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten/Wörterbuch der
deutschen [DudenIdiom]; Lexikon der sprichwörterlichen Redensarten
[НФР]; Türkçe Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü [ТФР]; Българонемски фразеологичен речник [БНФР]; Немско-български
фразеологичен речник [НБФР].
По-долу са представени семантичните измерения на
концептуалната метафора вода, нем. Wasser, тур. Su, като
значенията са включени в бинарни опозиции и са подредени в
еквивалентни или сходни по лексикален състав фразеологизми в
трите езика. При липса на такива съответствия са посочени
поотделно устойчивите словосъчетания в съответния език.
Представени са следните значения: ‘добро/добрина, сполука,
успех, щастие/късмет’ – ‘зло/злина, несполука, провал, нещастие’
на езика и в тази насока посочва трудове на Ю.А. Апресян, Д. Н. Шмельов, Л. А.
Новиков, И. А. Стернин и др., а теорията на концептуалната метафора като част
от когнитивната лингвистика е представена (както споменахме по-горе) от
работите на Лейкъф и Джонсън. По-нататък авторът съпоставя семантичноструктурния и когнитивния подход при анализа на метафората по следните
критерии: предмет и цел на анализа; разбиране за значението на думата;
разбиране за семантичната структура на многозначната дума; отношения мужду
значенията на думата; възгледи за метафоричните модели; единици, обхващани
за изследване от всеки подход (срв. Чудинов 2001).
204 Водата като концептуална метафора в немската, българската и турската
култура е предмет на изследване на дисертацията ми, част от която се явява
настоящата статия – С. И.
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(1); ‘(неволно) подкрепям някого’; (неволно) подобрявам нечие
състояние’ – ‘навреждам някому, причинявам злина на някого’
(2); ‘бъбривост; празнословие’ – ‘мълчаливост; притворство’ (3);
‘невинност, честност, порядъчност, искреност’ – ‘неискреност,
хитрост, двуличие, фалшивост’ (4); ‘разумно, смислено
начинание’; ‘усилия, увенчани с успех’ – ‘безсмислено
начинание’; ‘напразни усилия’ (5); ‘преувеличаване’ –
‘омаловажаване’ (6).205
В тези бинарни опозиции ярко проличава универсалното
възприемане на водната стихия в колективните представи като
сакрална, но същевременно и като нечиста сила. Тези представи
изкристализират в редица стари български пословици и
поговорки като:
- Вода и огън са добри слуги, ама са страшни господари /
Огънят и водата са добри слуги, а зли господари [БП: 191; 493];
- И от огън лошо, ама от вода, пази Боже [БП: 337].
- Вода и огън хатър не гледат [вж. БП: 191]; Огън, вода и
смърт хатър не гледат [БПП] / диал. огньо, водата и смъртта
атър не гледат [вж. БП: 191].
При представянето на изразите в турския и немски език, те
са преведени дословно с цел да се получи представа за
ословеното картинно представяне на света в тези култури.
1. ‘добро/добрина, сполука, успех, щастие/късмет’ –
‘зло/злина, несполука, провал, нещастие’
‘добро/добрина, сполука, успех, щастие/късмет’
В българската езикова употреба пожелаването на успех и
късмет може да се изрази с думите: да ти върви по вода! Тук

205 Освен тези значения се наблюдават и други семантични измерения на вода /
Wasser / Su, като ‘разточителство’ – ‘скъперничество’ (напр. Държи пара като
чувал вода, вж. БПП и прен. На водата малко вино туря - за скъперник, вж.
БП:436); ‘трудолюбие’ – ‘мързел’ (напр. мокрите гащи ядат риба, а сухите
ядат пиперки, вж. БПП); ‘богатство’ – ‘бедност’; ‘примирение’ –
‘непримиримост’ (напр. жадният кон и мътна въда пие) и др., които не са
разгледани тук поради регламентирания обем на статията - С. И.
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можем да посочим и ритуалния акт на поливане на вода пред
човек, комуто предстои пътуване или важно събитие.
Подобен символичен акт, поливане на вода след човека,
отправящ се нанякъде, се среща и в турската култура. Изразът на
турски език е su gibi git su gibi gel, дословно „като вода отиди и
като водата се върни”, т.е. така както водата тече, преодолявайки
препятствия, пожелаваме на пътника, поливайки вода след него и
той да отиде и да се върне безпроблемно.
Съответно фразеологизмът върви му като по вода означава
‘има сполука, успех, късмет’ [БНФР: 97]. Интересно е, че в
турския език въпреки наличието на сходния ритуал и пожелание
няма израз с такова значение.
В немската разговорна реч и като моряшки поздрав се
изполва идиомът j-m eine Handbreit Wasser unterm / unter dem Kiel
wünschen, дословно: „пожелавам някому шепа вода под кила на
кораба“, например206:
- „Wünsche Euch viele schöne Törns und immer eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel”;
- „Gut Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel!”;
- „Ich freue mich auf nächste Jahr! Mast- und Schotbruch und
immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel”.
Със същото значение се използва и нем. eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel haben:
- „Der Verband ist eine starke Gemeinschaft, die stets mehr als
nur die berühmte eine Handbreit Wasser unter dem Kiel hat”;
Друг израз в българския език е чувствам се като риба във
вода, ‘чувствам се много добре, удобно’ [БПП], например:
- „Моу: Искам Кристиано да се чувства като риба във вода.
[заглавие; в текста – думи на Жозе Моуриньо:] Трудното за мен е
да създам точна система, в която Роналдо да се чувства като
риба във вода” [18.07.2010, http://www.sportal.bg]

206 Немските примери, ако не е отбелязано друго, са взети от интернетизточниците, посочени в библиографията.
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В немския език дословно еднаквият идиом sich fühlen wie
ein Fisch im Wasser [НБФР: 841] („чувствам се като риба във
вода“) има същото значение:
Сравнението за отлична здравословна кондиция gesund wie
ein Fisch im Wasser sein, дословно „здрав като риба във вода”, е
присъщо само за немската езикова употреба.
Както в българския, така и в немския език се среща
значението ‘нщ. е в полза на някого и му носи успех’, изразено с
еквивалентни изрази:
бълг. това е вода в неговата воденица / мелница - този
израз не се използва в българския медиен дискурс, поразпространен е изразът наливам вода в чужда воденица [вж. 2.
опозиция от доклада].
нем. das ist Wasser auf seine Mühle, например: „Jetzt wird von
staatlicher Seite mit Subventionen und Reglementierungen in den
gerade entstehenden Wettbewerb eingegriffen. Das ist Wasser auf die
Mühlen der Energieriesen, die mit allen Mitteln echten Wettbewerb
verhindern wollen”;
- „Die beiden Bundesländer haben den Staatsschutz
eingeschaltet, und Bayern möchte Scientologen die Anstellung in
öffentlichen Ämtern verbieten. Als generelle Maßnahmen gehen mir
diese eindeutig zu weit. Ein solches Vorgehen ist Wasser auf die
Mühlen von Scientology, welche sich - völlig unberechtigt - bereits mit
den verfolgten Juden im 2. Weltkrieg vergleicht”.
Към периферията на тези значения можем да отнесем и
значението ‘да се зарадвам с добра вест, с хубава новина’: тур.
yüreğine su serpmek, дословно: „напръсквам сърцето си с вода“207.
Както водата, така и Злото в света е неизчерпаемо:
Лошавото и вода не го спира [вж. БП: 411];
Водата и злобата няма да свършат на този свят /диал.
Водата ке са крати, злобата няма да са прекрати [вж. БП: 192]
В турския език срещаме пословицата kanı kanla yumazlar,
kanı suyla yurlar, дословно: „кръвта с кръв не се измива, кръвта се
207 Пример: Bizim nesil sözü, Selma Hanım'ın yüreğine biraz su serpti - Y. K.
Karaosmanoğlu [ТФР].
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измива с вода“, чието значение ‘причиненото зло не може да се
поправи със зло, а само с добрина’ напомня за християнската
максима за отвръщането на злото с добро.
‘зло / злина, несполука, провал, нещастие’
За разлика от попътната вода в благопожеланията, мътната
и „често размъщаната” вода е опасна за здравето и живота на
човека208 - ето защо тук намираме проклятията да го вземе
мътната, да би го взела; вода го отнела, да би го отнела; огин
да го запаля, вода да го отнесе [вж. БП: 249; 191; 493], както и
„леките ругания” да та вземе мътната, да би та взела; зела го
мътната [БП: 230; 249; 325]; и днес се използва ругателното
възклицание Мътните го взели!
Когато човек иска да навреди много на някого, когото
мрази, казва ще го удавя в капка / лъжица вода; диал. да можах,
с една лъжица вода го удаввах [вж. БП: 239], например: „- И още
как! Да има колай, в капка вода ще го удави„ [„Отмъстителят“ от
Цончо Родев – http://chitanka.info/text/22995-otmystiteljat].
В турския език еквивалентен идиом е bir kaşık suda boğmak,
дословно „да го удавиш в лъжица вода“, например: „Karşı taraf
zaten pusuda bekliyor. Seni bir kaşık suda boğacak“ [подзаглавие на
новина
http://www.sondakikavar.com/halk-iceridekileri-kurtarmaoperasyonu-diyor/].
Други турски фразеологизми със сходно значение са:
- Pişmiş aşa su katmak, дословно „да добавиш вода в готова
яхния”, ‘да направиш всичко възможно, за да развалиш
определена работа’;
- Suyu bulandırmak, дословно „замърсяване на водата”,
‘умишлени опити за попречване на дадена работа’.
Човек, претърпял неуспех, го е „отнесла мътната”209 или е
преживял „удар във водата“, нем. ein Schlag ins Wasser [НБФР:
840], ‘неуспех, провал’, например:
Бълг. – примерите в Интернет са с прякото значение на
израза: „Едвам не ме отрови, да го отнесе мътната дано!” („Как
208 Вж. Вода често размъщвана не е за пиене и Видиш ли мътна вода, не я гази
[БП: 182; 191].
209 Вж. Отнесе го мътната [БПП].
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се пръкнали болестите по людете”, българска народна
приказка210)
Нем. - „Wir geben es zu: Die letzte ComParade war finanziell
ein Schlag ins Wasser für die Veranstalter”;
- „Das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit war ein Schlag ins Wasser”.
В турските общностни представи „прекипялата вода”, suyu
ısınmak, е сигнал за предстоящо нещастие или беда, например:
„Suyun Isındı Yerel Medya“ (заглавие от 13.03.2012 г. във
електронна медия211).
Нещо провалено „пада във водата”, нем. ins Wasser fallen,
или водата го отнесла [вж. БП: 191], например:
Бълг. - примерите от съвременната езикова употреба са с
прякото значение на израза:
„Всичкото го отнесла водата.
Съборен е плевникът, минало е покрай нивите” (реплика на мъж
в интервю от новина на интернет-страницата на БНТ от
25.05.2012212);
Нем. – „Unser Plan, bereits vor 08:00 Uhr aufzubrechen, fällt
leider ins Wasser, da wir die Schlüssel für die sanitären Anlagen erst
nach 09:00 Uhr an der Rezeption abgeben können”;
- „Die Strandparty fiel ins Wasser, denn es regnete in
Strömen. Die Veranstaltung fiel buchstäblich ins Wasser”.
Антонимен израз за като риба във вода е като риба на
сухо, ‘чувствам се много зле, дискомфортно’, а тези два израза
най-често се срещат в спортни статии (вж. и примера горе). Един
пример с като риба на сухо е заглавието „Дик Фосбъри: Скачах
като риба, извадена на сухо“ (в интернет-страницата на вестник
„24 часа”213).
В немския език също се среща сходно сравнение, wie ein
Fisch ohne Wasser, дословно: „като риба без вода”, например:

210 http://bezlekarstva.bg/2011/.
211 http://www.hucumhatti.com/2012/03/suyun-isnd-yerel-medya.html.
212 http://bnt.bg/bg/news/view/76784/bedstvashti_sela_v_zlatarica.
213 http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=209808.
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„Wie ein Fisch ohne Wasser“ (заглавие във в-к Vorwärts от
05.04.2008 г214).
В турския език съществува сходен фразеологизъм: kendini
susuz kalmış balik gibi hissetmek215, дословно: „чувствам се като
риба без вода”. Изразът се използва за човек, който има
чувството, че се задушава физически, но се среща също и в
преносна употреба, сходна на тази в другите два езика, например:
„Fotoğrafçı ışıksız kaldığında kendini, susuz kalmış balık gibi
hisseder”216.
Затънал до гуша е човек, който има много проблеми.
Немското съответствие се отнася главно за финансови проблеми:
das Wasser bis zum Hals stehen haben, например: „Der Firma steht
das Wasser bis zum Hals!”. В разговорния език das Wasser steht j-m
bis zum Hals, дословно: „водата му стига до шията” означава
‘преживява проблеми и трудности’.217
Много популярен израз в българския език е пия една
студена вода, респ. изпивам чаша студена вода, ‘оставам
излъган, измамен в надеждите си’, например:
- „Накрая трябваше да изпием тази чаша студена вода. Но
какво да се прави- това е футболът.“ [новина в интернет
страницата на БТВ218];
- “Кой накрая ще пие студена вода“ [заглавие във вестник
Труд
от
13.12.2011
г.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1149228].
Еквивалентен турски израз със същото значение е (bir şeyin)
üstüne bir bardak (soğuk) su içmek, дословно: „да изпиеш студена
вода след нещо провалено“, например:

214 http://www.vorwaerts.de/artikel_archiv/32670/ae-wie-ein-fisch-ohne-wasserae.html.
215 http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=kendini+susuz+
kalm%C4%B1%C5%9F+balik+gibi+hissetmek.
216 http://www.fotograf.com/icerik2_4.asp.
217 Съответно този, който се бори с трудностите и ги преодолява, „се държи над
водата”, нем. sich über Wasser halten.
218 http://www.btv.bg/sport/svetoven-futbol/story/1145670063Kopa_Libertadores_Korintians_izmakna_ravenstvo_sreshtu_Boka_v_parvata_finalna
_sreshta.html
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- „Bize de üstüne bir bardak soğuk su içmek düştü, hepsi bu“
[новина от електронна медия – http://kibristime.com/yazar.asp?
yaziID=2912];
- „Bize de üstüne bir bardak soğuk su içmek kalıyordu“
[новина
от
електронна
медия
http://www.emekliassubaylar.org/component/k2/item/186-sah-ve-matbay-vecdi-gonul-yeni-kabinede-yok?tmpl=component&print=1].
Както при първия член на опозицията, така и тук към
периферията на тези значения можем да причислим значението
‘притеснявам, натъжавам нкг. с лоша новина’: тур. başından aşağı
kaynar sular dökülmek, дословно: „наливам гореща вода върху
някого“.
2. ‘(неволно) подкрепям някого’; (неволно) подобрявам
нечие състояние’ – ‘навреждам някому, причинявам злина на
някого’
‘(неволно) подкрепям някого’; (неволно) подобрявам
нечие състояние’
Със значение ‘(неволно) подкрепям някого’ е българският
фразеологизъм наливам вода в чужда воденица [БНФР: 97],
например: „Четох едни носталгични постове тук от вчера, в
единия коментирах, за другия ме домързя. Пък и за какво да го
правя, да наливам вода в чужда воденица”- коментар в текст със
заглавие „За соца и носталгията”.219
Друг пример: „Дебело искам да подчертая мнението си, че
тези македонци, които считат Герасим Тодоров и неговите
партизани за михайловисти, наливат вода във воденицата на
враговете на Македония”220.
Дословното немско съответствие със същото значение
гласи Wasser auf die Mühlen von jemandem gießen / leiten / tragen,
‘(неволно) подкрепям някого’; (неволно) подобрявам нечие
състояние’. Примерите са главно в политическия и
икономическия дискурс:

219 http://tera.blog.bg/drugi/2011/04/09/za-soca-i-nostalgiiata.725954
220 http://www.narodnavolja.com/articles2009/02/txt21.asp
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- „Der Anschlag vom 13. Dezember auf das Parlament in NeuDelhi hat all jenen Indern Wasser auf die Mühlen geleitet, die in
Pakistan den Todfeind sehen und seine Vernichtung wünschen”;
- „Die Männer um Colin Powell sähen es auch gerne, wenn die
Europäer mehr täten, aber sprechen das lieber nicht laut aus, um nicht
Wasser auf die Mühlen ihrer Gegner zu gießen”;
- „Sie haben mit Ihrer Meldung all jenen Wasser auf die Mühlen
gegeben, die fälschlicherweise behaupten, eine neue Rheinbrücke
führe zwangsläufig zu einer den Flughafen Frankfurt mit dem in Hahn
verbindenden Autobahn quer durch den Rheingau”.
Турската поговорка içtikleri su ayrı gitmemek, дословно
„пият от обща вода“, означава ‘подкрепа между приятели’,
например: „İçtikleri su ayrı gitmez, her derdini onunla paylaşırdı.-H.
Topuz” [ТФР].
‘навреждам някому, причинявам злина на някого’
Лошавото и вода не го спира [вж. БП: 411];
Откак ми отровил сърцето, взел да налива лек на него [вж.
Григоров/Кацаров, 1986];
У Славейков [2004: 191] намираме израза Вода не му дават
да пие с обяснението „от завист или ненавист изключват го от
всичко”221.
Подливат му вода [БПП] - Не може да му подлее вода [вж.
БП: 468];
Мъти му водата [БПП] - Не ми мъти водата, оскубвам ти
брадата [вж. БП: 466];
j-m das Wasser trüben, от баснята „Вълкът и агнето”,
приписвана на Мартин Лутер222
В БФР фигурира фразеологизмът отбивам, отвеждам
водата от воденицата на някого, със значение ‘навреждам
някому’, който се среща
Еквивалентният немски идиом jemandem das Wasser
abgraben [НБФР: 841], ‘навреждам някому; осуетявам нечии

221 Сходен е изразът вода не му дава да пие [вж. БПП].
222 http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/fabeln/martin_luther_fabeln.htm.
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планове’ се употребява главно в политическата и икономическата
сфера:
- „Die Sozialdemokraten haben der PDS das Wasser
abgegraben”;
- „Nur eine gerechte Weltwirtschaftsordnung kann Krieg und
Terror das Wasser abgraben!”;
- „Die Verschuldung muss gestoppt, der Spekulation das Wasser
abgegraben werden!”;
- „Kuba: Dem Privatsektor wird das Wasser abgegraben. Die
neue Politik trifft besonders das private Kleingewerbe und die
selbstständigen Dienstleistungsbetriebe”;
В исторически текстове, във военната сфера и в новини за
криминални престъпления със значение ‘масови убийства,
геноцид’ се използват изразите удави всичко в кръв и кървава
баня [БПП], нем. Blutbad, тур. kan gölü, дословно „кърваво
езеро”, например:
Бълг. „Ислямист заплаши Русия с кървава баня” [заглавие
от 04.08.2012 г., http://www.dnevnik.bg]
Нем. „Drei Jahre später, am 15. Juli 1099, eroberten sie
Jerusalem, nach einem gewaltigen Blutbad” [http://www.spiegel.de]
Тур. „Pakistan kan gölü xvid” [заглавие на клип в
http://www.youtube.com]
В немската разговорна реч се среща многозначният израз em das Wasser im Arsch zum Kochen bringen, дословно: „карам
водата в нечий задник да заври и закипи“, с едно от значенията,
‘ограбвам някого’, например: „So wurde gnadenlos geschliffen, bis
uns, wie es so schön hieß, ‘das Wasser im Arsch kocht’”.
Турската поговорка pişmiş aşa (soğuk) su katmak, дословно:
„да добавиш студена вода във вече готовата яхния“, означава
‘развалям нещо, което вече е почти осъществено; вредя на
някого, за да не успее’ - например: Biz olanca gücümüzle
Batılılaşmaya çalışırken senin bu düşüncelerin pişmiş aşa soğuk su
katıyor [H. E. Adıvar, ТФР].
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3.
‘бъбривост,
притворство’

празнословие’

–

‘мълчаливост,

‘бъбривост, празнословие’
За бъбривеца казваме, че е правен на воденица, респ. баща
му е воденичар или че дрънка като празна воденица; устата му
меле като (празна) воденица; трака като кречетало.
Български примери се срещат най-вече в интернетфорумите, където дрънкането на празната воденица означава
‘говорене на глупости’:
- „брей, че умни са тези шопи! повече такива ни трябват!
умно та дрънка!... дрънка като празна воденица! ако не беше
Костов умнико […]” [текстът е насочен към друг участник във
форума, който осъжда поведението на „Командира” на ДСБ Иван
Костов, http://www.dnes.bg]
В сферата на литературния живот изразът дрънка като
празна воденица има същата конотация:
- „За да обърше поетическата му пот, на не по-малко
запенен кон пристига литературният змей Надежда Искрова.
Която дрънка, бетер празна воденица
[…]” [http://kniginews.com]
Със същото значение се употребява метафорично водопад:
- „Особено спортистите често клонят към безсмислено
дрънкане. Нали сте го виждали: клетият футболист е принуден от
репортерите да направи някакъв анализ на мача. Той всъщност
иска само да каже: „Ами биха ни, това е положението.” Но нали
водещият трябва някак да запълни ефирното време - така се
излива водопад от безсмислици” [http://www.bghelp.net];
В немските колективни представи бъбривостта също се
асоциира с работата на воденицата и с шума от водопада:
- bei ihm geht die Mühle, дословно „при него воденицата
върви”;
- seine Mühle steht selten still, дословно „воденицата му
рядко спира”223.
223 Тези изрази са регистрирани от 1900 г. насам [вж. Wörterbuch der deutschen
Umgangssprache: Mühle 10, 18, S. 18752f.]. Вж. и НБФР, 475, Mühle и БНФР, 98,
воденица.
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- reden /разг. plappern wie ein Wasserfall, дословно „говоря /
бърборя като водопад“, например: „Was ich hier mache:
recherchieren, schreiben, den Leuten das Mikro unter die Nase halten
und natürlich plappern wie ein Wasserfall”, казва модераторрепортер при своето представяне.224
Турската пословица Değirmen iki tastan, muhabbet iki bastan,
дословно „воденицата има два камъка, разговорът има двама
(души)” също е свързана с работата на воденицата, която обаче се
асоциира не с бъбривост, а с разбирателство в комуникацията
(главно между съпрузи или бизнеспартньори) [TФР].
‘мълчаливост; притворство’
С послание „мълчаливите хора са притворни и измамни” е
българската поговорка тихата вода е дълбока [вж. БП:177].
ПРИМЕРИ:
„Нагло! Николета одруса Емилия със седем бона за
хонорар. […] Емилия се възхити на красотата на Николета и не
скри, че за нея ще бъде удоволствие да работи със сландалната
плеймейтка. Радостта й обаче бързо се е изпарила след като
‘тихата вода’ Лозанова се оказала дълбок кладенец и неприятно
изненадала певицата с високия си хонорар” [заглавие и откъс от
02.08.2012 г., liuki.bg/221073/].
След онлайн-статия от 17.06.2012 г. във връзка с
опровержението на проф. Никола Николов от ВТУ, че е взел от
студент подкуп от 500 лв за уреждането на дипломната му
работа, в читателски коментар се казва: „С ‘професора’
следвахме по едно и също време в Академията. Винаги е бил леке
и слагач, както и тиха вода, но дълбока. Абсолютно съм сигурен,
че е просил пари. Казвам просил, защото подлизурко като него не
може и да си поиска като истински мъж […]” [вж.
http://frognews.bg/].
Тихият и потаен човек е тиха вода, нем. er ist ein stilles
Wasser [НБФР: 841]. Немското съответствие stille Wasser sind tief
[НБФР: 841] означава ‘тихите, вглъбени в себе си хора имат
много тайни’; ‘сдържаните, затворени хора имат сложен
224 http://www.radio-wittlich.de/team/Jana_Hausmann-1137.html
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вътрешен живот’; отбелязано е, че изразът се употребява при
неочаквана постъпка на някого.
Подобни послания, „пази се от мълчаливите хора” и „не се
доверявай на мълчаливци”, имат редица пословици в трите
култури:
Бълг. - тихата вода бряг рони225;
- в тиха вода високо поли вдигай / В тихата вода по-високо
поли дигай;
- в тихата вода се крият мамарците [вж. БП: 177];
- Боже опази от вода дълбока, от кривоока и едноока [вж.
БП: 157];
- Бой се от тихата вода [БПП].
Примери:
- „Генералът беше тиха вода, но знаеше много“ [заглавие
във вестник Стандарт от 09.02.2009 г. - http://paper.standartnews.
com/archive/2000/02/09/world/balkani4.htm];
- „Тихата вода е най-дълбока“ [заглавие във вестник Сега –
http://www.segabg.com/article.php?issueid=408&sectionid=9&id=00
003].
Нем. - stillen Wassern (und schweigenden Leuten) ist nicht zu
trauen, дословно „не бива да се доверяваме на тихите води (и на
мълчащите хора)” и Stille Wasser sind tief, дословно „тихите води
са дълбоки“, например „Dann hätte der unscheinbare Pharmakologe
Thomas Kuyper einen perfekten Mord begangen. Soviel Kaltblütigkeit
traut man dem introvertierten Wissenschaftler eigentlich nicht zu.
Oder doch? Stille Wasser sind bekanntlich tief“ [от вестник
Nürnberger Nachrichtenот 29.05.1999 г. - http://www.sprichwortplattform.org/sp/Stille%20Wasser%20sind%20tief].
Тур. - Човек, който не разкрива чувствата си и не говори
много, е по-опасен от човек, който много приказва – тази мисъл
се изразява в тур. adamın yere bakanından, suyun sessiz (yavas)
akanından kork, дословно „бой се от човек, който гледа към
земята, и от тихо (бавно) течащата вода” и suyun yavaş akanından,
225 Намираме тази пословица и в по-новите сборници: Тихата вода брега рони
[вж. Григоров/Кацаров, 1986]. В редица култури се среща този смислообраз на
водата, например: пол. Cicha woda brzegi rwie, дословно: „спокойните води
рушат бреговете” [вж. http://bg.wikiquote.org/wiki/].
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insanın yere bakanından kork, дословно „бой се от бавно течаща
вода и от човек, който гледа само към земята” [TФР], тази
пословица се среща рядко и то предимно в хороскопи, например:
„Sessiz akan sular çok derin olur derler. Su elementi olan Akrep sakin
görüntüsü ile duygularını asla su yüzüne çıkartmaz“ [откъс от
хороскоп за 18.07.2012 г. от вестник Заман – m.gazetevatan.com].
4. ‘невинност, честност, порядъчност, искреност’ –
‘безчестие, неискреност, хитрост, двуличие, фалшивост’
‘невинност, честност, порядъчност, искреност’
Представите за сакралната и очистителна сила на водата са
отразени в тур. zemzem suyu ile yıkanmak, дословно: „да се изкъпя
с благословена вода“, означава ‘нямам никакви грехове, изчистен
от грехове’226.
За откровен и добър човек, който е успял да запази
характера си чист, в турската култура се казва: su katılmamış,
дословно: „не е добавена вода”. Същият израз може да се
използва и със значение ‘изрядна работа’.
‘неискреност, хитрост, двуличие, фалшивост’
Очистителната сила на водата не е достатъчна, за да
„измие” безчестието на човека (лоше име; черно лице), а също
така и злоезичието (лош язик):
Водата всичко измива, лоше име не може и Водата черно
лице не измива [БП: 191];
Водата всичко изпира, освен черно лице и лош язик / диал.
Водата всичко изпира, осем227 черно лице и лош язик [БП: 191] и
вариантна поговорка: Водата всичко измива – само черно лице и
лош език не може [БПП];
Със сходно значение се използват пословиците: Водата
пере всичко освен позора [БПП]; Водата пере сичко, освен
срамът [вж. БП: 192].

226 Пример: Konferansı düzenleyenlerin hepsi, zemzem suyuyla mı yıkanmışlar
sanki? - T. Halman [ТФР].
227 Осем и сем са диалектни дублети за освен.
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Представата за хитър човек отново е свързана с вода: бълг.
диал. воден дявол и дявол из вировете; и дявола би подклал на
леда; и дявола подковава, би подковал (на леда), ‘голям хитрец’.
Прекарва те през морето, да ти не дойде наум за вода /
През вода го превел и вода не му дал [вж. Григоров/Кацаров,
1986], със сходно значение е турският израз suya götürüp susuz
getirmek, дословно „да те заведе до чешмата и да те върне без
вода”.
За обигран човек съществуват изразите врял и кипял; минал
през огън и вода - нем. er ist mit allen Wassern gewaschen.
Знае свиня кладенчева вода [вж. БП: 330];
Девет пъти вода гази и пак сух излиза [вж.
Григоров/Кацаров, 1986]
През водата минал и не се намокрил [вж.
Григоров/Кацаров, 1986]
Следват няколко примера с глаголи: Все отгору плува като
дървено масло / Изплувал отгоре като зехтин. [вж.
Григоров/Кацаров, 1986]
В немския език за обигран и хитър човек се казва mit allen
Wassern gewaschen sein [НБФР: 841], дословно „измит / изпран с
всички води”.
Човек, който се преструва на невинен, „е” чист - света
вода ненапита [БПП] или „чист като прясно паднал сняг, като
светена вода”, нем. rein, wie frisch gefallener Schnee, wie
Weihwasser, например:
Бълг. „Карла Бруни съвсем не е „света вода, ненапита“
[заглавие в електронната медия Клюкинет - http://www.kliuki.net]
Нем.
„Ricky,
Shelley,
George
und
Dave
sind
Grundstücksspekulanten der alten Schule. Verschlagen, trickreich, mit
allen Wassern gewaschen”;
- „Dieses Orchester ist mit allen Wassern gewaschen”;
В турската култура за хитър човек, който “замазва”
положението, давайки си вид на осведомен по всички въпроси, се
използва изразът bin dereden su getirmek / kırk dereden su getirmek,
дословно „от сто реки вода да докараш”, например: „Rıfat Paşa
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gibi terbiyeli bir zat bile bin dereden su getirir, harp siyasetimizi
methederdi” [Y. K. Karaosmanoğlu].
Този израз се употребява и за ситуация, когато някой иска
да убеди някого в нещо и за целта използва всички налични
средства като двуличие, фалшивост. В българската култура със
същите значения е популярен фразеологизмът от сто кладенци
вода да докараш.
Подмолен човек, който крои коварни планове зад гърба на
приятели и познати е като вода под плява [БНФР: 97] или
подлива вода под сеното [вж. БП: 362].
Турска еквивалентна поговорка е saman altından su
yürütmek, дословно: „да прокараш вода под сламата”, означава
‘незабелязано кова интриги, за да навредя на някого’ - например:
„Saman altından su yürüten, ürkek, kaypak görünüşlü insanoğlunu
tanımışlığı var -Y. Kemal [ТФР].
5.‘разумно, смислено начинание’; ‘усилия, увенчани с
успех’ - ‘безсмислено начинание’; ‘напразни усилия’
Тази опозиция съдържа дефицитен положителен член
‘разумно, смислено начинание’; ‘усилия, увенчани с успех’, т.е.
тя съдържа фраземи, подредени изцяло под значенията
‘безсмислено начинание’; ‘напразни усилия’.
В трите езика съществуват формално и смислово еднакви
изрази (1, 2):
1.
Бълг. Носи в решето вода (за жадните) [БПП]228
Тур. kalburla su taşımak, дословно „нося вода със сито” 229;
228 Примери:
- „Не подклаждай огъня, ами го заливай с вода, а вода та в решето носи!“ [от
приказката
Баба
Яга
http://web-design.gymnasiumlom.com/works/03/ra/%C1%E0%E1%E0%20%DF%E3%E0.html]
- „– Дядо, иди да донесеш вода в решетото, че да сготвим ядене“ [Бабиното
прасенце
(българска
народна
приказка)
http://www.znam.bg/com/action/showBookbookID=841&elementID=934368499&se
ctionID=5]
229 Пример: „Kamu çalışanlarına kalburla su taşıyor“ [заглавие във вестник Yeni
meram
от
12.03.2011http://www.yenimeram.com.tr/haberdetay.php?haberID=3002]
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Нем. mit einem Sieb Wasser schöpfen, дословно „греба вода
със сито” 230.
2.
Бълг. Носи вода в реката [БПП] - за този израз липсват
примери в българския медиен дискурс.
Тур. Denize su taşımak231 , дословно „нося вода в морето” 232;
Нем. Wasser in den Rhein tragen / schütten [НБФР: 841],
дословно „нося / изливам вода в Рейн” / Wasser ins Meer tragen
[НБФР: 841], дословно „нося вода в морето“ 233.
Единствено в българския език са регистрирани също и
следните фразеологизми: Направи в водата една дупка [вж. БП:
457]; Да чуками водата в хаван / Кълцай вода в чутура [вж. БП:
253; 252]; Да скълцами вода, па да извадим масло [вж. БП: 252]; В
морета с лъжица вода притуря [БПП].
6. ‘преувеличаване’ – ‘омаловажаване’
Тази опозиция също съдържа дефицитен член
‘омаловажаване’, т.е. представена е само със значение
‘преувеличаване’.
Когато най-малкият проблем се преувеличава и представя
като сериозен проблем, освен много шум за нищо, казваме буря в
чаша вода [БНФР: 97]; немското и турското съответствия със
същото значение са: ein Sturm im Wasserglas [БНФР: 97]; bir
bardak suda fırtına koparmak.

230 Пример: „Mit einem Sieb Wasser schöpfen” [заглавие във вестник Die Welt от
11.03.2006 г. - http://www.welt.de/print-welt/article203313/Mit-einem-Sieb-Wasserschoepfen.html]
231 http://www.lafsozluk.com/2011/03/deniz-ile-ilgili-atasozleri-deyimler-ve.html.
232 Пример: „Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer“ [заглавие
в електронна медия - http://demle.net/s/OS264/]
233 Този израз е аналогичен на израза Еulen nach Athen tragen, дословно „нося
кукумявки в Атина” със значение ‘безсмислено начинание’. Пример: „Ein
deutsches Gedicht schreiben ist wie WASSER INS MEER TRAGEN , Schierenberg,
C“ [заглавие на белетристична книга - http://www.ebay.de/itm/deutsches-Gedichtschreiben-WASSER-INS-MEER-TRAGEN-Schierenberg-C-/251107150698]
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Примерите с този израз в българския, немския и турския
медиен дискурс се отнасят до цялото публично пространство:
политика (1), социална политика и икономика (2), спорт (3) и пр.:
1.
Бълг. „Израел: Спорът с Турция като ‘буря в чаша вода’”
[заглавие от 08.09.2011 г., http://www.vesti.bg]; „Ненужна буря в
чаша вода” [заглавие от 12.04.2009 г., http://frognews.bg] и др.;
Нем. „Berichte über einen solchen Streit innerhalb der SPD
nannte Verheugen im Südwestfunk einen Sturm im Wasserglas”;
Тур. „Bir bardak suyla firtina koptu! TBMM Genel Kurulu’nda
aynen yasalaştırılan şike düzenlemesi görüşmelerinde bir ilk
yaşandı“[заглавие
на
политическа
новина
http://gundem.milliyet.com.tr/bir-bardak-suyla-firtina-koptu/gundem/gundemdetay/11.12.2011/1473844/default.htm]
2.
Бълг. „Буря в чаша вода: Пенсионната възраст и бюджет
2012” [заглавие от 23.11.2011 г., http://www.capital.bg]
Нем: „Übertriebene Befürchtungen? Ein Sturm im Wasserglas?
Vielleicht”;
Тур. „Bir bardak suda fırtına koparılıyor“[заглавие на статия,
коментираща спорния проблем в Турция със забулването и
достъпа
на забулените
жени до университетите
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/10/23/bir_bardak_suda_firtin
a_kopariliyor]
3.
Бълг. „Нонка Матова: Скандал няма, това е буря в чаша
вода. Скандал в спортната стрелба няма. Това е буря в чаша вода.
Така коментира изключването на клуба на Мария Гроздева
Софарма от федерацията Нонка Матова” [заглавие от 20.02.2012
г., http://www.temasport.com]
Нем. „Der hoffnungsvolle Beginn im zweiten Spiel, als Freising
durch Hegen, Ingo Leven und Kota Otsu mit 3:0 in Front ging, erwies
sich schnell als Sturm im Wasserglas”;
Тур. „Futbolumuzda sıra havuz tartışmasına geldi. Bir bardak
suda fırtına koparanlar havuzda ne yapacak derken Fenerbahçe ve
Galatasaray'ın demeç savaşı tatlıya bağlandı“ [подзаглавие на
спортна
новина
-
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http://www.samanyoluhaber.com/spor/Futbolumuzdaki-havuzproblemi/807832/]
Обобщение
Различните примери за метафориката на водата в
българската, немската и турската фразеология и паремиология,
както и за употребата на съответните идиоми в медийния дискурс
свидетелстват за това, че езикът като жив организъм се развива
непрекъснато в процеса на езиковата употреба и комуникация.
Редица пословици и поговорки, регистрирани у Славейков, при
синхронното съвременно разглеждане са непрозирни и не се
употребяват в публичното пространство (в това число и в
медийния дискурс).
От представените семантични измерения на концептуалната
метафора вода, нем. Wasser, тур. su е видна универсалността на
общностните представи за водата, от една страна, като съкрална
сила, която пречиства, лекува, носи щастие и късмет и се свързва
с положителни човешки качества (честност, порядъчност,
искреност). От друга страна, мътната вода като нечиста сила се
асоциира със зло, нещастие и провал и е свързана с отрицателни
качества (притворство, неискреност, хитрост, двуличие) и
действия на човека (навреждане и причиняване на злина,
напразни усилия). Тази универсалност проличава в редица
сходни изрази в трите култури, както и в употребата им в сходни
контексти в медийния дискурс.
Сходствата и различията в лексикалния състав на
фразеологизмите, пословиците и поговорките свидетелстват за
различен начин на живот на трите общности. При това прави
впечатление сходството на не малък брой български и турски
изрази, което свидетелства за исторически обусловеното
съприкосновение между двете общности и за духовното и
езиково им обогатяване вследствие на тази интеркултурна
комуникация.
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Живот между културите
За образа на мигранта в романа на Илия Троянов
Светът е голям и спасение дебне отвсякъде
Снежана Бойчева
Life in-between cultures
The image of the migrant in Ilija Trojanow’s novels
Snezhana Boycheva
Abstract: Migration is an inevitable and irreversible part of the
modern man’s life in the contemporary globalising world. It is also a
prerequisite for the modern man’s successful personal, professional and
social development. The identity of the contemporary man in a mobile
world is largely defined by two factors: by the contact, or clash
respectively, with other cultures, on the one hand, and by the knowledge
of his own cultural appurtenance, on the other. The present article
studies the image of the migrant, passing through various other cultures
(transculturalism) and living together with representatives of other
cultural communities in a multicultural society, like the societies of most
European countries.
Keywords: migration,
multicultural society.

migrant,

identity,

transculturalism,

В съвременния глобализиращ се свят миграцията е
неизбежна част от житейския път на модерния човек и
предпоставка за неговото успешно развитие в личен,
професионален и обществен план. Понятието за миграция като
придвижване в пространството без или с условни граници се
допълва от високо развитите и непрекъснато усъвършенстващи се
информационни технологии, които обуславят виртуалния и
менталния характер на това понятие. Идентичността на
съвременния мобилен човек се определя в голяма степен от два
фактора: от допира, респ. сблъсъка му с други култури, от една
страна, и от паметта за собствената му културна принадлежност,
от друга страна. Образът на мигранта, преминаващ през
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множество други култури (транскултурност) и съжителстващ с
представители на други културни общности в мултикултурното
общество, каквото е обществото в повечето европейски страни, е
централен образ в така наречената мигрантска литература.
Позиционирането на мобилния човек в пространството между
различни култури и неговата акултурация са основни теми в
литературните произведения на писателите мигранти, пишещи
нерядко на езика на приемната култура. В исторически план
темата за формирането на идентичността на личността в
динамичния процес на пътуването и пребиваването в
другокултурна среда се корени в немските билдунгсромани
(Bildungsromane) от XVIII в. (Гьоте, „Вилхелм Майстер – години
на странстване”, Новалис, „Хайнрих фон Офтердинген” и др.). С
оглед на традицията и на белезите на съвремието комплексът
идентичност променя характеристиките си и приема нови
измерения. Като съвкупност от много взаимодействащи си,
променливи и често противоречащи един на друг компоненти,
идентичността не е константна величина, а се разглежда като
процес с отворен край, който практически продължава до края на
житейския път на човека. Идентичността се определя колкото от
културната, националната, социалната, груповата принадлежност
на човека, толкова и от индивидуалната му нагласа, от
собствените житейски приоритети и тяхното реализиране, които
често не съвпадат с приоритети на общността, от която той
произлиза и към която в момента формално се числи. В този
смисъл комплексът идентичност не търпи генерализиращи
обобщения. Интензивните миграционните процеси и все почестите срещи с другостта променят съотношението на влиянието
на изходната култура и чуждите култури върху формирането на
идентичността. Освен това, поради установените до 1989 г.
диктатури в Източна Европа изходната културна общност не
винаги се отъждествява в емоционален план с родната културна
общност. Разбира се, в следствие на дълбоките и отчасти
неосъзнати инкултурационни процеси тя не може да се игнорира.
Връщането към нея под различни форми е част от
преодоляването на личностни кризи, което е също основен мотив
в произведенията на писателите мигранти. И на Изток, и на Запад
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рязко се променя образът на мигранта, възприеман дълги години
в родината като неблагодарник и предател, в чужбина като
бедняк и достоен за съжаление човек, [вж. Weigel 1992: 185], като
„ощетения“ [Ackermann 1985: 23]. Житейският път на мигранта
се превръща от бедствие и незавидна съдба в начин на живот
между културите, в шанс, в потенциал за
свободно
самоопределяне. Конкретни примери за изброените белези на
идентичността в съвременния свят предлагат героите на Илия
Троянов и Димитър Динев, автори, избрали да творят на чужд
език и в условията на другокултурна среда. Неслучайно темата за
идентичността на мобилния човек се появява в литературни
текстове, чиято сюжетна линия е позиционирана в интеркултурен
топос.
Подобно на текстовете на много други автори мигранти,
пишещи на немски език, литературните текстове на Илия
Троянов и Димитър Динев са част от съвременната немска
литература. В литературната теория и рецепция този тип
литература се обозначава с понятието мигрантска литература
(Migrantenliteratur). Понятието мигрантска литература както и
обозначаването на авторите като мигранти отдавна не
съответства както на проблематиката на текстовете, така и на
профила на писателите. И двете понятия са социологически,
политически и съдържателно свръхдетерминирани. Много от
авторите с чужд произход дълги години, отчасти като второ
поколение, живеят и творят не само в немскоезичните страни, но
и в много и различни културни общности по целия свят, с което
придават на понятията миграция и мигрант ново значение. Този
нов семантичен нюанс далеч не се свързва единствено с темата
емиграция и имигранти, които в седемдесетте години на миналия
век по различни причини идват в Германия, и някои от тях
създават литературни текстове на немски език. Често тези
литературни
произведения
се
възприемат
като
вид
инвентаризация на проблемите на имиграцията по пътя на
нейната интеграция в другата културна общност. Като бегълци,
респ. като имигранти на Запад (в Германия и Австрия) попадат
Илия Троянов и Димитър Динев. Като личности и автори и
двамата израстват в условията на другокултурна среда. Тяхното

180

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

развитие е повлияно едновременно от изходната, българската
култура и от други културни общности, в които те живеят и
творят. Троянов пътува и се запознава в дълбочина с различни
културни и религиозни общности както в Европа, така и в
Африка и Азия. „Събирачът на светове” (Der Weltensammler)
Троянов остава верен на космополитното си отношение към света
и живота. Проблематиката на неговите литературни пътеписи
има твърде малко общо със споменатото тематизиране на
обремененото с проблеми ежедневие на имигрантите. Аренс и
Торе обръщат внимание на факта, че авторите мигранти не се
ограничават с темата миграция [вж. Arens 2000: 33] и третират
множество теми и мотиви, които са част от приоритетите на
съвременната немска литература [вж. Thore 2004: 57].
Космополитът Троянов предлага в текстовете си една твърде
важна опция във формирането на идентичността днес –
житейския опит в транскултурното пространство (das Leben im
Zusammenfluss der Kulturen, вж. Trojanow 2009). Литературното
творчество на Троянов е част от така наречената интеркултурна
литература, която в предговора на антологията „Дюнер във
Валхала” (Döner in Walhalla) той сам квалифицира като „другата
немска литература”, сравнявайки я с литературните произведения
на Елиас Канети („canettisch“), роден в България с еврейско
потекло, живял в Лондон, Виена и Цюрих („jüdisch-bulgarischenglisch-wienerischen Züricher Elias Canetti“), [Trojanow 2000: 13].
„Пътуването” през различни култури като начин за себепознание
и себеопределяне, миграцията като основна житейска нагласа на
съвременния човек, чиито основни характеристики са
динамиката, откритостта, различието – това е посланието на
литературните текстове на Троянов. То е облечено в
естетическата форма на литературния пътепис с нетрадиционна
метафорика, които са принос в развитието на литературния
немски език и предпоставка за признанието на писателя в
немскоезичното
културно
пространство.234
Въпреки
234

Троянов е отличен със следните литературни награди: 1995 BertelsmannLiteraturpreis beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb, 1996 Marburger Literaturpreis,
1997 Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt, 2000 Adelbert-vonChamisso-Preis, 2006 Preis der Leipziger Messe, Kategorie Belletristik, 2006 Villa-
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многобройните литературни награди, въпреки признанието и
популярността на автора в немскоезичното културно
пространство, въпреки преводите на български език на „Кучешки
времена” и „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, чиято
екранизацията намери място сред осемте най-добри филми,
номинирани за Оскар, въпреки или точно поради филма на
Троянов за концентрационните лагери в България, писателят е
обект на интерес и изследвания почти единствено от страна на
българските германисти. Българската литературоведска наука и
литературна критика или маргинално го регистрира или напълно
го игнорира. Липсата на интерес към литературните текстове на
Троянов от българска страна би могла да се обясни с
обстоятелството, че те са написани в оригинал на немски език.
По-дълбоката причина за тяхното маргинализиране, за забавянето
на превода им на български език, за отсъстващата рецепция е
фактът, че те са възникнали в чужда езикова и културна среда и
това е личният избор на писателя Троянов. В България се отнасят
меко казано резервирано към подобни явления. Езикът като
медиум на комуникацията има решаваща роля за срещата с
другостта и чуждостта. Докато други белези на чуждото от
етнически, социален, културен и личен характер в контекста на
един и същ език са преодолими, то обратното е трудно
постижимо [вж. Titzman 1999: 102]. Чуждият език и избраната
друга културна и литературна идентичност на авторите от
български произход, какъвто е случаят с Троянов, се възприемат
като форми на интеркултурна и интракултурна чуждост с две
основни последствия: отказ от проблематиката на тези
литературни текстове като нерелевантни за българската културна
общност и резерви по отношение на естетико-художествената
стойност на литературните произведения, написани на чужд език.
Aurora-Stipendium, 2006 Finalist beim Deutschen Buchpreis mit Der
Weltensammler, 2007 Berliner Literaturpreis, 2007 Mainzer Stadtschreiber, 2007 ITB
BuchAward für Gebrauchsanweisung für Indien, 2007 Tübinger Poetik-Dozentur
gemeinsam mit Feridun Zaimoglu, 2009 Preis der Literaturhäuser, 2009 ComburgLiteraturstipendium Schwäbisch Hall, 2009 Longlist des International IMPAC Dublin
Literary Award mit der englischen Übersetzung des Weltensammlers, 2010 WürthPreis für Europäische Literatur, 2010 ITB BuchAward für Kampfabsage, Kategorie
"Kulturen".
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Липчева-Пранджева стига до извода, че закъснялата или
липсващата рецепция на Троянов в България се дължи на
обстоятелството, че „самият Троянов не обвързва нито идеята си
да издава български автори в чужбина, нито превода на романите
си с конкретен идентификационен модел. И никой не очаква от
него подобна стъпка. В многобройните рецензии за творчеството
му българският произход често се отбелязва, но винаги
мимоходом. Той е по-скоро детайл от пъстрото многообразие на
култури, които съвместява авторското му име” [LipcevaPrandzeva 2006: 5]. Усилието за обективна оценка на профила на
Троянов пропада в претенцията за конкретен, разбирай български
идентификационен модел, което се потвърждава по-нататък в
цитата от почти ироничното „никой не очаква това от него”,
последвано от зле скритото огорчение относно липсващия или
мимоходом отбелязания български произход на автора. В
рамките на няколко изречения е концентриран толкова голям
„български” емоционален заряд, че накрая не можем да се
насладим на „пъстрото разнообразие на култури”, където
българската очевидно е само един сегмент. Докато емоцията и
предпочитанието към собствения културен стандарт определя
естетически и литературни стойности, автори като Троянов и
Динев няма как да бъдат популярни и разпознаваеми сред
широката читателска аудитория в България. Подобен е случаят и
с романа на Димитър Динев „Ангелски езици”, преведен на
шведски, норвежки, италиански, руски и др. езици и появил се
едва след това на българската литературна сцена. Общото в
романите на Троянов и Динев е детабуизирането на теми като
темата за осмисляне на диктатурата на комунизма в
посткомунистическа България, което предопредели и продължава
да предопределя „мълчанието” на издатели, на литературната
наука, на литературната критика, на интелектуалци и културни
дейци. Писатели като Троянов и Динев не се приемат като част от
българската национална литература въпреки темите и
произведенията, отнасящи се до паметта, настоящето и бъдещето
на българската културна общност. Пример за коренно различно
отношение към писатели от Източна Европа, пишещи на чужд
език, е възприемането на родената в бившата Чехословакия
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писателка Либуше Моникова в Германия като немска писателка,
в Чехия като чешка авторка, и включването на името й с
подобаващо признание в литературната история на най-новата
чешка литература [вж. Holy 2003: 351]. Това обстоятелство
разделя Източна от Югоизточна Европа (Балканите) в ценностно
и манталитетно отношение. Литературните текстове на Моникова
са преведени на чешки език и се радвата на еднаква популярност
както сред германската така и сред чешката читателска
аудитория.
В последните години българските читатели имаха
възможността да се запознаят с автори като Илия Троянов,
Димитър Динев, Румяна Захариева, Цвета Софрониева и др.
главно благодарение на преводите на техните произведения и
отчасти на организираните литературни четения (Илия
Троянов).235 Голямото предизвикателство към техните читатели е
именно промененият смисъл на понятия като миграция и
мигранти, които те тематизират. В сравнение с миналото
миграцията не е спорадичен случай или характеристика на
относително малка група от хора, а е неотделима част от
житейската нагласа на много хора. „Постепенно тя се превръща в
нещо нормално” [Klüh 2009: 73], в предпоставка и приоритет на
човешкото съществуване. Под миграция се разбире не само
физическото
придвижване
в
пространството,
новите
информационни технологии определят виртуалния и менталния
характер на това явление. Това ново схващане за миграцията
решително повлиява съвременното разбиране за култура и
идентичност. Представата за идентичността като хетерогенен
процес, необвързан с конкретен топос, е отличителен белег на
житейската философия на героите на Троянов, които възприемат
срещата си с другостта не деструктивно, като трагическа съдба и
загуба на идентичността, а по-скоро като шанс и потенциал.
Поводи за срещи с другото и чуждото като гонения, политически
репресии (физически и психически терор в собствената страна,
унижение на човешкото достойнство, бедност, глад) отстъпват
235

Други автори от български произход, които изцяло или отчасти пишат на
немски език са Димитър Инкьов, Мира Ебендорф, Златко Енев, Виктор Пасков.
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място на доброволния и свободен избор за живот в рамките на
различни културни и мултикултурни общности. „Животът в
междинни светове” се превръща постепенно в съдба [Köstlin
2000: 381]. Така наречените „междинни светове” се разглеждат
като възможност за интеркултурно общуване, където човек е
равно отдалечен от собствената и чуждата културна рамка.
Именно тази равноотдалеченост е предоставка за критическо
отношение към собствения културен стандарт и за отвореност
спрямо културните му алтернативи. При това се стимулира
способността на мигранта да формира идентичността си,
оглеждайки се в очите на другите, като запази ценностите на
изходната култура и възприеме стойностно белези от приемната
култура. „Интеркултурната идентичност може да се разглежда
като трета култура, която разкрива повече от една
перспектива, както в изходната, така и в чуждата култура...”
[Barloewen 1993: 308]. Интеркултурната идентичност е резултат и
на естествената потребност на човека да съжителства в повече от
една културна общност. Принадлежността към повече от една
култури не означава загуба на идентичност, а съдържа потенциал
за обогатяване и развитие на личността [вж. Barloewen 1993: 309].
Тя престава да се самозатваря в закостенели представи и
традиции [вж. Bachmann-Medick 1996: 279]. Интеркултурната
идентичност предполага присъствието на елементи от изходната
и приемната култура, тяхното съвместяване и равностойното им
третиране. Подценяването на една от двете култури води до
нихилизъм, недценяването на влиянието на определена културна
общност – до фундаментализъм. И двата феномена противоречат
на идеята за културно многообразие и толерантност в едно
космополитно общество.
Литературните текстове на Илия Троянов предлгат примери
за различни форми и различни нива на съвместяване на
разнокултурни
елементи
в
идентичността.
Някои
идентификационни модели са само загатнати, други са кратко, но
ясно очертани, трети са разгърнати в цялата си комплексност.
Троянов откроява три фактора като определящи в процеса на
формирането на идентичността на своите персонажи: паметта за
миналото, срещата с другото, чуждото и отношението към него.
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На степента и интензивността на въздействие на посочените
фактори се спира анализът на фигури и ситуации в романа на
Троянов.
Яна и Васко Луксов и техният син Александър бягат от
комунистическа България на Запад. Първата среща със Запада ще
ги разочарова. Митът за Запада като рай и патосът на новото
начало много скоро отстъпват място психическия стрес, който
съпътства срещата с чуждото, олицетворено в първите части на
романа от италианската провинция. Първначалните впечатления
от Запада не отговарят на предствата за гланц и ред (едва ли не
всички говорят английски, на всеки ъгъл има полицай).
Провинциална Италия напомня по-скоро за България и Балканите
(„Италия носи дрехи, покрити с кръпки. Недовършени стени
разказват полуистини за своите собственици, в купчините пясък
стърчат лопати като копия, дъски лежат, подредени една върху
друга, разхвърляни една през друга.”, [Светът 70]. Така
наречената нормалност на ежедневието успокоява наивното
въодушевление на българите от новото начало на Запад. Васко и
Яна се различават в отношението си към чуждото. Васко е
адаптивен: въпреки липсващите знания по италиански език той
не губи способността си за комуникация с местните хора, дори
само на паралингвистично ниво. Той е активният, майсторски се
справя с всяка ситуация. Адаптивността си Васко дължи на
възпитанието в семейство, наследник на едри земевладелци,
където социализмът не е успял да убие индивидуалистични
принципи като инициатива, преследване на собствената цел,
самочувствие на личността, определяща сама своите ценности. За
разлика от него Яна е затвореният тип, който избягва близостта
от всякакъв вид, особено физическата близост. Обстоятелството,
че двама младежи сядат до нея на пейка в парк е културен
проблем [вж. Светът 75]. Държанието й издава строго
патриархално и догматично възпитание, изпълнено с
предразсъдъци спрямо другия пол и спрямо всичко несвое, което
тя усеща единствено като заплаха, дори като агресия. Това още
повече я затваря в собствената културна рамка. Троянов очертава
два типа отношение кум чуждостта: прагматичното, активното,
което възприема чуждото като предизвикателство и шанс и
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подозрително-пасивното, което води до самозатваряне и
изолация. Второто състояние много често еволюира и достига
динамиката и отвореността спрямо другото. Такива моментни
състояния българските бегълци изпитват в полицейското
управление, където за първи път се чувстват сигурни и истински
защитени и не се страхуват от насилие, нещо, с което те свързват
органите за вътрешна сигурност в България [вж. Светът 77].
Колко трудно нещо е емпатията, да „влезеш” в другия,
показва общуването на героите с институциите в имигрантския
лагер в Пелферино. Деловото отношение на директора на лагера
при изпълнение на задълженията му се възприема от българите
като липса на емпатия, на съчувствие, дори като безразличие и
пренебрежително отношение към тях. Българинът Богдан, който
работи в лагера като преводач, е в състояние прагматично да
оцени възникналите ситуации, без характерното за българите
драматизиране на положението. Богдан се опитва да посредничи
между емоционалността на българите и деловитостта на
институциите в имигрантския лагер: „Твоето бягство за тебе е
нещо страхотно, ти смяташ така, аз също, но за него (чиновника –
С.Б.) ти си само повторение, години наред той ден след ден
слуша все едно и също...” [Светът 84]. Този дисонанс в
отношението към институциите може да се обясни с това, че в
българската институционална култура твърде голямо значение
имат емоциите, разчита се много често на личните контакти.
Вместо делово отношение и спазване на закона на преден план
излизат лични предпочитания, принадлежност към избрани
социални групи и т.н. Т.е. твърде силен е емоционалният момент
в общуването с публичните структури, което от своя страна е
следствие на тяхната свръхйерархия, отличаваща се с голяма
властова дистанция и доминирана от силни, а понякога и силови,
почти неконтролируеми властови елементи. Всичко това води до
много голяма зависимост на гражданите от определени овластени
лица. Именно тази зависимост предпоставя склонността към
средства и начини за постигане на определена цел, нямащи нищо
общо със закона.
Последващите действия на италианските власти спрямо
българските бежанци (отнемане на паспорта, вземане на пръстови
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отпечатъци) [вж. Светът 84-85] се възприемат от тях като
унижение и отнемане на личностния суверинитет, което от една
страна е разбираемо за подложените на тези процедури, от друга
страна обаче може да се обясни с изложеното по-горе отношение
на българите към властовите структури.
Фрустрацията, която изживяват българите в първата си среща
със Запада, не ги обезокуражава, тъй като алтернативата, както
саркастично я формулира Богдан, е да се върнат в „милата сладка
родина” [Светът 85]. Родината, своето се очертава като
контрапункт на един все още далечен, но възможен човешки
живот.
Преднамереността на българите спрямо циганите, с които
трябва да делят една стая в лагера, разкрива друг момент от
отношението на българите към чуждостта. В много страни, както
и в България циганите са част от интракултурната чуждост и
стават нерядко обект на ксенофобски и националистически
набези, въпреки непрекъснатото повтаряне на фразата, че с турци
и цигани българите от време оно живеят в добросъседство.
Социалните предразсъдъци на българите спрямо циганите
(лошата миризма), както и изолирането им в гета (цигански
махали) ясно се очертават в романа. Богдан се опитва да обясни
несъстоятелността и едностранчивостта на подобна позиция с
факта, че никое мнозинство не може да си представи, че подтиска
малцинствата, винаги се твърди или е валидно обратното,
малцинствата пречат на мнозинството. Мисловното клише, че
другите трябва да се нагодят към „стандарта”, а не „стандартът”
към другите, издига стени между културите. Вземайки повод от
епизода с циганите, Троянов размишлява за генерализирането на
съждения относно определени раси, националности, етноси, напр.
арабите като варвари, без да се имат предвид индивидуални
качества и особености, с което се пропрява пътя към
предразсъдъците, към демонизирането на определени културни
групи.
Разбирането на Троянов за родното е в контраст с
възпитавания в България и предаван от поколение на поколение
идеал за родина: уникалност и безалтернативност на топоса
родина с неповторимите си природни дадености, с великото си и
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славно минало, където човек се е родил и където се намира
бащината къща, топос, който с нищо не може да се замени.
Очертаният образ на родината произтича от ценностите и
традициите на патриархалното, „уседнало” общество, нищо че
българите, а и много други народи произхождат главно от
номадски култури. Чрез образите на Яна и Васко феноменът
родина придобива характеристики на ментален, емоционален,
интимен топос: родината включва близките, които човек обича,
хората, с които може да бъде щастлив. Щастието според Троянов
не е въпрос на местоживеене, а на себенамиране, където и да е в
големия свят. Тази представа детериториализира родината като
място и културна общност, тъй като в родината като територия и
обществена система човек може да не се чувства щастлив, а
подтиснат, несвободен, репресиран, особено в условията на
диктатура, където управлява страхът.
Страхът, принесен от тоталитарна България, съпътства
героите на Троянов и зад граница, страхът от грешка на всяка
крачка и страхът от повсеместния контрол, дори в рамките на
личното пространство. Страхът и вечната подозрителност карат
Яна да изтръпне от ужас в автобуса, виждайки приближаваща се
към нея жена, която подарява на Алекс бонбон [Светът 105]. Този
страх и липсата на всякакво самочувствие се проявяват и в
магазина, от където Яна и Васко не смеят да излязат без да купят
нещо. Страхът от човека зад тезгяха е за много култури загадка,
не и за българите, преживели празните рафтове на магазините и
опашките от ранни зори за кисело мляко и хляб. Българинът
никога не е бил клиентът-господар в магазина. Обратно, в
България в търговеца е хлябът и ножът.
Срещата на героите с чуждото преминава през фазата на
разграничаването от българския културен стандарт, от българите
в лагера Пелферино и техния манталитет. Очевидна е разликата
между Яна и Васко и техните сънародници, що се отнася до
образование, познания за Запада, езикова и комуникативна
компетентност, способност за възприемане и преосмисляне на
възприетото, самочувствие и чувство за личен суверенитет.
Всеки от героите има собствена история, специфично своя
културна идентичност и е част от многообразието в
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интракултурен план. Общото между тях е житейският им опит в
държавата България. За българите в чужбина не може да се
твърди, че са едно цяло подобно на други етнически групи.
Колективният начин на живот в България малко или много е
следствие на традиции, но е наложен най-вече от практиката на
тоталитарната държава. Много характеристики на българина
говорят
в
полза
на
неговата
принадлежност
към
индивидуалистичния тип култура. Например в исторически план
отношението на българина към съседите не е еднозначно
интегративно. От една страна малките вратички на оградите, така
наречените комшулуци, са символ на добросъседство и доверие
към другия, в същото време за педя земя покрай същите тези
огради се водят войни.
Отношението между българите зад граница не показва
характеристиките на колективистичния тип култура. Напротив, в
чужбина българите се дистанцират от своите сънародници,
избягват ги, а в някои случаи предпочитат да премълчат и дори да
отрекат националната си принадлежност. Разбира се подобно
отношение не може да се генерализира и еднозначно да се
оценява негативно. То е и знак за изключителната способност на
българите да се интегрират успешно в западния свят, където
индивидуализмът, суверенитетът и неприкосновеността на
личното пространство са част от ценностната система.
Първият сблъсък на Яна и Васко с българския манталитет
е срещата им с Борис, чието поведение може да се окачестви като
примитивно, просташко и расистко. Борис не прави разлика
между араби и унгарци, но определя всички вкупом като варвари.
Пътува без билет с безапелационното оправданието „богатият
Запад да плаща за нас, бедни, беззащитни, закъсали имигранти“
[Светът 105] и непрекъснато се изживява като жертва. Неговата
житейска философия: Целият свят е ми е виновен, всички са ми
длъжни ще се стори познат на много българи. Дистанцирането на
Яна и Васко от „креатури” [Светът 105] като Борис е по-скоро
литературна хипербола предвид това, че поведение като това на
Борис бива често не само търпяно, но и толерерирано в България.
Този тип манталитет Богдан разпознава и коментира като
следствие на българската политическа култура и система, където
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поемането на отговорността за собствената съдба дълги години
бе делегирано на държавата-настойник, а отделният субект бе
инфантилизиран до степен на обезличаване и липса на всякаква
инициатива. Тази целенасочена „политика” обслужва и осигурява
държавната хегемония и в последна сметка авторитарността и
диктатурата. В този смисъл „животът в условията на диктатура,
независимо дали си преследван или не, сам по себе си е
достатъчна причина за бягството на Запад” [Klüh 2009: 156].
Трима герои в романа демонстрират начин на живот, на
мислене и чувстване, характерен за споменатото трето
пространство между културите: Богдан, Мирко и Топко. Мирко
притежава кръчма в Италия, но единственото, което го свързва с
родовата традиция е производството на ракия и вино по стара
семейна рецепта. Топко, таксиметровият шофьор, с който Алекс
и бай Дан се срещат в Америка, също успешно се интегрира в
приемната култура. Не израстването в социалната йерархия е
важна за него, а шансът да „спечелиш” от това, че можеш да
изживееш многообразието на този „Биг свят” [Светът 218].
Представените от Троянов „български съдби” очертават
скала на разнообразни, понякога диаметрално противоположни
възможности. Общото между тях е потенциалът на отделния
човек да се отдалечи от стереотипа на своето и от клишето на
масата. Бягството зад граница освен всичко друго е и доказване
на лични качества и убеждения: „Има живот и след поражението”
[Светът 100]. Животът зад граница не се свързва непременно с
носталгия, разпад и депресии, каквато обикновено е представата
за емиграцията. Дори да не се сбъднат всички планове и блянове
(Гранд Стоян, Иво Чикагото) си заслужава човек да се възползва
от шанса да замени съществуването с живот.
Завръщане в една чужда страна236
Пътят от Запад на Изток, обратно към корените,
извървява главният герой Александър, след като е загубил
236

Подзаглавие на втората книга на Троянов за България Кучешки времена.
Trojanow, Ilija (1999): Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land, München;
Wien: Hanser.
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родителите си в автомобилна катастрофа. Заедно с кръстника си
бай Дан той предприема пътуване на колело до България.
Структурно и стилистично тази част на романа отразява
схващането на Троянов за родната култура, която не е
непременно тъждествена с националната. Разказвачът сменя
непрекъснато ракурсите на повествованието, редувайки
историята на семейството на Александър с моменти от неговото
настояще. Похватът не е случаен, основен мотив при Троянов е
релативирането на значението на миналото във формирането на
идентичността. България е представена по-скоро като място,
където Александър е роден. България не е онази страна, която
обикновено патетично и много често голословно се възхвалява
като родина. Немският език прави това разграничение между
двете понятия – Herkunftsland (страна на произхода) и Heimatland
(родина). Първото е предопределено, второто може да бъде
резултат на субективен избор.
От друга страна идентичността е немислима без
позоваване на корените. Корените, родното Троянов асоциира със
спомените за близки и любими хора, с определени любими
предмети, с чувства, възприятия, усещания. Миризмата на
шарена сол връща Александър към миналото, към детството с
намазана филия хляб, към баба Слатка [вж. Светът 31]. В
спомените на Алекс доминира усещането, че се връща у дома,
при мама. Т.е. родното добива личен, интимен характер, няма
нищо общо с голямата, славна национална история и не е
непременно териториално обвързано. Детските спомени като
началото на изграждане на идентичността не се тълкуват
единствено в контекста на носталгията, а като връщане на човек
към самия себе си. Контрастът между топлината на детския
спомен и депресиите на Александър в настоящето потвърждават
тезата за пътуването към детството като спасение. Бай Дан
подтиква и съпровожда Алекс в това пътуване като се опитва да
го научи на изкуството да живее. То включва два основни
компонента: пътуването и играта [вж. Steinecke, 1999: 147].
Самият бай Дан, учителят, е авантюрист, нестандартна личност,
образован, полиглот, с богат житейски опит, включително като
бивш затворник, „играч” в живота, космополит. Със себе си той
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винаги носи „затворена дървена кутия, пуловете и заровете,
кръщелно свитедетелство и кинжал“ [Светът 150]. Бай Дан
напомня, а в някои отношения контрастира с фигурата на
Алековия бай Ганьо: вместо розово масло той носи зарове в
торбата, вместо хляб, сирене и лук – кръщелно свидетелство,
кинжалът, ножът присъства обаче и в двата случая. Предметите,
които носи бай Ганьо, го характеризират като типичен български
национален герой, предметите, които носи бай Дан,
символизират по-скоро индивидуалност (кръщелно свидетелство)
и нетрадиционно авантюристично отношение към живота
(заровете, играта). Патриотичните възгласи на бай Ганьо „Булгар,
булгар” отстъпват място на елегантното, фино, шармантно,
емпатично отношение към света у бай Дан. Докато Алековият
герой, биейки се шумно в гърдите, олицетворява българщината,
бай Дан непрекъснато предизвиква съдбата в нови и нови
житейски ситуации,
адаптирайки се към други културни
общности. Бай Дан не инструментализира срещата си с
чуждостта за да черпи облаги като героят на Алеко. Общото
между двете фигури обаче е това, че те никога не се предават,
играят „играта” докрай и неотклонно преследват целта си. Да
продължаваш пътя си, да издържиш и никога да не се предаваш,
са качества, които бай Дан се опитва да култивира у Алекс,
придружавайки го в пътуването му към България. Те са важни
според Троянов, а не самото завръщане в България, защото
произходът, миналото на човека е само един от многото фактори,
формиращи идентичността. С този си възглед Троянов ревизира
разбирането за „решаващата роля на миналото” в настоящето и
бъдещето
на
личността,
много
разпространено
в
колективистичния тип култури. Тезата за комплексния характер
на идентификационните модели се потвърждава от съвременното
динамично развитие на света, от интензивните миграционни
процеси, случващи се не единствено по силата на принудата, а по
волята и в съответствие с потребностите на модерния човек.
Основата на това ново отношение към родното и чуждото
Троянов съзира първо в исторически предпоставената
хибридност на всяка една култура (няма чисти култури поради

193

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

непрекъснатото им взаимодействие) и второ в конфлуентността
на културите (вливането им една в друга) [вж. Trojanow 2007].
Това, което най-много ме интересува, е това, което
наричам конфлуентност. Мисля, че класическото и
хомогенното са всъщност следствие на хибридното, което
сме изтрили от паметта си [Trojanow, цитат по Kellermann
2006: 9].
Анализът на героите на Троянов в контекста на
формиране на тяхната идентичност показа следното:
1.
Културната идентичност на човека не е непременно
обвързана
с
етническата,
националната
и
териториалната принадлежност. Тя е обусловена в
голяма степен от субективното отношение към света
и живота („играта” на живота). Делът на изходната,
родната култура във формирането на идентичността
не може да се игнорира. Тя е част от калейдоскопа
идентифициращи фактори.
2.
Образът на мигранта, който в комунистическа
България се отъждествяваше с предателя и с
неблагодарника, а в Западна Европа с бедняка и
несретника, добива днес нови характеристики.
Житейският път на мигранта потенциално и реално
съдържа в себе си шанса да излезеш от стандарта на
своето и да изживееш света в неговото културно
многообразие. Този път на свободно самоопределяне
извън рамките на собствения културен стандарт
(животът между културите) все повече се очертава
като алтернатива и всеобща близка перспектива в
модерния свят.
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Метафора в един от газeлите на Нефи.
Паяжина на смисъла
Татяна Чалъкова, Вежди Хасан
The metaphor in a Nefi’s ghazal.
Grace and web of meanings
Tatyana Chalakova, Vezhdi Hasan
Abstract: This report will examine the symbols of the cup and the
crown in a Nefi’s ghazal. These symbols serve as a basis of an antithesis a mirror metaphor building the internal structure of the ghazal. A
reconstruction of the cultural and historical background was made to
help the antithesis comprehension. The overcoming of the ghazal
antithesis is achieved through the notion of emptiness as something
filled with the potency of the non-manifested based upon the
interpretation of "emptiness" that "fills" the inverted crown (Taj) and
emptiness of the inverted cup. Elusiveness of the ghazal meaning comes
from the ambiguity of the emptiness of inverted crown and cup
possessed respectively by Sultan Cem and Sultan Edhem, the first of
which is a honourable prisoner who had not achieved his objectives,
while the second was a sultan, who changed his sultan crown to a
dervish "crown" (Taj). Another interpretation is connected with the
Nefi’s interest to the mythological figure of Jamshid/Jemshid shah of the
Pisidian dynasty. According to the legend, he owned a glass that reflected
the entire universe and the destinies of men. The ambiguity and subtlety
of meanings provokes various interpretations, which is one of the ghazal
features that makes perception of a ghazal closer to the perception of
music, painting or hieroglyph. A comparison is made between the inner
form of the word "ghazal" (beauty, grace, love, web) and its semiotic
structure.
Keywords: Cup, crown, metaphor, ghazal, Nef’i, web, meaning
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С моите стихове предавам такива мисли,
че целият ум на света не би го достигнал.
Юмер Нефи, ХVІІ век

За живота и личността на Юмер Нефи се знае много
малко. Сведенията за него са ограничени. В историческите
извори се споменава като Юмер Бей и Нефи Юмер Ефенди. В
печата му е издълбано: “Muhteri‘i tarz-ı bedayi-eser Nafık-ı esrar-ı
İlahı Ömer” [Тевфик: 1305 по хиджра] (Творецът на редки
шедьоври, изричащият божествени тайни - Юмер).
Литературното наследство на Нефи не е голямо по обем: то се
състои от два дивана (на турски и персийски език), сборник от
сатири “Сихамъ каза” (Стрели на съдбата) и неголямата поема
“Сакинаме” (Виночерпецът), като поемата не е издадена нито
веднъж. По форма тя е теркиби бенд 237 и главната тема в нея е
възхваляването на чашата за вино.
Диванът на османотурски език включва шестдесет и две
касидета238, един теркиби бенд, две къти239, пет рубаита240 и сто
тридесет и четири газела.
Жанрът на газела се формира към ХІ век, когато се
развива и се разширява нейната тематиката и започва
канонизация на нейната форма. Освен темата за любовта се
237

Теркиби бенд съдържа от пет до седемнадесет бенда. Всеки бенд се състои от
хане и васъта, като васъта не се повтаря в края на всяка строфа, а варира,
важното е да има рима (aa, ba, ca, .., kk; aa, ba, ca,...,lk). Според римуването си
наподобяват газел. Повечето бендове са съставени от седем-осем бейта.
Понякога всички бейтове в хане са римувани по между си. От своя страна
васъта представлява един единствен бейт. Стиховете в нея се римуват помежду
си. Частта васъта задължително идва след всяко хане и се променя след всеки
бенд. Теркиби бенд е подходящ за поучителни и сатирични стихотворения.
238
Касиде се характеризира с по-голям обем (до 200 бейта), с римуване по тип
„aa ba ca da…” и композиция от пет части: лирическо встъпление (насиб),
описание на нещо (васф), пътешествие на поета (рахил), възхвала (касд),
самовъзхвала (фахр).
4 Структурата на къта е: a, x, a, x. Обикновено се състои от два бейта, но се
срещат и с три и повече бейта. Много често я сравняват с газел, на който липсва
първия бейт.
240
Рубаи са лирични стихотворения с философски размисли. Състоят се от
четири стиха – два бейта, които се римуват като ааба, по-рядко aaaa, т.е. 1, 2 и
4 стих, а понякога четирите стиха.

198

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

появяват социални, етични, суфийски и други теми, появяват се и
сатирични газели. За това допринасят Саади, Хафиз, Низами,
Хосров Дехлеви, Джами, Алишер Навои и др поети. Газелът се
състои от двустишия – бейтове и римува по схема аа, ба, ва, га и
т.нат. Първият бейт се нарича матла (от арабски – изгрев на
слънцето и други светила).
В матла двата стихе се римуват. Те съдържат идеята на
творбата, коята се развива в следващите бейтове като последният
бейт - макта може да съдържа името/псевдоним на автора.
Жанрът на газела се формира към ХІ век, когато се развива и се
разширява нейната тематиката и започва канонизация на нейната
форма. Освен темата за любовта се появяват социални, етични,
суфийски и други теми, появяват се и сатирични газели.
За това допринасят Саади, Хафиз, Низами, Хосров Дехлеви,
Джами, Алишер Навои и др поети. Газелът се състои от
двустишия – бейтове и римува по схема аа, ба, ва, га и т.нат.
Първият бейт се нарича матла (от арабски – изгрев на слънцето и
други светила).
В матла двата стихе се римуват. Те съдържат идеята на
творбата, коята се развива в следващите бейтове като последният
бейт - макта може да съдържа името/псевдоним на автора.
В някои от газели се среща двойна матла – римуват се стиховете
от два бейта, което подчертава смисъла на основната идея на
газела. Изящното начало трябва да предизвика желание за
слушане или четене. Изискването за газела е достойното
съдържание да се изразява с достойни средства. Изящният
завършък макта трябва да е разкрасен, бейтът да я е приятен за
слуха, красив по форма и да дава надежда за добро бъдеще. В
някои от газели се среща двойна матла – римуват се стиховете от
два бейта, което подчертава смисъла на основната идея на газела.
Изящното начало трябва да предизвика желание за слушане или
четене. Изискването за газела е достойното съдържание да се
изразява с достойни средства. Изящният завършък макта трябва
да е разкрасен, бейтът да я е приятен за слуха, красив по форма и
да дава надежда за добро бъдеще.
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Освен приоритета „смисъл”, който Нефи цени твърде
много у другите, например у Шейхюлисляма Яхя Ефенди, за
когото пише:
Ey padişeh-i serir-i daniş
Vey husrev-i bar-gah-ı ma’ni
Ей, падишах на трона на знанието.
ей, владетелю на смисловите стихове

За Нефи е важна краткостта на израза. Поетът пише, че
винаги се стреми с малко думи да каже много неща. Избягва
многото слова за нещо, което може да се изкаже с малко думи. И
дори смята, че пространното писане намалява стойността на
произведението:
Dür-i meknun ise de nazmum eger ey Nef'i
Düşirür yine kesada ani ayb-i itnab
Ей, Нефи, стиховете ти са като подредени бисери
многото думи биха намалили стойността им

Нефи, несъмненно е една високообразована личност за
своето време. Към ХVІІ век в Турция съществува система от
образователни структури, въведена от Сюлейман Великолепния,
включваща не само началните училища, но и медресета, в които
се
изучава
граматиката,
метафизиката,
философията,
астрономията и астрологията. Завършилите по-висшите
медресета стават имами или учители [Кинрос 1979].
Предполага се, че Юмер Нефи е роден около 1572 г. в
Хасанкале (сега Пасинлер) в областта Ерзурум [Карахан 1961].
Според Али, бащата на Нефи се казва Мехмед, а дядо му е Мирза
Али Паша. Това е потвърдено по-късно и от откритията на проф.
М. Фахреттин Кързъоглу. Според него, баща му се нарича Шах
Мехмед или Мехмед Бей и през 1560г. е назначен за санджакбей
на Карс, а по-късно от 1580-1584 г. е заемал същата длъжност в
Мъджънгердски санджак. Дядо му Мирза Али Бей е бил
санджакбей на Пасинлер през 1535 – 1538 г. и през 1580 – 1583 г.
Наричал е сина си (бащата на Нефи) Дългадърлу Шахрух Бей
[Кързъоглу 1961: 120]. Известно е, че баща му пише стихове и е
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придворен поет при кримския хан. Макар и обречен на мизерия,
поради това, че бащата е далеч от семейството си, той все пак
завършва образование в Ерзрум. Съдейки по произхода му, и
това, че след завръшването на образование си той е назначен на
длъжност в двореца. Нивото на неговото образование е било
достатъчно високо, т.к. придворните поети са изпълнявали не
само естетически функции, а задължително трябвало да услаждат
интелектуалните потребности на тогавашния елит [Риязи: 1609].
Характерът на неговото образование и информация за
система на образователните структури през втората половина на
ХVІ в., за неговия културен фон и компетенции в различни сфери
на наука, митология и философията позволява да се търсят точно
определени индикатори в текстовете на неговите газели.
Нефи определено проявява интерес към религиознофилософското течение в исляма- суфизма, което прозира в
следните стихове:
Yere değmez ayağim şevk ile raks eylemeden
Feleği bârî bu tekrîb ile etsem pâ-mâl
İhtiyâr elde değil olsam eger dest-efşân
Bu neşât ile semâ etmemege var mı mecâl
Не мога да стъпя на земята без желание да потанцувам
поне по този начин да надделея над съдбата
И да съм стар и да се пръсна като семената
мога ли да остана безразличен и да не се завъртя?

А според Али Нихат Тарлан: “Нефи е поетът, който найсилно е усетил и разгадал Мевляна” [Тарлан 1991]. Нефи не само
възхвалява основателя Мевляна, а се интересува в детайли от
неговата философия. Очевидно е, че той черпи и вдъхновението
си от танцуващите дервиши. В една от своите газели той пише, че
се чувства „като пръстта под краката на Мевляна”. Смята се, че
газелът му с редиф “severim” е назире именно на Шахиди
Мевлеви. Индикаторите за това влияние се прочитат в неговите
бележки в един от ръкописите на дивана, където той споменава,
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че се е вдъхновил от Сабухи Деде, още повече, че заглавието на
един от ръкописите на дивана е Шуараъ Мевлевиян.
Казаното дотук ни убеждава, че в творчеството на Нефи
могат да се очакват индикатори от познанията му в областта на
философията, астрономия и астрология, митология, идеологията
и философията на суфизма. Подобен културен фон е бил
характерен и за поетите - неговите съвременници, както и тези,
които са се превърнали в легенда още по времето на Нефи. Така
Омар Хаям е бил не само поет, но и астроном/астрологпрорицател, под ръководството на който са били съставени
известните «Маликшахски астрономически таблици». В тях се
съдържаха не само названията на звездите, тяхното положение в
съзвездията, но и характерите на хората, родени под съответния
знак, а също така въздействието им върху тях [Звездни
таблици…1962].
Преди да се премине към заявената тема - конкретния
анализ на един от газелите на Нефи, следва да бъдат разгледани
образните му средства.
Газелите, включени в този диван на Нефи, привличат
вниманието на изследователите поради това, че освен
“правилни”, строго съответстващи на каноните, те се отличават с
оригиналност и мистичeн ореол.
Същността на стихотворната форма е тясно свързана със
съдържанието и първоначалния смисъл на самия термин,
вътрешната му форма. Думата „газел” може да означава „сърна”,
но също така „влюбен”. Има данни, че се асоциира и с
"паяжина”. Подобна етимология се предлага и за името „Газали”:
„За прецизността, с която се избират тези поетични псевдоними,
свидетелстват много други асоциации, свързани с тази работа.
Думата "Газали" може да означава и „газела” (общо название на
различни видове антилопи, които на арабски звучат почти като
"влюбен"). Трибуквеният корен Г-З-Д представлява основа на
редица думи, в това число и думата "ГаЗаД", която представлява
класически арабски и персийски технически термин за
обозначаване на любовно стихотворно произведение. Сред други
производни от този корен е и "паяжина" (нещо оплетено), която в
дадения случай говори за нещо, което е резултат на вяра. Тук се
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съдържа намек на известния случай, когато входа в пещерата,
където са се скрили от враговете Мохамед и неговият приятел
Абу-Бакр,
се
оказал
заплетен
от
паяжина
[http://fourthway.narod.ru/suflib/sufee/gazali.htm].
Общото впечатление от газелите наистина се базира
върху усещането за красота и изящество, които едновременно с
това са увличащи, пленяващи като „паяжина”. „Паяжината”
прозира и в нейната структура: повтарящите се и римувани в
определена последователност бейтове. Асоциациите на древните
мислители за същността на природната паяжина свидетелстват за
прозрение за нейната амбивалентна функционалност: скорошните
научни изследвания свидетелстват за това, че основната и
първата й функция е „любовна” и едва на второ място е
функцията на улавяне на други насекоми за изхранване на
семейството. Представлява интерес и фактът, че структурата на
паяжината е близка към съвършенство. В. Б. Вяткин на базата на
математически анализ на структурите на паяжини прави извода,
че: „инстинктивният план на паяците съответства на това
интенцията структурата на паяжина от гледна точка на
съотношението хаос – ред да бъде равновесна. Това се обяснява
от автора с това, че паяците са едни от най-древните обитатели на
нашата планета, и за стотици милиони години еволюция са
постигнали хармонията между хаоса и реда в структурата на
своята паяжина. Авторът (математик!) прави подобен анализ и на
поетичните структури като на най-съвършените текстове,
притежаващи особена красота и хармония на звучене и прави
извод за това, че те също така са близки към информационноентропийно равновесие както и структурата на паяжина [Вяткин
2009]. Така във вътрешната форма на думата газел са залегнали
едновременно идеите за красотата, изяществото, съвършенство и
любовта.
Особеността на въздействието на газелите се състои в
това, че те представляват наслада поради своето съвършенство от
гледна точка на формата и образите, а от друга страна
интелектуална наслада. Това изцяло се препокрива с
художествената страна на метафора и нейната когнитивна
природа. Метафорите се осмислят и емоционално се изживяват
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като образите от един род в образите на друг род. М. Блек
уточнява механизмите на метафоричното мислене по следния
начин «За да функционира метафора, читателят трябва постоянно
да осъзнава разширяване на значенията и да се обръща към
старото и новото значения едновременно» [Блек 1979: 36]. Тази
теория предполага при интерпретация на метафорите в
текстовете на газелите реконструиране на културния фон на
създателя на газелите и техните реципиенти. Именно
благодарение на метафоричността на езика в газели се формира
особен смисъл, който е несъпоставим със смислите, характерни
за логическото мислене. Според Арутюнова метафората не е
съотносима със смисъла, който може да бъде изразен чрез
субектно- предикатни отношения, затова нейното естествено
място е в поетичната реч където нейната цел и формиране на
образ [Арутюнова: 1990: 5-32]. В съвременните изследвания,
посветени на механизмите на метафоричното мислене специално
се подчертава способността на човешкото съзнание да
метафоризира. Повече от това – според него абстрактните
концепти се формират чрез конкретни метафори [Джейнс 1976:
50]. В теоретичните изследвания на метафора е особено важна
интерпретацията й като обособен механизъм на мислене, водещ
към особен тип знание, който не може да бъде достигнат по
пътя на логиката и верификация. Според теория на метафора
като интеракция [Анкерсмит 1993: 15] метафора е резултат от
асоциативно взаимодействие на две образни или понятийни
системи - означаваното и образното средство [Блек 1962:45, 1979:
21; Ричардс 1965: 58]. Така Ричардс смята, че самата мисъл е
метафорична и се развива чрез асоциативно сравнение [Ричардс
1990: 46]. Но сравнение предполага като минимум два обекта.
При процеси на разбиране на определено явление се търси
подходяща метафора, добре познат и свързан с нашите сензорни
усещания образ [Джеймс 1976: 51]. Важно е да се отбележи, че
според теорията на „концептуалното сливане” [Ричардс 1990: 46]
при метафоризация се активират най-малко две зони в главния
мозък, които отговарят за нагледни и абстрактни образи [Turner,
Fauconnier 1998: 133-179]. Подобно е виждането и Арутюнова,
която отбелязва, че при разбиране на новата информация се търси

204

Факултет по хуманитарни науки, том ХІХ А, 2008 г.

ситуация, която най-много съответства на новата, изразена с
метафора [Арутюнова 1990].
Поетичната метафора има своите особености. Първата
особеност касае неравнопоставеност между два смисъла като на
преден план може да бъде както прякото, така и преносното
значение. Донякъде смисълът на метафората е сходен със
смисъла на музиката. Това интуитивно отбелязват авторите,
които изследват поетична метафора. „Смисълът, който е залегнал
в двата образа може бъде равнопоставен или неравнопоставен, а
съотношението между двата смисъла се интепретира като
равновесие или неравновесие, като във втория случай един от
смислите „акомпанира” на другия” [Литературна енциклопедия
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-4342.htm.].
Очевидно, е че в основата на един от механизмите на
създаването на поетичните образи чрез метафора, както и
поетичните образи чрез музикални фигури е залегнала
нелинейността на тяхното създаване и възприятие. Друга
аналогия за нелинейността на възприятие на метафора е
йероглиф. Нелинейността и биполярността на поетичната
метафора според известния руски режисьор С. Айзенштайн е
аналогична на смисла, изразявани от два йероглифа:
"съвкупност... или да се изразим по-добре, съчетание от два
йероглифа от най-елементарния ред се разглежда не като тяхна
сума, а като произведение, т.е. като величина от друго
измерение,
друга
степен…
[Айзенштайн
http://www.metaphor.nsu.ru/eizenstein_beyond.htm ].
Въздействието на поетичната метафора според
Айзенштайн е аналогично на сблъсъка, „конфликта на съседни
фрагменти” и „диалектичния скок” при монтажа на кадрите в
киното. Авторът така пояснява механизма на сполучливия
монтаж: „С какво се характеризира монтажът, а следователно и
неговият „ембрион” - кадър? Със сблъсъка. С конфликта на два
съседни фрагмента”. Определено, живата поетична метафора се
реализира в отношенията на контраста, противопоставеността,
която може дори да се развие в катахреза, да предизвика верига
нови метафори [пак там].
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Монтажът на кадрите използва известния още в
древността принцип на катарсиса. Да окаже максимум
въздействие музика или поетично произведение трябва да има
катарсис – това го отбеляза още Аристотел. Според мислителя,
трагедия «чрез състрадание и страх осъществява катарсис на
подобни афекти» [Поетика», VI]. В друго произведение на
Аристотел - «Политика» се посочва, че музикалният катарсис и
трагедийния нямат еднозначни съответствия. Катарсисът в
трагедията е свързан с интелектуално удовлетворение и се
свързва със сладостта на познанието. Според Е. Г. Рабинович
.прилагателното κάθαός означаво не само «чист», но и «ясен»,
«отворен», съответо и κάθαρσις — не само«пречистване», но и
«изясняване» [Рабинович 1991].
Механизмът на транслация на смисъла чрез катарсиса на
образите донякъде е аналогичен на опита да се излезе извън
рамките на естествения език, и това постига музика,
художествено творчество, йероглифа и съчетание на
йероглифите, които оставят пространство за нееднозначни
интерпретации. Разкриването, възстановяването на интенцията на
автора в поетичното творчество, изразена чрез метафора, никога
не е еднозначна и трудно би могло да се говори за точното
съответствие на разбиране и интерпретация на метафорите,
особено в текстовете, създадени в друго културно-историческо
измерение и време. Налага се изследването на поетиката на един
или друг автор да се реализира успоредно с анализ на неговия
мироглед, културния фон, така, както и анализ на предполагаемия
културен фон на неговите преки реципиенти. Същността на
поетичния текст по принцип предполага множествени
интерпретации, ограничени разбира се от конкретния поетичен
дискурс и конкретната културно-историческа поетична картина
на света. Тази картина, в която се репрезентира, на пръв поглед,
субективно възприятие и образна емоционалност се определя и
от геополитическите фактори. Ю.Д.Апресян подчертава, че върху
формиране на конотации решаващо влияние оказва не само
господстващият тип възприятие или традиции на литературна
обработка на лексема, но и историческият, религиозният,
политическият, психологическият или друг културен контекст на
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нейното съществуване, т.е. има и други външни фактори
[Апресян 1988: 37-39].
Това означава, че за да се разбере същността на процесите
на разбиране на поетическите творби от елита на турското
общество през ХVІІ век, част от който са представлявали
придворни поети, е необходимо да надникнем в същността на
познавателните процеси на суфитите, последователи на едно от
най-важните религиозно-мистическите учения - суфизма. Газали,
един от най-видните суфити пише за неговия собствен път на
познание: "Аз заминах за Сирия и живях там две години. Исках
само едно – да се усамотя, да преодолея своя егоизъм, да победя
страсти, да се опитам да пречистя душа и да направя своите
качества по-съвременни ". Тозе етап е бил необходим на Газали
да се подготви за размисъл за Бога. В този период той започва да
разбира, че "за суфитите най-важното е вътрешното възприятие, а
не думите: „Аз изучих всичко, което са могли да дадат книги.
Всичко останало не бе възможно да се постигне нито чрез
изучаване, нито с помощта на думите ". Процесите на разбиране
според него зависят и от духовния опит на човека. Във връзка с
това Газали заявява: „Действията и възприятията на човека, който
преплува езерото, се различават от действията и възприятията на
човека, който слиза от хълма”. Разбирайки това суфитът адресира
философските си размисли за основно за теолозите и
интелектуалците (Алхимия на щастие). Знанието е достъпно за
тези, които са следвали неговия път на философското,
метафизичното и мистичното познание. Важно е да се отбележи,
че самият Газали смята, че този тип познание може да се
преживее, но не може да бъде описано, може да бъде описан път
към
него
[http://fourthway.narod.ru/suflib/sufee/gazali.htm].
Висшият тип познание е характеризиран от Газали напълно в
духа на синергетиката: „Виното се състои от плодове, захар и
вода, но ако се смесим тези три неща няма да получим вино”.
Интуитивното познание излиза извън рамките на
съзнателното, извън ограниченията, които налага език и неговата
граматични структури, интуицията няма нищо общо с
линейността и причинноследствени връзки. То се стреми към
пустотата, която се постига чрез изместване на смисъла на
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думите с размитите
смисли на образите. За поетичното
произведение е характерно цялостното възприятие, което не
може да се разчлени на тема и предикат, защото веднъж
разчленено за да може да се прекодира със средствата на
граматиката и логиката, то се превръща в набор от разбираеми
порции смисъл (като „плодове”, „вода” и „захар”, но събрани
отново в една съвкупност те губят своето поетическо въздействие
и сила и смисъла – „виното”.
Поетичния дискурс се характеризира и с това, че допуска
множество интерпретации, субективността на естетическите
емоции. Предаване на опита става възможно и поради присъствие
на особен вид знание – поетичната картина на света. Поетичният
текст се изгражда на базата на асоциативно-образното мислене
като неговите художествени средства са насочени за формиране
на единна импресия, гешталт, който обединява културния фон на
автора и индивидуалният опит на реципиента. Общата импресия
се формира чрез синергетично взаимодействие на разнородни
концепти, метафори и други образни средства на поетичния
текст.
Поетичното творчество на суфитите и техните
последователи освен художествената функция има и друга –
когнитивна функция, а метафорични образи, тяхното
взаимодействие и резултат от това взаимодействие са
ориентирани към разпознаване на знание не по пътя на логиката,
а по пътя на възстановяване на чувствени образи и създаване на
особен емоционален фон. По такъв начин наслада, получавана от
поетичното им творчество се състои не само в красотата на
образите, но и интелектуалната игра, дълбокия смисъл, изразен с
образи, които чрез „сблъсъка” на образите (антитезата), тяхната
яркост, за които често пъти се използва хирпербола, богатство на
асоциации, образуващи сложна мрежа – „паяжина” на смисъла
оставят неизгладимо впечатление, съпоставимо с впечатление от
картина, музика. Този ефект обаче е само при „посветените”, т.е.
притежаващи културен фон и способни да се включат и да
откликнат на тази интелектулна игра.
Същността и неуловимостта на противопоставянето на
образите, огромния смислов, емоционален и психологически
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потенциал на една от газелите на Нефи, наистина трудно би
могъл да бъде изразен със средствата на логическите категории:
Şâh-ı aşkım âlem-i ma’nâ müsellemdir bana
Ser-nigûn peymâne-i Cem tâc-ı Edhemdir bana
Aşk ile gâhî harâbâta düşürsem gönlümü
Bâzgûne tâc-ı Edhem sâgar-ı Cemdir bana
Аз съм шахът на страната на любовта
Светът на мисълта е създаден под моето ръководство
За мене обърната чаша на Джем
е като короната на Едхем.
Когато влюбената ми душа
Попадне в механа
Обърнатата корона на Едхем се
Превръща в чашата на Джем за мене

Разглежданият газел оперира с метафори, които както от
гледна точка на техния смисъл, така и от гледна точка на тяхната
пространствена структура представляват модел на когнитивно
събитие. Метафоризацията, която Дж. Лакофф определя като
„когнитивно събитие” представлява взаимодействие на две
структури знания, при които се осъществява „метафорична
проекция” (metaphorical mapping) от една структура върху друга
или тяхното «когнитивно отражение» (cognitive mapping) [Lakoff
1990: 54]. При този процес „неизвестното става известно, а
известното – напълно ново” [Баранов 1991: 185].
Разбира се, преди да се се опитаме да разплетем
противопоставянето (и „паяжина) в газела и да се опитаме да
извлечем това, което е казал с толкова малко думи Нефи, е
необходимо да се установят кои са тези личности, които се
споменават в газелата, както и образите, създаващите антитезата.
Единият от тях – Едхем е несъмнено Хазрат Ибрахим бен
Адхам – султанът на Балха, починал между 875 и 880 г. във
възрастта на 110 лунни години. Първоначално той е царят на
Балха и живее в невероятен разкош, но се отказва се от короната
си на цар и става дервиш. Известна е притча за него:

209

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Веднъж са се карали два дервиша. Ибрахим казал: „Вие
нищо не сте платили за да живеете в нищета. Тъй като сте
получили това право безплатно – ценете го” Един от дервишите
ехидно отговорил: „А ти да не би да си платил висока цена за да
станеш дервиш?” Ибрахим спокойно го погледна и каза: „Да в
замяна на това аз дадох царството Балха, но смятам, че платих
за правото да се наричам дервиш твърде малка цена. В
сравнение с царството, това е много ценно нещо, брат ми”.
Вторият прецедентен герой в газелата е Джем. По времето
на Нефи се разнася слава за Джем Султан (Зизим), който е синът
на Мехмед ІІ. Той загубва борбата си с Баязид ІІ за османския
престол. Встъпва в преговори с рицарско-монашески ордени и
правителства, които вместо да му станат съюзници го заточват.
Живее като почетен пленник в разкош във Франция и Италия,
където умира. Известно е, че последните години от неговия
живот го е съпровождал и се е грижел за него поетът Саади.
Джем става романтичен герой на 17 век. Ориенталското му име,
забулено в неясна тайна според някои изследователи полага
началото на „източния въпрос” [Мутафчиева
2008]. От
човешката гледна точка, ако оставим настрани политическите
интриги, трагедията на Джем се състояла в това, че от дейния,
амбициозния младеж той се превръща в бездеен отпуснат човек,
на когото не са липсвали виното и удоволствията, но е липсвала
свобода и возможността за самоактуализацията. В материалния
смисъл неговата „чаша” на плътските удоволствия винаги е била
пълна, но тази пълнота не е позволявала да се прояви и да се
развива неговата духовност въпреки на постоянното присъствие
на Саади.
Каква обаче е връзката на пълната и празната чашата на
романтичния пленник и короната? Учението за микрокосмос и
макрокосмос (каквото е горе това и долу) е част от традицията на
суфитите, която има още по-дълбоки корени – в митологичното
мислене. А тази традиция се позва с особено висок авторитет,
както сред самите суфити, така и сред всички високообразовани
хора-съвременниците на Нефи. Като имаме предвид високата
астрологична образованост на Нефи и неговите съвременници би
могло да се предположи, че обърнатата чаша той свързва с
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лунните възли, които символично се изобразяват като две чаши –
едната пълна, а другата празна. Лунните възли това са точките
на пресичането на пътя на Слънцето и лунната орбита: VIA
SOLIS и VIA LUNARIS. Възходящият лънен възел в
съвременната астрология се нарича Раху (по името на дракона,
който гълта Слънцето) и показва в коя посока трябва да се
развива човек Низходящият се нарича Кету и отразява миналия
опит, който трябва да се има предвид, но да не се смята за смисъл
на живота. Възходящият лунен възел (или Раху) това е празната
чаша, която трябва да бъде запълнена, а нисходящата – пълната,
която не трябва да тегли човека надолу (Кету). Когато Нефи е
„шах на любовта” „обърнатата чаша на Джем” е равна на
„короната на Едхем”. Когато Нефи е „в механа” динамиката на
короната относно чашата е следната: обърната корона на Едхем =
на чашата на Джем. В първия случай чашата на Джем е празна,
защото е обърната. Тя е ценна с пустотата си, т.к. има потенция за
запълването и тази ценност на празната чаша е равна на
несметните богатства на царството. Във втория бейт обърнатата
корона намеква за това, че царът на Балха Едхем сменя царството
си (короната си) за шапката на дервиша. Шапката на дервиша се
казва тадж, което буквално от арабски е „корона”, но носена на
главата на дервиша тя е „обърната” относно царската корона. Т.е.
„обърната корона на Едхем” е всъщност шапка на дервиша и
съответства на празната (обърнатата) чаша. В суфизма едно от
висшите стъпала на духовното извисяване е факир (нищета),
разбирана като освобождаване от всичко – привързаността към
материалното и духовното, освобождаване, създаване на висша
пустота, готова да поеме Откровението. В този смисъл висшата
пустота е ценна колкото съкровищата на Балха. В последния бенд
се посочва мястото – механа. Механата е буквално „място за
пиене”. Това „място за пиене” следва да се разбира като място за
„опиянение”, а конкретно означава „тайно място на обучение на
суфита”, така че опиянението в механата всъщност е опиянението
на суфита, който е тръгнал по пътя на „тариката” (духовното
възхождение). Подтвърждение за това, че прецедентния герой е
Джем, може да се търси по пътя на най-близката към културния
фон на съвременниците на Нефи асоциация, че поради
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изключително богата му издръжка чашата му е винаги е пълна и в
това, че образът на виното органично се свързва с „чаша”: вино”
и визира представата за пълнотата, изпълненост. Освен това
Джем се интересува от поезия, а страдащата му душа се
услаждава от поетическото вдъхновение на Саади, който
доброволно го придружава.
Истината за Джем може да бъде и друга. Другият Джем и
неговата чаша е факт на културния фон на по-тесния кръг на
избраници и предполага изключително висока образованост.
Става въпрос за Джамшид, митичния цар от династията на
пешдадидите. Династията включва 10 царе: Каюмарс, Хушанг
(см. Хаошйангха), Тахмурас (Тахма-Урупа), Джамшид, Заххак,
Фаридун (см. Траэтаона), Манучехр, Навзар, Зутахмасп-Зав и
Гаршасп (см. Керсаспа). Именно от Джамшид произлизат
иранците. Джамшид, който в иранската митология и епос е шах
от династията на Пишдадите, в «Авеста» се казва Йима
(буквално „близнак”). В «Шахнаме» се описва неговото царуване
като „златен век” Джамшид обучава хората да носят дрехи
вместо кожи на животните, създава държавност и разделяне на
сословия. Той е първият който добива злато и сребро от рудници.
В неговата чаша, която е представлявала символ на мъдростта
той е могъл да вижда целия свят. Според други версии, чашата е
била пълна с еликсира на безсмъртието, а в нейната дълбочина са
прочитали
най-дълбоките
истини
[Пригарина
http://ravshir.livejournal.com/109881.html]. Прави впечатление
еднакво звучене на името на героя и чашата - джам (буквално
«стъкло») и Джам/Джем, което се интерпретира като «сливане»,
«обобщаване», възможно: «синтез». Съчетанието «Чашата на
Джем» или «Джам-и Джем/Джам» прочетено буквално означава
«чашата на сливане, на обобщаване, синтеза (като мисловна
операция). Това прочитане съвпада с едно от нейните символни
значения – чашата на Джем/Джамшид е чаша на познанието.
Чашата на Джамшид е любима тема в иранското
изкуство: поезията, живописта, скулптурата, сфрагистиката.
Амбивалентността на нейната семантика се състои в това, че тя
едновременно е и модел на Вселенната и съдържа в себе си
небето, земята и подземния свят и техните нива. Ако използваме
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съвременната терминология, бих могъл да кажа, че за древните
иранци не е била чужда идеята за фракталността на Вселената,
според която фрактал е структура, която се състои от части,
които в определен смисъл са подобни на цялото [Манделброт
2006]. Символиката на чаша се състояла именно в това, че тя е
съдържала всички черти на космоса, олицетворявала връзката на
всичко
съществуващо
в
природата,
което
постига
съвършенството си в реалния предмет.
Дар җоми җаҳоннамой, аввал
Шуд нақши ҳама җаҳон мумассил.
Хуршеди вуҗуд бар җаҳон тофт,
Гашт он ҳама нақшҳо мушаккил.
Як рўйу ҳазор оина беш,
Як муҗмалу ин ҳама муфассал
اول چهان امه چام در
چهان همه ن ق شى شد
ف تت ا چهان ب ر وچود خر ش يد
م ش كل ن ق شحا همه ان گ شت
ب يش اي نه حزار روي ا ي اك
م ف سل همه ي ن مچمال ي اك
В чаша, отразяваща целия свят, отначало
Са се появили праобрази на целия свят.
Слънцето на Абсолюта е засияло в света
И праобразите са възприели форми.
Един лик и хиляди Огледала,
Една субстанция, но много подробности

(Превод - В.Х.).
В този газел на Ираки241 прозират връзки с мистичното
учение на Ибн Араби, според който в чашата, отразяваща целия
241

Фахраддин Ираки (1213-1289) е автор на един диван, месневи «Ушак-наме»,
прозаично творба ”Лама‘ат”, трактати „Суфийската терминология” и „Писма”.
Притежава виртуозно майсторство в поетиката, риторика, арабското и
персийското стихосложение, религиозната мистика. Огромно влияние върху
неговото творчество оказва езотерична концепция на пантеистичния монизъм
(вахдате вуджуд - единство на същ эзотерическую концепцию пантеистического
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свят (Абсолюта) отначало се е отразило подобие на целия свят.
Когато слънцето на Абсолюта е засияло праобразите са се
материализирали. Абсолютът е единствен, а хилядите огледала –
субстанциите на микрокосмоса отразяват великата същност на
Абсолюта. Така се реализира основната идея на Ираки: „всичко
съществуващо е Той”.
В някои интерпретации чашата на Джамшид е сърцето на
всеки човек, то е източник на висше познание (извън логиката на
разума). За това пише и Омар Хайям:
Ne gündüz oturduk, ne gece uyuduk;
Dünyada Cem'in kadehini aradık durduk.
Öğrenince dünyaları yansıttığını,
Cem'in kadehini yüreğimizde bulduk.
Не знаех сън да търся чаша на Джамшид
Света обиколих и срещнах мъдър мъж
Мъдрецът каза ми: «Напразно търсиш ти Цял свят обиколи, а тя – в сърцето ти
Омар Хаям. Рубаи

(Превод от руски -Т.Ч.)
Материалната същност на чашата често се свързва с
тленното тяло на човека, това позволява сравнението и с
вълнената дреха, която човек може свали от плещите си.
Отъждествяването на материалната субстанция на чашата с
тялото и по-нататък – с вълнената дреха на суфита позволява
потресаващия парадокс в следния бейт
Zâhidâ kevseri yarın kim içermiş görelim
Hele biz nûş edelim câm-ı safâyı bu gece
Ей умнико, нека да изпием чашата;
да видим кой утре ще изпие виното.

монизма, для выражения, содержания которого позднее стал употребляться
термин «вахдате вуджуд» - «единство на съществуващото) сформирано през
XIII в. от Мухийаддин ибн Араби (1165-1240).
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При превода същността му добре се запазва. Българският
език позволява израза „изпих една чаша” (вместо вино, с което е
напълнена е чашата). Образът неочаквано разделя това което вече
неразделно се е сляло в душите на слушащите на словата на
Нефи: чашата и виното – но в бейта - след „изпиването” на
чашата остава виното, не обратно. Възможно, това е намек на
непроявеното знание, знанието което може да бъде възприето от
малкото посветени… „Умникът” изпива „чашата”, а мъдрият –
виното… подчертаване на крайността на човешкия живот и
непреходния характер на познанието.
В следния бейт намекът за жаждата на познанието и
важността на пустотата на чашата е повече от явен: пустотата е
потенция за непроявеното, само изпразненото вместилище е
готово да поеме висше знание. Жаждата за познание може да се
утоли обратно на жаждата на пиещите вино: чашата като душата
и сърцето на жадния за познание трябва да бъде изпразнена за
да може да поеме велики истини:
Biz nice doyunca kanalım câm-ı murâda
Bir lahza komak sâkî-i devran elimizde
Виночерпецът и за миг не ни оставя с празна чаша;
как да утолим жаждата си?

За това, че в газелата става дума именно за персийския
цар – Джамшид свидетелстват бейтове, в които се посочва
щедростта на героя, т. к. Джем-пленникът, макар и да се е къпел в
разкоша, не би могъл да има прекалено широки възможности за
проява на щедростта. Само човек с възможностите на един от
най- успешните владетели би могъл да си позволи щедростта като
тази на слънцето да украсява страната:
Cemşîd-i kerem-pîşe ki seyrâna çıkınca
Hurşîd gibi hâk-i rehin ferş-i zer eyler
Той е щедър като Джемшид,
щедростта му е като щедростта на слънцето.
Hey husrev-i Cem-kevkebe-i memleket-ârâ
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Kim saltınatın âlemi pür-zîb ü fer eyler
Владетелю, украсяващ страната
с разкош като Джем, твоят султанат украсява и осветява света.

Към индикаторите, сочещи към Джамшид се отнася и
споменаването на Невруз242 – 21 март – датата на началото на
неговото царуване празнуват и досега редица тюркоезични
народи.
Пролетта отново дойде с невруз;трябва ли да се учудим
ако чашата на Джем запълни с обич душите?

Мощта и могъществото на Мурад ІV се равнява
персийския цар Джамшид/Джем и великодушния Хатем:

на

Ol afitab-ı saltanat ol şeh-süvâr-ı memleket
Cem-bezm ü Hâtem243-mekremet memduh-ı esnâf-ı ünem
Слънцето на този султанат, най-големият герой в страната
като Джем сред събралото се множество,
като Хатем при подаръците, възхваляван от всички
Şâhâne-meşreb Cem gibi sâhib-kırân Rüstem gibi
Hem Îsî-i Meryem gibi ehl-i ferhunde-dem
Шах като Джем, честит като Рюстем244;
той е като сина на Дева Мария - Исус.

В следните бейтове името, взето в умалена му форма

242

Невруз / Навруз (перс.
- букв. нов ден. В поемата «Шахнаме» началото
на неговото празнуване се свързва с началото на царуване на шаха Джамшид.
Самият празник често се нарича от последователите на Заратустра „Джамшиди
Навруз”.
243
Хатем Таи – арабски владетел и поет (почина през 605 г.), известен със
своята щедрост и великодушие.
244
Рюстем е един от главните герои на Шахнаме. Той е богатир с необикновена
сила и благородство, победил дракона, лъва, дивове и демони. Освобождава от
плен шаха, заточен и ослепен от магията на Белия Див.
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„Джем”, в контекста на имената като Феридун245, Сам246 и
Гюстехем247 отново ни отпраща към Джамшид от династията
Пишдадити.
Pirâye-i mülk ü milel ser-mâye-i dîn ü düvel
K'olmış nasîbi tâ ezel tâc-ı Ferîdûn taht-ı Cem
Ol dem ki kasd-ı ceng ider sahrâları gül-reng ider
Dünyayı hasma teng ider olursa Sâm u Güstehem
На този султан, който украсява страни и е опора на религия,
е даден трона на Джем и короната на Феридун
С пролятата кръ в при неговите битки, полето придобива цвят
на роза
даже и герои, като Сам и Гюстехем не биха му устояли
Hep bende-i dergâhun olursa sezâdur
İskender248 ü Behrâm249 u Cem ü Kayser-i250 âlem
Александър, Бехрам, Джем и Кайсер
заслужават да бъдат твои подчинени

Не е изключено, че в една част от бейтовете се загатва и
за другия Джем – пленника. „Смесването на чашата на Джем и
обичта” се изживява като миг за развлечения. Най-близката
асоциация към „чашата” е вино поради индикатора –
„удоволствия” Характерните за суфитите образи на виното и
любовта в някои от бейтовете на Нефи придобиват по-плътските,
по-материални измерения:
245

Феридун (перс.) или Траетона (авест.) тираноборец и освободител. В
иранската митология божество, убиец на на дракона Ажи-дахаки.
246
Сам е песонаж от персийската митология. В Авеста Сам е основателят на
Самидите. В персийските източници Сама е потомок на Йима/Джамшид,
победителят на чудовищата, който подготвя окончателната победа на доброто
[Брагински
http://esseclub.narod.ru/Myths15/Sama.html].
247
Гюстехем е герой от произведението Шехнаме на Фирдевси
248
Става въпрос за Алекандър Македонски.
249
Става дума за Варахран V (420-438 г.) син на Йездигерд I (399-420), известен
в персийската поезия като Бахрам Гура.
250
Римски владетел, цезар.
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Yâr ola câm-ı Cem ola böyle dem-i hurrem ola
Ârif odur bu dem ola ayş u tarabla muğtenem
Любима, когато се смесят чашата на Джем и обичта
и всеки който смята използва този миг за развлечения се нарича
прозорлив.

Следваща система от образи намеква обаче за
контаминация – „чаша” – „вино” – „виночерпец” които се
обединяват в образа на душата. Душата/Сърцето, обаче, както
помним, е аналог на чашата на Джамшид като източник на
познанието. Така се стига до връзката: „душата е чаша” – т.е.
вместилище и знание за Вселената, „душата е вино” – виното,
както е известно в суфизма се отождествява с най-висшето
стъпало на познанието251 , „душата е виночерпец” – това, което
насища с висшето опияние и знание:
Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül
Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül
Душата е и чаша, и вино и очарователен виночерпец;
с две думи, най-голямо удоволствие за влюбените.

Душата тук се проявява като синкретична същност – тя е
едновременно субект на познанието, деятел (виночерпец) и
вместилище, готово да поеме това вино-познание.
Нефи обаче следва по-нататък, осъзнавайки, че с поезията
си той създава импулс за полета на мисълта. Самият той се
изживява като велик виночерпец, създател на образи, които
предивикват актуализация на старите образи и в резултат на
свързавнето им – ново, не подаващото се на логика знание –
подобно на вино. В картината се добавя и образа на светлината –
светът се осветява със светлината от думите на Нефи:

251

В суфизма виното съответства на най-високата степен на познание след вода,
мляко и меда. Водата олицетворява чувствено усещане на външните качества на
предметите и явления, млякото – същностните характеристики на реалния свят,
а медът – философия и любовта към мъдрост.
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Bülbül olsun okusun tâze gazeller Nef’î
Gül gibi câm-ı meyi encümen-efrûz edelim
Нефи да се превърне в славей и да рецитира нови газели;
да освети света с чашата си за вино, подобна на роза.

В крайна сметка чашата на Джем се оказва напълнена с
вино, готово да развесели и да отвори душите, тази радост идва с
пролетта – с новия невруз, възкръсва надеждата за това, че
всичко ще започне отначало:
Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
Задуха пролетен ветрец; разцъфнаха утринните рози;
да се отвори душата ни и да се развесели;
хей виночерпецо поднеси чашата на Джем.
Sâkî meded mey sun bize câm-ı Cem ü Key252 sun bize
Rıtl-ı pey-â-pey sun bize gitsin gönüllerden elem
Виночерпецо, поднеси ни вино; донеси ни чашите на Джем и
Кей;
разнасяй големите чаши и да се отървем от тъгата.

Казаното дотук все повече ни убеждава, че Нефи
наистина е имал право да каже за себе си:
Hudâvendâ ben ol üstâd-ı mazmûn-perver-i nazmum
Ki pest itdi kelâmum kıymet-i lûlû-yi lâlâ-yı
Şikest itdüm kilîdi darb-ı müşt-i dest-i fikrümle
Bulup der-beste genc-i gerher mazmûm u ma'nâyı
Велики господарю! Аз съм този майстор на слова,
че бляскавите бисери бледнеят пред стиховете ми

252

Персийските владетели са разделени на четири съсловия. Второто от тях се
нарича Кеян и Кеянян. Към него принадлежат шаховете Кейкубад, Кейхюсрев и
Кейкаву. Кей означава и велик владетел.
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Виждайки затворена вратата на съкровището на смисъла,
моята мисъл я удря като юмрук и счупва катинара

А бейтът
Nef’î nedir ney-i kaleminde bu nağmeler
Gûyâ ki her terânede bir sâza başladı
Ей Нефи, какви са тези мелодии
в камъша на молива ти, който сякаш ще засвири на саз?

съдържа в себе намек на сходството на смисъла „заточен” в
газела и смисъла в музиката, който също така не може да бъде
постигнат с логиката на разума. За това сполучливо се изрази Д.
Девидсон (отново метафорично): „Говорещият намества идеите
(предмети) в думи (вместилища) и ги препраща (чрез канала на
връзка conduit) на слушащия, който извлича обратно
идеите/предметите от думи/вместилища.Обаче метафорични
понятия могат да напуснат рамките на обикновен буквален начин
на мислене и да навлязат в област, наречена фигурално,
поетично, украсено или причудливо мислене и език [Девидсон
http://www.metaphor.nsu.ru/davidson_1.htm].
В този смисъл „чашата на Джамшид” представлява
метафора на Познание и Разбиране. В очите на Нефи метафората
за чашата на Джамшид е в два огледални бейта, к които метафора
се реализира на ниво текст, образувайки още по-сложна поетична
фигура огледална разгърната253 метафора.
В първия бейт обърната корона на Едхем огледално
отразява чашата на Джем:
Обърната корона на Едхем -

Чашата на Джем

Във втория - обърната чаша на Джем огледално отразява
обърната корона на Едхем:
Обърната чаша на Джем
253

-

Короната на Едхем

Разгърната метафора е метафора, която се реализира в рамките на голям
фрагмент на текста или върху целия текст.
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Като си представим пространственото разположение на
образите - чашата на Джем и короната на Едхем получаваме
четиричленна структура, елементите на която са разположени
огледално.
Така откриваме скритата структурна огледална метафора,
която подсилва вътрешната огледалност на чашата на Джамшид.
Последната се състои в това, че Джамшид принадлежи към
първочовеци, той е едновременно историческа личност и
митологичен герой. Според каноните и архетипите на
митологичното мислене – това , което става в Космоса, намира
своята проекция на Земята. В този смисъл чашата на Джамшид е
проекция на чашата на Всевишния254.
Поливалентността на образа „чашата на Джамшид”, която
се проявява и в асоциацията „чаша” –„човешкото тяло” – „душа”
отново кореспондира с образа на чашата на Абсолюта. Чашата на
полумитичния Джамшид съдържа 7 пръстена. В ислямската
космология Земята е обкръжена също така от 7 пръстена –
планетите Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер и
Сатурн – представители на Абсолюта, които чрез своите
движения въздействат върху хората и управляват събития на
Земята.
Седем чакри на човешкото тяло (знание наследено от
зороастризма) описват 7 пръстена при изпълнение на зикра от
дервишите от ордена на Мевляна, 7 са дните в седмица, седмият
ден е бил ден за почивка на Бога и ден за размисъл, изчистен от
труда и грижите, изпразнен очевидно за Размисъл… Космос и
човек в него – Човек и космос. Отново огледална структура,
изтъкана от прекрасната Паяжина на Смисъла. ...

254

Може да се направи паралел с изказване на руския религиозен философ Н.
Бердяев „Човек е малка вселенна, микрокосм – ето това е основната истина за
познание на човека и основната истина, която се предполага от самата
възможност за познанието. Вселенната може да навлиза в човека, да се
асимилира, да се опознава от него и да се постига единствено затова, защото в
човека се съдържа целият състав на вселенната, всичките и сили и качества,
защото човек – не е малка част от вселенната, а цялостната малка вселенна
[Бердяев 1916 http://ligis.ru/librari/1129.htm].
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Психолингвистические аспекты формирования
перцептивной базы на занятиях по аудированию
Татьяна Чалъкова
Psycholinguistic aspects of perceptual basis formation in
listening comprehension classes
Tatyana Chalakova
Abstract: The atricle analyses the conditions of perceiving a
listening text in an educational environment, and the sequence of
forming the necessary skills for proper comprehension of the text at the
initial stage of study. The main linguistic difficulties of the text in the
listening comprehension classes are indicated. The efficient forming of
perceptual basis for the Russian language needs systematic work with
Russian audio texts arranged by their level of grammatical difficulty.
The paper emphasises the importance of selecting appropriate
syntactic structures to facilitate the process of meaning prediction,
understanding and widening of the range of recognizable lexical units
and grammatical structures that leads to improved comprehension of the
sounding speech.
Attention is drawn to the sequence of tasks, formulation of aims
and objectives and selection of exercises and tasks based upon linguistic
and cultural texts. The preparatory exercises should provide for
elimination of linguistic and psycholinguistic difficulties and further
development of operative memory, predictive skills and listening
comprehension skills.
Keywords: listening comprehension classes, perceptual basis

Современная методика преподавания иностранных
языков уделяет особое внимание смысловому восприятию
звучащей
речи,
что
предполагает
целенаправленное
формирование аудитивных умений и навыков. Существует ряд
исследований механизмов восприятия и понимания звучащей
речи, в которых анализируются используемые в практике
обучения аудиоматериалы, предлагаются пути преодоления
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лингвистических
и
экстралингвистических
трудностей,
создаются алгоритмы их проверки. Таким образом интерес
исследователей
направлен
на
различные
стороны
психофизиологического акта слушания и понимания с одной
стороны, а с другой - к качеству учебного материала и оценки
полученных навыков и умений.
Аудирование включает в себя слушание и разпознавание
звучащей речи. Современное понимание этого вида речевой
деятельности сводится к тому, что аудирование представляет
сложный мыслительный процесс восприятия, распознавания и
понимания
речи,
который
сопровождается
активной
переработкой полученной информации в связи с наличным
лингвистическим и прагматическим опытом человека и оценки
воспринятой им информации [Суздалева 1998]
Восприятие звучащей речи представляет собой
перцептивную деятельность, которая осуществляется в
результате ряда видов психологической деятельности – анализа,
синтеза, индукции, дедукции, сравнения, конкретизации,
абстракции и т.д. При восприятии звучащей речи
осуществляются процессы формирования образа и распознавания
сформированных образов через их соотнесение с эталоном
[Джапаридзе 1985]. Важно отметить, что процессы распознавания
и осмысления звучащей речи могут быть симультанными, т.е.
фонетические
и
другие
языковые
структуры
могут
распознаваться одновременно, но при появлении трудностей,
распознавание может приобрести сознательную форму и
внимание слушающего может быть направлено прежде всего на
незнакомую структуру, приобрести более развернутые формы
[Штерн1981]. Важно подчеркнуть, что аудирование это процесс,
который заканчивается пониманием смысла звучащего текста,
которое осуществляется путем интеграции лингвистических,
психологических, лингвокультурных и прагматических факторов,
составляющих
основу
формирования
коммуникативной
компетентности. С точки зрения психологических аспектов
аудирование представляет собой активную деятельность
человека. Предполагается, что при восприятии и осмысливании
речи слухоречедвигательные механизмы функционируют по
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модели «анализ через синтез». В психологии восприятие
звучащей речи представлено как сложноструктурированный
процесс, который осуществляется нелинейным способом на
нескольких уровнях. Эти уровни анализированы рядом авторов
(Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия и др). Представляет интерес
положение А. Р. Лурии, который отметил, что при аудировании
различаются
«существенные
информативные
узлы»,
синтезирующиеся в «общую смысловую схему», которая может
быть определена как «понимание услышанного сообщения».
Информация перерабатывается, а затем в перекодированном виде
(ключевом слове, фразе, сегменте фразы) преобразуется во
фреймы. Считается, что слушающий понимает высказывание в
том случае, если он может сформировать внутреннее
представление о высказывании
адекватное полученному
сообщению - внутреннюю активную номинацию [Сахарный
1989]. При обучении этому виду речевой деятельности
необходимо иметь в виду и то, что восприятие единиц звучащей
речи происходит с помощью сохраняемых в перцептивной базе
слушающего определенных инвариантных признаков, которые
формируются на базе предыдущего опыта [Пассов 1989] или
эталонов [Джапаридзе 1985], поэтому на начальном этапе
необходимо сформировать новую перцептивную базу –
изучаемого языка.
Согласно И. А.Зимней, аудирование характеризуется
тремя уровнями: побудительно-мотивационным, аналитикосинтетическим и исполнительным. Первый уровень определяет
готовность слушающего к осмысливанию речевого сообщения.
На втором уровне производится основная работа по кодированию
и декодированию информации: операции отбора, сравнения и
установления связей и отношений для вероятностного
прогнозирования, которые обобщаются и трансформируются в
нечленимые единицы понимания – общий смысл сообщения.
Сложная психологическая работа при аудировании может быть
облегчена, если проводить предварительную работу над
фонетическими,
лексическими
и
грамматическими
особенностями изучаемого языка, параллельно формировать
лингвистическую компетентность обучаемых.
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Аудирование не только обеспечивает овладение
слухопроизносительными навыками и умениями, но и усвоение
лексического состава изучаемого языка и его грамматической
структуры. Наряду с этим при аудировании оптимизируются и
другие рецептивные и продуктивные виды деятельности
(говорение, чтение и письмо), что превращает аудирование в
ведущее средство обучения речевой деятельности. Так, говорение
и аудирование обычно чередуются в процессе коммуникативного
акта. Еще в процессе аудирования начинается подготовка к
говорению; аудирование связано и с чтением, при котором также
осуществляется активная обработка информации, трансформация
из графической формы в звуковую; как при чтении, так и при
письме активизируются процессы внутренней речи.
Процесс создания навыков и умений распознавания и
осмысливания
звучащей речи должен осуществляться в
соответствии
с
психофизиологичесикими
механизмами
аудирования. Проблема рецептивных механизмов звучащей речи
впервые была рассмотрена Н. И. Жинкиным в его работе
«Механизмы речи» [Жинкин 1958]. Он постулирует наличие двух
наиболее общих уровней – приема и передачи звучащей речи,
при этом на каждам уровне функционируют механизмы
осмысливания (анализ и синтез, которые проявляются на
различных уровнях языковой системы различным способом),
механизмы памяти (как единство кратковременной - оперативной
и долговременной памяти) и
механизм антиципации.
И.А.Зимняя [Зимняя 1976, 1978] относит к психологическим
механизмам речевой деятельности не только механизмы
долговременной и оперативной памяти, но и механизмы
антиципативного отражения действительности и вероятностного
прогнозирования. Механизм осмысливания интерпретируется
И.А.Зимней как процесс установления смысловых связей и
смысловых отношений между элементами и единицами
воспринятого речевого сообщения. Путем этих операций
устанавливаются
отношения
соподчинения,
подчинения,
важности, второстепенности и т.н., которые привносятся
субъектом. Осмысливание звучащего текста представляет
внутреннюю сторону процесса аудирования и психическую
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функцию, которая осуществляет этот вид рецептивной
деятельности. Операционный механизм смысловой организации
звучащего текста представляет перекодирование, которое
функционирует как «мощный инструмент по увеличению
объема информации, которую мы можем переработать. Этот тип
деятельности (перекодирование) состоит в «увеличении объема
кратковременной памяти за счет непрерывной обработки
информации, группировки символов и их запоминания в
сокращенном виде вместо всей последовательности. Таким
образом смысловое перекодирование осуществляется прежде
всего как группировка и выделение главного, в результате чего
происходит определенная трансформация или реконструкция
воспринятого материала.
Механизмы долговременной и кратковременной памяти
различны. Для оптимального функционирования долговременной
памяти необходимо соблюдать несколько правил:

элементы, которые подлежат запоминанию
должны быть близкими в семантическом отношении;

количество лексических единиц и грамматических
конструкций должно быть достаточным для ориентации в той
сфере, которая является предметом коммуникации;

слова
и
выражения,
которые
подлежат
запоминанию, должны быть сгруппированы.
Кратковременная память поддерживается внешним
звуковым сходством речевых стимулов, поэтому важную роль
здесь играют слуховые ассоциации или ассоциации по
семантической близости элементов. Эти особенности различных
видов памяти необходимо иметь в виду при обучении восприятия
звучащей речи. Оперативная или кратковременная память
непосредственно включена в процесс каждой деятельности и
определяется ее целями и задачами, следовательно, если селекция
материала для восприятия звучего сообщения происходит в
долговременной памяти, то восприятие сообщения как сочетания
фонем, слов и т.д. на базе определенных языковых правил
формируется именно оперативной, кратковременной памятью.
Объем кратковременной памяти, который по Миллеру
характеризуется величиной 7±2 единиц [127], может быть
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увеличен путем сознательных тренировок
(группировка,
перекодирование) [ Miller 1956: 81-93.].
Начальный этап обучения (Элементарный курс) требует
накопления достаточного количества лексических единиц и
грамматических конструкций, которые необходимы для
понимания текстов, предусмотренных для этого этапа обучения.
Вместе с тем процесс расширения лексического материала и
грамматических конструкций должен быть динамическим, с
постоянным обогащением аудитивных навыков и умений
обучаемых.
Качество восприятия звучащей речи обеспечивается еще
через
один
механизм
механизм
вероятностного
прогнозирования, или антиципации. Зимняя определяет этот
механизм как «процесс антиципации целого, предвидение
следующих элементов на базе априорной вероятности их
появления в аперципированной целостности» [Зимняя 1976,
1978]. Антиципируются последовательности фонем, лексическая
сочетаемость, характерная для изучаемого языка. Антиципация
представляет собой опережающий результат ментальной
деятельности, который состоит в гипотетическом предположении
о соотнесении с реальным стимулом, в подтверждении или
отрицании первоначального предположения. Сам процесс
прогнозирования
стимулирует
когнитивную
активность
обучаемых, а высокая распознаваемость предусмотренных
стимулов ускоряет процесс восприятия смысла сообщения.
Именно прогностические, антиципативные навыки и умения
обеспечивают восприятие звучащей речи в ее целостности, при
этом умения аудитора предвидеть появление различных по
сложности элементов в речи должны соответствовать темпу
естественной речи. Важность развития психологических
механизмов антиципации на ранних этапах обучения по
аудированию состоит в том, что своевременное формирование
этой способности оптимизирует работу на более высоких
уровнях обучения, т.к. содействует быстрому декодированию
информации и сокращению длительности ментальных операций.
Путем развития механизмов вероятностного прогнозирования и
формирования
прогностических
навыков
и
умений
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оптимизируются процессы аудирования и активизируется
целостный процесс обучения.
Трудности при аудировании могут быть связаны как с
условиями подачи звучащего текста, так и с его конкретными
фонетическими,
лексическими
и
грамматическими
особенностями.
К условиям подачи звучащего текста относятся: темп,
тембр и сила звучания, а также условия восприятия текста:
естественная
речь
при
непосредственном
общении
воспринимается лучше, чем при записи, так как понимание
поддерживается невербальными сигналами, мимикой и т.д.
Важно обратить внимание обучаемых на то, что темп
характеризуется замедлением в семантически важных местах, и
наоборот – второстепенная информация обычно характеризуется
ускоренным темпом. В реализации семантически важных
сегментов важную роль играют интонация, паузы и логическое
ударение. Поэтому развитие необходимых навыков и умений для
адекватного понимания текста необходимо формировать еще на
начальном этапе обучения. На этом этапе при подаче звучащего
текста (монолога или диалога) темп может замедляться за счет
увеличения продолжительности пауз между отдельными
синтагмами и фразами. При необходимости текст может
прослушиваться повторно. Дополнительное прослушивание
текста не является необходимым, если преподавателем
предусмотрены предтекстовые упражнения для преодоления
трудностей лингвистического и лингвокультурного характера.
Лингвистические трудности текста для аудирования:
1. наличие незнакомых слов и выражений;
2. наличие собственных имен и географических названий
и дат;
3. место незнакомых слов в тексте (минимальное влияние
оказывают незнакомые слова в середине или в конце текста)
4. стилистические особенности текста (наличие метафор,
сравнений, диалектных слов, реалий, связанных с бытом и
историей страны изучаемого языка).
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5. на синтаксическом уровне – элипсис, инверсия,
специальные конструкции, характерные для спонтанной речи;
6. фонетические
особенности
звучащей
речи:
индивидуальные
особенности
диктора,
ненормативность
произношения;
7. длина и структура предложений (простых и сложных),
а также характер сложных предложений.
Для эффективного развития речевого слуха еще на
начальном этапе обучения необходимо предлагать записи речи
носителей языка, при этом целесообразно сформировать навыки
и умения распознавания звучащей речи различных по полу и
возрасту носителей изучаемого языка
Грамматические особенности могут быть ранжированы с
точки зрения трудностей,
которые
они
создают
при
осмысливании звучащего текста. Некоторые флексии, морфемы
могут быть слабоинформативными для понимания основного
смысла текста, особенно в тех случаях когда правильно
осмыслены личные местоимения, существительные. К трудным
случаям относятся грамматическая омонимия, омофония,
антонимия, синонимия.
На начальном этапе обучения аудитотексты должны
иметь ясно выраженные логические связи, простую структуру,
несложные синтаксические конструкции. Важно
обратить
внимание на развитие речевого слуха, формирование
перцептивной
базы
нового
языка,
вероятностное
прогнозирование, понимание смысла содержания, расширение
спектра распознаваемых лексических единиц и грамматических
конструкций,
последовательное
расзширение
объема
информации, которая извлекается из звучащей речи.
Тексты для аудирования должны быть расположены в
порядке нарастающей трудности с целью приближения к
условиям реальной коммуникации. На начальном этапе
предлагаются краткие описательные тексты, которые формируют
первые навыки для аудитивного восприятия текста, навыки
вероятностного прогнозирования и развития слуховой памяти.
Позже вводятся повествовательные тексты с фабулой, которые
вызывают
интерес
у
обучаемых.
Аудиотексты,
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представлявляющие собой текст-рассуждение или доказательство
подходят для обучения устной научной монологической или
диалогической речи, а также профессиональной речи в сфере
бизнеса, юрисдикции и т.д.
Предварительное определение целей активизирует
процесс аудирования, стимулирует слушателей запоминать
структуру текста и понимать логику изложения, прогнозировать,
предлагать гипотезы о развитии сюжета.
Важное место отводится структурированию задач и
упражнений. Тренировочные упражнения должны быть направлены
на распознавание смысловых структур, оформленных в фонетическом
отношении с паузами, логическими ударениями, интонационными
структурами, а также переключением с одного вида ментальной
деятельности к другой. Специальные усилия при аудировании должны
быть направлены на ритмику и паузацию, а также на интонационное
оформление речевых сегментов.
Система упражнений для обучения по аудированию
должна учитывать психологические, лингвистические и
фактологические сложности аудиотекстов. На начальном этапе
обучения упражнения по аудированию должны включать
имитацию и различение фонем, сегментацию текста на различные
по смысловой и интонационно-ритмической сложности
структуры, идентификацию синонимов и антонимов, а также
упражнения, направленные на развитие артикулационноперцептивной базы. Современная методика предусматривает
упражнения не только на базе лингвистического материала, но и
лингвокультурный комментарий.
Объем текстов для аудирования варьирует в зависимости
от этапа обучения и характера текста (монологическая или
диалогическая речь). Обычно при диалогической речи на
начальном этапе реплики варьируют от 4 до 7 предложений, на
более высоких уровнях обучения достигают 15-25 (в зависимости
от количества слов в предложениях).
На начальном этапе обучения объем аудиотекстов
определяется не только продолжительностью звучания, но и от
количеством предложений в тексте, которые должны иметь
простую синтаксическую структуру. Конкретный объем
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определяет преподаватель в зависимости от состава обучаемых,
условий
подачи
аудиотекста
(прямое
прослушивание,
аудиозапись, аудио-видео запись).
Подготвительно-тренировочные упражнения должны
быть направлены на преодоление лингвистических и
психолингвистических трудностей, развитие навыков восприятия
различных по длительности и сложности речевых сегментов, с
тем, чтобы обучаемые могли впоследствие сконцентрировать
свое внимание на содержании и смысле текста. В процессе
работы эти упражнения развивают объем оперативной памяти,
развивают прогностические умения и речевой слух, внутреннюю
речь. При аудировании необходимо осуществлять строгий
контроль над процессом обучения путем последовательного и
дозированного введения опорных моментов и ориентиров с
одной стороны и новые лингвистические (или лингвокультурные)
моменты и концентрировании внимания обучаемых на форме и
содержании аудиотекста.
Приведу
упражнений:

пример

подготовительных,

предтекстовых

Сравните произношение русских и турецких слов.
Rusçada „e” ile başlayan sözcükleri Türkçedeki „e” ve „ye” ile
başlayan sözcüklerle karşılaştırınız.
Инструкция: Русская буква “е” в начале слова обозначает два
звука [й] + [е]: ель [йел’].
Not: Rusçada sözcük başındaki “e”, [й] + [е] değerinde iki ses
olarak gerçekleşir.
el – yel - ель
yem – emek - ем
yen- ev - Ева

yer – ek - если
ev - ей - yel
yelli – elma - ел

yede- et - еду
yezit – er - есть
yek -eş - ехать

Читайте за диктором. Обратите внимание на произношение
“е” после гласных.
Инструкция: Буква „е” после гласных обозначает два звука [йе]
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Поем [п۸ йéм] - поэтому [п۸этъму] - поехал [п۸йéхъл].
Поесть, моей, твоей, своей, военный, поедем, поел, заехал,
поездка.
Прочитайте слова, обратите внимание на ударный слог.
Определите место и позицию ударного слога. Обратите внимание на
подвижность ударения в приведенных словоформах.
Вечер, вечера, вечеру – вечера, вечеров, вечерам;
Окно, окна, окну – окна, окон, окнами;
Малыш, малыша, малышу – малыши, малышей, малышам
Сравните ударение и ритмику в подчеркнутых словах в
следующих словосочетаниях:
Облокотился о подоконник – отошёл от подоконника; Речь
идет обо мне – не может быть и речи; продолжим разговор – не будем
продолжать разговор; Я тебе больше ничего не могу сказать – мы
тоже ничего не скажем; Он осторожно спросил – он ничего не
спрашивал.
Слушайте
прослушивании
дополнительные).

с опорой на текст. При повторном
отметьте
границы синтагм (основные и

Стоял ясный весенний вечер, окна были открыты и белые
занавески медленно раскачивались. Малыш облокотился о подоконник
и стал смотреть в окно. Вдруг он услышал какое-то слабое жужжание.
Оно становилось все громче и громче и вдруг мимо окна пролетел
толстый человечек. Это и был Карлсон, который живет на крыше.
Человечек замедлил ход и сказал:
- Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться?
- Да, да, пожалуйста, поспешно ответил Малыш и добавил: - А
что, трудно вот так летать?

Задачи к предтекстовым упражнениям
следующий характер:
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Прослушайте запись текста. После первого прослушивания
вставьте пропущенные слова и словосочетания в том же тексте в
письменной форме.
Прослушайте
словосочетания,
объедините
их
предложения с подходящим интонационным оформлением.

в

Прослушайте речевые формулы. В каких ситуациях они
могут быть использованы? Кто по вашему мнению участвует в
коммуникативном акте?:
А) Преподаватель и студент
Б) Два студента
В) Мать и дочь
Г) Незнакомые друг с другом люди.

Для проверки понимания аудиотекстов и тренировки
объема оперативной памяти можно использовать следующие
упражнения:
Слушайте с опорой на текст и видеозапись, затем
прослушайте только аудиотекст и ответьте на поставленные
вопросы.
Прослушайте начало текста, предложите свои варианты
завершения текста.
Прослушайте последовательно два кратких текста,
определите дополнительную информацию, содержащуюся в одном
из них.
Определите тип аудиотекста
повествование, рассуждение).

(сообщение,

описание,

Прослушайте диалог и кратко передайте его содержание.

Так как аудирование представляет основу общения
обучить студентов слушать и понимать звучащую речь в
различном темпе, при различных условиях, а также речь разных
дикторов.
Некоторые особенности звучащей речи, особенно
начальном этапе обучения могут быть подкреплены с средствами
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графики. Так, например, интенсивность (логические, фразовые
ударения, подчеркивание важных в смысловом отношении
выражений или целых пассажей, представляющих сильные
текстовые позиции) могут подчеркиваться жирным шрифтом,
более быстрый темп произнесения отмечаться курсивом, а
замедленный темп произношения – разрядкой шрифта:
Упражнение 1. Прослушайте текст. Прочитайте его вслух.
Объясните случаи ускорения и замедления темпа.
Инструкция: ускорения темпа в тексте обозначено курсивом, а
замедление – разрядкой шрифта

Упражнение 2. Прослушайте текст Самого главного
глазами не увидишь. Обратите внимание на интонационное и
ритмическое оформление структур, в которых содержится основная
информация.
САМОГО ГЛАВНОГО ГЛАЗАМИ НЕ УВИДИШЬ
Лис замолчал и долго глядел на Маленького принца. Потом он
сказал:
- П о ж а л у й с т а… п р и р у ч и м е н я!
- Я бы рад, - отвечал Маленький принц, но у меня т а к м а л о
в р е м е н и. Мне ещë надо найти д р у з е й и узнать р а з н ы е в е щ и.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь, - сказал лис. – У
людей уже не хватает времени, что-либо узнавать. Они покупают вещи
готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы
друзьями, и потому люди не имеют больше друзей. Если хочешь, чтобы
у тебя был друг, п р и р у ч и м е н я!
А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц.
Надо запастись терпением, - ответил лис. – Сперва сядь в о н
т а м, п о о д а ль н а т р а в у, - вот так. Я буду на тебя искоса
поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга.
Но с каждым днем садись немножко ближе…
Назавтра Маленький принц вновь пришëл на то же место.
- Лучше приходи в о д и н и т о т ж е ч а с, - попросил
Лис. Вот, например, если ты будешь приходить в ч е т ы р е часа, я
уже с т р ë х ч а с о в почувствую себя счастливым.
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И чем б л и ж е к назначенному часу, тем счастливей. В
ч е т ы р е ч а с а я уже начну в о л н о в а т ь с я
и
т р е в о ж и т ь с я . Я узнаю цену с ч а с т ь ю! А если ты приходишь
всякий раз в д р у г о е в р е м я, я не знаю к какому часу г о т о в и т
ь св о е с е р д ц е… Нужно соблюдать обряды.
А ч т о т а к о е о б р я д ы? – спросил Маленький принц.
- Это тоже нечто давно забытое, объяснил Лис. – Н е ч т о
т а к о е , от чего один какой-то день становится не похож на все другие
дни, один час – на все другие часы. Вот, например, у моих охотников
есть такой обряд: п о ч е т в е р г а м они танцуют с деревенскими
девушками. И какой же это чудесный день – ч е т в е р г! Я
отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы
охотники танцевали к о г д а п р и д ë т с я , все дни были бы
одинаковы и я не знал бы отдыха.
Так Маленький принц приручил Лиса. И в о т н а с т а л ч а с
п р о щ а н ь я.
Я буду плакать о тебе, - вздохнул Лис.
- Ты сам виноват, сказал Маленький принц. – Я ведь не хотел,
чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
Да, конечно, - сказал Лис.
Но ты будешь плакать!
Да, конечно.
Значит тебе от этого плохо.
Нет, - возразил Лис, мне хорошо. Вспомни, что я говорил
про золотые колосья.
Он умолк. Потом прибавил:
- Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза –
единственная в мире. А когда вернëшься, чтобы проститься со мной, я
открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.
Маленький принц пошел взглянуть на розы.
- Вы н и ч у т ь н е п о х о ж и н а м о ю р о з у , - сказал
он мне. Вы еще ничто. Никто вас не приручил и вы никого не
приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста
тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он –
единственный в целом свете.
Розы очень смутились.
- Вы очень красивые, но пустые, - продолжал Маленький
принц. – Р а д и в а с н е хо ч е т с я у м е р е т ь. Конечно, случайный
прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как
вы. Но мне о н а о д н а д о р о ж е в с е х в а с. Ведь это е ë, а н е
в а с я поливал каждый день. Еë, а н е в а с накрывал стеклянным
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колпаком. Е ë з а г о р а ж и в а л ш и р м о й , о б е р е г а я о т
в е т р а . Д л я н е ë у б и в а л г у с е н и ц, только двух или трëх
оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как
хвастала, я п р и с л у ш и в а л с я к н е й , д а же к о г д а о н а у
м о л к а л а . Она – моя.
И Маленький принц снова возвратился к Лису.
Прощай… - сказал он.
Прощай, - сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост:
з о р к о о д н о л и ш ь с е р д ц е. Самого главного глазами не
увидишь. С а м о г о г л а в н о г о г л а з а м и н е у в и д и ш ь , повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все
дни. П о т о м у, что я о т д а в а л е й в с е д н и , - повторил
Маленький принц, чтобы ещë лучше запомнить.
Люди забыли эту истину, - сказал лис, но ты не забывай: ты
всегда в ответе за всех, кого приручил. Т ы в о т в е т е з а т в о ю
розу.
Я в о т в е т е з а м о ю р о з у …- повторил Маленький
принц, чтобы лучше запомнить.
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Шумен и шуменци в Балканските войни
(1912-1913 г.)
Росица Ангелова
Shumen and its inhabitants in the Balkan wars
(1912-1913 г.)
Rositsa Angelova
Alstract: This narrative is the first attempt in the Bulgarian
historiography to connect peace and war, peaceful and wartime life, life
and death within a research regarding a Bulgarian town. At the same
time it combines the activity of military authorities with social, political,
economic and cultural developments. At the time Shumen was not only
the base of the biggest military unit during the period 1912-1913, the
Forth Preslav Division, but also a lively centre with active social and
cultural life. The author aims at shifting the focus from the wars and
military conflicts as ‘history of hate and rivalry’ to the history of
civilization – economy, culture, social movements, religion, everyday life
and human struggle with nature, hunger and diseases.
Keywords: Shumen, everyday life, Balkan Wars, treaty.

Историята на един град е част от историята на даден
народ. Това прави историите на отделните градове толкова важни
и полезни за осветляване на миналото на всяка държава и на
отделните нации. Това е провокация за всеки историк и
изследовател.
Проучването за шуменското обществено-политическо,
културно и военно развитие по време на Балканските войни е
продължение на започналия проект от авторката да възкреси
миналото на града и неговите хора в един цялостен период – от
1878 г. до 1944 г. Рамката на настоящото изследване се опира на
две значими събития – началото на Балканската война – 5
октомври 1912 г. и подписването на Букурещкия мирен договор
на 28 юли 1913 г., който договор чертае контурите на Първата
национална катастрофа.
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Темата дълги години чака своя изследовател, особено що
се отнася до гражданската история. Има много материали, които
косвено са свързани с темата и разкриват общобългарското
развитие. Трябва да се отчете, че превес имат изследванията на
войните за национално обединение, а не и за ежедневието на
хората, останали вкъщи, на полето, в дюкяни и фабрики. За първи
път в студията се прави опит да се обедини в едно цялостно
изследване мирът и войната, мирния и военния живот,
ражданията и черните забрадки на вдовиците. Едновременно да
се съчетае дейността на военните с обществено-политическото,
стопанското и културното развитие на град Шумен през
разглеждания период. Предизвикателството идва от факта, че на
практика Шумен е не само база на най-голямата военна част през
разглеждания период – Четвърта Преславска пехотна дивизия, но
е и средищен център в Североизточна България (с богато минало
и настояще) и в него живее и работи активно гражданско
общество. Търси се уплътняване на възгледа, че историята на
войните и военните конфликти е „история на омразата и
враждата” и тя трябва да отстъпи място на „историята на
културните постижения на човека, на неговата борба с природата,
глада и болестите”, т.е пренасяне на тежестта от политическата
история към историята на цивилизацията – икономика, култура,
социални движения, религии, човешко ежедневие.255
Авторът на настоящия труд има за цел да представи
миналото на град Шумен в изключително напрегната военна и
политическа обстановка в периода на Балканските войни. Обект
на изследването са развитието на политическия живот,
стопанските и културни процеси, а също така и дейността на
военните, които имат голям принос за победите на българската
армия по време на войните. В града се раждат и живеят силни
политически лидери и културни дейци, а именно личностите са
тези които движат и пишат историята. Кръстопътното положение
на Шумен в Северна България го прави важен транспортен и
комуникационен център. Природните условия са благоприятни за
255

Радева, М. Училищното историческо образование в България (1878-1944).
С., 2008, с. 11.
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развитието на селското стопанство. Развитието на занаятите и
капиталистическата индустрия допринасят той да има запазен
периметър в общобългарското развитие.
В периода 1912 – 1918 г. България води две съдбовни и
тежки войни: Първа балканска война (1912 - 1913 г.) и Втора
балканска война (Междусъюзническа война) (1913 г.). Участието
на българската държава във войните е обосновано от стремежите
за постигането на националния идеал, а именно обединението на
Мизия, Тракия и Македония. Войните обаче изменят
политическата карта на Балканския полуостров, но в крайна
сметка не успяват да доведат до постигане на така мечтаното
обединение.
За написването на изследването са използвани дневници и
спомени256, архивни и обнародвани документи257 и други
исторически свидетелства, написаното за Шумен от авторката258
256

Генадиев, Н. Доклад до Министерския съвет по мисията ми в странство през
1915 г. С., 1929; Дюнан, М. Българското лято (юли-октомври 1915). С., 1918;
Мах, Р. Из българските бурни времена. С., 1929; Пешев, П Историческите
събития и деятели от навечерието на Освбождението ни до днес. С бележки за
живота ми. Чуто, видяно, преживяно. С., 1993; Радославов, В. България в
световната криза. С., 1993; Радославов, В. Дневни бележки 1914-1916. С., 1993;
Абрашев, П. Дневник. С., 1995; Чешмеджиев, Гр. Политически спомени. С.,
1988; Хесапчиев, Хр. Служба на България в чужбина. Военнодипломатически
спомени 1899-1914. С., 1993; Данев, Ст. Мемоари. С., 1992; Хаджииванов, П.
Спомени (1900-1944). С., 2006; Васильов, Т. Моят дневник. С., 1993; Дюнан, М.
Българското лято (юли 1915-октомври 1915). С., 1993; Бъкстон, Н. и Ч. Мисията
Балканите С., 1987; Василев, Гр. Бележки на деня. С., 1991; Радев, С.
Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913. С., 1992.
257
Българска военна история. Подбрани извори и документи. Т. 3. С., 1986;
Дипломатически документи по намесата на България в Европейската война. Т.
1-2. С., 1920-1921; Балканската война през погледа на един французин. С., 1977.
258
Ангелова, Р. Стопанско развитие на Шумен (1878-1944).ВТ, 2006; Миналото
на Шумен (1878-1911). ВТ, 2011; Периодичният печат в Шумен. Библиографски
обзор. ВТ, 2003; Химическата индустрия в Шумен (1878-1944). – Химия, 2004,
кн. 4, 475-481; Банково и кредитно дело в Шумен (1879-1947). ВТ, 2005;
Шуменската полиграфическа индустрия – фактор в стопанския и обществения
живот 1878-1947). – Библиотека, 2005, кн.1, 35-41; Професионалното
образование в Шумен (1878-1944). ВТ, 2006; Хранително-вкусовата индустрия в
Шумен (1878-1947). – Историкии. Т. 1. ВТ, 2006, 114-136; Териториален обхват
и административно устройство на Шуменска околия (1879-1947). – Историята:
време и реалности. Вна, 2006, 282-289; Занаятите в Шумен-традиция, изменение
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и други изследователи259. Ценно място заемат постиженията на
българската историография по отношение на значимите събития
през
разглеждания
период
Балканската260
261
иМеждусъюзническата война. Но животът е не само войни, на
дневен ред е историята на шуменското общество.262 Тези
материали носят обективна и достоверна информация за
състоянието на града в разглеждания период. Използвани са
много национални263 и регионални264 периодични издания, макар

и състояния (1879-1944). – Историкии. Т. 2. Шн, 2007, 235-254; Шумен и
стенографското движение в България (1879-1944). – Шумен и шуменци в
националната история. ВТ, 2009, 294-309; Поборническо-опълченското
дружество в Шумен – създаване и дейност (1883-?). – Минало, 2011, кн. 1, 1936; За Димитър Кънчев или за заспалата съвест на Шуменци. – Известия на ИМ
Кюстендил. Т. ХVІІ. ВТ, 2011, 481- 493; Ангелова, Р., В. Папазова Читалищната
мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007.
259
Бакалов, Р. Някога на кино. Шн, 2010; Кьостебеков, Е. Театърът в Шумен
1813-1956. Шн, 2010; Хараланова, Б., Д. Руменов Алманах на шуменските
кметове. Шн, 2002; Игнатовски, Д. Депутати от Шумен и Шуменския край 18792005. Шн, 2005; Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен
1878-1944. ВТ, 2011.
260
Марков, Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя 19121913. С., 1989 и посочената там изчерпателна библиография; Косев, Д. България
през Балканската и Междусъюзническата война. С., 1948; Косев, К. Подвигът
1912-1913. С., 1983; Лалков, М. Балканската война 1912-1913. С., 1982.
261
Бобчев, С. С. Бегъл поглед върху балканските събития до и след 16 юни 1913.
С., 1935; Ганчев, Ал. Междусъюзническата война 1913. С., 1940; Христов, Ал.
Исторически преглед на войната на България срещу всички балкански държави.
1913. С., 1924; Междусъюзническата война 1913. С., 1963.
262
Велев, А. Политические партии в Болгарии и Балканские войны (1912-1913. –
Etudes historiques.V. Sofia, 1968; Велева, М. Нарастване силите на демокрацията
след Междусъюзническата война и борбите на партиите за власт. – ГСУ. ФИФ.
Т. 56. Кн. 2. С., 1963; Велева, М. Правителствената криза през май-юни 1913 г. ГСУ. ФИФ. Т. 59. Кн. 3. История. С., 1966; Панайотов, Л. Борбата на БРСДП
(т.с) против завоевателната и авантюристична политика на българската
буржоазия в периода на войните (1912-1918). С., 1955; Пантев, А., Р. Попов, Кр.
Шарова, Е. Стателова, Цв. Тодорова Външната политика на България и
опозиционните партии (1900-1914). – В: ИИИ. Т.23. С., 1974; Стефанов, Хр.
Българската Радикалдемократическа партия по време на войните (1912-1918). –
ГСУ. Идеологически катедри. Т. 64. 1971, С., 1972.
263
България; Дневник; Държавен вестник; Земеделско знаме; Земеделско
стопанство; Мир; Народ; Народна воля; Народни права; Пряпорец;
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през периода 1912-1919 г. българската журналистика по
обясними причини да среща трудности. За отделните периоди са
използвани и обобщаващите изследвания, които обхващат и
трите войни.265 За първи път в научно обръщение са включени и
запазените отчасти протоколните книги на Шуменския общински
съвет.266 Изворите и литературата, посочени дотук, нямат за цел
да формират пълен библиографски списък, а по-скоро да покажат
основната насока в работата на автора.
1. Мирният живот
1.1. Обществено-политическо и културно развитие
През лятото на 1912 г. националните страсти в България
се разгорещяват след известията за турските жестокости в Щип и
Кочани. Новите изстъпления, грабежи и убийства над
християнското население са предмет на оживена дискусия в
страната.267
Убийствата в Берана развълнуват духовете.
Арменците в България веднага реагират и се събират на конгрес
в София. Сред инициаторите за срещата са председателите на
Работнически вестник; Радикал; Република; Свободен глас; Свободно слово;
Утро; Учителска искра.
264
Обществен глас (Шн); Черно море (Вна); Шуменски окръжен вестник;
Шуменски вести; Шуменска заря.
265
Българската армия в световната война 1915-1918. Т. ІІ-VІІ. С., 1936-1946;
Гацов, Н. и др. Кратка военна история на България 681/1945 г. С., 1977; Пейчев,
А. и др. 1300 години на стража. С., 1984, Българската армия 1877 – 1919 г. С.,
1988; Атанасов, Щ. и др. Българското военно изкуство през капитализма. С.,
1959; България в света от древността до наши дни. Т. ІІ. С., 1979; Дамянов, С.
България във френската политика 1878-1918. С., 1985; Дамянов, С. Френското
икономическо проникване в България 1878-1914. С., 1971; Лалков, М.
Балканската политика на Австро-Унгария (1914-1917. Австро-унгарската
дипломация в борба за съюзници през Първата световна война. С., 1983;
Цураков, А. Народното събрание на България 1879-2003. С., 2003; Цураков, А.
Правителствата на България 1879-2001. С., 2001; Стателова, Е., Ст. Грънчаров.
История на Нова България 1878-2003. С., 1999; Влахов, Т. Отношението между
България и Централните сили по време на войните 1912-1918. С., 1957.
266
ДА Шумен, ф. 34 К, оп. 1, а.е. 10, 11, 12, 13.
267
Косев, К. Подвигът …, с. 30; Кореспондентът на „Таймс” съобщава от София.
С., б.г., с. 81; Сага за Балканската война. Дневник на свещеник Иван Дочев.
Съставител, предговор, коментар и бележки Л. Любенова. С., 2012, с. 23.
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арменските дружества в градовете София и Шумен.268 Призивите
за възмездие с военни средства непрекъснато ескалират.
Напразни остават усилията на великите сили да предотвратят
очертаващата се балканска война. По предварително
споразумение правителствата на България и Сърбия обявяват на
17 септември 1912 г. обща мобилизация на своите войски. Малко
след това същото прави и Турция. На 30 септември 1912 г.
съюзните държави от Балканския съюз отправят колективна нота
до Високата порта. В нея се настоява турското правителство
незабавно да пристъпи заедно с великите сили и балканските
страни, към разработка и провеждане на реформи в Европейска
Турция, предвидени в чл. 23 от Берлинския договор, т.е.
предоставяне на действителна административна автономия. С
тази нота ултиматум въпросът за „мира или войната” е
прехвърлен да се решава в Цариград. На 1 октомври турското
правителство отхвърля изпратената нота, а на 3 октомври скъсва
дипломатическите отношения с България и Сърбия. В отговор на
5 октомври 1912 г. България, Сърбия и Гърция обявяват война на
Турция. 269
На 5 октомври 1912 г. с манифест на цар Фердинанд,
издаден в Стара Загора, войната срещу Османската империя
започва.270 Същият ден в църквите на Царство България се
отслужва тържествен молебен.271 В Шумен навсякъде сe чува
камбанен звън, цари голямо народно въодушевление.272
Присъстващите са много повече от друг път, тъй като стремежът
за победен край и молбата към бог да пожали българските
войници са всеобщи. Ето как свещеник Иван Дочев описва
Шумен: „ А града още на 18-ти се наводни от солдати запасни.
Немаше хлеб на фурни, ни месо, ни нищо. Военно положение.
Само войници и войници. Нищо друго. Едни идат със свирки,
268

Мир, бр. 3757, 30 дек. 1912.
Ангелова, Р. Нова българска история (1878-1944). ВТ, 2008, с. 239.
270
Пешев, П. Историческите събития …, с. 386; Марков, Г. България в
Балканския съюз…, с. 43; Радев, С. От триумф към трагедия. С., 2003, с. 18.
271
Хесапчиев, Хр. Служба на България …, с. 458; Хол, Р. България по пътя на
Първата световна война. С., 2005, с. 119.
272
Мир, бр. 3676, 7 окт. 1912.
269
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други – с музика, трети - с китки и пр. Една веселост се
забелязваше по лицата им. Всеки отправя юмрук към тирана.
Цели вагони пристигаха дене и ноще пълни с войници. Едни от
тех бяха разквартирувани в казармите, други в частни къщи.
Шумен такава навалица не е виждал от 1885 год., когато са
станали маневри в тоя град. Улиците пълни. Дюкяните затворени.
На една страна в улиците огън гори и храна се готви за
войниците; на друго място пълни каруци с войнишки дрехи; на
трето место цели кола с патрони и гранати слизат от склада
Илчов баир”.273
Свещениците говорят за обявената война като за дело
високохристиянско и човеколюбиво. В Балканската война
шуменци се сражават в Четвърта Преславска дивизия. Тя
включва три бригади - Първа, съставена от 7-ми преславски и 19
шуменски полк, втора - 8-ми приморски и 31-ви варненски полк и
Трета - 43-ти и 44-ти пехотен полк. Неин командир е генералмайор Климент Бояджиев. Всички са готови и ген. Бояджиев
командва за заминаване. Слещеник Дочев продължава разказа си:
„Всички се стегнахме. Колата се запрегнаха и тръгнаха из
улиците. Началника на кон ведно с лекарите, войниците
отподире, а след нас линейките и целия обоз вървим на доле.
Минаваме из главната улица между войници. Те ни поздравляват
с гръмогласно „ура”. Жени, деца се трупат по тротуарите и със
сълзи на очи ни изпращат ..”.274
А животът в града отново придобива всекидневен вид. В
Шумен председател на Окръжния съвет продължава да бъде
Иван
Петров
(либерал), а
секретар Т. Икономов
(прогресивнолиберал). В постоянното присъствие за председател
е избран Тодор Стоянов (прогресивнолиберал) и членове:
Йордан Иванов (прогресивнолиберал) и Георги Йорданов
(либерал).275
Най-активна е дейността на Шуменската партийна
организация. Тя има 23 члена, от които индустриални и
занаятчийски работници са 15; служители – 4; учители – 2;
273

Сага за Балканската война…, с. 25.
Сага за Балканската война…., с. 28.
275
Мир, бр. 3512, 22 март 1912.
274
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търговски работници – 1; адвокати – 1.276 Партийният комитет до
края на 1912 г. провежда 11 заседания, 22 публични събрания и
една манифестация. Той разпространява 3 600 екземпляра
различни по съдържание позиви и продава 273 брошури със
социалистическо съдържание. Библиотеката на организацията
разполага с 366 книги. Устроени са 8 вечеринки и градски
увеселения с доклади и беседи на различни теми.277 Под знака на
борбата против подготовката на война преминава работата на
ХІХ конгрес на партията през август 1912 г. Антивоенната
дейност, исканията за мир и Балканска федеративна република са
всекидневна дейност на партийните членове. Те се обявяват
против гласуването на военни кредити, против мобилизацията,
военното положение и цензурата.278 На 23 март 1913 г. при
препълнен салон с работници и граждани в Шумен е изнесена
беседата: „Какво ни носи войната”, а на събрание, проведено през
април с.г., свикано с призиви против войната, в приетата
протестна резолюция се казва: „Шуменският пролетарият
единодушно с балканския иска край на войната и Балканска
федеративна република”.279
Първите дни на военния конфликт са изпълнени с
впечатляващи новини за победи на българските войски на
Тракийския фронт. На дневен ред идва въпросът за уреждането
на гражданската част в завладените земи, а това довежда до
размествания по отделните ведомства. Министерството на
финансите командирова в освободените земи помощникфинансовите началници от Шумен – Д. Енчев в Ортакьой
(квартал на Истанбул) и Т. Иванов в Хавса.280 За уреждане
службата
по
държавните
привилегии
и
акцизи
в
новоосвободените земи се изпращат много български чиновници.
Сред тях е шуменския акцизен началник М. Николов, който е

276

Работнически вестник, бр. 221, 8 авг. 1912.
История на Шуменската окръжна организация на БКП 1892-1944. С., 1972.
278
Благоев, Д. Съчинения. Т. 15. с. 11; Марков, Г. България в Балканския съюз
…, с. 25
279
Работнически вестник, бр. 21 28 апр. 1913.
280
Мир, бр. 3729, 30 ноем. 1912.
277
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изпратен в Щип.281 Това от своя страна довежда до назначаване
на пенсионери на работа в шуменското общинско управление.
Така Иван Шамарджиев се връща на държавна работа от 25
септември 1912 г. до 13 август 1913 г. и поради това е спряна
опълченската му пенсия в размер на 600 лв. 282
Трите български армии атакуват стремително. Падат
Селиолу, Ескиполос, Гечкенли и Петра, обсадена е Одринската
крепост, превзет е Лозенград.283 Военните действия спират чак
след неуспешна атака на чаталджанските позиции.284 Така се
стига до подписаното примирие между Османската империя и
държавите от Балканския съюз.
Едновременно с радостните съобщения за успехите на
българската армия и съюзниците започват да пристигат и
тъжните новини. Сред първите е тази за д-р Тодор Марков,
шуменски окръжен ветеринарен лекар, убит на 4 ноември 1912 г.
при изпълнение на отечествения дълг и погребан в с. Чифликъой,
около Чаталджа.285
Тодор Марков е държавен стипендиант от 1888 г. Завръща се в
Шумен през 1892 г. след завършване на образованието си във Франция.
Отбива военната си служба в Шуменския гарнизон, след което е назначен
за пръв окръжен ветеринарен лекар. Мобилизиран като дивизионен
ветеринарен лекар на 4-та пехотна пеша дивизия и участва в нейните
бойни действия. При пробив на турските войски в дълбочина до
дивизионния ветеринарен лазарет той организира леко ранените
болногледачи на ранени коне и в ръкопашна схватка спира напредването на
врага в дълбочина с цената на живота си и тоя на болногледачите си. 286

281

Мир, бр. 3785, 29 ян. 1913.
ДВ, бр. 48, 28 февр. 1913; бр. 228, 9 окт. 1913; Абрашев, П. Дневник…, 93-96.
283
Маджаров, М. Дипломатическа подготовка на нашите войни. С., 1932, с. 66;
Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция. С., 1994, 240-241; Хесапчиев, Хр.
Служба на България …, с. 481; Пешев, П. Историческите събития …, с. 388;
Косев, К. Подвигът …, 48-68; 126-148; Радев, С. От триумф към трагедия…, с.
19; Хол, Р. България …, с. 125.
284
Пешев, П. Историческите събития …, с. 392; Данев, Ст. Мемоари…, 158-162;
Косев, К. Подвигът …, 107-123.
285
Мир, бр. 3744, 15 дек. 1912.
282

286

Рачев, Р. Спомени из живота на гарнизона. – В: Материали по историята на
Шуменския гарнизон. Шумен, 1995, с. 175.
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Сред малкото забавления в града остава киното.
Създаденото през 1912 г. Акционерно дружество за експлоатация
на филми „Одеон” наема гимнастическия салон „Юнак Крум” и
на 23 декември 1912 г. открива ново кино – „Модерен театър
Одеон”. Първата редовна прожекция е на 25 декември 1912 г.
Откриването става с мелодрамата „Майката”. Киното има
прожекции има всяка вечер, а дневни - само в неделя. В първите
прожекции на киното се включва изглед, няколкоактна драма и
накрая комедия. Изгледите започват с марката на „Пате филм”.
Прожектираните филмови драми, предимно от френската фирма
„Пате” се разнообразяват от италиански и скандинавски филми.
Комедиите са предимно с участието на Андре Дид (Иванчо). Покъсно се налагат филмите с друг френски комик – Макс Линдер,
млад, симпатичен джентълмен с весело и приятно лице,
украсявано от малки мустачки. Между най-добре посрещаните
филми на „Пате Фреер” са: „Борба за живот” с участието на
актьори от театър „Комеди Франсес” – Париж; „Френската
революция” по Виктор Юго; „Мистериите в замъка” –
авантюристичен филм с Ник Винтер. Интересът към
прожекциите е голям.287
Общината продължава да се ръководи от кмета П.
Дюгмеджиев с помощник кмет Митю Радушев и Коч Исмаил
Мехмедов. Главна задача на екипа е да подготви за утвърждаване
бюджета на общината за 1913 година.
Бюджет на Шуменска община за 1913 г.

Приход
Разход

Редовен
501 106
651 106

Извънреден
212 000
60 780

Всичко
713 106
711 886

Източник: Списание на Българското икономическо дружество, 1914,
кн. 9-10, с. 654; Мир, бр. 3920, 21 юни 1913.

Приходите на Шуменската градска община според
бюджета за 1913 г. са следните: от Движими имоти - 700 лв.,
Недвижими имоти - 32 535 лв., Сергии и амбулантни продавачи 287

Бакалов, Р. Някога на кино …, 22-24.
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14 212 лв., Абонамент за вода - 150 лв., Ползване от градски
канали - 300 лв., Изследвания в градската химическа лаборатория
и от аптеката - 50 лв., Връхнини - 104 965 лв., Октроа (или
данъци, които заместват този налог) – 164 443 лв, Бач - 20 000 лв.,
Налог върху надписите - 4 000 лв., Налог върху велосипедите,
файтоните, бричките и колата - 2 000 лв., Налог върху
керемидарниците и тухларниците – 3 900 лв., Налог върху табли,
билярди и други игри - 300 лв., Интизап - 16 000 лв., Кръвнина 65 000 лв., Кантарина и кринина - 21 241 лв., Такса за
представления, викачи и други подобни, 2 % върху публичните
търгове и др. - 7 500 лв., Печат върху картите за игра - 800 лв.,
Пъдарщина - 4 360 лв., Позволителни за построяване и поправяне
на здания - 4 000 лв., Такси за преписи, свидетелства и пр. - 4 000
лв., Налог върху публичните домове и медицинското
преглеждане - 5 000 лв., Изхвърляне на смет - 6 000 лв., Глоби - 2
500 лв., Епизоотическа връхнина - 4 050 лв., Постъпления от
разходи за сметката на частни лица и учреждения - 10 600 лв.,
пожертвования и конфискации - 501 106 лв., Разни други редовни
приходи – 10 000 лв., Продажба по регулация и пр. – 2 000 лв;
Разходи в левове, редовни и извънредни: Лихви и
погасявания на заеми - 31 985 лв., Разноски по изплащане
лихвите и погасяванията - 550 лв., Заплата на служителите - 229
660 лв., Дневно възнаграждение на общинските служители - 15
000 лв., Възнаграждение на външни лица - 1 600 лв., Пътни и
дневни - 500 лв., Канцеларски разноски - 5 100 лв., Осветление,
отопление и мебели - 3 900 лв., Униформено облекло и
въоръжение на общинските служители - 3 200 лв., Наем на здания
- 5 100 лв., Данъци на общинските имоти и доходи - 3 226 лв.,
Застраховане на общински здания и движими имоти - 1 000 лв.,
Разходи за училищата - 105 296 лв., Възнаграждения на лица,
изпращани във временни учебни курсове - 100 лв., Поддържане
на библиотека - 12 260 лв., Поддържане на болницата,
лабораторията и аптеките - 4 100 лв., Предпазвания от бедствията
- 49 150 лв., Изхвърляне на сметта, калта и пр. - 1 000 лв.,
Изтребление на безстопанствени кучета и други пакостни
животни - 50 лв., Поддържане на пожарната команда - 22 000 лв.,
Благотворителни цели - 104 242 лв., Поддържане пътища,
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мостове и пр. - 12 300 лв., Поддържане и подобрения на
гробищата - 15 093 лв., Осветления на улиците площадките и
градините - 7 500 лв., Отчуждения по планиране на града - 4 000
лв., Тържества и осветление - 2 924 лв., Градски хамбар - 120 лв.,
Изплащане на държавата епизоотическа връхнина - 4 050 лв.,
Свидетелства и билети за едър добитък и разходи за частни лица,
държавни и обществени учреждения - 10 100 лв., Непредвидени
разходи - 300 лв., Запазен фонд - 8 000 лв., Всичко - 651 106 лева,
Дългове по изпълнителни листове и ли признати - 1 663 лв., Нови
общински сгради - 56 770 лв., Каси и долапи - 1 500 лв., Разни
други извънредни - 847 лева, Всичко – 60 780 лв. А всички
редовни и извънредни разходи - 711 886 лева.288
По време на войната ХV Обикновено народното събрание
не прекратява своята дейност, а продължава редовните си сесии и
заседания. Обсъжда се бюджета на новите земи. Освен
административни и полицейски служители там се изпращат
лекари, аптекари и фелдшери. Не се забравя и населението от
вътрешността. За нуждите на войнишките и бедни семейства
парламентът разрешава на двадесет градски общини, сред които
Русе, Варна, Хасково, Шумен, Видин и др. да сключат заем с БНБ
в размер до 300 хиляди лева.289 На 18 февруари 1913 г. се внася в
сесията на Народното Събрание, за разглеждане и гласуване,
законопроект относно необходимостта на ШГОС да сключи заем
от 150 000 лв.290 След одобрението и приемането му Общината
сключва договор с БНБ за изплащане на заема при следните
условия: срок на изплащане 15 години, годишна лихва 7 %. За
гаранция се залагат общинските приходи от данък „кръвнина”.
Предвижда се сумата да се използва за покриване на нуждите на
бедните войнишки и други семейства, за борба с епидемични
болести. Сумата се включва в бюджета на Шуменската община за
1913 година.291
288

ДВ, бр. 36, 13 февр. 1913.
Николова, В. Вътрешната политика на правителството на Иван Евстр. Гешов
(март 1911 - май 1913 г.). – ИПр., 1992, бр. 10, 64-65.
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Стенографски дневници на ХV ОНС. ІІ редовна сесия, ХХІІ заседание, 28
февр. 1913 г., с. 377; ДВ, бр. 72, 29 март 1913.
291
ДВ, бр. 59, 13 март 1913; , бр. 109, 17 май 1913; Мир, бр. 3920, 21 юни 1913.
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Шуменското население следи военните действия с
внимание особено около непревземаемата Одринската крепост.
Ето разказа на един син, чийто баща също е на одринската линия.
„Още от края на февруари 1913 г. започна усилено да се говори,
че около Одринската крепост, която бе обкръжена от българската
армия, се водят тежки боеве. Другарите ми в училището казваха,
че нощем от Илчов баир се чувал гърмежът на оръдията около
Одрин. Майка ми често плачеше, понеже и баща ми беше там.
Колкото пъти вуйчо ми Илия, който, като служил войник със
съкратен срок само шест месеца, бе оставен в 7-а допълняюща
дружина и заговорваше какви телеграми са получени от фронта,
очите й се насълзяваха. Децата от махалата също живеехме с
мисълта за боевете около Одрин и всеки ден заедно с възрастните
чакахме да бъде превзета крепостта. Не мина и без подготовка за
отпразнуване на падането на Одрин. От една намерена ръждясала
желязна тръба с диаметър 5-6 сантиметра и дълга около половин
метър направихме „топче”, като затъкнахме здраво единия й край
с дървен чеп, на който със свредел пробихме тясна дупка с тънко
свределче. Приготвеното топче предварително бе приковано с две
скоби на дебела дъска и напълнено с една чаена чаша черен
барут. Откъде се бяхме сдобили с този барут, не помня. Отпред
тръбата с поставения в нея барут бе натъпкана здраво, почти до
дулото с парцали. Всеки поставен парцал поотделно набивахме с
дебела пръчка. Оръдието бе готово и само чакахме да падне
Одрин, за да поздравим и ние, децата от „черковната” махала,
победата поне с едно изгърмяване.
Най-после настъпи и този ден. Топчето бе поставено на
баирчето до моста пред горната черква и след къс спор кой да
подпали барута, насипан до пробитата в дъното му дупка,
отстъпихме тази привилегия на моя другар, съученик и съсед
Яромир Ледлов. Застанали зад топчето, наблюдавахме как „Ярко”
поднася нажежения въглен до барута. Изведнъж се чу силен
гърмеж и Ярко се хвана с две ръце за лицето. Подир силното
натъпкване с парцалите при подпалването на барута, вместо да
бъдат те изхвърлени напред, бе се пукнала отгоре ръждивата
тръба и цялото лице на Ярко беше наблъскано и надупчено с
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дребни парченца от ръждата. Така помня и досега кога бе
„паднал” Одрин в Шумен”.292
А Одрин наистина пада след шестмесечна обсада.293 На
17 май 1913 г. представителите на Балканския съюз и на Турция
слагат подписите си под Лондонския мирен договор. Неговите
седем точки постановяват, че цариградското правителство
отстъпва всичките си територии западно от линията Мидия-Енос
на съюзниците с изключение на Албания, чиято съдба е оставена
в ръцете на Великите сили, Крит също е отстъпен, а силите
следва да се произнесат за владеенето на Егейските острови.294
В Шумен радостната новина е отбелязана подобаващо:
„Месец март. В града се чувства голямо съживяване.
Пристигнала е вестта за превземането на Одрин от българските
войници. В чест на тази победа е организирана безплатна
прожекция на открито. На улицата, където се намира
гимнастическото дружество „Юнак Крум” (салонът – бел. моя Р.
А.), чак до аптеката на Хинчо Недев (дн. книжарница „Юнона”) е
опънато голямо бяло платно. Кабината на кино „Одеон” е
издадена с еркер към улицата. Киноапаратът е обърнат и насочен
навън, към платното. Приготовленията са привършени. Началото
на кинопрожекцията е обявено. Вечерта цялата стръмна улица
срещу аптеката е запълнена от граждани и демобилизирани
войници. Прожектира се филмът „Марийка – героинята от Люле
Бургас”, продукция на френската фирма „Пете Фреер” със сюжет
от Турско-българската война. Прожекцията се посреща с голямо
въодушевление, възторг и викове „Ура!”. 295
През първата половина на 1913 г. все повече се засилват
несъгласията в кабинета.296 Продължават и колебанията по
въпроса за подкрепата, която България трябва да поиска от
Великите сили. Мнението на председателя на ХV ОНС д-р Ст.
292

Хаджииванов, П. Спомени …, 11-12.
Пешев, П. Историческите събития…, с. 394; Хесапчиев, Хр. Служба на
България …, с. 611; Балканската война през погледа на един французин…, 243276; Хол, Р. България …, 185- 215; Абрашев, П. Дневник …, с. 271.
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Данев, Ст. Мемоари …, 172-196; Хол, Р. България …, 217-254.
295
Бакалов, Р. Някога на кино …, с. 26.
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Абрашев, П. Дневник …, с. 309.
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Данев е през май 1913 г. българските управляващи да потърсят
заем от Германия и Франция, а Англия да се заеме с българския
флот. Финансовият министър Теодор Теодоров смята, че трябва
„да се опрат здраво върху Русия или да напуснат властта и да
оставят други да търсят опора в противния лагер”.297
Разминавания има и в отношенията с монарха. Те обтягат
отношенията с царя и министрите и главно министърпредседателя, към когото монархът питае отдавнашна неприязън.
Недоброжелателното поведение на царя към министрите
рефлектира върху взаимоотношенията на Главната квартира с
правителството.298 В своята същина те се характеризират с
взаимно незачитане на мнения, с незадоволително взаимно
информиране съответно за политическото
и военното положение на България и др.299
Невъзможността да се преодолеят
неразбирателствата в кабинета е резултат и
от неприязнените отношения между
коалиралите се партии. Търканията между
тях започват от момента на образуването
на правителството (март 1911 г.) и през
цялото негово управление. Народняци и
прогресисти се стремят да получат повече
депутатски места, да оглавят ключови
Д-р Стоян Данев
министерства и повече служби, за да
задоволят службогонците в своите редове.
Народняците недоволстват, че техни партизани се изместват от
прогресисти в управлението по места, прогресистите се оплакват,
че не ги допускат до народняшките ведомства. Атмосферата в
кабинета е лицемерна и тягостна.300 Пример за тези
взаимоотношения е назначението на шуменеца Рачо Косев.
297

Кишкилова, П. България 1913. Кризата във властта. С., 1998, с. 18.
Хесапчиев, Хр. Служба на България …, с. 511; Хол, Р. България …, с. 123;
Абрашев, П. Дневник …, с. 79.
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НА-БАН, ф. 51 К, оп. 1, а.е. 18, л. 284; а.е. 17, л. 169; Пешев, П.
Историческите събития …, с. 409; Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция…,
247-249; Маджаров, М. Дипломатическа …, с. 108.
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Кишкилова, П. България 1913…, с. 20; Народ, бр. 111, 15 май 1913; Народни
права, бр. 91, 21 апр. 1913; Дневник, бр. 3827, 25 апр. 1913.
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Абрашев пише в дневника си: „Касаеше се за уволнението на
старите и назначаване на нови администратори на Земл. и нар.
банки. На едно събрание у д-р Данева за размяна на мисли върху
кандидатурите Данев предложи д-р Иван Бешков. Министрите
Димитър Христов и Александър Людсканов не го одобриха,
защото бил „формалист”. Христов предложи за администратори
Рачо Косева и Кънчо Ангелова. Д-р Данев възрази, че за тия
кандидатури и реч не може да става, защото против първия има
заведено углавно дело за злоупотребление, по което съдът още не
се е произнесъл, а вторият е бил обявен в несъстоятелност
търговец…. След няколко дни обаче осъмнахме с указ за
назначението на Р. Косев и К. Ангелов. Данев остана като
гръмнат …”.301
На гребена на успехите пукнатините в Балканския съюз
не личат ясно, но те съществуват – някои заложени
предварително, други-появили се впоследствие, третипровокирани отвън. Все по-често Атина и Белград издигат
„принципа на окупация”, т.е. за присъединяване на земите,
овладени от съответната армия.302 А българското военно
присъствие в Македония е незначително и това отслабва
позициите ни спрямо гръцките и сръбските, а Черна гора по
принцип поддържа белградското правителство. Допълнително
напрежение внася и Румъния, която предявява териториални
претенции поради пазения неутралитет (сам по себе си
съмнителен, тъй като Германия снабдява Турция именно през
северната ни съседка и нейните пристанища) и наличието на
куцовлашко население в Македония.303 Към вътрешно

301

Абрашев, П. Дневник …, с. 22.
Пешев, П. Историческите събития …, с. 404; Данев, Ст. Мемоари …, 209-213;
Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция…., 241-243; Кореспондентът на
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…, с. 149.
303
Панайотов, Г. Румъния и Балканската война (1912-1913 г. ). – Известия на
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балканските противоречия се прибавя и политиката на Великите
сили и преди всичко на Тройния съюз, стремящ се да разбие
създадената под руска егида коалиция. 304
Оценявайки
опасната
ситуация
и
отчитайки
разминаването си в някои оценки с тези на царя, кабинетът на
Иван Гешов подава оставка в деня на подписване на Лондонския
мирен договор.305 Започва кабинетна криза, която се оказва
продължителна – почти две седмици. Нейното разрешаване се
забавя от затрудненията, които Данев среща не само от страна на
партийните водачи на либералите, но и от свои съпартизани, от
народняците, от царя. Той прави опит да сформира широк
коалиционен кабинет от лидерите на основните политически
партии, опирайки се на опита от 1901 и 1911 г., но не намира
подкрепа.306 Някои прогресисти проявяват амбиции да изтикат
довчерашните министри, за да влязат в кабинета, други не искат
да си отидат, макар и неделикатно подканяни. Несъгласия с НП
възникват при уточняване състава на правителствения екип и
разпределение на министерските портфейли. Задържаща роля
играе и монархът.307
Съгласно предварителната уговорка между Гешов и
Данев от 1911 г., че ако по една или друга причина се дойде до
преустройството на коалиционния кабинет, премиер ще бъде
лидерът на ПЛП, мандатът е връчен на д-р Стоян Данев.308
Според министър Петър Абрашев, царят натоварва с тази мисия
Данев „като деец, който отдавна е проповядвал идеята за подобна
широка коалиция”.309 На 1 юни 1913 г. се формира нов
коалиционен кабинет на Прогресивно либералната и Народната
партия, в който Ст. Данев е министър-председател и външен
София…, 131-132; Радев, С. От триумф към трагедия …, с. 149; Хол, Р.
България …, с. 130.
304
Хесапчиев, Хр. Служба на България …, 478-500.
305
ДВ, бр. 121, 1 юни 1912; История на българите 1878-1944 г. в документи…,
с. 195; Абрашев, П. Дневник …, с. 316, 318.
306
Данев, С. Мемоари …, 217; Хол, Р. България …, с. 255.
307
Подробно за кабинетната криза: Кишкилова, П. България 1913 …, 28-40;
Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция…, 269-274.
308
Данев, Ст. Мемоари. С., 1992, с. 120; Кишкилова, П. България 1913…, с. 35.
309
Абрашев, П. Дневник …, с. 333.
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министър.310 Шумен отново е във властта, макар че от
политическата сцена слиза министър Христо Тодоров. Според
колегата му Петър Абрашев Тодоров е полунедоволен, тъй като
се надява на дипломатически пост.311
България преживява най-съдбоносния момент от своето
35-годишно самостоятелно съществуване – предстои да прибере
плодовете на победоносната война, с което да завърши делото на
националното обединение. В краткия промеждутък от
подписването на Лондонския мирен договор до сформирането на
ново правителство обстановката на Балканите се усложнява.
Между Сърбия и Гърция се подписва таен военен съюз, насочен
срещу България още на 19 май 1913 г.312 Зачестяват провокациите
на бившите съюзници срещу позициите на българската армия.
Българското население в Македония е подложено на терор.313 Без
да прецени правилно съотношението на силите и особено
заплахата от страна на Румъния и Турция, на 16 юни 1913 г. цар
Фердинанд дава заповед на българските войски да настъпят в
Македония, без да уведоми правителството.314 Два дни по-късно
правителството на д-р Ст. Данев нарежда да бъдат спрени
военните действия315, но сръбските и гръцките войски се
възползват от предоставения им повод и атакуват по целия
фронт. На сръбско българския фронт сраженията се водят с
променлив успех. Гръцката армия е спряна и обкръжена в
Кресненското дефиле. Военната обстановка не е безнадеждна, но
в този момент България понася два удара - румънската армия
навлиза на наша територия и през опразнената от войски Северна
България достига почти до София. Турските части пресичат
линията Мидия-Енос и достигат до старата граница. Авантюрата
310

ДВ, бр. 121, 1 юни 1913; Цураков, А. Правителствата …, с. 118; Данев, С.
Мемоари …, с. 21.
311
Абрашев, П. Дневник…, с. 336.
312
История на българите 1878-1944 г. в документи …, 188-189.
313
Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция…246; Тошев, А. Балканските
войни. Т. ІІ. Плевен-София, 1931, 173-174; Хесапчиев, Хр. Служба на България
…, 637.
314
Данев, С. Мемоари …, 236-249; Хол, Р. България…, с. 263. По-различно
мнение споделя Пешев, П. Историческите събития …, 411-412.
315
Данев, С. Мемоари …, с. 249.
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се превръща в катастрофа. На 4 юли 1913 г. д-р Данев се оттегля
с думите, че неговата политика е фалирала.316
А страниците на вестниците са изпълнени със скръбни
317
вести. По бойните полета намират смъртта си - поручик Радуш
Ангелов318, командир на 9-та рота, подпоручик Никола Желев младши офицер от 10-та рота и много други.319
316

Радославов, В. България и световната криза. С., 1993, с. 57; Пешев, П.
Историческите събития …, с. 420; Хесапчиев, Хр. Служба на България …, 644;
Хол, Р. България …, с. 268; История на българите 1878-1944 г. в документи …,
с. 208.
317
Също вж: Сага за Балканската война …, с. 55, 57 и сл.
318
Мир, бр. 3946, 19 юли 1913. Радуш Ангелов е на 26 г. от гр. Шумен, убит на
26 юли 1913 г. в с. Голям . „ Не е вече между живите. Той падна убит на 8 т. м.
след пладне, десет минути след раздялата си с по – малкия си брат дошъл да го
види и му предаде мили поздрави от неговата стара майка, стар баща и обични
сестри.
Обични другарю от детинство,
Ти, който летя с вихров полет напред в боевете против вековния врагтурчина, за което бе ранен в челото; ти който със своята лична храброст и
безпримерен героизъм носеше победа след победа за своята рота, за което бе
награден с офицерски кръст за храброст; ти, който не знаеше що е „безспир” за
светото дело; ти който с един безподобен – лъвски вихър се хвърли върху
коварния съюзник – сърбина - за завладяването на връх „ Китка ” на 26 юни тази
година и ти който бе един от първите с малцинството твои войници, зае върха
що с което даде победа на славния Шуменски полк. Винаги си бил тачен и
отзивчив изпълнител на всичко което ти се е възлагало за доброто на родината –
за което и бе обичан от началните си, имайки вяра в тебе, че ще им донесеш
радостна вест. Но иначе било угодно Богу! Куршум призова твоите снажни
гърди и ти за винаги отлетя от нас, без да доловиш величието на твоето
нещастно отечество. Поклон пред тленните ти останки, които са зарити в
Гюешево при други паднали – убити от вражески куршум офицери от полка ни.
Другаря ти от детството Коста Чилингиров, подпоручик от 19-й пехотен
Шуменски полк. ”
319
Мир, бр. 3956, 29 юли 1913. Никола Желев е на 47 г. от гр. Шумен. Убит на
26 юни 1913 г. на в. Китка. Скръбна вест. „ Самотните и непристъпни урви на
Осогово днес стенат под ударите на братоубийствена война. Смъртния валс на
войната облива в кръв необитаемите върхове на този край, като отнема все нови
и нови жертви. Почти неизвестните за никого до днес върхове Султан тепе,
Църнок, Китка и други днес зидат неизлечими следи в нашите души и очи,
защото сред редицата герои, които след гигантски усилия сложиха своите кости
за устояване честта и величието на отечеството паднаха от изменнически
куршум на позорната война осемтина скъпи наши подчинени другари. Почиват
под хладните сенки на гордия Руен свещените останки на незабравимите ни
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Всъщност още в края на юни 1913 г. премиерът Данев
подава оставка, но цар Фердинанд не я приема. Монархът прави
опит да възложи сформирането на новия кабинет на лидера на
Демократическата партия Александър Малинов, но той за
всеобща изненада отказва.320 Останалите политически формации
нямат нито значително влияние, нито импонират по своите
външнополитически възгледи с тези на цар Фердинанд. При това
стечение на обстоятелствата българският владетел няма друг
избор и поверява управлението на страната на лидерите на трите
либерални партии.321
На 4 юли 1913 г. е назначено правителство, начело с д-р
Васил Радославов.322 Първоначално в неговия състав са включени
само водачите на трите либерални партии – д-р В. Радославов
(ЛП), д-р Никола Генадиев (НЛП) и Димитър Тончев (МЛП).323 В
кабинета Шумен отново е със свой представител – Жечо
Бакалов324, който оглавява министерството на търговията,
промишлеността и труда. В правителството Бакалов влиза като
най-близък съмишленик на Тончев. Назначението му е по-скоро
политическо, тъй като той е повече обществен и политически
деец, отколкото експерт. Политическата му кариера започва като
другари. Мили другари, сложихте вие геройски кости, устоявайки против
хищническото опълчване на подли съседи срещу нашето величие и нашето
свещено право да живеем; паднахте при устояване трагическото величие на
скъпото отечество в момент, когато сплотени около телата ви – вашите другари
и подчинени овладяха позициите на противника и унищожиха стоящия срещу
него сръбски 7-й п. Белградски полк, като нищожните му останки плениха.
Почивайте вие герои при Петра, Караагач и Чаталджа - почивайте… От
вашите началници и другари- офицерите от 19-й п. Шуменски полк.
320
Пешев, П. Историческите събития …, 421-422; Семов, М. Обречени победи.
България в Първата световна война. С., 1998, с. 40; Хол, Р. България …, с. 268.
321
Илчев, И. България и Антантата …, с. 26; Велева, М. Нарастване силите на
демокрацията …; Правителствената криза през май-юли 1913 г…..
322
Цураков, А. Правителствата …, с. 122; Гешов, Ив. Евстр. Лична
кореспонденция…, 262; ДВ, бр 148, 6 юли 1913; Семов, М. Обречени победи…,
с. 40; Абрашев, П. Дневник …, с. 389.
323
Радославов, В. България …, с. 57; Хол, Р. България …, с. 277.
324

За него вж: Ангелова, Р. Обществено-политическа дейност на Жечо
Бакалов (1867-1921). – Епископ-Констнатинови четения. Шумен, 2012,
Т. 18, 269-284.
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привърженик на д-р В. Радославов, но след образуването на
Младолибералната партия на Д. Тончев през 1904 г. преминава в
нейните редици. Междувременно той заема и отговорни
държавни постове – председател е на Десетото обикновено
народно събрание (1899-1900).325 Ето как описва кабинетните
промени общественика и парламентариста Тома Васильов:
„Погромът на България ме съкруши. Особено коварното и
хайдушко навлизане на власите зле повлия на слабото ми здраве.
Съвзех се обаче, за да гледам гибелта на народните идеали и да
бъда свидетел на неуредиците и взаимните ежби, що настъпиха в
моето отечество. Страшно е да се помисли, какво ни очаква.
Нашите първенци, вместо да се сплотят и с дружни усилия да
поведат народния кораб, за да го въведат в тихо пристанище,
хулят се помежду си и едни други се обвиняват. Държащите
властта, ако и да са ограничени по ум и опитност, не искат да
разделят управлението с другите партии, дето се намират люде и
по-вещи, и по-честни, и по-родолюбиви от тях. Може, че те са
играчка в ръцете на цар Фердинанда, който както изглежда, има
някакви ангажименти спрямо една от воюващите групи
(Германия-Австрия), та гледа да им помага, ако и засега
прикрито. А интересите на България, както и народните симпатии
и влечения, като че изискват да държим с другата страна. Ще
бъде страшно да се помисли, че може да бъдем тикнати да
воюваме срещу нашата освободителка Русия. Аз не бих желал да
живея до това време. Боже, пази България!”.326
Промяната във властта води до промени на местно ниво.
Започва се с уволнение на шуменския акцизен пристав А.
Дюлгеров, като на негово място се назначава С. Симеонов.
Подменен е и шуменския акцизен началник М. Николов, на място
на когото е назначен Св. Кацаров. С него си отива и помощника
му П. Вичев, като вместо него е назначен Б. Костов.327

325

Игнатовски, Д. Правителството на д-р Васил Радославов (юли 1913-юли
1914). Шн, 2004, 17-31; Кишкилова, П. Д-р В. Радославов – предател или
патриот. – ИПр, 1998, кн. 5-6, 195-204.
326
Васильов, Т. Моят дневник…, с. 73.
327
Мир, бр. 4005, 18 септ. 1913.
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И при новото правителство шуменският кметски екип
продължава своята дейност. С гласуваните средства от
извънредния бюджет на общината той пуска обява, че иска да
достави една дезинфекционна машина.328 Същевременно се
довършват предвоенните проекти. На 23 юни 1912 г. от столицата
пристига техническа комисия, която има за цел да направи оглед
на трасето върху което Шуменското пивоварно дружество ще
прокара индустриална железница между Шумен и пивоварната
фабрика.329 Въпреки военното положение в Шумен се извършва и
строителна дейност. През 1913 г. Банка ”Бъдъщност” строи
триетажно здание на центъра на града, на площад ”Кушир”.
Сградата има 34 стаи, 2 балкона със стаи, една тераса, салонбирария, гостилница, кухня и 6 избени отделения. Първият
наемател е известния шуменски хотелиер Антон Мике.330
По време на войната образованието се развива при
извънредни обстоятелства. Засегнати са материално-техническата
база на училищата, учебното съдържание и състоянието на
възпитателната работа. Децата са принудени да вземат участие с
труда си в селското стопанство или в промишлеността, за да
изкарат своята прехрана и тази на близките си. Недостигат
учителите. Голяма част от мъжете са мобилизирани. Стотици
загиват по фронтовете или остават инвалиди. Поради тези
причини учебните занятия през 1912 г. се преустановяват още в
началото на учебната година и се възобновяват едва през м.
февруари 1913 г. при тези условия става невъзможно
осъществяването на задължителното обучение в началното
училище. Мобилизирани са и част от учащите се в горните
класове на средното училище. Въпросът за уреждане на тяхното
положение като ученици е предмет на специални разпоредби от
страна на Министерството на просветата. Шуменските училища
продължават дейност, като същевременно се правят кадрови
промени. По собствено желание се освобождава д-р З. Димитров,
началник на отделението за средни училища и университета при
Министерството на народното просвещение. На негово място е
328

ДВ, бр. 169, 30 юли 1913.
Мир, бр. 3588, 24 юни 1912.
330
Ангелова, Р. Стопанско развитие на Шумен 1878-1944. ВТ., 2008, с. 284.
329
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назначен Младен Синигерски331, дотогава директор на
шуменското девическо училище.332
Най-активна е дейността на Българският червен кръст.
Основна цел на дружеството е да оказва помощ на ранени и
пленени войници в съответствие с хуманните идеи за
взаимопомощ, милосърдие и благотворителност, които
произтичат от основните принципи на Първата женевска
конвенция от 1864 г. В унисон с тези идеи през 1910 г. по
инициатива и под покровителството на покойната вече царица
Елеонора за първи път в България се основава дружество
„Самарянка”, първо в София, а след това и в други градове.
Дружеството има за цел да развива и укрепва в обществото
чувство за милосърдие, състрадание и съчувствие към изпаднали
в беда български граждани. Тази цел се постига чрез даване бърза
медицинска помощ при нещастни случаи и внезапни
заболявания; оказване на помощ на болни и ранени във военно
време и подготовка на допълнителен контингент помощни
медицински кадри. С тази цел дружество „Самарянка” в
столицата в продължение на няколко години урежда практически
и теоретически курсове за подготовка на самарянки. Така се
създава многочислен помощен персонал, който полага големи
грижи при лечението на болни и ранени войници и офицери по
време на Балканските войни. Не по-маловажна задача на
дружеството е и помощта на страдащото население след войните
поради увеличаващата се мизерия и честите заболявания. След
завършване на тези курсове 82 самарянки и 32 санитари стават
доброволци в системата на медицинската служба на българската
армия. По такъв начин червенокръстката организация дава
принос в оказване на помощ на болните и ранените. 333
След обявяването на Балканската война настоятелството
на шуменския клон на БЧК се обръща с призив към населението
за доброволно участие в санитарната служба на „Червения кръст”
331

За него вж: Ангелова, Р. Младен Синигерски, Русия и политическата
криза от 1886 г.– Журнал за исторически и археологически изследвания.
Шн, 2013, 91-106.
332
333

История на образованието …, с. 181; Мир, бр. 4003, 16 септ. 1913.
ДА Шумен, ф. 23 К, оп. 1, а.е.59, л. 19.
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за всестранна подкрепа на провежданите от него инициативи.
Пръв на инициативата се отзовава шуменският дарител Димитър
Кънчев, който внася 6 000 лв., от които 3 000 иска да му бъдат
върнати след войната или да се прихванат срещу бъдещи данъци,
а другите 3 000 дава за помощи на бедните шуменци и на
Червения кръст.334 Същевременно съдействие на настоятелството
оказват изградените дамски комисии. Жените обхождат града,
близките села, занаятчийски работилници и фабрични заведения
и събират помощи за ранените и болните войници, докарани за
лечение в Шумен. Дейността на настоятелството се подпомага от
ръководството на шуменското женско благотворително
дружество „Родолюбие”. Именно в навечерието и по време на
Първата Балканска война шуменския клон на БЧК организира
първите курсове за самарянки и санитари. В тях вземат участие
Рада Димова Лозева (зъболекар-хирург от Нови пазар), Екатерина
Урумова, Райна Стойкова, Кръстина Чунгович, Елисавета
Иванова, Тодорка Мишкова, Даринка Георгиева и др. Желаещи
да постъпят в доброволната санитарна служба на БЧК като
санитари са: И.Маринов, П. Иванов, Г. Домусчиев, Т. Йовчев,
Г.Вълканов, Христо Д.Михайлов, П.Абаджиев и т. н.335
Когато броят на болните се увеличава и нуждите на клона
стават по-големи, църковните служители също апелират към
щедростта на църковните настоятелства и гражданите. Списъкът
на отзовалите се е внушителен и затова ще посочим само някои Шуменско пивоварно дружество – 2000 лв; Женско дружество
„Родолюбие” – 200 лв; търговецът Панталей Пчеларов – 700 лв,
Църковното настоятелство при църквата „Свето Възнесение” и др.336
Полезна дейност развива и откритият за първи път на гара
Шумен подкрепителен пункт, в който преминаващите ранени,
болни и всички останали военнослужещи получават храна и
напитки. В края на 1912 г. Петър Хълтъков – член на
настоятелството на клона, изпраща седем каруци с подаръци,
334

Мир, бр. 3687, 18 окт. 1912.
Симеонова, Т. Дейността на шуменския клон на Българския Червен кръст за
подготовка на помощни медицински кадри (1909-1939). – ЕпископКонстантинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, с. 440.
336
ДА Шумен, ф. 23 к, оп. 1, а.е. 3, л. 20.
335

263

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

които са раздадени на фронта при Чаталджа на войниците от
Шуменския край. За тази дейност спомага и факта, че в Шумен е
седалището на назначения от Централното ръководство на БЧК
областен делегат за ІV дивизионна област Жечо Бакалов,
председател на клона. Неговата задача е да организира работата
на доброволната помощ в Шуменско. В резултат на проведените
акции шуменския клон за периода на Балканските войни събира
15 000 лв, много храна, облекло, бельо и други вещи за
подпомагане на намиращите се ранени и болни на лечение в
дивизионната и градската болница и за фронта. 337
Войната довежда и до промяна в мъжкото облекло. Този
процес на обновяване и изменение е свързан обаче и с
постепенното нарастване на битовите потребности, които се
явяват естествен резултат от икономическия напредък в страната,
както и въздействието на европейските стоки, които заливат
българските пазари. Женското облекло също е от нов тип – т.н.
фустанен тип. То се състои от костюм в две части: горна дреха –
блуза и долна – фуста. Фустата, носена към този тип облекло е
широка, дълга до глезените дреха, скроена от 6-7 метра плат,
силно набрана в талията. Шие се от тъкан, домашен вълнен или
памучен плат, или от фабричен плат. Преобладават тези на
квадратчета в комбинации на червено и черно, синьо и червено,
кафяво и тъмносиньо. Фустите са или прави или с широк 25-30
см веревно скроен воал, наричани от населението маджатурени
фусти или фусти с къдри.
При мъжкото облекло отпадат традиционните гащи –
потури и се заменят с бозави шаечни панталони. Последните са
предимно в тъмнокафяв или черен цвят, с широки крачоли, около
кръста, с колан от гайки, отпред с разрез с копчелък и вътрешни
джобове от черен памучен плат. Като празнични връхни дрехи,
започват да се носят палта (сака), изработени от вълнен тъкан
плат или фабричен плат – мерино. Те са с дължина до под кръста,
вталени отпред и отзад, с ревери и вътрешни джобове.
Подплатени са с памучен домашен плат, в много случаи със
337

Диманова, В. Корени на дълга. Червеният кръст в Шуменски окръг. Шумен,
1985, 27-28.
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скрит вътрешен джоб. Под саката мъжете обличат жилетки с
предници от шаяк и гръб от черен сатен. Традиционният калпак в
началото на ХХ век е заменен от сламени шапки, а още по-късно
от каскети. Запазва се употребата на цървулите като ежедневна
принадлежност за краката, а в празничните дни се носят обуща,
т.н. кундури, със заострени върхове и връзки. Постепенно
навлиза употребата и на ботуши (чизми), като резултат от
участието на мъжете във войните. Ботушите се обуват върху
чорапи, които се подгъват в горния си край. С тези промени
мъжкият костюм придобива различен облик, лишен от
определящите го белези за възраст, семейно положение и
празничност. 338
Правителството на д-р Радославов води преговорите по
сключването на Букурещкия мирен договор и го подписва на 28
юли 1913 г.339 Клаузите му се превръщат в Първа национална
катастрофа за България. Румъния заграбва Южна Добруджа,
Сърбия – Вардарска, а Гърция – Егейска Македония. Над 1
милион българи остават под сръбска и гръцка власт. Броят на
бежанците надхвърля 250 000 човека. На 16 септември 1913 г. е
сключен мирен договор и с Османската империя.340 Одринска
Тракия преминава отново в границите й. България се задължава
да обезщети съюзниците. Към територията на Царство България
се присъединяват част от Беломорието (между реките Марица и
Места) и Пиринска Македония.
1.2. Стопанство
Балканската война и неразривно свързаната с нея
Междусъюзническа война през 1912 – 1913 г. са първото голямо
военно усилие, пред което се изправя буржоазна България.
Войните предизвикват силно икономическо и социално
338

Витлянова, Ир. Традиционно женско и мъжко облекло в Шуменския край. –
В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. ВТ.,
2011, с. 476.
339
Пешев, П. Историческите събития …, с. 425; Радев, С. От триумф към
трагедия …, 152-317; Семов, М. Обречени победи…, с. 42; История на
българите 1878-1944 г. в документи …, 215-218.
340
История на българите 1878-1944 г. в документи …, 219-224.
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напрежение, което не може да не даде отрицателно отражение
върху цялостния живот на обществото и държавата.
В селското стопанство не се чувства сериозно сътресение.
Причините са няколко. Реколтата от лятото на 1912 г. е много
добра и въпреки износа страната разполага със значителни запаси
от зърнени храни. При такава добра реколта изхранването на
армията и населението не е особен проблем. Известни смущения
има при някои индустриални и технически култури и в други под
отрасли в растениевъдството, но те нямат голямо значение за
цялостното икономическо развитие на страната. Събраната през
лятото на 1913 г. реколта от тютюн е с 15 % по-малка от тази през
1912 г. Значително намалява производството на лен, коноп и
рапица, при памука и захарното цвекло се забелязва повишение с
около 12 %. Намалява производството на грозде, поради
недостига на работна ръка, забелязва се голямо увеличение на
добива на плодове.341
През военните месеци животновъдството не се изменя
сериозно. Останалото немобилизирано население от жени, деца и
възрастни мъже е достатъчно за гледане на едрия и дребен
добитък.
За разлика от селското стопанство занаятчийското
производство е дълбоко разстроено. Майсторите занаятчии и
техните чираци са мобилизирани. В резултат на това повечето
занаятчийски дюкяни са затворени. Остават да работят само повъзрастните занаятчии.
Капиталистическата фабрична индустрия чувства много
по-слаби затруднения. Голяма част от индустриалните работници
са мобилизирани, но повечето от по-едрите индустриални
предприятия не прекратяват своята работа през военните месеци.
Това се осъществява благодарение на лични връзки и други
противозаконни действия. Промишленото производство е слабо.
В резултат на войните и настъпилата криза в Шумен се увеличава
безработицата. Около 40 занаятчийски работилници намаляват
производството, а други прекратяват работа.342 Обикновено
341
342

Ангелова, Р. Нова българска история …., 268-269.
Шуменски окръжен вестник, бр. 127, 188, 201, 236 от 1912 г.
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явление става нередовното и непълно изплащане на заплатите,
безпричинното уволнение от работа.
В много тежко положение се оказва вътрешната търговия.
Много от търговските магазини са затворени поради
мобилизирането на техните собственици. Превозите на стоки са
затруднени заради заетостта на БДЖ с военни превози. Цените на
стоките на вътрешния пазар слабо се повишават. Цените на
зърнените храни, хляба, яйцата, захарта и някои други стоки в
определена степен също се повишават, а цените на добитъка,
плодовете и спиртните напитки се повишават значително. Рязко
се съкращава и външната търговия на страната. Значително се
намалява износа, но това не важи за вноса. Намалението на
износа се дължи до голяма степен на това, че Османската
империя е важен търговски партньор на България в навечерието
на войната.343
В периода на войните не настъпват промени
в
обработването на земята. Селското стопанство остава
примитивно и слабо доходно, както и преди Освобождението. Не
настъпват изменения и в разпределението на обработваемата
земя.344 В Шуменското земеделие постепенно започва
модернизация, която се засилва особено през 1910-1912 г. В
някои стопанства плуговете започват постепенно да изместват
вековното дървено рало.345 В Шуменски окръг в началото на XX
век най-голяма е групата на собствениците до 5 дка.346
Военновременните условия затрудняват стопанската дейност.
Силно се усеща липсата на мъжете, работата в селското
стопанство се извършва предимно от жени и деца. Поради това
обстоятелство намалява количеството на произведената

343

Беров, Л. Икономиката на България през Балканската и Междусъюзническата
война. - ИПр, 1985, кн. 11, 19-31.
344
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 22.
345
Ведомост за количеството на ралата, плуговете, браните, земеделските и
лозарските машини и кошерите за пчели в Княжество България в края на 1902 г.
– СБИД, кн. 8-9, с. 538.
346
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 23., Джумалиев, Г. Икономическото
развитие на гр. Шумен през първите две десетилетия след Освобождението
(1878-1900). – ИНМШ, Шн, 1967, кн. IV, с. 189.
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продукция. По време на войните за национално обединение
Низшето земеделско училище също затваря врати.347
Войните през второто десетилетие на XX не променят
стопанския облик на Шумен. Военновременната обстановка,
мобилизацията на трудоспособни мъже, намаляването на
добитъка довежда до общо намаляване както на обработваемата
земя, така и на получените количества земеделски и животински
продукти. През 1912 – 1913 г., по време на Балканските войни, в
селското стопанство не се чувства катаклизъм.348 В Шуменско
растениевъдството е ориентирано към сеитбата на зимни и
пролетни култури. Най-голяма площ заемат пшеницата, ечемика,
царевицата, ръжта и овеса.349 В разглеждания период са засети
същите декари обработваема площ. Реколтата от зърнени храни,
поради не съвсем благоприятни климатични условия в района, е
по-слаба, но достатъчна за изхранване на населението.350
Среден добив на пшеница на декар в Шумен през 1912 г.
Година
1910
1911
1912
1913

Произведена пшеница в кг на декар
132, 1
129, 9
129, 4
129, 4

Източник: Сведения по земеделие, 1923, бр. 5, с. 45.

Царевицата се сее през две години на една и съща нива, а
наторяването е некачествено. В началото на XX век в града са
внесени семена от ранни царевици – ”Чинквантино”, ”Чеклер” и
”Карантел”. Все повече се налага зърнестата жълта царевица,
която е и най-търсена на пазара и е с най-висока изкупна цена.351

347

ДВ, бр. 82, 20 апр. 1909; Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 33.
Беров, Л. Икономиката на България …, с. 9.
349
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с.41.
350
Ботев, С., Й. Ковачева. Земеделието в България. С., 1934, с. 114; Ангелова, Р.
Стопанско развитие..., с. 43.
351
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1902-1903 г от
шуменския окръжен управител В. Попов. Шн, 1903, с. 41.
348
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От техническите култури се отглежда захарно цвекло и
тютюн, а от маслодайните – слънчоглед и малко рапица. За пръв
път захарно цвекло в Шумен се сее през 1912 г. То е единствената
захарнодайна техническа култура, която се отглежда у нас.
Получената реколта е добра. През 1913 г. добивът е 13 829 кг. от
хектар. 352
Животновъдството е друг необходим отрасъл на селското
стопанство. Той се развива паралелно със земеделието и е
неотделим от него. Едрият добитък (крави, волове, биволи, коне,
кобили) е основна работна сила. Животновъдството има местно
значение, задоволява отчасти нуждите на града и дава
препитание на 150 – 200 домакинства.353
Пчеларството е добавъчен поминък на населението. То
дава добри доходи. От него се добива пчелен мед, пчелен восък и
пчелно млечице. В началото на XX век се забелязва промяна в
развитието на пчеларството, защото е подкрепено от частната
инициатива. Освен това са осигурени подготвени пчелари чрез
курсове, уреждани от Министерството на търговията и
земеделието. Възхода на шуменското пчеларство се свързва с
името на свещеник Иван Дочев. Първите контакти на Иван Дочев
с пчелари от цял свят става при участието му в Третия
Всеславянски пчеларски конгрес в Москва, в края на юли 1912 г.
Той и съпругата му Мария вземат участие в международния
форум с още 352 пчелари от цяла България.354
Българските занаяти водят началото си от дълбока
древност. С влизането на българските земи в Османската
империя, с превръщането на гарнизонните селища в стопански
центрове занаятите получават напредък. Предприемачите и
находчивите занаятчии упражняват над 120 занаята.355 Наймодерните и доходни занаяти остават шивачеството и
обущарството. Шивачеството обхваща редица клонове –
абаджийство, терзийство, панталонджийство и др. В началото на
352

ДА Шумен, ф. 116 К, оп. 1, а.е. 5, л. 9.
Джумалиев, Г. Икономическото развитие…, с. 190; Ангелова, Р. Стопанско
развитие….., с. 57.
354
ДА Шумен, ф. 619 К, оп. 1, а.е. 91, л. 1-13.
355
Колев, Н. Българската етнография. С., 1987, с. 132.
353
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XX век в града работят 22 шивашки работилници със 120
работници.356 Обущарството е в ръцете на майстори-занаятчии,
които работят примитивно и задоволяват нуждите на местния
пазар. Работят по поръчка и рядко ”готово”. От всички занаятчии
в Шумен обущарите са най-много – 139. Те са пръснати из целия
град, работят с местна стока. В града няма магазин за продажба и
на вносни обувки.357
Най-голямата тютюнева фабрика е притежание на двама
съдружници Богдан Ганев и Доси Кърджиев. Тя се намира на
площад ”Кушир”, под наем в двуетажно каменно здание,
наречено ”Таш мааза”.358 С указ е одобрено постановление на
Министерски Съвет с дата 17 юни 1913 г., с което е разрешено на
Шуменското градско общинско управление да достави, от
представителя на съединените тютюневи фабрики в Шумен, Д.
Кърджиев, тютюн, цигари, книги, кибрити и пр. на стойност
4 599 лева за раздаване на шуменските гарнизони, които са
бойното поле.359 Според данни на Списанието на българското
икономическо дружество фабриката на ”Ганев и Кърджиев” е
сред четирите най-големи и важни тютюневи фабрики в
България.360 Осъществява се контрол за качеството на
произвежданите цигари. Не се допускат смачкани и зацапани,
прекалено пълни или празни цигари.361 След избухването на
Балканската война през 1912 г., повечето от работниците са
мобилизирани. Във фабриката работят повече деца, жени и хора
от малцинствените групи – турци, арменци и др.362

356

Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 93; Работнически вестник, бр. 16, 9
ян. 1903.
357
Шуменски вести, бр. 17, 6 апр. 1923; Ангелова, Р. Стопанско развитие…..,
95-97.
358
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903-1904 г. от
шуменския окръжен управител В. Попов. Ш., 1905; Ангелова, Р. Стопанско
развитие….., 172-173.
359
ДВ, бр. 192, 28 авг. 1913.
360
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с.173; Иванчов, Т. Настоящето
законоположение… - СБИД, 1901, бр. 8, с. 476.
361
Обществен глас, бр. 31, 24 юли 1910.
362
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 177.
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Успешният бизнес с тютюн по време на войните кара
предприемчивият шуменец Рафаил Мощев да се включи. През
1912 г. синовете му – Георги и Велислав учредяват нова фирма за
търговия със суров тютюн и покупко-продажба на едро.363
С основание може да се каже, че пивоварството в
България започва в гр. Шумен.364 На 23 октомври 1882 г. Атанас
Чанев, Радуш Симеонов, Васил Щерев, Рафаил Мощев, Ангел
Радушев и Васил Каракашев основават „Българско пивоварно
дружество – Шумен”. Главната цел на дружеството е
производството и продажбата на пиво на едро и дребно.365
Постоянното усъвършенстване на технологичния процес, като
голяма заслуга за това има майстора-пивовар Франц Милде,
гарантира високото качество на пивото. По този начин постоянно
нараства количеството произведено пиво. През 1912 г. фабриката
произвежда 4, 4 млн. л. високо качествено пиво. Постоянно
увеличаващото се производство на пиво затруднява
транспортирането му от фабриката до гарата.366 Поради тази
причина през 1910 г. пивоварното дружество Шумен построява
ж. п. линия за своите нужди. Тази линия свързва бирената
фабрика с ж. п. гара Шумен. Приемането на железницата става от
специална комисия чак през 1914 г.367
Металообработващата
промишленост
включва
обикновено изработването на метални изделия с производствено
предназначение (радиатори, болтове, гайки, вериги и др.) и
битова употреба (метални съдове, кухненски инвентар, печки
кревати и др.), а също така производство на метални конструкции
и ремонт на машини. През февруари 1912 г. в града е основана
Българската медникарско-леярска занаятчийско-производителна
кооперация „Прогрес”. Тя е създадена по инициатива на Злати
Банев, Митю Куртев, Стефан Иванов и др. Управителният съвет
363

ДА Шумен, ф. 53 К, оп. 1, а.е. 719, л. 1-5.
Петров, В., Йордан Платиканов., Стамат Манчев. История и развитие на
пивоварната промишленост в България. С., 1996, с. 23.
365
ДА Шумен, ф. 74 К, оп. 2, а.е. 1; ф. 53 К, оп. 1, а.е. 89, л.1; Ангелова, Р.
Стопанско развитие….., с. 149.
366
Петров, В., Й. Платиканов., Ст. Манчев. История и развитие….., 27-28.
367
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с. 292; Обществен глас, бр. 17, 8 апр.
1914.
364
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се състои от трима членове: председател, деловодител и касиер,
които се избират от общото събрание. 368 През същата година
Шуменският окръжен съд регистрира в дружествения регистър и
”Машинна фабрика желязолеярница на Мих. Н. Моллов и сие”.
Във фабриката се изработват воденични инсталации, водни
колела, турбини, зъбни колела, помпи, инсталации на парни и
моторни мелници, всякакъв вид отливки от чугун, бронз и др.
Няма данни за дейността и ликвидацията на фирмата.369
Началото на химическата индустрия в Шумен се свързва с
името на Павел Байнов (1870-1943). През 1905 г. Павел Байнов
основава първата българска фабрика за цветни креди и пастели в
гр. Шумен. Първата доставена машина е ръчна шнекова преса.
През 1912 г., П. Байнов доставя от Германия нови машини.
Фирмата пласира над 95% от годишното производство. От
произведената продукция купуват едри и дребни търговци от
цялата страна - Търговище, Бяла, Разград, Севлиево и др.370
Развитието на модерен, евтин банков и кооперативен
кредит става крайно необходимо за капиталистическото развитие
на България в периода 1900 – 1912 г. Главна роля в това
отношение продължава да играе БНБ, като най-мощен кредитен
институт в страната. Българската народна банка открила своя
агентура в Шумен през 1907 година. Операциите за 1912-1913 г.
са следните: за 1912 общо операциите са за 88 684 765 лв, а за
1913 г. - 81 180 355 лв.371 Промени настъпват и в кадровия състав
на шуменския клон на БНБ - книговодителя Ст. Дойнов се
премества за счетоводител в Червен бряг, а К. Калдаръмов заема
неговото място. 372
На 12 август 1912 г. се поставя началото на спестовно
дружество „Взаимност”. Уставът му е през 1913 г. В
управителния съвет са включени шуменските общественици и
368

ДА Шумен, ф. 551 К, оп. 1, а.е. 3, л.1., Ангелова, Р. Стопанско развитие…..,
190-191.
369
Ангелова, Р. Стопанско развитие….., 189-192; ДА Шумен, ф. 551 К, оп. 1,
а.е. 7, л. 3.
370
ДА Шумен, ф. 54 К, оп. А.е. 23, л. 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16; Ангелова, Р.
Стопанско развитие….., 197-199.
371
Обществен глас, бр. 11, 25 ян. 1914.
372
Мир, бр. 3787, 31 ян. 1913.
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индустриалци: Радуш Симеонов, Хр. Калдъръмов и Талят
Токалиев. За директор е избран Йордан Дочев, който е освободен
през 1919 г., а неговото място заема Найден Стоянов.373
Направено проучване за периода показва, че през
„златната 1912 г.” шуменското Спестовно АД „Бъдащност” заема
23 място в класацията на петдесетте водещи български компании.
След него остават „Юнион” Осигурително дружество
(Пазарджик), Българско минно АД (София), АД „Оцет” (Русе) и т.н.374
Времето на Балканските войни променя всекидневието на
шуменци и едновременно с това България и всички българи
претърпяват първата национална катастрофа. Това голямо
нещастие в социален и индивидуален план кара всички да
съберат сили и да търсят решение на българския национален
въпрос.
2. Шуменци в Балканската война
2.1. Начало на Балканската войната
След множество опити за решаване на балканския въпрос
по мирен начин, напрежението ескалира след като се получават
сведения за турски жестокости в Македония. На 27 септември
1912 г. правителствата на държавите от Балканския съюз
изпращат колективна нота до Високата порта, за провеждане на
реформите в Македония, заложени в Берлинския договор. Още на
следващия ден турското правителство отхвърля нотата, а 2 дни
по-късно скъсва дипломатическите отношения със съюзните
държави. На 5 октомври 1912 г. съюзниците обявяват война на
Турция.375

373

Ангелова, Р. Стопанско развитие….., с.261., Лазаров, Н. История на БНБ и
банковото дело в България. С., 1997, с. 239.
374
Иванов, М. „Локомотивите” на българската икономика през 1912 и 1939 г. –
В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, 211-212.
375
Кишкилова, П. Балканските войни по страниците на българския печат 19121913. С. 1999, 42-43; История на българите 1878-1944 г. в документи …, 50-51.
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Балканският съюз обявява мобилизация на войските си на
17-18 септември 1912 г.376 Четирите държави вдигат на оръжие
повече от 1,2 милиона души с над 2 000 оръдия. За числеността
на „действащите“ армии, които участват активно в бойните
действия, се сочат различни цифри – от 630 000 до 750 000
войници и офицери.377 Въпреки че военните конвенции на
България със Сърбия и Гърция съдържат някои конкретни
договорености за съгласуване на действията, съюзниците не
разполагат с общ план за бойните операции, а всяка страна
действа по собствено усмотрение. По тази причина
разпределението на силите не е оптимално и основната тежест на
войната срещу Турция се пада на българската армия в Източна
Тракия. Сърбия и Гърция съсредоточават своите войски за
действие в Западния оперативен район, който поради
отдалечеността си от центъра на османската държава е
второстепенен от военна гледна точка, но има първостепенно
политическо значение, защото от развоя на военните действия в
него зависи кой ще владее Македония.
Българската армия, мобилизирана през втората половина
на септември 1912 г., наброява около 600 000 военнослужещи с
1 116 оръдия. В действащата армия, която провежда бойните
операции, служат 366 000 войници и офицери. Останалите са
разпределени в доброволческите, опълченските, допълващите и
граничните части. Български бежанци от Османската империя,
които не са приети в редовните войски, сформират Македоноодринското опълчение с численост 14 670 души.378 Общата
мобилизация е обявена на 17 септември 1912 г. и се посрещна с
ентусиазъм от българския народ. България, чието население
тогава възлиза на 4 432 427 жители, мобилизира 607 422 души,
или 13,53 % от цялото население – едно изключително високо
мобилизационно напрежение. От тях 370 000 души са включени в
376

ДВ, бр. 210, 17 септ. 1912; Мир, бр. 3659, 19 септ. 1912, Кишкилова, П.
Балканските войни …, 25-26; Марков, Г. България в Балканския съюз…, 17-18;
Мусаков, Ил. Бойна слава …, с. 31.
377
История на българите 1878-1944 в документи. Съставители Георгиев, В., Ст.
Трифонов. Т. ІІ. С., 1996, 46-47.
378
История на българите 1878-1944 в документи …, 39-43.
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състава на Действащата армия, с което страната изважда на
бойното поле повече хора, отколкото Сърбия, Гърция и Черна
гора, взети заедно.379
До 4 октомври главните сили на Действащата армия
заемат позиции, както следва:
Първа армия – 67 000 войници (към 8 октомври 1912 г.)
под командването на генерала от пехотата Васил Кутинчев – е
разположена по двата бряга на река Тунджа в района на
Къзълагач, а щабът ѝ е в Ямбол. В състава ѝ влизат три пехотни
дивизии: 1-ва под командването на генерал-майор Стефан Тошев,
3-та (генерал-майор Иван Сарафов) и 10-та (генерал-майор Стою
Брадистилов).
Васил Кутинчев е роден на 25 февруари 1859
г. в Русе. През 1879 г. завършва Военното училище
в София, произведен е в чин подпоручик и зачислен
на служба в 24-а пехотна сливенска дружина. Със
своята дружина участва в Сръбско-българската
война (1885), сражава се на сливнишката позиция
и участва в овладяването на Цариброд и атаката
на Пирот. В началото на ХХ век заема една от
най-високите длъжности в армията – началник на
І-ва Военноинспекционна област. По време на
Балканската война командва Първа българска
армия, която заедно с Трета армия разгромява
Васил Кутинчев
турците на Тракийския военен театър. В
Междусъюзническата война първа армия се
сражава на Тимошкия фронт. По време на
Първата световна война е назначен за началник на Моравската
военноинспекционна област. Генерал от пехотата. Умира на 2 април 1941
г. 380

Втора армия, командвана от генерал-лейтенант Никола
Иванов, в състав две пехотни дивизии (8-ма, начело с генералмайор Димитър Кирков, и 9-та на генерал-майор Радой Сираков),
379

Елдъров, С. Балканската война. От „сега или никога” до „всичко или нищо”. ВИС, 2006, кн. 4, с.8; История на българите 1878-1944 г. в документи …, 39-40.
380
Недев, С. Командването на българската войска през войните за национално
обединение. С., 1993, 15,51,66-67; Eнциклопедия .България. Т. III, С.,1982, с.
662.
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Хасковския отряд и Сборна конна бригада, заема изходни
позиции в района на Търново Сеймен – Харманли;
Трета армия – над 83 000 войници (към 8 октомври 1912
г.) под командването на генерал-лейтенант Радко Димитриев – е
съсредоточена източно от Ямбол — вляво и в отстъп от 1-а
армия, с щаб в Стралджа. В състава ѝ влизат три пехотни
дивизии: 4-та под командването на генерал-майор Климент
Бояджиев, 5-та (генерал-майор Павел Христов) и 6-та (генералмайор Православ Танев).

Радко Димитриев

Радко Димитриев е роден на 24 септ. 1859 г. в
с. Градец, Сливенско. Учи в Априловската
гимназия в Габрово. Завършва Военното училище в
София и Николаевската генералщабна академия в
Санкт-Петербург.
Един
от
главните
организатори на детранацията на княз
Александър І. Участва в бунта на офицерите
русофили в Силистра (1887). Емигрира в Русия.
След завръщането си в България се изкачва бързо
по йерархическата стълбица и е началник на
Генералния щаб (1904-1907). По време на
Междусъюзническата
война
е
помощникглавнокомандващ, а по-късно е изпратен като
пълномощен министър в Русия. В Първата
световна война участва в редовете на руската
381
армия. Убит на 18 октомври 1918 г .

Специално внимание се обръща на стратегическото
разгръщане на българската армия. Прикриването на армията и
съсредоточаването първоначално се извършва от граничните
роти. Сроковете за съсредоточаване на отделните армии са в
зависимост от отдалечеността им и средствата за придвижване.
Срокът за Първа армия е до 10-15 дни, за Втора армия 18-23 дни
и за Трета армия 16-19 дни.382 Окончателният план за
381

За него вж: Дренски, И. Генерал Радко Димитриев. С., 1962; Бележити
българи. Т. IV, С. 1971, 585-604; Недев, С. Командването на българската войска
…, 13, 51, 57-58.
382
Криворов, И. Оперативни планове на българското командване за Балканската
война 1912 – 1913 г. – варианти и оценка. - Сборник международна
конференция 90-години Балканска война. Кърджали, 2002, с. 62.
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българското настъпление в Тракия предвижда нанасяне на
основния удар с 1-ва и 3-та армия в пространството между Одрин
и Лозенград в общо направление Цариград. Командването
разчита да постигне успех чрез изненада. Затова армията на
Кутинчев е изнесена напред, на един преход от българо-турската
граница, а войските на Димитриев са оставени на два прехода от
границата, прикрити зад самостоятелната Конна дивизия (ген.
Атанас Назлъмов). Задачата на 2-ра армия е да изолира Одрин и
да нанесе (с Хасковския отряд) спомагателен удар към Кърджали.
Общият фронт, който трите армии покриват, е с ширина от 120
км. За настъпление в Западните Родопи и в Пиринския край
българското командване отделя една пълна дивизия и други
части. Родопският отряд (генерал Стилиян Ковачев), в който
влизат 23 000 войници от 2-а пехотна дивизия, е съсредоточен
срещу турските войски в Тъмръшкия клин и долината на Места, а
7-a пехотна дивизия – 37 000 войници под командването на ген.
Георги Тодоров – изчаква край Дупница и Кюстендил заповед за
настъпление по долината на Струма към Солун.383
През октомври 1912 г. българският боен флот разполага с
един крайцер и шест леки миноносеца. Главните пристанища
Варна и Бургас са защитени от брегови батареи.
При обявяването на мобилизацията на 17 септември 1912
г. българската армия разполага едва с два сферични балона
(„София 1“ и запасният „Годар“) и един самолет („Блерио XXI“).
В хода на войната броят на самолетите в българската армия
достига 29. В историята на бойната авиация България е първата
страна употребила самолета по време на война. Първият боен
полет е извършен на 16 октомври 1912 г. от командира на
първото аеропланно отделение Радул Милков.384 Генералната
репетиция за употреба на самолета по време на войната е
383

Криворов, И. Плановете на воюващите страни за Първата балканска война
1912-1913 г. - ВИС, 2006, кн.4, 12-13; История на българите 1878-1944 г. в
документи …, 49-50
384
Миланов, Й. Въздушните войски на българия през войните (1912-1915). С.,
2008; Марин, Г. Приносът на българската авиация във военното дело през
Балканската война 1912-1913. – В: България 1300. Институции и държавна
традиция. Т. ІІІ. С., 1983, 649-657.
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извършена през септември 1912 г. по време на „Шуменските
маневри” на българската армия. Командването решава
предстоящите маневри на армията да се осъществят в района на
Шумен, защото по релеф и бойно укрепване наподобява
северната европейска част на Османската империя. За
генералната репетиция тръгват трима авиатори от София:
командирът на аеропланното отделение Христо Топракчиев от
Сливен, Симеон Петров от Русе и Никифор Богданов от
Търговище. Предназначението на самолета „Блерио XXI” е да
бъде пръв помощник на командването на армията и да
осъществява връзката между армията и авиацията. За пръв път в
района на Шумен, Разград и Търговище като бивши артилеристи
Симеон Петров и Христо Топракчиев правят първите опити за
бомбардиране, макар и с ръчни гранати.385
Върховен главнокомандващ на българската армия е цар
Фердинанд, но фактическото ръководство на войските е в ръцете
на помощник-главнокомандващия ген. Михаил Савов и на
началника на Генералния щаб ген. Иван Фичев, които се
разполагат в Стара Загора. Военен министър по това време е ген.
Никифор Никифоров.

Михаил Савов

Михаил Савов е роден на 14 ноември 1857 г. в
Стара Загора. Завършва Военното училище в
София и Генералщабната академия в СанктПетербург. След завръщането си в България,
Савов е назначен на служба в милицията на
Източна Румелия. Последователно е другар на
военния министър (1886-1887), почетен флигеладютант на княз Фердинанд І (1887), началник на
Военното училище (1896-1907). Два пъти е военен
министър (1891-1894 и 1903-1907). През
Междусъюзническата война за кратко е
помощник-главнокомандващ.
Съден
от
Държавния съд и емигрира във Франция, където
умира на 21 юли 1928 г.386

385

Шуменска заря, бр.97, 17 авг. 1982. с. 2.
Третото българско царство 1879-1946. Историческа eнциклопедия. С., 2003,
с. 322; Недев, С. Командването на българската войска …, 14, 51, 52, 56.
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2. 2. Боен състав на 4-та пехотна дивизия
След Освобождението в Княжество България е въведена
задължителна военна служба, първоначално от три, а след това от
четири години. Това подготвя почти всички мъже, годни за
военна служба, за добри войници. Войската има модерно
въоръжение за времето си (артилерия, телеграфи, автомобили и
др.). Приети са и съвременни организационни методи за войската
– взвод, рота, дружина, полк, бригада, дивизия, армия.
Четвърта пехотна Преславска дивизия е формирана под
това название на 1 януари 1892 г. Непосредствено преди
началото на Балканските войни 1912 – 1913 г. дивизията
изглежда по следния начин387:
Щаб на дивизията в Шумен.
Началник на дивизията: Генерал-майор Ст. Ковачев

ген. Ст. Ковачев

Стилиян Ковачев е роден на 26 февруари 1860
г. в Ямбол. Завършва първия випуск на военното
училище в София, следва в Николаевската
генералщабна академия в Санкт-Петербург, но не
завършва поради заболяване. По време на Сръбскобългарската война се сражава на Сливнишката
позиция. В Балакнските войни първоначално е
началник на Родопския отряд, а след това е
командващ на новосформираната 4-а армия.
Военен министър (1 юни 1913 г.), но
военновременната
обстановка,
а
после
неразбирателства не позволяват да заеме
длъжността. Умира на 11 юли 1939 г. в София.388

Началник щаб: Полковник Иван Иванов
Дивизионен интендант: Подполковник Димитър Мамарчев
Дивизионен инженер: Майор Атанас Данаилов
Дивизионен лекар: Санитарен майор Иван Бацаров
Началник на болницата: Санитарен майор Янко Димов
I-ва бригада

387

Материали по история на Шуменския гарнизон. Шн, 1995, с. 46.
Eнциклопедия Б ългария. Т. III,.. , с. 459; Недев, С. Командването на
българската войска …, 51-52, 60-61.
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Формирана на 1 януари 1899 г.
Щаб в град Шумен
Командир на бригадата: Полковник Ваклин Церовски
Началник-щаб: Ротмистър Димитър Мустаков
Старши адютант: Капитан Васил Жеков
7-ми пехотен Преславски полк
Формиран на 12 октомври 1884 г.
Щаб в град Шумен
Командир на полка: Полковник Бошко Икономов
Помощник: Подполковник Кирил Кирилов
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Тодор Габеров
Полкови интендант: Майор Григор Кюркчиев
Дружинни командири на полка:
Командир на 1-ва дружина: Майор Атанас Добрев
Командир на 2-ра дружина:Майор Илия Раев
Полкът има 8 строеви и 1 нестроева роти.
19-ти Шуменски полк
Формиран на 19 октомври 1889 г.
Щаб в град Разград
Командир на полка: Подполковник Христо Паков
Помощник: Подполковник Панчо Карабаров
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Филип
Панайотов
Полкови интендант: Майор Антон Дяков
Дружинни командири:
Командир на 1-ва дружина: Майор Наум Маринов
Командир на 2-ра дружина: Майор Никола Свещаров
Полкът разполага с 8 строеви и 1 нестроева роти.
II-ра бригада
Формирана на 1 януари 1899 г.
Щаб в град Варна
Командир на бригадата: Полковник Михаил Вълков
Началник-щаб: Капитан Тодор Гиргинов
Старши адютант: Капитан Александър Димитров
8-ми пехотен Приморски полк на Н. Ц. В. Княгиня Мария-Луиза
Формиран на 12 октомври 1884 г.
Щаб в град Варна
Командир на полка: Полковник Иван Софрониев
Помощник: Подполковник Минчо Киряков
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Димитър
Парушев
Полкови интендант: Майор Хараламби Гинев
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Дружинни командири:
Командир на 1-ва дружина: Майор Михаил Петров
Командир на 2-ра дружина: Майор Константин Шишков
Полкът разполага с 8 строеви и 1 нестроева роти.
31-ми Варненски полк
Формиран като 7-ми резервен полк на 1 януари 1899 г. В състава на 31ви Варненски полк от 1 януари 1904 г.
Щаб в град Силистра
Командир на полка: Подполковник Марко Марков
Помощник: Подполковник Драгомир Казанджиев
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Асен Николов
Полкови интендант: Майор Никола Дражков
Дружинни командири:
Командир на 1-ва дружина: Подполковник Ангел Сребров
Командир на 2-ра дружина: Майор Юрдан Аврамов
Полкът разполага с 8 строеви и 1 нестроева роти.
Освен две пехотни бригади с по два непехотни полка в състава на
Четвърта Преславска дивизия се включват:
5-ти артилерийски полк
Формиран на 31 март 1889 г.
Щаб в град Шумен
Командир на полка: Полковник Димитър Перниклийски
Полкови интендант: Подполковник Стефан Карастоянов
Адютант: Капитан Денчо Бояджиев
Началници на артилерийски отделения:
Началник на 1-во артилерийско отделение: Подполковник Иротей
Сирманов
Началник на 2-ро артилерийско отделение:
Полкът разполага с 6 батареи.
4-та Пионерна дружина
Формирана като 1-ва Пионерна дружина на 1 януари 1888 г.
Преименувана на 4-та Пионерна дружина на 1 януари 1904 г.
Щаб в град Шумен
Командир на дружината: Полковник Ангел Христов
Помощник: Майор Константин Кънчев
Адютант-ковчежник: Поручик Илия Силвестриев
Дружината разполага с 2 строеви роти и 1 техническа рота.389

389

www.boiniznamena.com. Четвърта преславска дивизия.
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Преди да бъде мобилизирана в навечерието на войната с
Османската империя, 4-та Преславска пехотна дивизия се състои
от 4 пехотни полка, 1 артилерийски полк и 1 дивизионна
болница. Четирите пехотни полка образуват две бригади. Всеки
пехотен полк има по две дружини (всяка дружина 4 роти) и
картечен взвод. Долните чинове правят около 1 000 души.
Артилерийският полк има 3 артилерийски отделения.390
Малко преди обявяването на обща мобилизация към 4-та
Преславска пехотна дивизия е прибавена още една – трета
бригада, състояща се от 43 и 44 пехотни полкове. На 29
септември 1912 г. след обяд в щаба на 4-та дивизия пристига
заповед за обща мобилизация. Заповедта незабавно е
разпространена до всички части на дивизията и до вечерта на
тази дата започва да влиза в изпълнение. Мобилизацията протича
според плановете, изготвени в мирно време. При мобилизацията
като основен проблем възниква липсата на навременно
материално осигуряване (дрехи, оръжие, снаряжение). Найсериозни са проблемите при новосформираните части и особено
при 3-та бригада (тъй като липсите при осигуряването на другите
части се попълват именно от нея). След решаването на проблема
с материалното осигуряване (за съжаление не напълно решен) и
приключването на мобилизационните действия, дивизията поема
към мястото на съсредоточаване.
Висшето командване на дивизията е в състав:
Началник на дивизията – генерал-майор Кл. Бояджиев;

ген.
Кл.Бояджиев

Климент Бояджиев е роден на 15 юли 1861 г. в
Охрид. Завършва Военното училище в София и
Генералщабна академия в Торино (Италия). През
Сръбско-българската война е адютант в щаба на
Западния корпус. След Балканските войни е назначен
за военен министър. По време на Първата световна
война командва І-ва армия. Емигрира в Германия.
Завръща се в България и умира на 15 юли 1932 г.391

390

Христов, А. 4-та преславска дивизия през Отечествената война 1912 – 1913
г., С., 1915, с. 5.
391
Eнциклопедия България. Т. I. С., 1978, с.365; Недев, С. Командването на
българската войска .., 51,101, 109-110.
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Началник щаб – полковник Икономов;
Старши адютант – капитан Христов;
Офицер за поръчки – капитан Ловчански.

Поради липсата на достатъчен брой подготвени
действащи офицери, някои от важните командни постове в
дивизията се поемат от офицери от запаса.
На 15 октомври 1912 г. 4-та Преславска пехотна дивизия
пристига на мястото на съсредоточаване и влиза в състава на 3-та
армия. След обявяването на войната, само за 4 дни (един от които
почивка), дивизията изминава 65 км. Разстоянието е огромно,
предвид времето, за което е изминато, за бойна единица с такива
размери.
2.3. Боен път на Четвърта Преславска пехотна
дивизия
На 20 октомври 1912 г. авангардът на 4-та пехотна
дивизия достига линията Селимен – Чешмекьой. През нощта се
получава заповед, според която 3-та армия на 21 октомври трябва
да атакува и овладее Лозенград.
Четвърта пехотна Преславска се разделя на две колони –
лява и дясна. Дясната колона настъпва към с. Селиолу, а лявата
по посока на Ески Полис – Петра.392 Дясната колона, състояща се
от 2-ра бригада (8-ми Приморски и 31-ви Варненски пехотни
полкове) настъпва към турските позиции. Авангардът е воден от
8-ми пехотен полк, който решително настъпва към вражеските
позиции. Поради силен картечен огън приморци са принудени да
се окопаят на около 400 м. от позициите на неприятеля. Наредено
е на 31-ви Преславски пехотен полк да настъпи и подпомогне 8ми пехотен полк. В същото време войниците и офицерите от 8-ми
полк, въодушевени от пристигащата помощ, настъпват
решително и овладяват първите вражески позиции. Лявата
колона настъпва решително към вражеските позиции: това са 19392

История на 7-и пехотен преславски полк 1885-1912/1913-1915/1918. С., 1934,
с. 211; Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с. 37; Материали по история на
Шуменския гарнизон …, с. 48.
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ти Шуменски, 43-ти и 44-ти пехотни полкове. Българските
войски напредват бързо като успяват да изтласкат противника до
главните му позиции. Турските войници изпадат в паническо
отстъпление, като тези, които остават на позиция, са разгромени.
Заловени са много пленници. Отстъпващите вражески войски са
преследвани, но поради падането на нощта, преследването е
прекратено.393
В тези решителни боеве при Петра и Селиолу щабът на
дивизията се ръководи лично от полк. Коста Каварналиев.
Роденият
в Шумен през 1866 г. Коста
Каварналиев завършва Военно училище в София.
Участва в Сръбско-българската война като юнкер и
се отличава в сраженията при Сливница, Цариброд
и Пирот, а след това завършва Военна академия в
Белгия и специализира в Италия. По време на
Балканската война първоначално е началник щаб на
4-та преславска дивизия, а след това е началник-щаб
на 5-та пехотна дунавска дивизия. През
Междусъюзническата война е назначен за командир
на 3-та бригада от 3-та пехотна балканска дивизия.
Шест дивизии, командвани лично от крал
К.Каварналиев
Константинос I, атакуват Кукуш, отбраняван от
два български полка. Те се сражават три дни,
давайки възможност на населението да се изтегли без жертви към Стара
България. Без да позволят да бъдат обкръжени, българските полкове се
изтеглят на север. Кукуш е изгорен до основи и гръцката армия се
устремява към Дойран. Полк. Каварналиев разполага само с два полка - 32ри и 42-ри, които при това са непълни и имат общо едва 3000 бойци.
Гърците атакуват с 42 000 бойци. Един срещу четиринадесет. Боят
пламва със страшна сила на 18 юни 1913 г. Резерви и поддръжки от тила
не идват. На 23 юни полк. Каварналиев хвърля в боя единствения резерв себе си. Напуска командния бункер и с пушка в ръка контраатакува с
войниците си в първия боен ред. Противникът е отбит, позицията
удържана, гърците се отказват от настъпление към България. По време
на сражението Каварналиев е ранен в крака. Раната изглежда лека и той
не напуска бойното поле, но се оказва, че куршумът е пронизал важна

393

Косев, К. Подвигът …, 57-58.
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артерия. Храбрият пълководец умира няколко часа по-късно от загуба на
кръв на 23 юни 1913 г. Произведен е посмъртно в генерал-майор.394

На 10 октомври 1912 г. ІІІ-та армия излиза на линията с.
Селиолу, южно от с. Ереклер. На следващия ден Четвърта
пехотна Преславска дивизия заема селата Селиолу и
Ескиполос395, и настъпва в посока на с. Татарлар – с. Гередели, а с
Първа (7 пехотен Преславски и 19 пехотен Шуменски полкове) и
Трета бригада (43-и и 44-и пехотни полкове) – в посока на с.
Карамза – с. Ескиполос – с. Петра.396 Ето разказа на свещеник
Дочев за победата при Ески Полос: „очевидците разправят, че
турците са бегали просто като изплашени и не знаели какво да
правят. Наистина разбрали сега българското юначество.
…Българските войници просто като лъвове се нахвърляли на
неприятеля си. Това го признава сам един пленен турски капитан,
учител във военното училище.”397 И малко история пак от негоселото е построено върху южна камениста стръмнина. Към 1912
г. брои около 300 къщи. Има църква и училище. Има 3
свещеника и един учител. Училището е гъркоманско. Къщите –
двуетажни. В горния етаж живеят семействата, в долния –
добитък. Дворовете са каменисти. Затова нема овошки. Жените
носят тъкани вълнени рокли, а мъжете – черни вълнени гащи,
пояси и салтамарки. Ходят повече гологлави..”.398
Осми пехотен полк излиза северозападно от с. Селиолу и
се разгръща срещу Втора Низамска дивизия. Две дружини от
полка минават в настъпление под силен артилерийски огън. 31-ви
пехотен полк настъпва срещу дясното крило на противника.
Сражението продължава и вечерта. Отпорът на Втора Низамска
дивизия е прекратен и тя отстъпва, дала значително количество
убити и пленени войници.399
На 23 октомври Първа и Трета бригади излизат към
направлението на селата Карамза и Ескиполос (при с. Ескиполос
394

Пенчева, Д. Полковник Каварналиев (1866-1913). – ВИС, 2008, бр. 3, 19-21.
Ески Полос и Ескиполос е име на село в Източна Тракия.
396
Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с. 39.
397
Сага за Балканската война …, с. 48.
398
Пак там, с. 49
399
Мусаков, Ил. Бойна прослава …, 42-45.
395
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е разположена Афион-Карахисарска дивизия, а вляво и вдясно от
нея – Девета Низамска дивизия), а 31-ви пехотен полк и част от 8ми пехотен полк атакуват отстъпилата през нощта Втора
Низамска дивизия и тя минава в отстъпление, преследвана от
българите почти до с. Гередели.400 Първа дружина от 19-ти
пехотен полк завзема с. Ескиполос; пред Първа и Трета бригади
се намира Трети Низамски корпус. Българските войски атакуват
без артилерийска поддръжка. Тъй като има гъста мъгла
противниковите войски не се виждат и нашите роти успяват да се
приближат значително. Поради разреждането на мъглата
противникът е открит и войниците от 44-и пехотен полк с викове
„Ура!” и „На нож!” се хвърлят срещу него. В ръкопашния бой
българите бързо надделяват като обръщат турците в паническо
бягство.401
Първа бригада настъпва източно от с. Петра, а Трета –
западно от селото, този път и с артилерийска подкрепа срещу
преди това отстъпилите Афион-Карахисарска и Девета Низамска
дивизии. Турските войски контраатакуват и с числено
предимство вземат превес за кратко. Притиснати, българските
войници отвръщат на атаката с щикове. Афион-Карахисарската
армия не издържа на българската атака и преминава в
отстъпление като увлича след себе си и останалите турски
части.402 По думите на Р. Димитриев „в двудневни ожесточени,
често кръвопролитни боеве, в които загинаха много десетки
войници и неколкостотин бяха ранени, Трета и Първа бригади на
Четвърта пехотна Преславска дивизия обърнаха в бягство Трети
Низамски корпус. В безредното си отстъпление той захвърли и
изостави оръдия, боеприпаси, ранени, част от обозите и дори
палатката на командира на корпуса”.403
400

Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т. 2., с. 419.
Христов, А. 4-та преславска дивизия ….., 277 – 278.
402
Косев, К. Подвигът …, 60; Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т.
2., с. 275.
403
Димитриев, Р. Трета армия в Балканската война 1912 г. С., 1922, с. 121.
Немирович –Данченко потвърждава думите на Димитирев. – НемировичДанченко, В. И. С вооруженным народом. Т. 1. Санкт-Петербург, 1913, с. 106;
Тончев, Т. Храбростта на България. С., 1979, с. 67; Мухтар, Махмуд паша.
Моята дейност през Балканската война 1913 г. С., 1913, с. 39.
401
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Четвърта Преславска дивизия разгромява три вражески
дивизии при с. Петра и ги обръща в хаотично отстъпление към
Лозенград и Кавакли. Поради лошото време (вали проливен
дъжд) и спускането на нощта Четвърта дивизия прекратява
преследването на противниковите войски. Освен поради лошите
условия то се налага и поради факта, че те навлизат в обсега на
вражеската крепостна артилерия. Вечерта на 12 октомври 1912 г.
ген. Р. Димитриев издава заповед 4-та Преславска и 5-та
Дунавска дивизии да започнат атака на крепостта на разсъмване.
Заповед за директна атака на опорните точки на Лозенградската
крепост не е издадена, тъй като противникът е силно обезверен и
вечерта на 12 срещу 13 октомври 1912 г. започва масово
отстъпление.404
Новината за победата при Лозенград пристига в 16.00 ч. в
София.405 Българската общественост в цялата страна е в
състояние на еуфория. Никой в България, а и в цяла Европа, не е
очаквал, че българските войски могат да превземат тази
стратегическа крепост толкова бързо. Само за два дни
българските войски превземат Лозенградската крепост, за която
европейски военни експерти твърдят, че са нужни няколко
месеца обсада. Победата при Лозенград е с огромно значение от
стратегическа гледна точка, но е с още по-голямо значение, може
би, от морална, тъй като дава нужното самочувствие и увереност
на войската и осигурява възможност за бързо настъпление.
Завзети са важни военни трофеи.406 Турските войски са обърнати
от настъпление в отстъпление.407
Ликува целия български народ. Народният поет Иван
Вазов пише:
„Лозенград! Начало славно
на велика епопея.
Предвещание гневно
404

Марков, Г. България в Балканския съюз…, с. 52; Материали по история на
Шуменския гарнизон …, 51-52.
405
История на българите 1878-1944 г. в документи …, 56-57.
406
Мир, бр. 3682, 13 окт. 1912, Кишкилова, П. Балканските войни .., с. 44.
407
Подробно за Лозенградската операция вж: Янакиев, Н. Лозенградската
операция. – В: Паметни битки …, 103-107; Косев, К. Подвигът…, 48-68; Сага за
Балканската война …, с. 53.
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за конеца на злодея!”408

При Люлебургаз-Бунархисарската операция срещу
българските войски се изправя многоброен противник: срещу
Трета армия – 90-100 хиляди души, а срещу Първа армия – 40-50
хиляди души. Силният флот на гръцката армия не дава
възможност на Османската империя да прехвърли войски от
Мала Азия в Македония и те се струпват в Тракия, което
допълнително утежнява положението на Първа и Трета армии.409
На 25 октомври 1912 г. настъплението на българската
армия е възобновено, като задачата на Първа армия е да скове
противника на фронта, а на Трета армия да нанесе удар по
дясното крило. Тежестта на Люлебургаз – Бунархисарската
операция изнася на плещите си Трета армия, която сутринта на 29
октомври преминава в настъпление и попадна под ударите на
Първа и Втора източни армии410. Сложното положение на
българските части не сломява техния дух. Четвърта пехотна
Преславска дивизия настъпва на фронта северно от с. Тюркбей –
северно от с. Колиби в посока с. Колиби, с. Караагач, с.
Топчикьой против втори Низамски корпус и трябва да достигне
района на Чонгора.411
На 27 октомври 1912 г., според дадените й заповеди, 4-та
дивизия настъпва по посока северно от с. Тюркбей - северно от с.
Колиби в посока на с. Колиби, с. Караагач, с. Топчикьой против 2
Низамски корпус. По авангарда на дивизията (в случая 7-ми
пехотен полк) открива артилерийски огън турска батарея,
окопала се на височините източно от с. Караагач. Авангардът на
4-та пехотна дивизия се разгръща в боен ред и срещу турската
артилерия е открит огън от българската. Поради голямото
разстояние, около 4 500 – 5 000 м., не са нанесени сериозни щети

408

Вазов, Ив. Под гърма на победите. С., 1914, с. 7.
Военен бюлетин, бр. 120, 30 окт. 1912; История на българите 1878-1944 г. в
документи …, с. 59.
410
Материали по история на Шуменския гарнизон …, с. 53; Косев, К.. Подвигът
…, с. 71.
411
Косев, К.. Подвигът....., с. 72; Марков, Г. България в Балканския съюз …, с.
73.
409
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на турците. Артилерийският огън е прекратен и от двете страни
поради настъпването на нощта.412
Първа (19-и Шуменски и 7-ми пехотен Преславски
полкове) и Втора (8-ми пехотен Приморски и 31-ви пехотен
Варненски полкове) бригади попадат под убийствен
артилерийски огън и дават жертви, както войници, така и
офицери. На противниковия огън първи отвръща
Пети
нескорострелен артилерийски полк, бързо подпомогнат от още
батареи, общо девет скорострелни и три нескорострелни.
Българската
артилерия
бързо
взема
надмощие
над
противниковата и превъзходството на българските артилеристи
става очевидно.413
Командирът на 1-во скорострелно артилерийско
отделение дава нареждане да се скъси дистанцията, тъй като
вижда, че не може да се поддържа настъплението на пехотата на
следващия ден от такова голямо разстояние. Артилерията заема
позиции на около 1 400 – 1 500 м. напред и започва да се окопава.
Командирът на артилерията вижда, че снабдяването с боеприпаси
на височините по време на боя ще е много трудно, затова
разпорежда до всяко оръдие да се поставят по 40 снаряда и, след
като те се изстрелят, тогава да се ползват снарядите от бойните
ракли. Тази навременна мярка облекчава много бойните дествия
и предотвратява даването на много жертви при попълване на
запасите в боя.414
Първа и Втора бригади настъпват към река Караагачдере,
където попадат под силен картечен огън и търпят значителни
загуби. Пехотата на врага е обстрелвана от дивизионната
артилерия, но турците вкарват нови четири дивизии в помощ на
предходните две и така стават общо шест пехотни турски
дивизии.415 Вечерта, до командира на дивизията, е издадена
412

Косев, К. Подвигът…, с. 72.
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т. 3, с. 273.
414
Радев, В. Българският народ – народ воин в Балканската война 1912-1913 г. –
ВИС, 1982, кн. 4, 121-122.
415
Дневник на капитан Марин Куцаров. Съставител Димо Димов. С., 2004, 2829; История на 7-ми пехотен преславски полк …, с. 227; Материали по история
на Шуменския гарнизон …, с. 54.
413
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заповед за бойния план. На 4-та дивизия е наредено да настъпи в
зоната между Чонгора, Азбуа и Караагач.416 Първа бригада
започва настъплението си в боен ред, като в бойната част е 7-ми
Преславски пехотен полк, а зад десния му фланг е 19-ти пехотен
Шуменски полк. Веднага щом 7-ми полк започва настъпление,
турската артилерия открива огън по него и 19-ти пехотен полк.
Въпреки стегнатите редици и артилерийската поддръжка от
българска страна, двата полка търпят сериозни загуби. Втора
бригада, също под силен артилерийски огън, настъпва към
Караагач. 31-ви полк се разгръща в авангард, а 8-ми полк остава
зад фланговете на 7-ми и 31-ви пехотни полкове.417
Заедно с Първа бригада се разгръща и Трета, но тя е извън
обхвата на противниковата артилерия. Трета бригада не е вкарана
в бойните действия веднага, тъй като командирът на дивизията
смята именно с нея да нанесе решителен удар върху фланга на
противника. Настъплението се провежда в два участъка – десен и
ляв. В десния участък настъпват 7-ми и 19-ти пехотни полкове, а
в левия – 31-ви и 8-ми пехотни полкове. Поради силната
противникова артилерийска стрелба и в двата участъка
настъплението е спряно и Първа и Втора бригади се намират под
убийствен противников огън. Поради големите загуби две
дружини от 44-ти пехотен полк са изпратени в подкрепа на Първа
бригада. 43-ти полк настъпва директно към главните турски
позиции към с. Караагач. С настъплението си 43-ти полк увлича в
настъпление войски от 7-ми и 19-ти полкове. С решителни
действия, атаки „На нож!” и убийствена артилерийска поддръжка
българските войски успяват да завземат турските позиции като
обръщат противниковите войници в бяг, а тези, които остават, са
убити.418
В боя пада ранен знаменосецът на 7-ми полк. След като са
убити няколко бойци, които го носят, знамето попада в ръцете на

416

Марков, Г. България в Балканския съюз …, с. 73.
История на 7-ми пехотен преславски полк …, 227-230.
418
Сага за Балканската война …, 59-61.
417
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редник Иван Тотев Цонев419 от 15-а рота на полка. Край него се
събират група от осем войници и тръгват да настигнат
атакуващите.420 Среща ги ковчежникът на 19-ти пехотен полк
запасният подпоручик Вълчо Байчев, който с няколко души
доброволно отива в боя. Той поема знамето, развява го и с
бойците около него се втурва срещу турците.421 В същото време и
старшият полкови лекар на 7 пехотен полк майор Имуков събира
санитарите и ранените, въоръжава ги с пушки и ги повежда
напред. В тези решителни мигове командирът на 19 – ти пехотен
полк полк. Василев въвежда в бой дружината, която е полкова
поддръжка, развява знамето и заповядва на тръбачите да свирят
атака. И с вик „Напред!”се втурват срещу огнената лавина на
турците.422 Знамето понасят най-смелите. За кратко време под
разветите му дипли много от тях падат убити или тежко ранени.
Между тях е и старши подофицер Ст. Николов. Знамето поема
ключарят на полка Михаил Николов. Но и той пада. Светинята
понася младши подофицер Христо Желев.423
Командирът на дивизията въвежда в боя и Трета бригада
(43-ти и 44-ти пехотни полкове). Към настъплението на Трета
бригада се присъединяват и Първа и Втора бригади, цялата
Четвърта дивизия преминава в настъпление. Втора рота от 43-ти
полк настъпва направо срещу позициите на турската артилерия и
ги превзема, сборна част от Четиридесет и трети, Осми и
Деветнадесети пехотни полкове овладява друга артилерийска
позиция като избива съпротивляващите се турци. С атаката на 43419

За тази съобразителност, равна на подвиг, редник Цонев е произведен в чин
младши подофицер, назначен е за полкови знаменосец, а гърдите му са окичени
с орден „За храброст”.
420
Подробно за Иван Тотев Цонев вж: Войната между България и Турция 19121913 г., Т. 3, с. 251; Димов, Д. Славата на шуменските бойни знамена. Шумен,
2010, с. 11; История на Седми пехотен преславски полк 1885-1918 г. С. 1934, с.
228.
421
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т. 3, с. 251.
422
Янакиев, Н. Д. Караагач-Чонгора. Действията на 4-а пехотна преславска
дивизия от 15-20 октомври 1912 г. С., 1914, 32-33; Материали по история на
Шуменския гарнизон …, 54-55.
423
Косев, К. Подвигът …, с. 74; Войната между България и Турция 1912-1913 г.
Т. 3, с. 251.
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ти пехотен полк българските войски се врязват като клин в
окопалите се турски части. По този начин централните им
позиции са завзети, но фланговите им позиции от двете страни на
с. Караагач продължават да се отбраняват без да отстъпват от
позициите си.424
След събитията през деня на 28 октомври 1912 г. вечерта
е използвана за попълване на мунициите и събиране на
пръсналите се войски. Войниците, завзели противниковия
център, се окопават, тъй като има възможност турските войски да
опитат да си върнат позициите. Сериозни движения напред на
артилерията не се предприемат, което може да се отчете като
грешка, тъй като няма как пехотата да настъпва в турските
позиции без артилерийска поддръжка. През целия ден на 29
октомври не се наблюдават сериозни сражения, като войските на
4-та дивизия укрепяват позициите си и подготвят ново
настъпление. Вечерта командирът на дивизията издава няколко
заповеди:
„1) Частите, които заемат турската позиция, да
продължават само окопаването, за да могат да се
противопоставят на всеки опит, от страна на турците, да вземат
обратно своята позиция. През нощта тук да се премести едно с. с.
артилерийско отделение.
2) Поради напредналото време по-нататъшното
настъпление да се прекрати.
3) Частите от нашия ляв фланг, които още не са
достигнали до турската позиция (част от 8-ми и 31-ви пехотни
полкове), да се окопаят добре в Караагачките лозя, готови да
посрещнат едно турско нападение откъм североизток, или да
продължат настъплението си на следващия ден.
4) Да се подготви една отстъпна позиция зад левия фланг
по хребета източно от с. Мандрица, зад която позиция скрито да
се съсредоточи целия 19-ти пехотен полк.
5) Ескадронът да застане за наблюдаване крайния ляв
фланг на разположението на дивизията около Мандрица”425.
424
425

Пак там.
Христов, А. 4-та преславска дивизия през….., с. 113.
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С цената на много жертви Четвърта пехотна Преславска
дивизия овладява турските позиции като взема над 3 000
пленници, турски бойни знамена, много оръжие и боеприпаси.426
Рано сутринта на 30 октомври 1912 г. започва поредното
настъпление на Четвърта пехотна Преславска дивизия. Срещу
дивизията са изправени Втора Низамска дивизия, една сборна
дивизия, дивизията Чанаккале, Трета Низамска дивизия и
Четвърта и Пета Низамски дивизии, както и дивизията
Кастамуни, която заедно с Четвърта и Пета са зад бойния ред.
Турските части също започват настъпление. Частите на Четвърта
пехотна Преславска дивизия продължават настъплението си,
като то е подготвено най-вече от младшите командири (поради
големите офицерски загуби). Много често с атаки „На нож!” и
безпогрешна артилерийска поддръжка бойците от Четвърта
пехотна дивизия успяват да обърнат в безразборно бягство
многократно превъзхождащият го числено противник. До
сутринта на 30 октомври всички нареждания, издадени предната
вечер, са изпълнени и пехотата можа да поднови настъплението
си. На разсъмване всички части подновяват настъпателните
действия. Без особена съпротива е превзет десният фланг на
турската позиция.427
По същото време се показва дълга турска колона, която се
насочва към фронта на 6-та дивизия. От височините над тях
открива огън 7-ма батарея и разпръсква колоната в безразборно
бягство. Второ нескорострелно отделение също открива огън по
пръснатите войници. Докато се скрие от погледа на българската
артилерия турската колона претърпява огромни жертви. След
като колоната става плячка за българската артилерия,
артилеристите насочват огъня си към турските окопи, към които
19-ти пехотен полк е настъпвал предните два дни. Стрелбата на
българската артилерия е толкова точна, че турците изоставят
окопите си, без срещу тях да настъпва пехотата. Още преди обяд
Четвърта дивизия успява да завладее всички турски позиции
около Караагач, „така щото към 10 часа преди пладне 4-та
426
427

Пак там.
Материали по история на Шуменския гарнизон …, с. 56.
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дивизия беше господарка на цялата турска позиция при Караагач,
като завладя почти половината от турската тук артилерия (34
оръдия)”428.
На 30 октомври Махмуд Мухтар паша прави опит да
пробие отслабените редици на Пета Дунавска дивизия и да
премине към Бунархисар – Лозенград. След като до 10 ч. преди
обяд дивизията изпълнява зададената за деня задача, командирът
й дава заповед да се подпомогне съседната Пета пехотна дивизия.
Лявата колона на Четвърта дивизия напада турските части,
обхождащи десния фланг на 5-та дивизия. Турците са силно
изненадани и сгъстени части отстъпват в югозападна посока,
където са посрещнати от артилерията на дясната колона на 4-та
дивизия. Турските части се пръскат безразборно в платото между
Караагач и Чонгора и са преследвани от българските войски до
Чонгора. Дивизията вече е овладяла височините по левия бряг на
Караагачдере и продължава да преследва противника, според
нарежданията от командването. Четвърта дивизия преследва
врага до Чонгора и Топчикьой, където преследването е
прекратено, тъй като съществува риск за оголване на фланга на
врязалите се като клин български войски.429
На разсъмване на 1 ноември 1912 г. на частите на 4-та
дивизия е заповядано настъпление както следва: Дясната колона
(43 п. п. с 1 с. с. батарея) да настъпи по посока на с. Топчикьой и
да заеме гребена югоизточно от с. Чонгора; лявата колона (2-ра
бригада с 2 с. с. батареи) да атакува и превземе с. Чонгора и
гребена югоизточно от него.430 Настъплението на двете колони е
забавено поради обраслия с растителност терен и изостанали или
ранени турски войници, криещи се в храстите и стрелящи по
настъпващите войски. До вечерта войските успяват да стигнат до
десния бряг на река Соджак дере и се окопават там. Турското
командване праща свежи части от Виза да подпомогнат войските
в Чонгора.
428

Христов, А. 4-та преславска дивизия през ..., с. 116.
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т. 3, 368-370; Косев, К.
Подвигът …, с. 79; Сага за Балканската война …,61-62.
430
Янакиев, Н. Д. Караагач-Чонгора…, с. 76; Материали по история на
Шуменския гарнизон …, с. 58.
429
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Четвърта пехотна дивизия настъпва към с. Чонгора,
където са укрепени турските войски.431 През нощта на 1-ви срещу
2-ри ноември тя успява да изтласка турските войски и те минават
в отстъпление, което дава път на Пета пехотна Дунавска дивизия
и част от Трета пехотна дивизии да настъпят. Първо Първа, а
след нея и Втора източни армии на турците отстъпват.432 Така
Люлебургаз-Бунархисарската операция приключва с победа за
българските войски, но и с цената на много жертви. По този
повод в „Дейли телеграф” е написано: „Българските генерали
написаха нова страница на военната история и с успех завършиха
едно от най-смелите и най-бляскавите приключения,
непредприемани никога. Важността на този нов факт в историята
ще бъде тутакси реализирана в дипломатическите кръгове”.433
По време на кръвопролитни петдневни боеве на
Люлебургаз-Бунархисарската настъпателна операция434 в сърцето
на Одринска Тракия българският народ
дава 20 147 убити, ранени и безследно
изчезнали български войници435. Това е
велика
саможертва
в
името
на
благородната
и
свещена
цел
–
обединението на България.
Принос за спасяването на много
болни и ранени от 4-та преславска
дивизия има Иван Бацаров.
И.Бацаров

Иван Бацаров е роден на 16 август 1866 г. в
Шумен. Син е на възрожденския деятел Никола

431

Дневник на кап. Марин Куцаров…, с. 29; Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с.
57-60.
432
Войната между България и Турция 1912-1913 г. Т. 3, с. 429; Косев, К.
Подвигът …, с. 82.
433
Кишкилова, П. Балканските войни …, с. 50.
434
Подполковник Н. Д. Янакиев прави критически разбор на операцията. Янакиев, Н. Д. Караагач-Чонгора…, 108-109.
435
Войната между България и Турция 1912 – 1913 г. Т. 3, 617 – 620; Косев, К.
Подвигът …, с. 85. Схема на гробищата „Братски могили” на І-ва Преславска
дивизия до с. Караагач и информация за точния брой жертви вж Янакиев, Н. Д.
Караагач-Чонгора…, Приложения, 139-141.
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Бацаров. Завършва средното образование в Първа мъжка гимназия в
София, а висше – в Цюрих, Швейцария, специалност медицина. По-късно
специализира бактериология в Института „Пастьор” в Париж. В
Сръбско-българската война е доброволец в Червения кръст. От 1893 г. е на
действителна военна служба като подпоручик в различни артилерийски
части. През 1902 г. д-р И. Бацаров оглавява новосформирания
Противочумен институт, който през 1908 г. се обединява с
Бактериологичния институт. През 1904 г. е назначен за началник на
Първа софийска дивизионна болница, а от 1906 г. е дивизионен лекар на
Четвърта пехотна Преславска дивизия. През 1908 г. е повишен в чин
подполковник. Участва в Балканската война като дивизионен лекар на 4та дивизия. От 1914 г., вече като полковник, поема длъжността началник
на военно-санитарната служба при Министерството на войната и Главен
лекар на Действащата армия - пост, който заема до 1920 г. На 19 март
1917 г. е награден с медал „За бойни заслуги“ по-късно получава орден
„Меджидие“ и османския сребърен орден „Лиякат“. Иван Бацаров е
първият български лекар, който получава чин генерал-майор - на 15 август
1917 г. Това е признание за усилията, които той полага за намаляването на
смъртността и болестите в българската армия по време на Първата
световна война. Уволнява се от военна служба през 1920 г., след което
работи в Бактериологичния институт в София до 1929 г. Умира през
януари 1951 г. в София.436

Въпреки големият брой жертви от българска страна,
боевете, водени при Люлебургаз – Бунархисар са изключителен
успех за българската армия и за българската дипломация.
Победата над османските войски кара империята да търси мира и
дава реални надежди, че статуквото на Балканския полуостров
може да се промени в полза на България.
След разгрома на турската армия в Източна Тракия
турският министър-председател Кямил паша е принуден на 11
ноември 1912 г. да иска сключване на примирие като се обръща
към цар Фердинанд. Българският цар се забавя с отговора и
Турция е принудена да моли Великите сили за намеса чрез
посредничество за спиране на войната. Високата порта е толкова
436

История на медицината в България. С., 1980, с. 147; Калчев, К. Българотурски военнополитически връзки и отношения (1913-1915). ВТ, 2010, 264 с.;
Коев, Ил. и др. Българо-турски военни отношения през Първата световна война.
Сборник от документи (1914-1918), С., 2004, с. 517; Централен военен архив,
ф. 012, оп.1, а.е. 9, л.1.
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изплашена поради реалната опасност българските войски да
влязат в Цариград, че е готова на огромни отстъпки в името на
прекратяване на военните действия.437
В това изключително благоприятно за България
положение за постигане на нейните цели цар Фердинанд, вместо
да се възползва от изгодното положение, чрез генерал-лейтенант
М. Савов заповядва да се атакуват силно укрепените от турците
Чаталджански позиции. Заповедта за атака на Чаталджа идва в
изключително тежък момент за войската. Проникналите дълбоко
в противниковия тил Първа и Втора армии са със затруднено
снабдяване, с понесени големи загуби, както и изтощена в
ожесточени боеве войска. Освен това по същото време избухва и
холерна епидемия. Въпреки трудното положение, на 16 ноември
1912 г. е издадена заповед за настъпление. Първа и Трета армии
са обединени като общата цифра на войниците достига до
118 000 души срещу 190 000 от турска страна. В резерв на Трета
армия са оставени Четвърта пехотна и Пета пехотни дивизии.438
На 4 ноември 1912 г. Първа и Трета армии атакуват
Чаталджанските позиции, но без успех.439 Чаталджанската
операция коства на България не само по-изгодните позиции за
преговори, но и много човешки жертви - „в тези кръвопролитни
боеве българската войска дава 1 480 убити, 1 400 безследно
изчезнали, 13 000 ранени и 1 600 починали от холера”440. Атаката
на чаталджанската позиция показва, че във военното дело никога
не трябва да се подценяват подготовката и изпълнението на
дадена задача. Според Иван Кинов прибързаната атака на
Чаталджанската позиция и последвалият неуспех имат „големи
политически последствия за българския народ”. Турците
разбират, че българската армия не е непобедима. Тяхното
самочувствие се повишава. Те се отказват от намерението си да
437

История на българите 1878-1944 г. в документи …, с. 60.
Косев, К. Подвигът …, с. 108; Марков, Г. България в Балканския съюз …,
118-130.
439
Марков, Г. България в Балканския съюз…, 142-151; Мусаков, Ил. Бойна
прослава …, 62-64; Материали по история на Шуменския гарнизон …, с. 60.
440
1300 години на стража. С., 1978, с. 169; История на българите 1878-1944 г. в
документи …, с. 62.
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капитулират и стават „неотстъпчиви при водените преговори в
Лондон”.441
На 12 ноември в с. Бакчикьой (Плая) започват преговори
за примирие, които завършват с подписване на протокол.442 На 3
декември 1912 г. започват преговори за мир в Лондон. Този път
обаче след Чаталджанския неуспех, България губи предимството
да определя условията в тези
преговори. След тяхното
приключване България и съюзниците получават земите на запад
от линията Мидия – Енос, но без Солун и Цариград.443 На 4
януари 1913 г. на турското правителство е изпратена нота, която
то е принудено да приеме. На 10 януари, в 15.30 часа
младотурците от комитета „Единение и напредък” извършват
преврат и отхвърлят нотата, с което на 16 януари с.г. съюзниците
прекратяват преговорите и се стига до началото на втория етап на
войната.444
В тези дни се ражда и безсмъртният марш „Ечи ти горди
наш Балкан”, неразривно свързан с победите на Четвърта
Преславска дивизия, станал и марш на дивизията. Ето историята
на марша. На 8 януари 1913 г., на една случайна другарска
вечеря в с. Субатчую445, в чест на майор Н. Д. Янакиев446началник на щаба на Първа бригада от 4-та Преславска дивизия,
самият Янакиев проявяващ се като поет, издекламирал стиховете
на „Ечи ти горди наш Балкан”, стихове които създал под
впечатление на победата при Ески полос и Петра. Стиховете се
понравили на всички, а Никола Блажев се обадил: ”Г-н майор, аз
падам малко музикант и, ако обичате, дайте ми стихотворението,
да се опитам да му създам мелодия”. Майор Янакиев с готовност
предоставя на Блажев стихотворението и след две седмици го
получава обратно, нотирано на два гласа. В кратко време целият
441

Кинов, И. Кратка история на военното изкуство. Т. 2, С., 1960, с. 91.
Дневник на кап. Марин Куцаров. .., с. 101; Марков, Г. България в Балканския
съюз…, с. 165.
443
Марков, Г. България в Балканския съюз .., 191-221.
444
Пак там, 239-257.
445
Субатчую (Субашкьой, Субаткьой, Субаш) – село, северно от Чаталджа, до р.
Арк. Още за боевете вж: Сага за Балканската война …, с. 76 и сл.
446
Янакиев е автор и на „България през вековете. Видения на стария воин”. С.,
1939, 216 с.
442
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44-ти полк научил песента, а сетне и цялата Преславска дивизия и
даже цялата Трета армия я запява при Чаталджа. Пеят я и при
Одрин.
Кой е Никола Блажев? Никола Коцев Блажев,
съчинителят на мелодията на песента е роден на
15 ноември 1877 г. в Кюстендил. От детските си
години проявява наклонност към музиката.
Завършва средното образование в Педагогическо
училище гр. Кюстендил /две години и в
педагогическото училище на гр. Лом/ през 1900 г.
Веднага след завършването си е назначен за
учител по пеене в с. Шипка, Казанлъшко. Тук той
има случай да влезе в близка дружба с известния
български композитор и редактор на музикалното
списание „Славееви гори”- Емануил Манолов,
живеещ по това време в Казанлък, и да възприеме
от него много от тънкостите на музикалното
Н.Блажев
изкуство. След смъртта на Ем. Манолов, Блажев
напуска с. Шипка и учителствува в Нова Загора.
Будният му дух и желание за усъвършенствуване
го изпраща в Русия, където от септември 1903 г до май 1905 г е ученик в
Одеското музикално училище на Императорското руско музикално
общество, отдела за „теория на композицията”. След завръщането си в
България преподава в Силистренската девическа гимназия. През 1908/1909
г. се завръща в Одеса, където завършва „клас по хармония” в Музикалното
училище. През 1909 г. придобива ”учителска правоспособност по
технически предмети”. Където и да работи Блажев той развива усилена
музикална дейност, като организатор и диригент на светски и църковни
хорове. Създател е на десетки песни, диригент на училищни хорове и
оркестри и т.н. При започването на Балканската война Блажев е призован
като редник в 44 пехотен полк. Взима участие във всички походи на полка
от Силистра до Чаталджа. Не без основание някои световни военни
историци твърдят, че „Този марш-маньовър на българите може да се
отнесе към категорията на най-знаменитите в световната военна
история”. След края на войната този марш се подема и запява широко от
цялата войска, от целия български народ.447
Ечи ти горди наш Балкан448
447

http://edinzavet.wordpress.com/2008/02/26/echitinashbalkan/.
Марш на IV Преславска дивизия. Текст: майор Н. Янакиев. Музика:
подпоручик Н. Блажев
448
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Ечи ти горди наш Балкан!
Ечи прославен великан!
„На нож” ний взехме и с „Ура”
Ескиполос и Петра!
Ечал си в древни времена
Възпял си много имена
Възпей сега, на пук врага
Ескиполос и Петра!
Разбит, уплашен наший враг
Без бой предаде Лозенград!
На нож ний взехме и с „Ура”
Караагач и Чонгора.
Ечи ти горди наш Балкан!
Ечи ти милий великан!
Кажи на Стефан Караджа,
Че ний стигнахме Чаталджа!
В развети знамена напред
Вървяхме стройно всички в ред
„На нож” ний взехме и с „Ура”
Ескиполос и Петра!
Ечи ти горди наш Балкан!
Ечи ти милий великан.
На новий българин сега
Възпей геройските дела!

Малко след прекратяването на преговорите, на 26 януари
1913 г. турските войски преминават в настъпление от
Чаталджанския полуостров като имат за задача да възвърнат
Чаталджанските позиции и да облекчат положението на войските
си в Галиполския полуостров. Срещу турските войски се
изправят Първа и Трета армии като Първа армия отбранява
южната част на Полуострова срещу Първа и Втора Низамски
корпуси, а Трета армия отбранява северната част срещу Трети
Низамски корпус.449
449

Марков, Г. България в Балканския съюз …, с. 274.
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Непосредствено пред Чаталджанската позиция българите
заемат позиции с Десета пехотна сборна и Четвърта пехотна
Преславска дивизии. Тяхната задача е да прикриват главните
сили, разположени на 20 км зад тях. С числено превъзходство
(почти два пъти) турските войски настъпват срещу Десета
пехотна сборна и Четвърта пехотна Преславска дивизии. Поради
недостоверни разузнавателни данни българските дивизии
отстъпват до резервните си позиции. На 11 март 1913 г. Десета
сборна и Четвърта Преславска дивизии възстановяват отново
първите си позиции. Така турските войски се провалят с
възложената им задача.450 Българските войски за пореден път
отблъскват турските и провалят плановете им. При това
положение се създава благоприятна ситуация за следващата
българска мащабна операция – Одринската.
Подготвяна в продължение на около три месеца,
Одринската операция е лавров венец на българския бон дух в
Балканската война и голямо постижение за българското военно
изкуство.451 Одринската операция цели да се превземе силно
укрепената Одринска крепост. Това изключва възможността
турското командване да съедини Галиполската и Чаталджанската
армии с обсадените в Одрин войски. Превземането на Одрин е
поверено на Втора армия под командването на ген. Н. Иванов.452
Одринската крепост е изградена с помощта на германски
специалисти и е една от най-силните крепости за времето си.
Според повечето военни специалисти тогава Одринската крепост
е непревземаема. Одринската крепост се състои от: Предна
позиция, изградена непосредствено преди войната, която включва
няколко стари и една нова укрепена точка; Главен укрепен пояс
на разстояние 1-3 км от Предната позиция – от 20 укрепления,
отстоящи на около километър едно от друго с височина 3-3,5 м и
дебелина на стените (насипа) 6-7 м. Край укрепленията, които
имат, гарнизони от 200 до 800 души и по три-четири оръдия, са
направени стрелкови окопи, огневи позиции за артилерията,
ровове, дълбоки 4 м и широки 6-7 м, а на отделни места (в района
450

Пак там, с. 329.
1300 години….., с. 181.
452
История на българите 1878-1944 г. в документи …, 72-73.
451
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на Провадийска река) има и вълчи ями и други съоръжения. На
30-50 м както пред Предната позиция, така и пред Главната
телена мрежа с ширина 6-9 м има Втори отбранителен пояс,
който се намира на 1-3 км зад Главния пояс, и има четири
укрепления. Комендантът на крепостта Шукри паша разполага
общо с гарнизон от 59 600 души, 524 оръдия, 40-50 картечници, 1
балон, 100 прожектора, над 130 000 снаряда и повече от 12 млн.
патрона, което позволява на крепостта да води продължителни, в
течение на месеци, а дори на години, устойчиви отбранителни
боеве. До всичките четири отбранителни сектора е прокарана
теснолинейна железопътна линия, която улеснява маневрирането
с наличните сили и средства. Връзката с Цариград се осъществява
с две радиостанции453.
За Одринската операция Втора армия е подсилена с
войски и обсадна артилерия като през март тя разполага с пет
непълни пехотни дивизии. Към Втора армия се присъединява и
Трета бригада (43-и и 44-и пехотни полкове от Четвърта пехотна
Преславска дивизия).454
Крепостта е разделена на четири сектори – Източен,
Южен, Западен и Северозападен. Пробивът на българските
войски е заплануван през Източния сектор, който се дели на
Северен отдел и Южен отдел. През Северния отдел настъпват
полкове от Трета, Осма, Девета и
Единадесета пехотни дивизии, а през Южния
– пехотни полкове и конен отряд от
Единадесета дивизия. В резерв на Източния
сектор са оставени четири полка от Трета и
Четвърта пехотни дивизии. За командир на
сектора е назначен генерал-майор Георги
Вазов.
ген.Г.Вазов

Георги Вазов е роден на 5 януари 1860 г. в
Сопот. Завършва пехотното юнкерско училище в

453

Кратка военна история на България 681 – 1945 г…., с. 258; Атанасов, Щ и др.
Българското военно изкуство през капитализма. С., 1959, с. 204; 1300 години на
страж..., 181 – 182.
454
Марков, Г. България в Балканския съюз …, с. 318.
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Одеса, за кратко учи в инженерното училище в Санкт-Петербург и
Николаевската генералщабна академия. Участва в детронацията на княз
Александър І и емигрира в Русия. След завръщането си в България командва
2-ра пионерна дружина, а след това е началник на инженерните войски и
Инспектор на инженерните войски. По време на Междусъюзническата
война е военен министър. Умира на 13 август 1934 г. в София. 455

На 10 март 1913 г. Главното командване заповядва
Източния сектор на 11 март да атакува и да овладее предната
позиция на Одринската крепост, а другите сектори да се
поддържат с настъпление456. Командващият Втора армия решава
следобед на 11 март да се порази противникът само с огъня на
артилерията. За да не се разкрие посоката на главния удар, са
дадени указания артилерийската стрелба на Източния сектор да
бъде обичайна, без да се разкриват обсадните батареи, а на
Южния сектор да се води най-силен артилерийски огън. За да не
се разкрива началото на настъплението, е наредено атаката да
започне без артилерийска подготовка.457
На 12 март 1913 г. в 4 ч. сутринта българските войски
безшумно започват настъпление. Със силата на изненадата и
атака „На нож!” българите успяват да влязат в окопите. Пленени
са много турски войници, а тези, които оказват съпротива са
избити. Турците не издържат и отстъпват. Дружините на полка
продължават настъплението и излязат пред Главния
отбранителен крепен пояс”458. Около 8 часа сутринта на 12 март
цялата предна позиция е овладяна от българските войски.
Дневните атаки на българите са без особен успех и е разрешено
през нощта на 12-ти срещу 13-ти март да се атакува главния
укрепен пояс. Късно вечерта започва отново силна артилерийска
455

За него вж: Бележити българи. Т. IV, С., 1971, 621-633; Недев, С.
Командването …, 51, 52, 62-63. За живота и дейността на генерала по-подробно
Митев, Тр. Генерал Георги Вазов. С., 1983.
456
Войната между България и Турция …, т. 5, с. 803; Марков, Г. България в
Балканския съюз…, с. 318
457
Косев, К. Подвигът….., 129 – 130; Марков, Г. България в Балканския съюз …,
с. 320; Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с. 69; Материали по история на
Шуменския гарнизон …, с. 62.
458
Войната между България и Турция.., Т. 5, с. 884; История на българите 18781944 г. в документи …, с. 84, 85-88.

303

Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”

стрелба и българските войски тръгват в атака, 459 която изумява
турската отбрана. Българската пехота се втурва напред с викове
„Ура!” и „На нож!”, като преодолява телените заграждения.
Войниците изтръгват коловете и премахват телта с лопати или
щиковете на пушките. Българските войници преодоляват с такава
смелост и бързина загражденията, че много турски войници се
предават или изпадат в паническо бягство. „Там, където
загражденията не бяха разчистени, пише акад. Георги Марков,
войниците или ги преодоляваха, или оставаха по тях като мост от
тела, за да минат напред атакуващите им бойни другари”460.
Настъплението на пехотата е предшествано от
артилерийски огън. Стрелбата на българските артилеристи е
толкова точна, че турците с ужас гледат как снарядите попадат в
целта един след друг. Артилерията използва т. нар. „огневи
валяк”, за да разчисти пътя пред пехотата. По този начин не се
оставя възможност на турските войски да се укрепят и да
обстрелват българската пехота. Артилерийската стрелба е с
такава точност, че българските войници вървят стотици метри в
настъпление без да има кой да окаже съпротива от турска
страна.461
В превземането на Одрин участва и Трета бригада от
Четвърти пехотен Преславски полк. Първа дружина от
Четиридесет и четвърти пехотен полк от Четвърта пехотна
Преславска дивизия настъпва зад Десети пехотен полк. Някои от
ротите на дружината помагат на батареите на кап. Иванов да
преминат през телените заграждения. След това те настъпват към
турските окопи южно от укреплението Айджийолу и в кратък
сблъсък прогонват останалите в тях защитници. Трета рота от
дружината настъпва с поделения на Десети пехотен полк към
укреплението Кестенлик. С тях е и картечната рота. В
ожесточения бой падат убити командирът на ротата поручик
Стойков, неговият помощник и няколко войници”462.
Кореспондентът на лондонския вестник „Таймс” Джеймс Дейвид
459

Мусаков, Ил. Бойна прослава …, 69-72.
Марков, Г. България в Балканския съюз …, с. 321.
461
Материали по история на Шуменския гарнизон …, с. 62.
462
Войната между България и Турция 1912 – 1913 г…, т. 5, 1000 – 1001.
460
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Баучер пише: „Над шестте минарета на „Султан Селим” се вееха
български трицвети. Победният вик „Ура!” се разнесе на
бреговете на трите морета, където щом престанаха да чуват гърма
на топовете, го подеха нататък. Дълги пленнически колони се
заизнизваха от превзетата крепост.”463
С боевете край Одрин Шумен отново се вписва в
българската военна и национална история, защото само Шумен и
Шуменският гарнизон притежават турски бойни знамена пленени
от 3-а бригада на Преславска дивизия. Едно от тях пленява
фелдфебел Васил Греков. Ето и неговият разказ: „В този ден (13
март), още рано сутринта, турските войски от Одринската
крепост спряха всякаква съпротива и масово се предаваха.
Нашият 43-и полк, който се намираше във форта „Айваз-Баба”
имаше за задача да прибира, охранява и изпраща пленените
турски войници и офицери в пленнически лагер. Бъркотия
голяма, но гледам аз, един турски войник, който бе поизостанал
от пленените си другари, че се поозърта и сложи нещо шарено в
раницата си, след което хукна да настигне, тези, преди него.
Мина ми през ума, че това е нещо важно и само с няколко скока
го настигнах. Дигнах сабята над главата му и викнах: „Теслим!”
Да се предаде значи. Дръпнах раницата от гърба му и му казах да
я развърже. Не се надявавах да намеря в нея това, което видях –
червено-зелен плащ, покрит с надписи на старотурски език”.
Фелдфебел Греков заставя турския войник да намери дръжката,
която е оставил в окопите, отново да прикове знамето към нея и
заедно с турския войник го отнасят при командира на ротата.464
След превземането на Одрин продължаването на войната
за Турция е невъзможно. Евентуалното сливане на Втора армия с
Първа и Трета армии създава непосредствена опасност за
Чаталджа и дори за Истанбул. След превземането на Одринската
крепост турското правителство няма друг избор освен да моли
втори път за мир.465 Османската империя е безапелационно
463

Марков, Г. България в….., с. 323; Кореспондентът на „Таймс” съобщава от
София…, с. 85.
464
Димов, Д. Славата на шуменските бойни знамена …, 12-13
465
Подробно за превземането на Одрин вж: Янакиев, Н. Превземането на Одрин
.- В: Паметни битки …, 116-122; Косев, К. Подвигът. С., 1986, 126-148.
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победена. Българските войски, доказали не един път своята
храброст в битките и брилянтна военна мисъл на техните висши
офицери в стратегията и тактиката, тържествуват и се радват на
заслужен отдих. Идва ред на дипломацията. За жалост
българската дипломация е далеч от българския военен гений.
Пред дипломацията и политиката излизат редица проблеми като
не докрай регламентираните договори със съюзниците, а
постоянно отлаганите противоречия излизат наяве с пълна сила.
На 17 май 1913 г. в Лондон е подписан мирният договор,
който слага край на войната. Член втори на договора гласи:
„Негово Величество императорът на Отоманите отстъпва на
Тяхни Величества съюзените владетели всички територии на
своята империя върху европейския континент, на запад от
линията Енос върху Егейско море до Мидия върху Черно море с
изключение на Албания”466. Великите сили трябва да определят
албанските граници, спорните въпроси за Албания и да решат
съдбата на островите в Егейско море. Остров Крит се отстъпва на
Гърция.467
След Одринската операция е сложен край на Балканската
война, но преславци не са демобилизирани. Те са изпратени на
западната граница, където се задава нова опасност - този път от
бившите съюзници.468 Независимо, че България изнася найтежката част от войната и дава най-много човешки жертви на
източния фронт към Истанбул, Сърбия и Гърция предявяват
претенции за окупираните от тях територии в Македония,
населени с българско население. Въпреки че докато се водят
военните действия, и Сърбия и Гърция признават водещата роля
на България, след приключването на войната техните
правителства започват да говорят и настояват за „делене по
равно”, за да се запази равновесието на Балканите. Тези
466

Балканската война 1912-1913 г.. С., 1961, с. 485.
Тотев, А., Г. Владимирова. Международни договори, свързани с войните за
обединението на българския народ 1912 – 1913 г. С., 2000, 33-34; Марков, Г.
България в Балканския съюз …, 406-436.
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Йорданов, М. Бойният път на 4-та пехотна Преславска дивизия през
Балканската война. – В: Международна конференция 90 години Балканска
война. Кърджали. 2002, с. 366; Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с. 74.
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проблеми,
стоящи
пред
българската
дипломация
и
невъзможността й да се справи с тях, ще изправят България пред
нова война.
3. Междусъюзническата
Четвърта Преславска дивизия

война

и

участието

3.1. Начало на войната, план за действие
българската армия

на
на

След сключването на Лондонския мирен договор на 17
май 1913 г. се възстановяват мирните отношения между Турция и
съюзените държави на Балканския съюз.469 Договорът, обаче, не
решава проблемите между съюзниците, а ги изостря още повече.
След завземането на почти всички европейски територии на
Османската империя от съюзниците възниква важния въпрос за
подялбата им. Сърбия и Гърция се възползват от неуточняването
на разпределението на териториите в предварителните договори с
България. Двете държави предявяват претенции за всички земи,
завладени от сръбски и гръцки войници. Към българските земи
отправя погледа си и Румъния, изтъквайки неутралната си
позиция по време на Първата балканска война и необходимостта
от запазването на равновесието в региона.470 В хода на войната
съюзниците на България се стремят да окупират колкото се може
повече българска земя. Възползувани от обстоятелството, че
българските войски са заети с тежки боеве в Тракия, войските на
Сърбия и Гърция завземат почти без жертви по-голямата част от
Македония с намерение да не я напускат.471
Два дни след подписването на Лондонския договор в
Солун, Сърбия и Гърция сключват договор за обща граница в
Македония. При несъгласие на България с не разпределение на
териториите в Македония, на принципа на фактическата
окупация, двете страни се задължават да употребят сила срещу
469

Бобчев, С. С. Страници …, 141-142; История на българите 1878-1944 г. в
документи …, с. 183.
470
История на българите 1878-1944 г. в документи …, 184-186.
471
Гоцев, Д. Национално-освободителната борба в Македония 1912-1915. С. ,
1981, с. 37.
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нея. С този акт Балканският съюз е окончателно разбит и
последвалата война става неизбежна. В Солун се сключва и
военна конвенция, съгласно която Сърбия и Гърция се
задължават да участват във войната с по осем дивизии.472 След
сключения договор помежду им Сърбия и Гърция стават далеч
по-непримирими в своите претенции към Македония. Решени да
диктуват условията на мира, те трупат своите отпочинали армии
по демаркационните линии с българската войска. Започва
прехвърляне на българската армия към Македония.473
Първоначално, командването няма изрично изготвен план
за действие на армията през войната. Разработен е единствено
план за дислоциране на войските от Източния (Източна Тракия)
на Западния фронт (западната ни граница и Македония). Покъсно такъв план е разработен от началника на оперативния
отдел към щаба на армията и одобрен.
Според този план, Първа и Трета армия трябва да
настъпят по линията Пирот-Ниш, след което да излязат на юг по
долината на р. Морава и съвместно с Четвърта армия, която
трябва да настъпи към Криволак да обкръжат и унищожат
сръбската армия. Втора армия трябва да настъпи към
Беломорския бряг и левия бряг на р. Струма и да се отбранява до
извършването на първия удар срещу сръбската армия. След
разгромяването на сръбската армия, с помощта на сили от 4-та
армия, трябва да се настъпи в направление на Солун. В резерв на
главното командване остава Конната дивизия. Българският план
не е приведен в действие поради инициативата на
противниковото командване за изпреварващи бойни действия.474
За извършване на военните действия срещу Сърбия и
Гърция българската армия се съсредоточа по следния начин:
 Първа армия, състояща се от две пехотни дивизии (5-та и 9та), се съсредоточва в района Видин – Берковица, за да действа в
472

Военна история на българите от древността до наши дни. С., 2007, с. 447;
История на българите
1878-1944 г. в документи …, 188-190;
Междусъюзническата война 1913 г. С., 1963, 202-204.
473
Димитров, С. К. Манчев. История на балканските народи. Т. II, С., 1999, с.
346.
474
Стателова, Е, Ст. Грънчаров История на нова България …, с. 282.
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долината на р. Тимок към Княжевац и Пирот; щабът на армията е
в Белоградчик, командващ е ген. В. Кутинчев;
 Втора армия – 3-та и 11-та пехотна дивизия, 1-ва бригада от
10-та пехотна дивизия, Серската и Драмската бригада, начело с
ген. Н. Иванов, разположени по линията Дойран – Орфано –
Кавала за действия срещу гръцката армия; щабът на армията е в
Сяр;
 Трета армия – три пехотни (1-ва, 3-та и 13-та) и Конната
дивизия, съсредоточени в района Сливница – Цариброд – Трън с
цел защита на столицата и действия в долината на р. Морава по
посока Пирот – Ниш; щабът на армията е в Божурище, а
командващ е генерал Р. Димитриев (сменен на 20 юни 1913 г. с
ген. Р. Петров);
 Четвърта армия – 2-ра, 7-ма и 8-ма пехотна дивизия, две
бригади от 3-та и 4-та дивизия, Македоно-одринското опълчение
се съсредоточава в района Радовиш – Щип – Кочани срещу
главните сръбски армии – 1-ва и 3-та; щабът на командващия 4-та
българска армия ген. Ст. Ковачев е в Радовиш;
 Пета армия – 4-та и 12-та пехотна дивизия, Одринската
бригада и други части, в района Кюстендил – Радомир със задача
да преграждат посоката Егри Паланка – Кюстендил – София и
настъпление в направлението Куманово – Скопие; щабът на
армията е в Кюстендил, командир е ген. Ст. Тошев;
 Резервът е на директно разположение на главното
командване и в такъв остава 6-та пехотна бдинска дивизия.
Срещу Румъния не е оставена нито една войскова част, с
изключение на пет опълченски дружини във Видинския укрепен
пункт, а срещу Османската империя – съвсем слаби сили. По това
време военен министър е ген. Ст. Ковачев, а на 28 юни 1913 г.
неговия пост се заема от ген. Г. Вазов.475
От 7 юни 1913 г. Четвърта Преславска пехотна дивизия е
разпределена да влезе в състава на Пета армия.476 Тя разполага
само с Първа и Трета пехотни бригади, тъй като Втора бригада е
475

История на българите 1878-1944 г. в документи …, с. 189.
Мусаков, Ил. Бойна прослава …, с. 74; Материали по история на Шуменския
гарнизон …, с. 64; История на българите 1878-1944 г. в документи …, с. 175.
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разпределена в състава на Четвърта армия. Четвърта пехотна
дивизия от 4 юни 1913 г. започна да се товари на ж.п. гари Чорлу
и Черкезкьой и след като се превозва до София, с походен марш
продължава за района Радомир, Върба, където се съсредоточава
между 9 и 20 юни. След съсредоточаването главното командване
изготвя план за първите операции, според които Пета армия
трябва да настъпи към Крива паланка, Царев връх и връх Китка,
за да прикове възможно най-много противникови сили. 477
3.2. Действия на Втора бригада
Преславска дивизия в състава на 4-та армия

от

Четвърта

В състава на Четвърта армия към 16 юни 1913 г. Втора
бригада от Четвърта пехотна дивизия е разположена в района на
Кочани и селата Оризари и Лески.478 На бригадата е дадена
заповед да овладее района на връх Градище, разположен западно
от Добрево. Бригадата се справя със зададената й задача и до
вечерта овладява набелязания район. Настъплението на Втора
бригада от Четвърта пехотна дивизия, която заедно със Седма
пехотна дивизия образуват десния фланг на Четвърта армия е
подновено. Седма дивизия и Втора бригада от Четвърта дивизия
осуетяват всички опити на сръбските войски за извършване на
удар. След като сърбите са отблъснати, Втора бригада минава в
настъпление. На командира на бригадата е наредено да спре
настъплението, поради заповедта на българското правителство от
18 юни 1913 г. до главното командване да се прекратят бойните
действия.479
Заповедта за спиране на бойните действия спасява
сръбските войски, които са в отстъпление. Почти цялата Четвърта
армия е завзела противниковите позиции. В десния фланг на
армията, поради недобро осигуряване, Седма пехотна дивизия
търпи големи загуби и голяма част от войниците са пленени от
477

Междусъюзническа война 1913 г. С., 1963, с. 103.
Манов, Г. Какво напомня тефтерчето на фронтовака. Из дневника на войника
Райчо Майдивски по време на войната със Сърбия. – Отечествен вестник, бр.
14141, 25 февр. 1993;
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сърбите. Тежкото положение на Седма дивизия налага частите на
Втора бригада от Четвърта Преславска дивизия да се завърнат на
изходни позиции, откъдето са започнали настъплението, за да
подсигурят десния фланг на армията. Командващият Четвърта
армия ген. Ст. Ковачев подготвя настъпление по фланговете на
сръбските части, които атакуват седма дивизия. На 7 юли 1913 г.
командващият армията получава съобщение, че десният фланг на
Втора армия се е оттеглил към Струмица. Тази новина налага
незабавното оттегляне на Четвърта армия, тъй като тилът й
остава непокрит. Оттеглянето на Четвърта армия не е
възпрепятствано от сърбите и се извършва сравнително бързо. На
10 юли съединените части на Четвърта армия заемат за отбрана
Калиманската укрепена позиция.480 Втора бригада от Четвърта
дивизия, заедно със Седма дивизия и Македоно-Одринското
опълчение са разпределени на фронта до линията Гърлено –
Гаврилово. Сутринта на 18 юли 1913 г. Черногорска дивизия
настъпва към Втора бригада от Четвърта дивизия. Противникът
разполага и със силна артилерийска поддръжка. Сръбският удар е
насочен към участъка на Втора бригада от Четвърта Преславска
дивизия, отбраняваща доминиращата над Калиманското плато
височина Баня Чука. Особената важност на този участък е, че той
прегражда пътя на противника по направлението към Царево село
– Горна Джумая.481
Настъпващите черногорски войски са посрещнати със
силен картечен огън и са принудени да залегнат и да се
прегрупират. Докато се прегрупират, Осми Приморски и
Тридесет и първи Варненски пехотни полкове от Втора бригада
се спускат към главната позиция на черногорската отбрана.
Българските войски се впускат в удар „На нож!” и изтласкват
противниковите войски.482 Черногорците не издържат на напора и
започват да отстъпват към р. Брегалница, при което голяма част
от тях се издавят в придошлата река483. Благодарение на
480

Пак там, 80-83.
Янакиев, Н. Сраженията на Калиманската позиция. - В: Паметни битки …, с.
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Марков, Г. Българското крушение 1913. С., 1991, с. 143.
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удържането на стратегическата височина Баньо Чука, Осма
пехотна дивизия и Македоно-Одринското опълчение могат да
проведат настъпление. Техните настъпателни действия са от
основно значение за успешните отбранителни действия на цялата
Четвърта армия.
3.3. Действия на Пета армия и включените в нея
подразделения на Четвърта дивизия
В началото на юни 1913 г. 5-та армия в състав: 4-та
пехотна дивизия, 12-та пехотна дивизия, Одринската бригада и 6ти конен полк е съсредоточена за действие по направленията
Кюстендил – Куманово и Кюстендил – Босилеград – Враня. С
директива № 23 от 13 юни 1913 г. главното командване
разпорежда армията да се групира около Гърлано и Коньово, като
изпрати авангарди по важните посоки към противника484.
Срещу Пета армия се изправят части от Първа сръбска
армия както следва: Дунавската дивизия и част от Моравската
дивизия. Пета армия има незначително превъзходство по
отношение на силите, като то е малко по-сериозно в артилерията.
Първоначално Пета армия е държана извън бойните
действия. На няколко пъти армията настъпва успешно и на
няколко пъти настъплението е прекратено. Четвърта Преславска
пехотна дивизия настъпва уверено към връх Китка. Със заповед
на командването настъплението е спряно. Наредено е дивизията
да се укрепи на пограничния гребен и да заеме отбранителна
позиция. При положение, че тя бъде притисната оттеглянето да
стане на Гърлянската, а после на Коньовската позиция.485
На 27 юни 1913 г. Пета армия отново се готви за
настъпление. От главното командване се назначава усилване на
Пета армия с нови подкрепления. На началниците на дивизиите е
дадено нареждане да спрат настъплението и да чакат
подкрепленията. Ген. Кл. Бояджиев пренебрегва заповедта и
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завършва удара като на сутринта на 27 юни Четвърта дивизия
превзема връх Китка.486.
Главното командване издава нова заповед за оттегляне на
старата граница. Вечерта на 27 юни дивизията предприема
оттеглянето под прикритието на нощта. Постоянното движение
на войските напред – назад сериозно обърква войниците.
Оттеглянето на Пета армия от позициите на единствената и
завършена докрай операция силно повлиява на бойния дух на
дивизиите и от настъпваща армия ги превръща в погранична
стража. На 30 юни 1913 г. на цялата Пета армия е заповядано да
заеме изходна позиция за настъпление. Според заповедта
Четвърта Преславска пехотна дивизия трябва да настъпи към
Долно село и да нощува там. Движението е спряно, поради
получената от главното командване заповед за прекратяване на
всякакви действия и изчакване на достигнатите позиции.
Заповедта е издадена следобед на 1 юли. На следващия ден
планът за настъпление на Пета армия търпи промяна и на
Четвърта дивизия е възложено да настъпи към противника и да го
атакува южно от шосето Крива паланка – Куманово, а на
фланговото й прикритие е възложено да атакува връх Султан тепе
от североизток. За начало на настъплението и изпълнението на
задачите е определено 11 ч. на 2 юли 1913 г.487
Четвърта Преславска дивизия настъпва към поста Равна
нива, северно от Гюешево. От дивизията са изпратени четири
разузнавателни отряда към връх Султан тепе. Един от отрядите
атакува „На нож!” и с решителни действия принуждава сърбите
да се оттеглят от заетата към главната си позиция.488 Първа
бригада от Четвърта пехотна дивизия настъпва към главната
сръбска позиция и след като излиза от гъстата гора пред
позицията бригадата е обстрелвана от силен пушечен и
артилерийски огън, което я принуждава да се окопае на около
километър и половина от предния край на позицията. През нощта
сръбски части се опитват с бърза нощна атака да изненадат Първа
бригада, но са разкрити и контраатаката им остава без успех.
486
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Междувременно командващият Пета армия ген. Ст. Тошев издава
заповед да се преустановят настъпателните действия. Четвърта
пехотна дивизия без Трета бригада се оттегля в района на станция
Гюешево. Страничното прикритие на дивизията получава
заповедта на два километра от връх Султан тепе и да се окопае
там, без да атакува върха. По време на временното прекратяване
на бойните действия към Четвърта дивизия е прибавен Шести
конен полк, който от Босилеград да наблюдава границата. 489
С оттеглянето на Втора армия към 5 юли 1913 г. и
невъзможността на Четвърта армия да разгроми главните сръбски
войски в района на Овче поле, командването решава да вкара в
боя Първа и Трета армии, които до момента са държани в резерв.
Вследствие на това решение на Пета армия се дава заповед да
настъпи, като подпомага южния фланг на Трета армия.
Преминавайки
към
изпълнение
на
заповедта,
главнокомандващият Пета армия издава нареждане Трета бригада
от Четвърта пехотна дивизия и 12-та пехотна дивизия да се
отбраняват на заетата позиция, а Първа бригада от 4-та пехотна
дивизия, заедно с 45-ти пехотен полк от Пета пехотна дивизия,
72-ри пехотен полк, Четвърта пионерна дружина и причисления
към Четвърта пехотна дивизия Шести конен полк да формират
групата за настъпление. Те трябва да атакуват противника в
района на връх Църноок, връх Побиен камък, Арнаудска колиба,
Яворска чука и Кофил, за да отрежат пътя и разбият
противниковите войски, проникнали в българска територия.
Частите настъпват в три колони: дясна – към връх Църноок,
средна – по пътя Долно село – Бубешино – Тлъмино – Бистър –
връх Голям връх и Лява колона – по пътя Долно село – Бобешино
– Жеравино – Голеш.490
На следващия ден - 7 юли 1913 г., лявата колона настъпва
към Жеравино. Противниковите войски откриват картечен огън
по колоната. Българската артилерия с точен огън унищожава
противниковите окопи и пехотата атакува. Сърбите се оттеглят
към връх Китка, без да дочакат удар „На нож!”. Средната и дясна
489
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колона също атакуват и постигат успех, достигайки линията
Доганица – връх Голям връх – връх Голеш. Командването
нарежда настъплението да продължи и на 8 и 9 юли е постигнат
решителен успех. Вечерта е заповядано на Пета армия да спре
настъплението и да се оттегли към старата граница, поради
настъпилото оттегляне на Четвърта армия. През нощта на 9
срещу 10 юли Пета армия започва маневри за оттегляне към
старата граница с главните си сили, като оставя разузнавателен
отряд на достигнатата линия. С тези нареждания Пета армия от
настъпателни преминава в отбранителни действия.491
На 10 юли 1913 г. сръбски войски настъпват в района на
Босилеград. През нощта на 10 срещу 11 юли сърбите успяват да
изненадат предните ескадрони на Шести конен полк и да
овладеят града. Два дни по-късно щабът на Пета армия взема
мерки за контранастъпление и успява да си върне града.492
Командването насочва от Трън към Босилеград
подкрепления, които да подпомогнат основните войски.
Подкрепленията, обединени в едно общо командване, успяват да
изтласкат, без особени затруднения, сърбите зад старата българосръбска граница. Сръбските войски на 14 и 15 юли предприемат
атакуващи действия срещу левия фланг на Пета армия. С този
ход сърбите търсят начин да пробият отбраната на българите и да
продължат към Кюстендил. Сутринта на 14 юли срещу
страничното прикритие на Трета бригада (43-ти и 44-ти пехотни
полкове) от Четвърта преславска пехотна дивизия е открит силен
противников артилерийски огън. Сръбската пехота настъпва с
малко сили само срещу страничното прикритие и не постига
никакъв успех. На следващия ден, 15 юли, значителен брой
сръбски сили настъпват в полосата на Четвърта пехотна дивизия
в района на Манчино корито. Интензивното сръбско настъпление
първоначално има успех, но на около 2,5 км от българските
позиции, сърбите са спрени и принудени да се окопаят.
Командирът на армията получава заповед да се оттеглят до
Конявската позиция, поради изменението в обстановката, а
491
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именно включването на Румъния във войната. Започват маневри
за оттеглянето на полската артилерия и обозите като пехотата
остава на позиция, тъй като е получена нова заповед да се
атакуват върховете Султан тепе и Голям връх. С тази заповед се
цели Пета армия да окаже съдействие на Четвърта армия. Пета
армия не успява да настъпи, тъй като след неуспешните действия
на сърбите срещу Четвърта армия, те настъпват срещу Пета
армия. На 20 юли сърбите настъпват със значителни сили срещу
Пета армия и с нощна атака успяват да превземат връх Голаш. На
следващия ден българските войски си възвръщат височината: „От
заловените пленници се установи, че срещу левия фланг на
Четвърта пехотна дивизия са действували пет полка, три спешни
ескадрона, две чети сърбомани и около 36 оръдия”.493 Със силен
артилерийски огън сръбските части успяват да изтласкат само
предните части пред главна позиция и са спрени. Противникът
прекратява атаката и се оттегля, поради силната съпротива.
Сръбската армия не подновява опитите за настъпление срещу
тази позиция. Пета армия остава в това положение до 18 юли,
когато е сключено примирие и бойните действия са
прекратени.494
България
излиза
от
Втората
Балканска
(Междусъюзническата) война победена. Въпреки, че на бойното
поле срещу Сърбия и Гърция българските войски удържат фронта
и на моменти дори настъпват, включването във войната на
Румъния на 28 юни и на Турция на 1 юли окончателно слага край
на военните действия и на мечтата за национално обединение.
Румънските войски окупират Силистра, Каварна и Балчик,
завземат Тутракан, Добрич и продължават към Шумен, Провадия
и Варна.495 Турските войски прекосяват границата Мидия - Енос,
завземат Люлебургаз, Виза и Бунархисар и се отправят за
Лозенград по същите бойни полета, където преди по-малко от
година прогърмяват славните победи и се посяват хиляди
кръстове.496
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Прекратяването на войната води до два пагубни за
България договора: Букурещкият и Цариградският. След
сключването на тези договори България претърпява Първата
национална катастрофа. Букурещкият договор е подписан на 28
юли 1913 г. между България, от една страна, и Гърция, Сърбия,
Черна гора и Румъния, от друга. Според него България отстъпва
на Румъния Южна Добруджа. Сърбия получава Вардарска, а
Гърция Егейска Македония. За България остава Пиринска
Македония. Според сключения на 16 септември 1913 г. договор в
Цариград България губи почти всички придобивки в Източна
Тракия, включително Лозенград, Одрин и Димотика.497
Българските войници се завръщат от бойното поле без
чувство за поражение: „Ние не сме победени!“. Това обаче не
заличава вината на генералите, които се набъркват в
политическата стратегия, подчинявайки я на военната. Ако
военните правят разбор след битката, то политиците трябва да
бъдат особено внимателни преди нея. Всяка двойственост във
външнополитическата ориентация носи рискове, които е
необходимо да бъдат точно пресметнати. Непростимо е една
война да бъде загубена преди нейното започване.498 Шумен и
шуменци обаче дават пример и се сражават както в ежедневието с
несгодите, глада и недоимъка, така и на бойното поле.
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