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През октомври 2012 г. в Благоевград на своята
традиционна, вече четвърта по ред, среща се събраха студенти и преподаватели бохемисти от
СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. В тази книжка
на сп. Homo bohemicus са включени научните доклади и съобщения, които студентите и дипломантите от трите университета представиха в
рамките на срещата. А повече за самата нея можете да научите от хрониката, която от името на домакините подготви докторантката от
Югозападния университет Мария Чорбаджиева.
На страниците на нашето списание отбелязваме
също така осемдесетгодишния юбилей на поета
и преводача Димитър Стефанов и седемдесетгодишнините на проф. дфн Иван Куцаров и доц.
Янко Бъчваров – двама български езиковеди, чийто
път в науката започва от чешкия профил на специалността „Славянска филология” в Софийския
университет и е тясно свързан с развитието и
укрепването на славистиката и бохемистиката
в България.
Приятно четене!
HB
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Влияниeто на
западноевропейския
романтизъм
в прозата на К. Х. Маха
(„Картини от моя живот” и „Поклонение в Кърконошите”)
Ана Маринска (СУ „Св. Климент Охридски”)

П

роблемът за връзката на Маха със
западноевропейския романтизъм е разглеждан в
различна светлина в зависимост от тенденциите в
самата чешка литература. Важно е, че от самото си
появяване Маховите произведения биват свързвани
със западноевропейския романтизъм независимо от
негативното отношение на първите, забелязали
тази връзка. От дневника на писателя ни е известно,
че влияние върху него са имали най-вече немските
(Мукаржовски смята, че пряко е заимствал от
„второкласните” поети) и английските романтици
(познати му предимно от полски преводи). Това може
да бъде насочваща информация за осъзнатите от самия
автор влияния. Наред с тях обаче интерес трябва да
представляват и ненарочните връзки с европейското
явление, доказващи съществуването на обща духовна
среда, която предопределя стремленията на определени
поколения. В разглежданите прозаически произведения
на Маха може да бъде открито своеобразно осмисляне
на проблеми, по които разсъждават едновременно
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немски (братя Шлегел, Новалис, Шилер и Хайне) и английски
(предимно Самюел Колридж) автори.
Романтизмът е време, когато като жанр автобиографията
придобива особено значение. Силно се естетизира
извънхудожествената реалност, за първи път личната
биография на твореца става културен и художествен
фактор. Това е свързано с представата за твореца
като създател на реалността, вестител и пазител на
истината. Биографията съединява частното и общото,
слива обективното и субективното възприятие и по
този начин постига определен синтез. Важно е до каква
степен личните преживявания могат да станат извор
на творческа енергия, как отделният автор съумява
да изтласка или приспособи външните проявления
на своето съществуване към вътрешния им отглас,
превръщайки ги в завършена творба. В дневника на Маха
се откриват доказателства, че някои от творбите
му имат действителен автобиографичен фон. Но само
две произведения авторът съзнателно представя като
автобиографични. Това са „Вечер на Бездез” и „Маринка”,
обединени под обща рамка като „Картини от моя живот”.
Въпрос, който винаги ще търси отговор, е кой точно
е истинският живот за Маха, този, от който изважда
своите картини? Живот от събития, чрез въображение,
чрез чувства или тайни взаимовръзки?
Най-много допирни точки с действителния живот на
автора ще намерим в разказа (определян и като новела)
„Маринка”. Не само името на момичето, което съвпада с
името на действителна жена, към която Маха е изпитвал
интимни чувства, но и мястото, и пътуването до
Кърконошите, както и приятелят, с когото героят е
обвързан от обещание, наистина са съществували. Поинтересно е, че „Маринка” силно се различава от другите
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прозаични творби на Маха поради силния стремеж на
автора към реалистично изображение.
Въпреки точните индикатори за времето и подробните
описания на материалната действителност
автобиографичното при Маха се разтваря във визия
не за реалността, а за нейния ход според невидимите,
но почувствани закони на собственото битие. Затова
свидетелстват най-вече образът на бащата, натрапчивата
представа за Миньон и предизвестеността на смъртта.
Фигурата на бащата е тази, която съпровожда цялото
действие. Винаги еднакъв и навременен бащата изпровожда
героя към и във неговата вина. Той е изключително продукт
на съзнанието, проекция на съдбовната нишка. Неговото
присъствие в реалния живот е толкова неприемливо,
колкото странично и странно е появяването му в самото
произведение. Без каквато и да е обосновка той се движи
незабелязано в пространството, познава героя приказно
и никой друг не го вижда. Смъртта му би могла да бъде
видяна като изчезване от съзнанието на героя, изпълване на
преднаписаното, затваряне. Образът на бащата може да
бъде приет като този, който следи и удостоверява вече
предначертаното.
Маринка от своя страна е образ, който се разделя на
няколко пласта. Един от действителността и други
два, свързани с изкуството, с чужди представи. Получава
се тройно изкривен образ, чието начало и същност са
напълно неразпознаваеми. Героинята е комбинация от три
различни външни влияния, които се смесват и оформят
един вътрешен образ, идващ от героя, защото само такъв
образ отговаря на „автобиографичната” истина. Тя разбира
неразбрания, представлява част то същността му в друга
форма. Интересно е как творбите стават носители на
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цялата душа на героя. Маринка разбира тях, значи вниква
и в човека. Самото „разбиране” е по-скоро съизпитване,
взаимност, открита чрез песента.
Липсата на диференциране на човешката същност
от творбите може да бъде разгледана в две посоки –
разтваряне на личността в различни образи или пък
поглъщането є от собственото дело, едностранчивост и
променяне на действителното по модел на въобразеното.
Ф. К. Шалда определя Маховите герои като обвързани с
неуловими съдбовни отношения, за които доминираща роля
играят минали събития. Това важи и за героя в „Маринка”.
Специфично тук е, че съдбовността е отдавна осъзната,
това, което ще се случи, е очаквано. Преживяното е
разказано като нещо минало и прието, което обаче съдържа
потенциал за безкрайно повторение.
„Маринка” не е изцяло автобиографична творба, но
представя сливане на представата за собствен живот и
творческа сила. Затова тя може да бъде опорна точка, ако
искаме да определим как Маха се вписва в романтическата
представа за автора. От една страна, Романтизмът
изгражда идеята за твореца, който е изразител на
вселенската душа, но той е и велик създател. Главно
немските романтици издигат поета философ, който
вниква във вселената. Според Новалис откриването на
правилната дума, на правилното наименование означава
откриване на идеите.
За да включим Маха в някоя от основните концепции
за автора на западноевропейския романтизъм, ключова
е именно автостилизацията на поета, реализирана
в „Маринка”. Ако тя е извършена несъзнателно,
то Маха би могъл да бъде видян като поет,
изгубен в емоционалното възприятие. Но ако тази
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автостилизация е „нарочна”, то интерпретациите са
безброй, а творбата скача напред във времето.
Представата за автора е философски проблем, винаги
абстрактна. А и едва ли бихме могли да разглеждаме Маха
изцяло извън чешката среда, където възрожденският процес
изисква ясно самоопределяне. При работа с текста полесно се откриват начините на развитие на мотивите за
природата и пътуването.
При западноевропейския романтизъм пътуването е
свързано с индивидуализма, поставянето на личността вън
от конвенционалните отношения. То е познание, насочено
навън към обективния свят, предизвикващ въображението
и емоционалността, но и обратен път навътре към
личността, вид спасение. Пътуването е скитане, за което
по-важна е началната причина, отколкото крайната точка.
В западноевропейския романтизъм (заслуга за въвеждането
на този мотив има най-вече Байрон) то е провокирано
от вечното безпокойство или неудовлетвореност.
Това са емоционални състояния, откриваеми и в
творбите на Маха. Но той не използва пътуването
като основа за развиване на сюжета. Това произлиза и от
специфичността на самите му произведения, в които
според Мукаржовски липсва общ сюжет от гледна точка
на тематичната структура.
Такава е ситуацията в „Поклонение в Кърконошите”.
Истинските събития са скрити от читателя. Акцентът
е поставен върху необратимостта на случилото се
по отношение на душата на героя. За него връщане не
съществува не само във външното пространство, но и
в измеренията на вътрешния свят. Заради осъзнаваното
той е неприспособим към другите и предишното.
По този начин отдалечеността в пространството
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означава и времева дистанция, промяна, липса на бъдеще.
Героят е статичен, голямата промяна не се извършва
чрез пътуването, а преди него, затова и пътуването не е
представено чрез движение. Липсата на яснота, свързана
с душевното неравновесие, която срещаме например у
Байрон, Маха заменя с целенасочено отделяне.
Мотивът за пътуването неизбежно е свързан и с този за
природата. Западноевропейският романтизъм преосмисля
не само нейното място в художественото произведение,
но и връзката на автора с нея, актът на творчество
бива възприеман като естествен поток, наподобяващ
именно природата. Шилер разделя изкуството на наивно
и сантиментално. При първото актът на творчество
се стреми към създаване на прекрасното чрез подражание
на природата. При второто доминират субектът и
идеите. Подобно разграничение прави и Колридж, който
различава копирането на външните черти на природата
от творчеството като усъвършенстване на човека в
изобразяването на същността.
Природата в „Поклонение в Кърконошите” е представена
не в хоризонталното пространство, а във вертикалното.
Нагоре към звездите, накъдето е естественият копнеж
на човека, но където е невъзможно да достигне,
защото колкото и нагоре да се издига, той не намира
тайната, която го привлича. Другата посока е
надолу към вечната земя. По такъв начин се формира
образът на природата при Маха, а акцентът е върху
нейната неопознаваемост, тъй като хоризонталното
разположение загатва възможността за „пребродване”,
за обхващането є поне чрез сетивата.
Последната идея на западноевропейския романтизъм, която
ще се опитаме да видим от гледна точка на разглежданите
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прозаични творби на Маха, е тази за въображението.
Според Пърси Шели рационализмът отваря вселени
от смърт и чрез разума се умъртвява живата цялост
на битието. На това Романтизмът противопоставя
като извор на творчеството абсолютната свобода,
склонността към необуздано въображение, спонтанност
и искреност. Въображението представлява точката, в
която се свързват представите и идеите в състояние на
възбуда и е основен принцип на синтеза. Въображението
е изключително присъщо на човека, то стои в основата
на гениалността.
„Поклонение в Кърконошите” е творба, в която именно
чрез използването на въображението Маха се включва
в потока на западноевропейската романтическа мисъл.
Това произведение е определяно от изследователите
като „медитативна проза” и точно тук се открива
идеята за въображението, което в своя подем не ражда
самостоятелни, безсмислени образи, а черпи от други
светове досега неизвестното, превръща се в медиатор
между човека и космоса.
Произведението може да бъде разделено на две –
истинско битие на героя и медитативната част,
предхождаща смъртта. Героят е съзерцател,
наблюдател, така че сюжетно действие почти липсва.
Картината, която се явява пред юношата, може да
бъде интерпретирана като предсмъртно бълнуване или
мираж. Обективното време изчезва, проточва се. Дори
самият герой се чувства като в сън, докато се опитва
да достигне гробищната стена, но заради голямото си
желание и усърдие е награден да влезе в пространството
на вечното знание, което му се струва познато. Това
е още една романтическа идея – предимството на
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чувството и интуицията пред сетивното и разума.
Затова знанието на желаните отговори е отразено
душевно чрез непоносимата тъга и ужас, а познанието не се
свързва с идеята за прераждане и пресъздаване, а е възможно
единствено преди смъртта. След „преживяното” в
манастира героят отново се намира в изходна точка, на
същото място по същото време. То обаче му позволява да
види истинския си облик, получава „зрение” за невидимото
и неизбежното. Героят изведнъж се озовава в свят на
мъртви. Първоначално вижда девойка като реминисценция
за емоцията, изпитана приживе, а малко по малко открива
своя истински лик на старец. Присъствието на падащата
вода прави възможно интерпретирането на другия
старец като просто отражение на героя, защото след
като е получил всички отговори и е видял най-голямото
отвращение от света в образа на монасите, отказващи се
от единствения ден живот, той няма нужда от водач.
Така въображението при Маха става равносилно на знание,
но постижимостта на това знание не представлява
алтернатива.
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Символика и действителност
във „Война със саламандрите”
от Карел Чапек
Мария Чорбаджиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”)
„Отделни исторически събития или периоди не са все още
развитие, така както отделните вариации и мутации не
са развитие на род или вид в природната система”, пише
Карел Чапек в статията си „Накъде се развиваме” (Чапек
2005: 10), насочена към политическите, икономическите и
обществените промени в света и в частност в Европа. С
тези си думи, като споделящ философията на прагматизма
или просто като изключително граждански ангажиран,
Карел Чапек показва, че нищо в света не може да бъде
изолирано и появило се без видима причина. Именно поради
своята последователност в мисленето, в анализирането и
преосмислянето на вече съществуващи истини (което е в
основата на прагматизма според Уилям Джеймс (Джеймс 1994:
27) чешкият интелектуалец предсказва Втората световна
война, а дори и събития от наши дни като Световната
икономическа криза. Реалистична картина на своята епоха
и актуален в днешно време се оказва антиутопичният
роман „Война със саламандрите”. В него не се крие критика
единствено към фашизма и нацистка Германия, но и към
дехуманизирания свят, пазара и неговото пренасищане (Пфаф
1994: 73, 74), довело света до Великата депресия, която прави
възможни и силни лозунгите на крайнодясното течение.
Ако приемем твърдението, че книгата е своеобразна
критика към нацистка Германия и саламандрите са символ
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на фашизма (Пфаф 1994: 77), то можем без съмнение
да кажем, че тя разкрива също така общественото и
икономическото развитие на Германия след Първата
световна война. Конкретно историческо събитие е
и бойкотът на чужди стоки от страна на Англия по
време на Великата депресия, в романа то е представено
като правителствена забрана за вноса на саламандри във
Великобритания: „На въпрос на члена на Долната камара
мистър Дж. Лидс сър Самуел Мандившл отговори днес,
че правителството на негово величество е забранило
всякакво пренасяне на саламандри през Суецкия канал...”
(Чапек 1971: 389).
Фашизмът е система, която е създадена от човека, но не
е хуманна. В основата є лежат национализъм, расизъм и
желание за достигане на индустриална мощ след тежките
години на световна икономическа криза. И докато
немският пазар отслабва, то английската икономика е сред
най-силните в света. Системата на саламандрите също
е създадена от човека и също не е хуманна. „Подводната”
икономика е аналог на бързо развиващата се икономика на
Германия през 30-те години на миналия век. Пазарната мощ
е основана на експлоатация. Като реален пазарен механизъм,
нископлатеният и постоянен труд спомага за ефективно
икономическо развитие във времето на световната криза
от началото на ХХ век, защото се използва факторът
висока безработица. И тук Англия блокира високия темп
на развиващата се икономика на саламандрите. Дали Карел
Чапек показва конкурентоспособността на английския
пазар или страха от навлизане на нова работна ръка след
установяването на работници от Карибите и Индия
трайно на британския трудов пазар, е само догадка. Макар
и смело, това твърдение може да бъде подкрепено с откъс
от самия роман, отнасящ се до икономиката и труда на
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саламандрите: „Те имат свои подводни и подземни градове,
свои метрополии и глъбини, свои Есени и Бирмингами на
морското дъно...” (Чапек 1971: 439). Бирмингам е не само
силно индустриален град, център на автомобилостроенето
на Великобритания, но и град, населяван от емигранти на
британските колонии.
Карел Чапек споделя възгледите на прагматизма.
Философското направление не възприема абстрактността
(Джеймс 1994: 29). Поради тази причина „Война със
саламандрите” е повече от реалистичен разказ за
случващото се в света. Всичко в романа е следствие от
стремежа към бързо забогатяване и икономически монопол.
Бързо става ясно, че фашизмът не е изолирано явление.
Ако фашизмът се приеме като икономически процес, в
който технически изостаналата Германия се развива, то
той унищожава старите пазарни монополисти в лицето
на евреите. Антисемитизмът в романа е следствие на
икономически възход, както гласи и надписът „Molche, wirft
Juden heraus!” (Саламандри, изхвърлете евреите!) (Чапек
1971: 430). Част от икономическата инвазия срещу евреите
е и създаването на Тихоокеанското експортно дружество.
Неговият основен филиал е в Амстердам, чието еврейско
население е било сред най-големите общности в Европа.
Чрез Синдиката евреите са вече изместени от техните
позиции на пазарни монополисти. Богатството от
бисери на „проклетите евреи” (Чапек 1971: 274) от
Амстердам, за които капитан ван Тох говори, струва
по-малко от мощната работна ръка на саламандрите.
Те са лесни за управление, не „правят разлика между „аз”
и „ние” (Чапек 1971: 416), което ги превръща в идеална
търговска стока. Желанието за бързо забогатяване и
икономическа мощ лишава обществото от стремеж към
хуманност. Управлението на капитала от работна ръка
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се осъществява с лекота от фашизма. За тоталитарния
строй стойността на човешкия живот и сили е
ниска, нещо неразбираемо и далечно за демократичните
разбирания на Карел Чапек за света. Разбира се, Германия
е първата асоциация, макар че по страниците на „Война
със саламандрите” ясно проличават образите на съюзника
Япония в лицето на саламандрите, които изричат „л”
вместо „р” (Чапек 1971: 416).
Емигрирането на немската интелигенция по времето на
Хитлер Чапек описва в главата „Волф Мейнерт пише своя
труд”. Мейнерт отправя критика към обединението на
хората в народи, определянето им като представители на
различни етноси и раси. Прокуденият от родната Германия
интелектуалец споделя възгледите си, че способностите
на човек се определят от индивидуалността му, а не от
принадлежността му към дадена нация. Волф Мейнерт
отправя критика към изкуственото създаване на
„непоносимост” между хората, обединени единствено
от своята принадлежност към дадена общност. След
като възгледите му за света се оказват неприемливи в
неговата родина, той търси подслон в Швейцария. В
действителност Волф Мейнерт може да се приеме като
аналог на Томас Ман, който се установява в Чехословакия
и пише остри текстове срещу Хитлер и новия строй.
Проблемът за потискането на немската интелигенция
силно вълнува Карел Чапек. Директна критика към
нацистката цензура има не само по страниците на „Война
със саламандрите”. В статията си „Пен” по случай срещата
на Пенклуба в Прага през 1938 година Чапек пише: „През
тези дни в Прага ще се срещнат 200 писатели и писателки
от почти всички европейски страни... изключение прави
Русия, чиито писатели никога не се присъединиха към
Пенклуба, и Германия, където тамошната централа

18

Íàöèîíàëíè ñòóäåíòñêè áîõåìèñòè÷íè ÷åòåíèÿ – 2012 ã.

прекрати дейността си под натиска на настоящия режим.
Тази пролет залезе и Пенклубът на Австрия” (Чапек 2005:
41). Статията кореспондира с текста на „Война със
саламандрите”. Страните с тоталитарни системи сами
унищожават културата си. Чрез образа на Волф Мейнерт
Карел Чапек споделя убеждението си, че интелигенцията,
със своята свободна мисъл, няма място в страна на насилие
и манипулация като Третия Райх.
Задълбочаващата се културна криза в нацистка Германия
е следствие от стремежа за бърз икономически растеж.
Редом с експлоатацията най-яркият нехуманен акт е
лишаването на едно общество от възможността му да
мисли. За саламандрите това важи с пълна сила. Хикс пише:
„Да, те са горе-долу образовани; обаче поради това са още поограничени, защото са усвоили от човешката цивилизация
само онова, което е стандартно, полезно, механично и
повтарящо се” (Чапек 1971: 475–476). Културата, която
е достъпна за саламандрите, е ограничена. Към края на
книгата романовият и извънромановият живот се
преплитат още по-здраво. Герои от действителността,
като любимия на Хитлер композитор Вагнер, насочват
вниманието на читателя към застрашаващата сила
на фашизма. Саламандрите „стоят рамо до рамо с
човечеството, както фамулусът Вагнер стои рамо до
рамо с Фауст...” (Чапек 1971: 476). Средновековният
образ на Фауст, който продава себе си на дявола, намира
място и по страниците на книги от началото на ХХ
век. Както вече стана ясно, Чапек ни препраща към
тъмната действителност на немското ежедневие и
към пропъждането на интелигенцията от нацистка
Гемания. Осезаема е връзката между композитора Вагнер и
композитора Адриан Леверкюн, символизиращ тъмната
страна на средновековния митичен образ, в романа на Томас
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Ман „Доктор Фаустус”. Договорът на Мановия Фауст
е за отнемане на човешките радости, той е договор за
скръб (Паси 2008: 72). Скръб, която е следствие от
потисническата политика на Хитлер. Културното
падение на Германия, обслужването на властта Чапек
назовава пряко със сравнението между Вагнер и Фауст.
Саламандрите, които въплъщават в себе си душата на
немския народ в Третия райх, са новите Фаустовци и
Вагнеровци.
Всъщност така написан, „Война със саламандрите” не
илюстрира единствено създаването на непоносимост
към другия. Проблем, на който Чапек обръща особено
внимание, е експлоатацията на работна ръка с цел бързо
забогатяване. Той връща читателите назад във времето
на търговията с роби. Търговецът на саламандри е
холандец. Холандци са и едни от основните търговци
на роби за американския Юг, юг, където дом е намерил
холивудският блясък, сатирично представен във „Война
със саламандрите” (Пфаф 1994: 74). На холивудския
блясък, който прави забогатяването на холандските
мореплаватели от търговията с бисери лесно, Чапек
противопоставя принудителния труд на саламандрите.
Уловени около Сомалия, Африка, те, подобно на негрите,
се продават за роби. Като отмъщение за принудителния
труд може да се приеме земетресението в Луизиана и
града Ню Орлинз, чието население се състои основно от
наследници на робите от бившите плантации: „Този ден –
беше единадесети ноември, един часът през нощта – в Ню
Орлинз беше почувстван ужасен трус...” (Чапек 1971: 479).
След като литературата показва определен начин на писане
и мислене (Кълър 2000: 22), то Карел Чапек определено
се чете през погледа на обществените, икономическите
и политически промени, които светът претърпява в
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началото на ХХ век. Те са последица от увеличаващото
се във времето усилие за постигане на икономически и
дори културен монопол. Техниката, която спомага за
икономическия растеж, според Чапек води до съревнование
между народите, до държавен национализъм, до експанзия на
властта (Пфаф 1994: 23), а милитаризацията е естествен
процес, следствие от всичко това. Времето, в което
е писан романът „Война със саламандрите”, е време на
следвоенно съвземане и време на тежка икономическа
рецесия. Организираната експлоатация на труда на
саламандрите всъщност води и до преодоляване на проблема
с безработицата. Разбира се, не като процес на социална
политика, а като възможност за лесно забогатяване.
Като демократ, живеещ с проблемите и промените в
обществения живот на ХХ век, Карел Чапек не оставя
неразкрита и засилващата се функция на профсъюзите
като защитник на трудовите права и предотвратяване
на използването на евтина работна ръка: „Лидерът на
Австралийските трейдюниони Хари Макнамара обявява
обща стачка на всички пристанищни и транспортни
работници, а също и на служителите от електростанциите
и други предприятия. Профсъюзните организации
настояват при вноса на работни саламандри в Австралия
да се спазват строго контингентите, предвидени в
законите за емиграция...” (Чапек 1971: 390). Карел Чапек е
остър критик на Великата депресия (Пфаф 1994: 45) и като
демократ остро осъжда нехуманните методи за запазване
на икономическа мощ чрез много труд и ниско заплащане.
Безработицата през 30-те години е огромна, но тя в никакъв
случай не бива да се преодолява с цената на експлоатация,
както е във „Война със саламандрите”.
Като реакция на неадекватната политика на развитите
икономики спрямо засилващата се мощ на Хитлер
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присъства символичният образ на Обществото на
народите във „Война със саламандрите”, което не спира, а
единствено изучава бързо засилващата се нова икономика.
В колективния образ на саламандрите се отразяват
судетските немци и агресивната политика на Германия:
„Затова Германия се нуждае от нови по-дълбоки брегове,
нуждае се от колонии, нуждае се от световни морета,
за да могат навсякъде в германските води да се развиват
нови поколения расово чисти, прапървични, германски
саламандри” (Чапек 1971: 463).
Карел Чапек нееднократно осъжда грешната политика на
Обществото на народите. В статията си „Бележки по
въпроса за въоръжението” (Чапек 2005: 15, 16) открито
критикува приетия от Обществото на народите бюджет
за въоръжение като „застраховка за мир” и „неограничените
средства” за администрацията в Хага, което не просто
не помага, но води и до невъзможност на институциите
да помагат при решаване на конфликти. В главата
„Конференцията във Вадуц” той пише: „Саламандрите не
са могли да се оплачат от тези вражески действия нито
в Хага, тъй като Лондонската конвенция не даде право на
саламандрите да се оплакват, нито в Женева, защото не
са членове на Обществото на народите; не им останало
нищо друго, освен да прибягнат към самоотбрана”
(Чапек 1971:494). Неоправдано скъпата и несправедлива
политика на Обществото на народите нито помага при
проблем, нито предотвратява появата му на ранен етап.
Международната администрация решава да се отделят
пари и създава комитет, който да изучава саламандрите,
ползват се дори от материалните преимущества от
труда на морските животни, а дори не поставят
проблемите им на дневен ред. Саламандрите имат право да
бъдат изследвани, но не и подпомагани.
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Териториалните претенции на Хитлер на изток започват
със Судетската област. В последната глава на романа Чапек
описва окупаторската мощ на Третия Райх. Достигнали
Дрезден, саламандрите са заплаха за Чехия.
Във „Война със саламандрите” човекът не се изправя срещу
чуждата, а срещу собствената си цивилизация. Желанието
му за власт и мощ, за национално и етническо надмощие
водят до гибел. Чапек предсказва Втората световна война.
Неосъзнатият импулс на човечеството за съревнование
по мощ и сила довежда до конфликти. Чапек разкрива
истинското лице на Хитлер, който се крие зад вожда на
саламандрите Андреас Шулце. Той е човек, който подобно
на Фюрера поставя на дневен ред националните въпроси,
свързани както с надмощие едни над други, така и с
достигане до етническа хомогенност.
С помощта на художественото Карел Чапек отразява
пътя на човешката цивилизация от първите години
на ХХ век, а често прави и препратки към недалечните
векове. Посредством символи, често фантастични, са
разкрити лицата на фашизма, икономическата надпревара и
съревнование между народите, както и ниската стойност
на човешкия труд. „Война със саламандрите” съвсем не се
оказва текст, чието действие се развива в свят далечен
и непознат от действителния. Благодарение на образа на
саламандрите, обикновени влечуги, Карел Чапек показва
истинското лице на индустриализираната и военизирана
цивилизация. От търговията със саламандри до
създаването на профсъюзи, всичко има своето историческо
обяснение. „Война със саламандрите” не е само отражение
на Чапековото съвремие, романът е граждански анализ със
средствата на художествения текст.
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Проблемната идентичност в
творчеството
на Иржи Кратохвил

Инициация и ритуалност, функция на животинските
метаморфози в романите „Лягай долу, звяр!” и „Лейди Карнавал”
Дивна Дойчева (СУ „Св. Климент Охридски“)

К

ато цяло постмодерната литература представлява
един постоянен, непрекъснат сблъсък между аспектите
на сериозното и смешното, между трагичното и
комичното. Използва гротеска там, където би трябвало
да изрази комичността, неадекватността и изобщо
тоталната нефункционалност на определени фалшиви
житейски ценности – превръща се в тяхна остра критика,
често размива границите между реалност и фикция, играе
си с фигурата и позицията на автора, прокарва нова,
провокативна експерименталност. Представя основните
си теми чрез редица похвати, разглежда ги през призмата на
особен вид мистика и ритуалност, които допълнително
да задълбочат връзката между темите за идентичността,
историята – лична и колективна, травмата, любовта
и смъртта. Абсурдът се бори с нормалните, обясними
явления на реалното в разиграването на редица мотиви
като маската, карнавала, лабиринта, кукловода и
огледалото. Това е литература, която постоянно залива с
парадокси, други, различни контексти – подтексти, алюзии
и т.н., внася препратки и борави с откъси от различни
по вид и жанр произведения, залага на многопластовост,
провокира, но без да настоява (в повечето случаи) да бъде
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четена по някакъв определен начин. Тази характеристика
може да се отнесе напълно към творчеството на Иржи
Кратохвил, като се има предвид, че той е от тези
автори в Чехия, които се обявяват открито в защита
на постмодерната идея и заявяват своята принадлежност
към полето на постмодерната литература.
В творческото му многообразие, сред богатата гама от
истории, сюжети и мотиви, които авторът свободно
разиграва, се открояват два романа, писани след 2000-та
година – „Лягай долу, звяр!” от 2002 г. и „Лейди Карнавал” от
2004 г.1 Въпреки очевидните разлики на сюжетно ниво, както и
различните похвати, използвани от Кратохвил за пресъздаване
на уникалната атмосфера и история на всеки от тях, двете
произведения все пак носят общите черти, така характерни
за неговото творчество, базиращо се на основни отправни
точки в постмодерното писане. Романите продължават
идейната традиция на Кратохвил, свързана с проблематиката
на нестабилната човешка идентичност, отношенията
между хората, връзката човек – идентичност – история и
в това отношение влиянието на историческите събития
и обстоятелства върху личността, изгубила контрол
над собствения си живот, лишена от опора, търсеща или
просто лутаща се между истина и лъжа, реално и нереално и
лъжливите понятия за предопределеност и случайност.

1

Смесвайки умело трагичното и комичното, ужасното
и фантастичното, авторът разкрива в универсален
план кризата и търсенията на личността в сблъсък с
непредвидимото и неконтролируемото, миналото и
настоящето и стремежа към
И двата романа са публикувани на
български език – „Лягай долу, звяр!”
достигане на някаква цялост
през 2006 г. в превод на Анжелина
и изход от омагьосания кръг на
Пенчева от изд. „Колибри”, а „Лейди
вечно повтарящата се история.
Карнавал” през 2008 г. в превод на
Луиза Бусерска от изд. „Стигмати”. Тези внушения се постигат на
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базата на определени мотиви и похвати в рамките на двете
произведения, които са изразени по различен начин, но в
същността си са вариации на едно и също. Такива са смяната
на имена, идентичности и прякори, отношението автор –
разказвач – герой, образите на кукловода, учителя, този, който
„управлява” съдбата, инициацията и ритуалността в техни
различни проявления. Освен това присъстват различните
проявления на играта, мистиката и окултизма, преобличането
и животинските аспекти, стремежът към „прозрение”
и насилственото му достигане, травмата – физическа и
емоционална, отношенията между хората и т.н.
Конкретните проявления на ритуалност и инициационни
актове в романите „Лягай долу, звяр!” и „Лейди Карнавал”
хвърлят допълнителна светлина върху механизмите
и принципите, по които Иржи Кратохвил изгражда
и обогатява внушенията си, свързани с темата
за личностната идентичност, и представляват
изключително любопитен и интересен обект на
изследване. В това отношение двата романа следват
общи принципи, макар че се наблюдават някои известни
разлики в изображението на персонажите и постигането
на внушения. Става дума за сходни методи, които
Кратохвил използва, за да постави героите си в ситуации
на изпитания, които безвъзвратно да ги променят и да ги
тласнат по пътеката на разпадащата се идентичност.
Авторът поставя героя от „Лягай долу, звяр” на границата
между детство и юношество, което в антропологичен
план се свързва с процеса на инициацията. Древните хора
са приемали порастването като смърт на детето и
раждане на възрастния, затова не е случайно, че момчето
е отвлечено точно в този период. Така обучението и
възпитаването на фанатичните идеи в него дават пълен
ефект, а заедно с прехода от детство към юношество се
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осъществява и преходът от една идентичност към друга.
Всяко от изпитанията, на които е подложено момчето
в изолация, цели да промени по някакъв начин героя, да му
подейства на едно или друго подсъзнателно ниво, докато
накрая не се стигне до пълна приемственост и отдаденост
на идеята. Те започват с период на тъмнина и изолация, в
който бавно бива подложена на изпитание психиката на
момчето, а с приключването на този етап приключва и
първата фаза от метаморфозата на обикновеното момче
в Спартак. Втората фаза на обучение е значително полюбопитна, защото тя съчетава в себе си инициационния
ритуал с играта – мотив, който е много важен и
предпочитан в постмодерното писане. Представя се и
образът на Гросмайстора, поел функцията на учител, водач
на този сложен процес на трансформация чрез играта на
шах. По този начин той успява да спечели доверието и
предаността на подрастващото момче до степен, в която
става най-важната фигура в живота и съзнанието му. В
описанието на шахматната инициационна фаза се загатва и
един друг мотив, много важен за цялостното творчество
на Кратохвил – бащинската фигура. Изземането на
функциите на бащата и превръщането на играта в ритуал,
в част от инициацията отварят напълно възприятията
на младия човек, който е готов да приеме за своя истината
на учителя си – дори тази истина да представлява пълно
ограбване, разпад на собствената идентичност в името
на една чудовищна и фанатична идея. Третият етап по
пътя към безусловното подчинение взаимства принципите
на монашеското послушничество – още една авторова
отпратка към принципите на религията. С приключването
му се завършва инициационният процес, а с него и пълната
трансформация – разпадането на една идентичност
и замяната є с друга. Двете имена и своеобразното
превръщане на едното от тях в табу допълнително
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засилват заличаването на оригиналната идентичност на
всяко дете и сакрализират този акт на метаморфоза така,
че тя да стане абсолютна и необратима.
В романа „Лейди Карнавал” героинята минава през подобни
фази на инициация, макар че не са свързани с преход между
детство и юношество, а по-скоро са подготвителен процес
за получаване на някакво прозрение, цялостна житейска
промяна и приемане на съвсем нова роля в обществото. Тя,
също като Спартак, се озовава в едно изолирано, затворено
пространство след преживяването на травматична
случка. Стъпките, които Олга предприема постепенно
за преодоляване на травмата, се провеждат под зоркото
наблюдение на магьосника Силвестър Силвестър, който тук
влиза в ролята на учителя и наставника – роля, изпълнявана
от Гросмайстора в „Лягай долу, звяр!”. Силвестър
наглежда Олга, помага є да развие качества, които ще є
бъдат от полза в бъдеще, в новия живот, за който я
подготвя, спечелвайки междувременно нейното доверие.
Доказателство за това е актът на посвещаване в тайната
на къщата – наличието на забранената тринайсета стая.
Това, както при Спартак, бележи края на един стадий и
началото на друг. Олга вече е готова за следващия етап,
в който да разбере от своя наставник истината за така
желаното и коментирано просветление. Чародеецът
трикстер в стремежа си да подтикне Олга към реалното
проявление на индивидуалистичен характер є нанася още
по-голяма травма, която само задълбочава кризата на
идентичността. Процесът на инициация също завършва
ритуално – със сватба (един напълно логичен финал с оглед
на цялостното му развитие).
Във връзка с тези мотиви трябва да се разгледа още едно
явление, което в основата си има много общо със засиления
интерес към езотериката и темата за проблемната
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идентичност, разгърната от Иржи Кратохвил в романите.
Става дума за проявленията на животинските аспекти и
тяхната символна роля в изграждането на героите в „Лягай
долу, звяр!” и „Лейди Карнавал”. Това е тема, която има
пряка връзка с представите за модерен шаманизъм2, които
също като езотериката и окултизма навлизат по един нов
начин в съвременното общество и набират все повече
последователи и почитатели.

2

3

4

Поради вече споменатия засилващ се интерес към
езотериката и окултното, както и значението, което те
имат за освобождаването на индивида от различни догми
и идеологии, не е случайна употребата на такива мотиви
в постмодерното писане. Много автори използват такъв
вид символика, свързана с връзката между човешкото
същество и неговия животински аспект. Тази символика се
корени в шаманските практики за откриване, изследване
и „сдвояване” на човека с определен животински дух.
Целта е да се отключат,
Терминът „модерен шаманизъм”
засилят или изкарат на преден
се използва от Фил Хайн в
план в индивида определени
поредицата от книги „Техники
на модерния шаманизъм”, за да
качества, чиято символика се
се илюстрира проявлението на
отъждествява с конкретно
шаманските практики в рамките на
животно. Несъмнено Иржи
съвременното общество.
Френски езотеричен автор и
Кратохвил е запознат с тези
кабалист. Една от най-популярните
вярвания, тъй като романът
и влиятелни личности в западната
„Лейди Карнавал” представлява
езотерична традиция, често
пъти наричан „баща на модерния
едно много точно описание
окултизъм”.
на различни окултни техники,
Орденът на Златната зора (The
Hermetic/Esoteric Order of the Golden общества и принципи. Авторът
Dawn) е окултна организация от
демонстрира и завидни
края на XIX в. в Англия. Обединява
познания относно основни
в едно знанията на масонството,
розенкройцерите, както и знанията техни представители, като
на средновековните и ренесансови Карлос Кастанеда, Елифас Леви3,
окултисти.
Златната зора4 и т.н. Затова не
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е случайна употребата на такива похвати в изграждането
на героите и засилването на степента на игровост
в разглежданите романи като още една брилянтна
препратка към голямата тема за човешката идентичност,
нейното оформяне и разколебаване. В „Лягай долу, звяр!”
сдвояването на човек и животно е представено чрез
образа на Спартак и кучето – несъмнено добре подбран
символ на лоялността, дресировката и подчинението –
от една страна, а от друга, е чудесна метафора за
отглеждането и превръщането на човека в звяр.
В „Лейди Карнавал”, където темата за езотериката и
окултизма като цяло е застъпена в по-широка степен,
животинските аспекти и техните символни препратки
се откриват на повече романови равнища и носят поголям набор от значения и внушения. Освен това тук е
разгърнат много по-ясно и в по-изчистен вид образът на
трикстера, който в комбинация с уникалната авторова
игра на ниво реално – нереално и действителност – фикция
издига темата за човешката идентичност до нови нива на
интерпретация. Проявите на тези животински аспекти
се наблюдават, изразени под различни форми. Те са или
пряко изказани, или в комбинация с така предпочитания от
Кратохвил мотив за преобличането и маскирането, а на
места са само загатнати в общата мрежа от препратки
и значения, която авторът изгражда. Специфична проява
се наблюдава във втората част на романа. Тук отново
чрез определен тип ритуалност е представена идеята
за ухажването. Човешкият акт се извършва сякаш не от
хората, а от животните, с които те са отъждествени.
Чрез умелите похвати на Кратохвил прелъстяването се
превръща в една често срещата в природата картина –
борба на живот и смърт. Героите влизат в един
смъртоносен танц на змия и заек – хищник и плячка, а
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същевременно и изкусителка и жертва. Тази символика
извежда на съвсем ново равнище играта на идентичности,
на ниво насилник и жертва. Чрез мотива за Ерос и Танатос
в един момент сякаш Олга се превръща в потенциална
насилничка на насилника си – ролите се разменят.
Другата проява на животинските аспекти е свързана,
както вече стана дума, с акта на преобличане и маскиране.
В рамките на романа маската се появява в повече от едно
символно значение. От една страна, тя се явява средство
за прикритие на самоличността, от друга – препратка към
ритуалите, свързани с ловеца и преследването на плячката
(и пряката им връзка с акта на изнасилване в романа), а от
трета – представляват черти на животни. Чрез тези
животни (пор и невестулка) се осъществява точно този
тип шамански манифест на определени животински черти
върху човешкото същество – в случая това са символните
значения, които тези животни носят в различните култури
– най-вече негативни, свързани с подлост, измама и лъжа.
Актът на маскиране и разпознаване, както и цялостният
мотив за ритуалност и инициация могат да се
интерпретират в контекста на темата за човешката
идентичност по два начина. От една страна, това е израз
на стремежа към себеназоваване и себепознание, заложен в
човешката природа още от дълбока древност и доказващ
връзката на човека с корените и предците му, с вярванията
и фолклора – връзка, която дава основа за изграждането на
идентичността му. От друга страна, това е поредното
доказателство, което Кратохвил дава за травматичното
състояние на съвременната идентичност, която, загубила
веднъж своята цялост, не успява да запази равновесието
си, дори опирайки се на изконните опорни точки на
човешката еволюция – история, фолклор и вяра.
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Прага и Бърно като
художествено пространство в
романите на Даниела Ходрова,
Михал Айваз и Иржи Кратохвил
Тиха Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“)
Прощавай, странен град!...
И те напущам днес, прекрасен свиден град,
все тъй загадъчен, познат и непознат.
„Сбогуване с Карлови Вари“, Атанас Далчев

Постмодерността играе с познати образи, теми, мотиви
и сюжети, но ги трансформира по своеобразен начин.
Такъв интересен и популярен топос в литературата
през вековете е останал градът и темата за градското
пространство в чешката постмодерна литература. И поточно два от най-емблематичните и изпълнени с история
градове – Прага и Бърно. Чешкият и моравският центрове
са не само места от романите на чешкия постмодернизъм,
но прерастват и в литературни образи и герои.
С помощта на фикционалния свят и благодарение на
онтологическите лица от измислената реалност описвам
и анализирам специфичните характеристики на градските
доминанти на реалните и нереални светове на Даниела
Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил.
Градът остава търсен образ не само защото е полиглот
и не само защото е перфектен любовник. Но и защото
е версификатор на собствените си граници, провокира
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обитателите си да се разпишат и да дадат нов прочит
за града. Градът пази ревниво своите неизброими граници,
защото те на свой ред го пазят и съхраняват.
Любителите, пишещи за града, твърдят, че подобно
на жената градът представлява херметично същество,
в чиято вечно привличаща затвореност човекът се
опитва да проникне. Затова и тези топоси се явяват
като неразгадаеми и непрозрачни херметичности, като
градски защитни/крепостни стени, които предизвикват
индивида да прекодира дома си и преобърне света, който
обитава. Защото крепостите и границите осигуряват
не само непревземаемостта на града, но са пазители и на
човешката свобода.
Градските топоси са не само знаци и символи, те са
литературни образи, зараждащ се смисъл, ново поетическо
виждане. Литературният образ не е обвивка на някакъв
бездушен лик, а е изблик на въображението и човешката
дейност. Границата между фантастичното и магичнореалното се явява храмът, космологичен моделен образ
на Вселената и всемирния ред. Крепостта, кулата са
следващите разделящи и свързаващи доминанти, свързващо
звено между „вътрешното“ и „външното“ пространство.
Поредната спирка от екскурзията на чешките постмодерни
романи са площадът, кафенето и кръчмата, които са не само
място за срещи и разговори, но и място където се събират
и разделят различни истории и съдби, разрешават се загадки.
Спиралата, по която е очертан лабиринтът на града
завършва с библиотеката, символ и вместилище на познание
и фикционални светове, и гробището, което хищнически
събира паметта и предизвиква смъртен унес.
Градът е матрицата, по която Даниела Ходрова, Михал
Айваз и Иржи Кратохвил конфигурират междинното
пространство между човека и външния за него свят.
Градското пространство продължава да бъде връзката
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между миналото и настоящето, между сън и реалност,
конструкт, в който се извършва всяко едно разбиране.
Времето във „Виждам град...“ на Ходрова успява да се
завърти по една от спиралите си, за да достигне до един
определен момент и до едно неслучайно място – църквата
„Свети Микулаш” на Старе Место. Храмът отново
играе ролята на връзката между небесното и земното,
сакралното и духовното. Пражките храмове – „място на
свръхестествени срещи, място на видения“ (М. Айваз, „Другият
град”1) и катедралата символ на Прага „Свети Вит“
(отделена в самостоятелна глава във „Виждам град...“) са
архитектурните забележителности, уловили историята на
поколения, минали през храма. Но за разлика от вълшебните
случки из храмовете в романите на Ходрова и Айваз, то
при Кратохвил храмът почти не присъства. Неговият
образ е само очертан и показан като доминанта от
градската действителност, но обликът му остава изцяло
реалистичен и не се обвързва с фикционалната представа.
В „Другият град“ на Михал Айваз именно кулата е символът
на „връзката между небето и земята“ , който е пресечна
точка по вертикалната линия на храма, небето и земята.
Храдчани в книгата на Даниела Ходрова „Виждам град...“
е метонимия на целия град. Замъкът носи в себе си
проклятие, което превръща обитателите си в кукла на
конци. Градът на стоте кули сменя лицата си, слага нови
маски и показва кукли и марионетки. Диаболичността
в куклите на конци маркира не само зависимостта на
човешката личност, но и хищническото и чудовищното,
което се крие в града. Модел за сцена на куклен театър се
явява и Златната уличка, част от Пражкия храд, където
реални личности се лутат между реалността и фикцията.
1

Романът е публикуван на български
език в превод на Добромир Григоров
от издателство „Стигмати” през
2011 г. – Бел. съст.

Кулата на кметството в
Бърно е поредният лабиринт,
който предизвиква объркване
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и хаос. Иржи Кратохвил успява да пренесе обикновеното
ежедневие сред обстановката на крепостните стени и да я
доближи до реалността и сивотата на работния делник.
Площадът като пространство още от Древен Рим е
считан за централно място, пресечна точка между две
улици. Използван за място на срещи и провеждане на важни
събития, той най-често е обграден с храмове. Сънят и
действителността се смесват и във „Виждам град...“, където
е обособена и отделна глава „Вацлавският площад“. В нея
Ходрова постига истински, реалистичен и докуменатален
филм за болката, превратностите и тъгите, които е
преживял този площад. Чрез него, символ на историята
на един народ – чешкия народ, се очертават контурите на
целия град, на всички негови жители и техните животи.
Староместкият площад е поредната сцена от театъра на
града, на другия град. Но въпреки фикционалното исторически
правдивото надделява при Ходрова, за разлика от изцяло
имагинерния и нереален свят на Прага при Айваз. Героите
на Кратохвил се срещат и разделят на площадите в Бърно.
Площадът на Мендел, Доминиканският и Славянският
площад са част от играта на героинята му от неговия роман
„Femme fatale“ („Фатална жена“).

2

Кръчмата е „нашето общество“, огледало на социалния
живот, на новостите
Романът, представляващ втора
и ежедневието. Ходрова
част от трилогията „Изтерзаният
отново вмъква исторически
град”, е публикуван на български език
в превод на Добромир Григоров от
достоверното, като отделя
издателство „Стигмати” през 2005 специално място за кръчмата
г. Първата част на трилогията,
романът „Двойно начало”, в превод „При чашата“, „откъдето
на Маргарита Кюркчиева излиза през Хашековият Швейк поема
1999 г. в издателство „Панорама”,
легендарния си път към Първата
а през 2002 г. в издателство
„Стигмати” е публикувана третата световна война“ (Д. Ходрова,
„Какавидите”2). Бирарията
част – романът „Тета”, в превод на
Добромир Григоров. – Бел. съст.
обаче развенчава представата
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за културно и социализиращо място, то е превърнато в
туристическа атракция, а литературната му значимост
остава забравена. „Почти всички важни места в Бърно са
съсредоточени на съсем малко пространство, което може да
се обиколи кажи-речи по съседски“ (И. Кратохвил, „Лейди
Карнавал”3), те са не само декор за магии, но и прозорец
за други светове. При Айваз обаче заведенията събират
хората и дават отговори на загадките. Освен през малки
улички и централни площади героят спира и дълго остава в
пражките винарни, кръчми и кафенета. Винаги седящ „там,
където му е мястото в кафене или бистро“ до стъклото на
прозореца, разказвачът гледа студените зимни картини и
наблюдава площадите. Така, наблюдавайки от бистрото
в Похоржелец, млечния бар „У храдеб“, винарната „У
хада“, кафене „Славия“, той вече пътува из другия град и
пред него се показват нови и нови сцени. Като типични
пространствени топоси от чешката литература на 30-те
и 40-те години, кръчмите и кафенетата в Прага и „другият
град“ играят ролята на свързващо звено между героите,
място за срещите и разговорите им.

3

Библиотеката, подобно на книгата, е лабиринт. Но този
лабиринт няма класическия си облик, не показва пътника,
търсещ центъра, това е алегория на омагьосания кръг.
Библиотеката е мрежа, чийто образ е светът и познанието,
няма определен център, а има безброй много централни
точки, като всяка от тях е една книга. Символиката на
тази доминанта на града не се основава само на скритото
вътре и забранената литература (както мислят „наивните“
читатели), но и на познанието на всички останали места
и книги. „В началото ... градът
Романът е публикуван на български бе слово – Прага“ – така започва
език в превод на Луиза Бусерска от
книгата си „Виждам град...“
издателство „Стигмати” през
2008 г. – Бел. съст.
Даниела Ходрова. Буквата,
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йероглифът, най-малката символна единица на текста,
„оживява в края на ръкописа“. Словото е силата, която тласка
нейните герои да вървят, да се лутат из улиците.
Фантастичното и магичното отстъпват постепенно
място на чудовищното, на града „дебнещ хищник“ (Д.
Ходрова). Опитите да се разграничат отделните топоси
и техните мотиви минават през градските доминанти на
крепостта, дома, градината, за да се стигне до гробището,
символизиращо края на едно непрестанно бродене из
лабиринти и улици. Гробището е алегория на града, където
мъртвите и забравените все още изпитват съдбата си.
Мъртвите съществуват точно както живите, обогатени
сякаш от опита на смъртта, изпълнени с чувство на
празнина и невъзможност да се върнат към стария град.
Героите в романите на Ходрова виждат Шута и Смъртта
именно там, до Олшанските гробища, там, където вече
не е необходимо да получаваш отговори и да разрешаваш
загадки. Пътят, който минава по оградата на гробището,
е не само сън, но и реалност, спомен от миналото, но и
действителността на Прага.
Трилогията на Ходрова „Изтерзаният град“ се развива по
едно и съшо време, в един и същи град Прага, а своеобразен
център са Олшанските гробища и улиците около тях.
Олшанските гробища, „най-големите пражки гробища“,
са едновременно хищник и „памет“, смъртен унес и
„битие“. Всичко живо носи в себе си и тленността. В
картините се промъква унищожението и смъртността.
Но за разлика от Ходрова при Айваз и Кратохвил самият
топос на гробището остава в периферията. Не е очертан
като доминанта и не придобива нови смисли. За Айваз
пагубното пространство, където животът се преобръща,
е библиотеката. А за Кратохвил това са всички безлюдни
и празни улици, които заобикалят и „поглъщат“ героите.
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Градът памет и градът тайнство се различават в
обхвата си, но намират проявление във всички градски
пространства. Градът се променя и сменя своите
доминиращи топоси, но успява да очертае един своеобразен
маршрут из Прага и Бърно. Множеството местни
наименования и тяхното постоянно повтаряне несъмнено
предизвиква желание да се очертае непрестанното
движение на героите из градските улици. В текстовете и на
тримата автори рядко героите са индивидуализирани, тази
липса дава възможност да се заменят лицата, топосите
и събитията. Лицата на чешката столица се сменят и
от зимната картина при Айваз се появяват говорещите
къщи и площади във „Виждам град...“. Но колкото и лица
да показва и колкото и маски да слага, Прага продължава да
бъде връзката между миналото и настоящето, между сън и
реалност. Вацлавският площад, катедралата „Свети Вит“,
Карловият мост, Клементинумът, Мала Страна са само
част от местата, на които героите спират. Образите са
начин да се създаде нова идентичност на обитатателите
на града. Бърно се явява контрастен образ на Прага,
който допълва градската картина и оглежда в себе си
фикционалния свят. Полуреалният град прави своеобразна
карта на реалните си места. Пътят, който чертае, минава
през зловещите и успокояващи образи на Олшанските
гробища, ограничената свобода при крепостта Вевержи в
Бърно, за да приключи в джунглата на Клементинума, сред
познанието за реалността.
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Свършен и несвършен вид
на глагола в чешкия език.
Итеративност
Силвия Узунска (СУ „Св. Климент Охридски”)

П

роблемите за итеративността (повторителността)
и вида на глагола са били и продължават да бъдат
обект на изследователски интерес за множество български
и славянски аспектолози. Тъй като се откриват големи
прилики по отношение на проблема вид на глагола в чешкия
и в българския език, можем да се позовем и на изследванията
за българския език. По този начин ще допълним и разширим
аргументите и изследванията за итеративност и вид на
глагола, а също така ще видим приликите и разликите между
чешкия и българския език в този аспект.
Същност на понятието вид на глагола. Глаголи от
свършен и несвършен вид
Видът на глагола (vid slovesný) е категория, която е обща за
славянските езици, но развитието є е протекло поотделно
във всеки от тях, така че в някои нейни конкретни
проявления изпъкват и различия. Тази категория изразява
факта, че в езика съществуват двойки, а понякога и тройки
от глаголи с едно и също значение, които се различават
помежду си само по отношение на завършеността на
действието (Младенова 2004: 97). Лексикално-граматичната
категория вид изразява начина, по който протича
действието. Значенията на категорията са свършен
и несвършен вид. Обикновено се смята, че точно по
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отношение на глаголния вид съвременните славянски езици
се различават малко. Но това е така само на пръв поглед.
В действителност както в чисто морфологично, така и
в семантико-функционално отношение между отделните
съвременни славянски езици съществуват значителни
различия, засягащи преди всичко средствата, с които се
изразява видовото противопоставяне на действията в
плана на миналото. Наличността или отсъствието на
претеритално-видовата категория аорист : имперфект
е основно аспектуално различие между съвременните
славянски езици (Иванчев 1976: 135). Що се отнася до поновата, вече специфично славянска категория глаголен
вид, обикновено се смята, че нейно ядро представят
съотносителните глаголи, образуващи видови двойки
свършен : несвършен вид (Иванчев 1976: 136).
Глаголи от свършен вид
Както и в българския, глаголите от свършен вид в чешкия
език (slovesa dokonavá, perfektivní) означават действие, което
е завършено или по някакъв начин е ограничено във времето
и пространството. Например: přečíst knihu /(да) прочета
книга. (Младенова 2004: 97).
Глаголите от свършен вид най-често се образуват от
прости глаголи от несвършен вид, свързани с префикс,
като например: vidí (гледа, вижда) – uvidí (ще види, да види).
Има обаче и глаголи от свършен вид, които се образуват
без представки, като: řekne (каже), koupí (купи), sedne (седне) и
др. Глаголите, образувани от прости несвършени глаголи,
свързани с представки, по правило са глаголи от свършен
вид, като например: přinese от nese, ubere oт bere, vydělá
от dělá, sepíše oт píše, najde от jde, vzdělá oт dělá и др. В
много случаи се променя не само видът, но и значението
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на глаголите. Изцяло се променя значението при vzdělá
(образова) и najde (намери) – срв. dělá (прави, върши), jde (върви,
ходи). При други глаголи значението се изменя частично:
nesе – přinese (носи – донесе). С добавянето на префикс в тези
случаи възниква нов, самостоятелен глагол от свършен вид,
а не само свършен еквивалент на несвършения глагол.
Съществуват и глаголи, при които свързването с
представка променя само вида – несвършен в свършен,
например: uvidí, napíše, zazpívá, spočítá, poprosí и др. Тук
възниква единствено видов еквивалент, но не и нов глагол,
т.е. това са проявления на един и същ глагол. Това от своя
страна се противопоставя на твърдението на Куцаров, че
глаголите от свършен и несвършен вид са различни думи, а
не форми на един и същ глагол (Куцаров 1998: 483).
Глаголите от свършен вид не могат да се свързват с
глаголи, които означават начало, продължение или край на
действието (напр. *začnu přečíst). Също така от глаголите
от свършен вид в чешкия език не се образуват сегашни
деепричастия и отглаголни прилагателни, означаващи
едновременно действие.
Към свършените по вид глаголи в чешкия език се причислява
и групата на дистрибутивните глаголи. Дистрибутивните
глаголи са предимно транзитивни. Образуват се с
представката po-, главно от несвършени представъчни
глаголи, като например: povyhazovat, pozavírat, posedat si и
др. Тези глаголи означават постепенно осъществяващи се
дейности, по-рядко едновременно протичащо действие, срв.
Nařídil jim, aby pozavírali okna (Чешка граматика 1986: 186).
Глаголи от несвършен вид
Глаголите от несвършен вид (slovesa nedokonavá,
imperfektivní) не дават никаква информация за ограничаване
или завършеност на действието. Изразяването на забрани
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с помощта на отрицателно повелително наклонение
се осъществява с помощта на основата на несвършен
глагол, например: Zavři! – нo: Nezavírej! По-редките случаи
на образуване на повелително наклонение от свършен вид
имат допълнителни значения като предупреждение и др.:
Nezavři mi to okno! (Да не ми затвориш прозореца / Да не вземеш
да ми затвориш прозореца!)
Не всички глаголи от несвършен вид имат съответствия
от противоположния вид. Модалните глаголи, както и
някои от глаголите за състояние, означават действия,
които не могат да бъдат завършени и поради това нямат
свършен вид (т.е. те са imperfektiva tantum): muset, vědět, chtít,
smět, umět, stát, žít, viset, vypadat (Младенова 2004: 98).
Глаголите от несвършен вид често са прости и
непроизводни, напр.: nese, jde, bere, dělá, píše и др. По-голямата
част от тях обаче са производни, образувани с наставка
от прости глаголи от свършен вид, напр. říká от řekne,
skáče от skočí, hází от hodí и др. (Хавранек, Йедличка 1981:
229–231). Към глаголите от несвършен вид се отнася и
т. нар. група детерминирани и недетерминирани глаголи
за движение. Ако означават еднопосочно (линейно)
движение, това са определени (детерминирани) глаголи,
например: jít, letět, růst. В случай че не изразяват еднопосочно
движение, глаголите се отнасят към неопределените
(недетерминирани), например: chodit, létаt, rozrůstat se и др.
(Чешка граматика 1986: 186).
Важна граматична особеност за несвършените глаголи в
чешкия език от парадигматична и синтагматична гледна
точка е това, че се характеризират като глаголи, които
в инфинитив могат да стоят след фазови свършени и
несвършени глаголи (začnu zpívat, přestanu naříkat или zůstanu
sedět, zůstávám sedět ), в бъдеще време след глагола budu (budu
zpívat) (Чешка граматика 1986: 183).
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Двувидови глаголи
Редица глаголи от чужд произход не са се приспособили напълно
към видовата система на чешкия език, тъй като могат да
изразяват както свършен, така и несвършен вид, например:
absolvovat, absorbovat, izolovat, organizovat и др., срв.: Každý rok
tam promovali studenti. – Всяка година там завършваха студенти.
Jeho dcera promovala loni. – Дъщеря му завърши миналата година.
Те се разглеждат като двувидови глаголи (оbojvidová slovesa).
Техният основен вид е несвършеният (Чешка граматика
1986: 184). Само някои от тях образуват свършени глаголи
с помощта на представки (най-често z-, vy-: zorganizovat,
vydenzifikovat (да дезинфекцирам) (Младенова 2004: 98).
Итеративност
Освен противопоставянето свършен – несвършен
вид някои глаголи в чешкия език могат да изразяват и
повторителност (násobenost, iterativnost) на действието.
Тези глаголи се образуват с помощта на наставка -va-, която
се присъединява към глаголите от пето спрежение (тип
dělat > dělávat). По същия начин могат да се образуват
повторителни глаголи и от несвършени глаголи от трето
спрежение (напр. kupovat > kupovávat), а също и от четвърто
спрежение (prosit > prosívat, trpět > trpívat), но подобно
образуване не е възможно при всички глаголи. В този смисъл
най-ограничено е формирането на повторителни глаголи с
наставка -áva- или -íva- от несвършените глаголи от типа
nést > nosívat, jít > chodívat > chodívávat (Младенова 2004: 99).
Видова опозиция
В чешкия език повечето глаголи се проявяват в две или три
форми, които не се различават по основното си значение,
а само по вида си, срв. dát – dávat – dávávat. Глаголът dát е
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от свършен вид. Следващите два са от несвършен вид,
но dávávat за разлика от dávat изразява повтарящо се
действие (обичайно) и едновременно неактуално (Vím, že
mu dávával nějaké peníze). Във видовата опозиция имат дял
по-скоро мутационните глаголи (slovesa mutační). Разликата
между видовата двойка свършен – несвършен вид е в това,
че свършеният глагол изразява достигане/завършване
на резултат (Dаl mu korunu. Vystoupil z auta), докато
несвършеният изразява само насочването към резултат,
но не и неговото достигане/завършване. Глаголите със
статично значение като sedět, ležet, stát, smět, muset и др.,
както и глаголите, означаващи просто действие като
pracovat, čekat, jít, svítit, нямат свършен вид, следователно от
гледна точка на вида те са „nepárová slovesa” (не образуват
видова двойка) (Чешка граматика 1986: 180–181).
Двойките глаголи, които се различават само по вид, но не и
по лексикално значение, се наричат видови двойки. Според
образуването им съществуват 2 типа видови двойки:
1. dát – dávat
2. psát – napsat
При първия тип основен глагол е свършеният по вид и от
него чрез суфикс се образува глаголът от несвършен вид.
При втората група глаголи е обратното – несвършеният
по вид глагол е основен и от него чрез префикс се образува
глаголът от свършен вид.
1. Видови двойки, образувани чрез суфикс:
свършен вид  несвършен вид
ochutnat, -ám (опитам, пробвам)  ochutnávat, -ám (опитвам)
komihnout, -nu (махна)  komíhat, -ám (махам, размахвам)
vrátit se, -ím (върна се)  vracet se, -ím se (връщам се)
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2. Видови двойки, образувани чрез префикс:
несвършен вид  свършен вид
blížit se, -ím se (приближавам се)  přiblížit se, -ím se (приближа се)
ptát se, -ám se (питам)  zeptat se, -ám se (попитам)
radit, -ím (съветвам)  poradit, -ím (посъветвам)
zvát, zvu (каня)  pozvat, -zvu (поканя)
Глаголи, необразуващи видови двойки
Глаголите, които се намират извън опозицията свършен –
несвършен вид, се означават като nepárová (не образуват
видови двойки). Такива са например следните глаголи от
несвършен вид: sedět, ležet, vidět, vypadat, milovat, smět, mít, а
също така и глаголи от свършен вид като dovést, dokázat,
vydržet, naplakat se, uběhat se, nasekat, uvidět, uslyšet, zakřičet
и др. Глаголи само от несвършен вид или още наричани
imperfektiva tantum, са също и неактуалните глаголи като
dělávat, chodívat, изразяващи повторяемост. Тези глаголи за
повторяемост не могат да се свързват с префикси, т.е. не
могат да се преобразуват в свършени по вид глаголи (Чешка
граматика 1986: 183).
Неактуални глаголи за повторение/многократност
При неактуалните глаголи за многократност значението
‘повторност на действието’ често преминава в значение
‘навик’, ‘обичай’ (Před spaním chodíval na procházku) и тази
обичайност понякога се счита за тяхно основно значение.
Т.нар. násobená neaktuální slovesa се образуват от миналата
основа на глагола с наставка -va-, напр. chodit – chodívat , sedat –
sedávat и др. Най-често се употребяват в минало време и
назовават действие, отнасящо се до далечното минало, а
наставката -va- често внася експресивност в значението
им. Отглаголни съществителни и прилагателни от тях
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не се образуват. При повелително наклонение не са често
срещани, но не са изключени, напр.: Sedávej, panenko, v koutě...
Същото се отнася и за условното наклонение, срв. Kdybych
měl děti, hrával bych si s nimi. Но тази употреба почти не се
среща, не е актуална (Чешка граматика 1986: 184).
Показахме, че връзка между глаголите от свършен и
несвършен вид винаги има, но също и че някои групи
глаголи са самостоятелни и се отличават от останалите.
В изготвената работа са набелязани само основните
положения по този дълъг и спорен въпрос, но достатъчни,
за да се види, както ясната прилика, така и очевидната
разлика във вида на глаголите и защо именно тяхното
значение е толкова важно при употребата им, а също
и зависимостта на тази употреба от контекста.
Подробното разглеждане на множеството аспекти на
повдигнатата проблематика трябва да бъде обект на пообширно изследване и сравнение с други славянски езици.
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Имперфективни едновидови
глаголи, перфективни
едновидови глаголи и двувидови
глаголи в чешкия език
Александра Савова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Х

арактерна особеност на всички славянски езици и в
частност на чешкия език е граматическата категория
вид (аспект). Видът пояснява начина на протичане на
глаголното действие с оглед на неговата трайност,
прогресиране или завършване. Съществуват два основни
типа вид: несвършен (nedokonavý vid) и свършен вид
(dokonavý vid). Най-често глаголите в чешкия език се
срещат в т.нар. видови двойки, представени от по
един глагол от двата вида. На периферията на видовата
система обаче откриваме и глаголи, които нямат
свое видово съответствие, т.е. срещат се или само в
свършен (perfektiva tantum), или единствено в несвършен
вид (imperfektiva tantum). Извън системата на видовите
двойки също така откриваме и т.нар. двувидови глаголи
(obouvidová slovesa), употребяващи се и като несвършени, и
като свършени по вид.
Категорията вид стои в тясна връзка с категорията
време. Изследванията върху индоевропейските езици
сочат, че категорията вид е по-стара и че категорията
време възниква до голяма степен от нея. Приема се, че
индоевропейските езици първоначално не са разполагали
със същински темпорални форми, а са ползвали известен
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брой глаголни аспекти. Категорията време има
абстрактен (ненагледен) характер, докато категорията
вид представлява конкретно начина на протичане на
глаголното действие. Действието, изразено чрез „(той) е
ходил”, не може да се наблюдава непосредствено, то има
абстрактен характер. В развитието на своята мисъл
човекът върви от конкретното към абстрактното.
Това означава, че първоначално се е възприемал
характерът, начинът на протичане на глаголното
действие. Осъзнаването на същността на действието е
предшествала означаването на разликата по време, което
има абстрактен характер. Въз основа на разликата по вид
постепенно са се формирали различни означения за време.
В чешкия език, както изобщо във всички други славянски
езици, старата категория вид е основно преобразувана
и е тясно преплетена с категорията време, което дава
възможност за означение на особено тънки отсенки при
изразяване на глаголните действия. Стигаме до извода,
че видът в известен смисъл доминира над глаголното
действие. Според С. И. Карцевски „(...) създаването на
основните формални значения, включително и видовите,
предхожда, така да се каже, създаването на предикативните
значения на лицето, наклонението и времето и, по-скоро, именно
времето се стреми да се „вмести” в рамките на вида, отколкото
обратно” (Бояджиев 2007: 220–221).
Като доказателство за връзката на глаголния вид и
глаголното време в чешкия език може да се посочи фактът,
че свършеният вид не се свързва с актуално сегашно
време, актуалният презенс е присъщ само на глаголите
от несвършен вид. Глаголите от свършен вид не могат да
изразяват действие, протичащо в настоящето, а само
това, че действието е или все още не е осъществено, напр.
koupil jsem, koupím knihu (купих, ще купя книга). Презентните
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им форми обаче могат да изразяват действие, което не
се категоризира в точен времеви отрязък: Vrána vráně
oči nevyklove (Гарван гарвану око не вади), както и минало
действие, транспонирано в настоящето, т.нар. сегашно
историческо време (Георгиев, Дуриданов 1984).
В чешкия език повечето глаголи съществуват в две или
три видови форми, които не се различават помежду си в
основното си лексикално значение, а разлика откриваме
само в техния вид, напр. dát (дам) – dávat (давам) –
dávávat1. Глаголът dát е от свършен вид, другите два са
несвършени, но между тях съществува разлика: dávávat е
фреквентативен (честотен) глагол и за разлика от dávat
изразява не само многократно, но и неактуално действие,
напр. Vím, že mu dávával nějaké peníze (Знам, че му е давал
някакви пари).

1

Глаголът от свършен вид представя глаголното действие
като цяло – заедно с началото му, извършването и края
му, без обаче да мисли поотделно за тези съставки.
Несвършеният вид представя глаголното действие
в процеса на извършването му, без да е доведено до
изчерпването му, до прекратяването му. При несвършения
вид на глагола вниманието е насочено към самото
извършване на действието, без да се обхваща началото и
краят му. При свършения вид действието е представено
в неговата цялост, като факт от действителността.
Освен това с глагол от несвършен вид може да се изрази не
само действие, приключило в миналото, но и действие,
което ще приключи в бъдещето, т.е. очакваме го като
факт на бъдещето (Пашов 1999).

Поради спецификата на чешкия
и съответно на българския език
инфинитивната форма dávávat
не може да се преведе без наличен
контекст.

Двата вида означават едно
и също действие, като
свършеният вид представя
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действието едновременно с началото, извършването и
завършека, докато при несвършения вид единствено важно
е самото течение, протичането на действието: Koupil
jsem překrásný dárek, nejkrásnější, co jsem někdy kupoval (Купих
прекрасен подарък, най-хубавия, който някога съм купувал).
Следователно видът не може да изразява продължителност
на действието. Видът се схваща като тясно свързан със
съответното действие, с конкретния контекст. Понякога
глагол от несвършен вид може да изрази свършено действие:
Tento film jsem viděl již před 10 lety (Гледал съм този филм още
преди 10 години); Otec už šel domů (Баща ми вече си отиде вкъщи);
Brzy tě budu prosit o pomoc (Скоро ще те моля за помощ).
Основната разлика между глаголите във видовата двойка
е, че свършеният глагол изразява постигнат резултат:
Vystoupil z vozu (Слезе от колата); Dal mi korunu (Даде ми
крона); Zavřel dveře (Затвори вратата). В същото време
несвършеният вид посочва действие, чийто резултат
изобщо не е налице: Dával jsem mu stokorunu, ale on odmítl
(Давах му сто крони, но той отказа).
Два глагола, които се различават само по вид и имат
едно и също лексикално значение, се наричат видова
двойкa. Повечето от видовите двойки в чешкия език
представляват видова корелация. Различаваме два типа
видови двойки. При първия тип основна е формата на
глагола от свършен вид, а от нея чрез имперфективираща
наставка се образува глагол от несвършен вид, без да се
получава разлика в значенията: dát – dávat, vypsat – vypisovat.
При втория тип видови двойки наблюдаваме обратния
процес, от изходен несвършен по вид глагол с помощта на
представка образуваме глагол от свършен вид: vařit – uvařit,
psát – napsat. При първия случай двата глагола се различават
само по вида си, не се наблюдават лексикални промени,
докато при втория тип значенията на глаголите са само
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приблизително еднакви, т.е. имаме известна разлика в
лексикално отношение. Въпреки липсата на едни и същи
лексикални значения във втория случай, подобието в
значенията е достатъчно, за да могат двата глагола от
противоположен вид да си кореспондират по същите
правила като глаголите в първия тип видови двойки, срв.
примерите, посочени в (Чешка граматика 1986: 182): Dal
jsem mu stokorunu, ale nerad – Tak proč jsi mu ji dával? (Дадох му
сто крони, но с нежелание – Тогава защо си му ги давал?); Napsal
jsem ten článek, ale nerad – Tak proč jsi ho psal? (Написах тази
статия, но с нежелание – Тогава защо си я писал?). Именно това
сравнително сближаване на значенията при втория тип
видови двойки е причина свършените по вид глаголи да не
образуват от своя страна следващи несвършени глаголи,
напр. не съществуват форми като uvařovat (достатъчно е
vařit), но съществува zavařovat, защото между vařit и zavařit
разликата не е само във вида.
Видообразуването се осъществява с помощта на т.нар.
чисто видови представки, които не променят значението
на думата, а само вида на несвършените глаголи. В
чешкия език не съществуват представки, които винаги
да изпълняват функция на чисто видови. Например
представката u- при глагола uvařit се смята за чисто
видова, което обаче не е възможно при глаголите uvidět,
uslyšet, тяхното значение може да се изрази с описанието ‘да
стигна до зрението’, ‘да стигна до слуха’. Възможно е само
приблизително да се определи групата на представките,
които, свързвайки се с определени глаголи, да изпълняват
чисто видова функция. Сред най-често използваните
видообразуващи представки са: o- (omládnout – подмладя
се), vy- (vyléčit –- излекувам), na- (napsat – напиша), za- (zalátat –
закърпя), z-, ze- (zešedivět – посивея, zhrozit se – ужася се),
u- (uvařit – сготвя), po- (pozlatit – позлатя). Системата на
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чисто видовите представки не е затворена, срещат се
например и представки като s-, se- (seřadit – подредя, schýlit se –
наведа се), roz- (rozbořit – съборя) и др. Чисто видова функция не
могат да имат само представки с по-конкретно значение,
например представки, обозначаващи място: před-, nad-, pod-,
v-, od- и др. Може да се направи извод, че една представка е
употребена при дадена видова двойка като чисто видова
тогава, когато нейното значение в свършения по вид
глагол е застъпено и в значението на глагола без представка.
Например при глагола přiblížit se чрез представката е
изразено значение на посока на приближаване, близост
до нещо, а това значение откриваме и в изходния глагол
blížit se. До същата констатация може да се стигне и при
разглеждане на глаголи като pozlatit, където представката poима значение ‘по цялата повърхност’, което е налице и при
изходния глагол zlatit.
Глаголи със статично значение като sedět, ležet, stát,
moci – седя, лежа, стоя, мога и глаголи, означаващи просто
действие като pracovat, jít, čekat, svítit – работя, ходя,
чакам, светя нямат противоположен по вид глагол, т.е.
от гледна точка на вида те не участват във видова
двойка, наричат се nepárová slovesa. Това са глаголи, които
стоят извън видовата корелация свършен – несвършен
вид, намират се на периферията на видовата система.
Различаваме глаголи, които се срещат само в несвършен вид,
т.нар. imperfektiva tantum – sedět, ležet, vidět, vypadat, milovat,
moci, smět, mít и др. Imperfektiva tantum са също неактуални
глаголи, изразяващи многократност: dělávat, chodívat и под.
Неактуалните многократни глаголи (neaktuální násobená
slovesa) не могат да се свързват с представки, т.е. не е
възможно да се перфективират. Перфективността и
имперфективността до голяма степен изразяват значения,
които се доизграждат в контекста на изречението. Някои
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свършени по вид глаголи например могат да функционират и
като несвършени, ако чрез значението си се доближават до
модални глаголи: vydrží, unese, uplave, uběhne, uživí. Imperfektiva
tantum са и глаголи от типа pohvizdovat, pobolívat – нямат
кореспондиращ глагол от свършен вид. Образуват се от
прости глаголи едновременно чрез представки и наставки.
Имат значение на действие, протичащо непостоянно
или прекъснато, напр. pohvizdoval ‘chvílemi trochu hvízdal’ и
подсвиркваше си ‘за момент си свиркаше малко’. Може да се
направи извод, че в чешкия език не на всеки несвършен глагол
съответства свършен по вид глагол, съществуват много
първични несвършени глаголи, които са само от несвършен
вид (прости глаголи от типа на pracovat, модални глаголи
като muset), както и производни несвършени глаголи, които
чрез представки и наставки се образуват от прости
глаголи, без обаче да имат свое перфективно съответствие
(глаголи от типа на pohvizdovat).
Сред глаголите, които не участват във видова двойка, са
и такива, които се срещат само в свършен вид, т.е. нямат
съответстващ глагол от несвършен вид. Наричат се
perfektiva tantum, напр. nadchnout, naplakat se, zalyžovat si, prospat
(celý den), vynadívat se (вдъхновя, наплача се, покарам ски, проспя
(целия ден), нагледам се). Перфективните едновидови глаголи
се срещат по-рядко от имперфективните такива. От тези
свършени глаголи не може да се образуват съответните
несвършени.
В чешкия език съществува и една особена група глаголи,
които са двувидови (obouvidová slovesa), т.е. употребяват
се и като свършени, и като несвършени по вид, без да
менят формата си. Тези глаголи могат да образуват
описателно бъдеще време (присъща черта на глаголите от
несвършен вид), но бъдеще действие могат да изразяват
и техните презентни форми (функция на глаголите от

55

свършен вид). Тази специфична група глаголи следователно
притежават характеристики и на двата компонента от
категорията вид – перфективност и имперфективност. В
конкретен контекст двойновидовите глаголи се проявяват
само в един от двата си вида. Двувидовите глаголи са
представени от два типа глаголи. Налице е неголям брой
чешки глаголи от домашен произход, напр: jmenovat koho čím,
zvěstovat, věnovat, věnovat se, obětovat, obětovat se (назначавам/
назнача, възвестявам/възвестя, посвещавам/посветя, посвещавам
се/посветя се, принасям/принеса жертва, принасям се/принеса се в
жертва). Втората и по-многобройна група, представляваща
двувидовите глаголи, е съставена от думи от чужд
произход, напр.: absorbovat, aktualizovat, argumentovat, havarovat,
informovat, konstatovat, organizovat, dezinfikovat, izolovat,
konstruovat, promovat, absolvovat (абсорбирам, актуализирам,
аргументирам, катастрофирам, информирам, констатирам,
организирам, дезинфецтирам, изолирам, конструирам,
дипломирам (се), завършвам). В зависимост от контекста те
могат да бъдат както несвършени, така и свършени по вид,
срв.: Tento kurs absolvuje se stálými potížemi (несв. в.) и Příští kurs
absolvuje snáz (св. в.); Promoval každý rok své studenty (несв. в.)
и Dcera promovala loni (св. в.) (Завършва този курс с постоянни
затруднения. Следващия курс ще завърши по-лесно. Дипломираше
всяка година своите студенти. Дъщеря ми се дипломира
миналата година). Чешкият език се стреми и върху тези
глаголи да разпространи видовото противопоставяне,
като се образуват свършени глаголи с представки:
zdegenerovat, zorganizovat, vydezinfikovat, zkonfiskovat, zkonstruovat;
дегенерирам, уредя, дезинфекцирам, иззема, изградя. При
двувидовите глаголи най-продуктивната представка за
образуване на свършени глаголи е z-. След нея се нареждат
съответно представките vy-, za-, od-, pře-, na-, o-, voz-, pro-, při-,
po-, u-, v-, pod-, nad- и s- (Чешка граматика 2000: 318–320).
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Категорията вид е характерна не само за славянските
езици, но и за арабския, евенския, башкирския език,
дравидските, алтайските, американските индиански езици,
за езика кечуа и др. Интересни са характерните особености
на вида у някои езици, например в езиците банту или в
езика хауса видът се изразява от специална съвкупност от
видови местоимения, характеризиращи се с висок тон и
дълъг вокал или суфикс -n, например: ná (já - аз), yá (on - той)
и др., срав. Yáró yá zá dá ráná (чеш. Chlapec přišel v poledne;
бълг. Момчето дойде по обяд; буквално Chlapec-on-přijít-v-minulostden/slunce или Момчето-то-идвам-в-миналото-ден/слънце. Някои
ескимоски езици пък изразяват категорията вид чрез 50
различни афикса (Чермак 2001).
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Функционални еквиваленти на
условно наклонение в българския
и чешкия език при превод
Диляна Иванчева (ПУ „Паисий Хилендарски”)

О

сновната цел на преводача е да предава по възможно
най-сполучливия начин съдържанието на изходния
текст. Затова е необходимо той да се придържа към
оригинала и да се стреми да го предава адекватно на
целевия език. В настоящия доклад ще бъдат разгледани поинтересните случаи на предаване на условно наклонение
в българския и чешкия език. Необходимо е все пак да
отбележим, че конструкциите с условно наклонение в
чешкия език се отличават с много по-голяма честота
на употреба, отколкото в българския. В резултат на
това се наблюдава разнообразие във функционалните
еквиваленти, като ние ще се спрем на тези, които са
най-типичните.
Бъдеще време от български често се предава с помощта
на условно наклонение на чешки, което се дължи на
факта, че в някои случаи бъдеще време се доближава по
семантика до условно наклонение:
„Тогава едно от тях, с червена фланелка, каза, че ако отидат
при моста, ще хванат много хубава риба.” (ЙР, ГП, с. 19)
„A najednou povídá kluk, co měl červené tričko, že kdyby šli
k mostu, že by tam mohli nachytat ryby.“ (с. 109)
При този пример формите за бъдеще време имат условен
характер и се намират в рамките на условно изречение.
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Лексикалният маркер за условност ако е предаден на чешки
чрез съюза kdyby. Тук преводачът е добавил модалния глагол
moci, който допълнително засилва условността.
Иреални действия в българския език могат да изразяват
формите за бъдеще време и това е демонстрирано в
следните примери:
„Не вярвах, че това ще помогне.” (ГГ, ЕР, с. 83)
„Ale nevěřil jsem, že by to pomohlo.“ (с. 71)
„Една баня в тази жега ще бъде чудесна — каза капитанът.”
(ЙР, ГП, с. 11)
„Taková koupel v tomhle vedru by sedla!” myslel si kapitán.“ (с. 101)
При първия пример чрез формите за бъдеще време авторът
изразява съмнение в реализирането на действието, което
е предадено с помощта на условно наклонение в превода.
Във втория пример преводачът е използвал сегашна
условна форма с цел да предаде определено желание, което е
невъзможно да бъде реализирано в този момент.
Формите за бъдеще време в миналото в български език
много често изразяват действие, което е хипотетично и
което е обусловено от известна условност. В тази връзка
формите за бъдеще време в миналото служат за изразяване
на действия, които са бъдещи по отношение на изказване в
минало време (минал ориентационен момент)1 и затова са
близки по семантика до условните:
„Добре, че се спънах и паднах, иначе, както тичах, щях да
изляза право на шосето.” (ЙР, ББ, с. 49)
„Ještě, že jsem klopýtl a upad, jináč, jak jsem byl rozběhnutý, byl
bych vyběh přímo na silnici.“ (с. 45)
1

По въпроса за значението на бъдеще
време в миналото вж.: Бояджиев,
Куцаров, Пенчев 1999: 397.

Тук формата за бъдеще време в
миналото изразява евентуална
ситуация, ориентирана към
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миналото. В чешкия превод е употребена форма за минало
условно наклонение, което е още едно доказателство за
цялостната насоченост на изказването към някакъв минал
момент.
Да-конструкциите също могат да поемат функциите на
съюзите ако и при условие че в сложни изречения:
„Да можех да намеря някой, който е забравил думите, за да си
поговоря с него.” (ГГ, ЕР, с. 94)
„Ó, jak rád bych našel člověka takového, jenž už zapomněl slovo, a
s ním bych rozmlouval.“ (с. 81)
„Да беха по-големи децата, да подемат те работата, ще седна
в грънчарницата и нема да мърдам никъде.” (ЙР, ББ, с. 28)
„Kdyby aspoň děti byly větší, aby mě v tomhletom zastaly; seděl
bych doma u kruhu a nikam bych se nehnul.“ (с. 26).
При превода в първия пример преводачът е употребил
условно наклонение, но освен това си е послужил и с
формата rád като допълнителен лексикален маркер за
изразяване на отношение. С негова помощ по подходящ
начин е предадена отсянката на желателност в
изказването. При втория пример в оригинала са използвани
диалектни форми, които имат стилистична функция и са
част от социолингвистичния профил на героя. Тези форми
обаче на чешки не са отразени и са преведени посредством
книжовни. Тук условността е зададена чрез подчинителния
съюз да, който е предаден на чешки със съюза kdyby. И
двата примера изразяват желанието на говорещия, което
се отнася към настоящето, но е невъзможно да бъде
осъществено за момента.
Съюзът без да в българския език твърде често се предава на
чешки чрез съюза aniž и условно наклонение:
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„Извиних се, че съм довел жена си, без да го предупредя.” (АП,
ПКН, с. 53)
„Omluvil jsem se, že jsem přivedl svou ženu, aniž bych ho předem
informoval.“ (с. 11)
„– Веднага – рекох, без да се замислям.” (АП, ПКН, с. 23)
„Okamžitě,” odvětil jsem, aniž bych se zamyslel.“ (с. 14)
И при двата примера смислова разлика в оригинала
и в превода не се наблюдава. Подчинените изречения
служат за изразяване на очаквани, но ненастъпили
обстоятелства, които съпътстват главното действие,
т.е. акцентират върху това, което не се е случило.
Единственото разминаване е присъствието на маркер за
условно наклонение в превода на чешки, което се дължи на
спецификата на всеки един от езиците.
Както вече споменахме, формите за условно наклонение в
чешкия език се отличават с много по-широка употреба,
отколкото в българския. С помощта на следващите
примери ще разгледаме по какъв начин най-често се предават
на български чешките условни форми. В резултат на това,
че българският език се отличава с богата темпорална
система, чешките условни форми могат да бъдат предадени
чрез различни темпорални форми в зависимост от
значението, което носят.
В следните два примера чешките форми за условно
наклонение са предадени на български посредством форми за
минало предварително време и бъдеще време в миналото,
които в съвременния български език конкурират условните
форми в сложните изречения, изразяващи иреално
предполагаемо условие:
„Kdyby se Polybos neujal malého Oidipa, Sofokles by nenapsal
svou nejkrásnější tragédii!“ (MK, NLB, 19)
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„Ако Полиб не бе прибрал мъничкия Едип, Софокъл нямаше да
напише най-хубавата си трагедия!” (с. 16)
„…, ač jistě, kdybychom se někde potkali v civilu, možná, že
bychom se měli rádi, pohovořili si.“ (BH, OSV, s. 84)
„..., макар че ако се бяхме срещнали в цивилния живот, може би
щяхме да се харесаме и да се сприятелим.” (с. 66)
При първия пример условните форми служат за изразяване
на нереално условие, което се отнася към миналото, а при
втория – за изразяване на осъществимо, но нереализирано
нереално условие. И при двата превода са използвани форми
за минало предварително време в подчинените изречения и
форми за бъдеще време в миналото в главните.
Формите за условно наклонение в чешкия език служат също
и за изразяване на неосъществимо и нереализирано нереално
условие:
„A kdybyste měla šest dětí, Martičko, jako já, tak byste to teprve
viděla.“ (KČ, S, s. 118)
„ – А ако имахте шест деца като мене, Мартичке, тепърва
щяхте да разберете…” (с. 60)
„Kdyby to byli pořádní lidé, šli by k starostovi, a ne takhle
žebrotou!“ (KČ, S, s. 92)
„Ако бяха порядъчни хора, щяха да отидат при кмета, а
нямаше да се мъкнат така като просяци!” (с. 54)
В превода на български и в двата примера са употребени
форми за минало несвършено време в подчиненото
изречение, а в главното – форми за бъдеще време в
миналото. Както вече уточнихме, бъдеще време в
миналото изразява следходност по отношение на изказване
в минало време, а чрез формите за минало несвършено време
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е предадена едновременност на действие с изказване в
минало време (минал ориентационен момент)2.
Със сегашно време са преведени условните форми в
следните два примера:
„Za deset dnů, nejsi-li proti tomu, mohli bychom odjet do Palerma,“
řekl.“ (MK, NLB, s. 95)
„След десет дни, стига да нямаш нищо против, можем да
заминем за Палермо – каза й сега.” (с. 87)
„Byla byste znamenitá fotografka mód.“ (MK, NLB, s. 84)
„Според мен вие можете да станете първокласен моден
фотограф.” (с. 74)
При първия пример условната форма е с нюанс на
предложение, отнасящо се към бъдещ момент. Чрез
условната форма на модалния глагол moci говорещият
смекчава категоричността на изказването, като намеква,
че става въпрос за идея, която не е задължително да бъде
реализирана и която зависи от волята на адресата (nejsi-li
proti tomu). Употребата на сегашно време в превода се дължи
на способността на формите за сегашно време да изразяват
бъдещи действия. За разлика от условните форми сегашно
време изразява по-голяма категоричност в реализирането
на действието, но вметнатият израз стига да нямаш нищо
против смекчава донякъде тази категоричност. Във втория
пример преводачът е използвал модалния глагол можете,
който подсказва за наличието на условност. Добавен е и
изразът според мен, който липсва в оригинала, с цел да се
поясни, че изказването е хипотеза от страна на говорещия.
Затова то е възможно, но не и сигурно.
2

По въпроса за значението на минало
несвършено време вж.: Бояджиев,
Куцаров, Пенчев 1999: 396.

Въпреки че употребата на
условни форми е широко
застъпена в чешкия език, все
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пак съществуват случаи, макар и по-малко, при които
изречения, несъдържащи условно наклонение, се предават
на български с помощта на условни форми. Отсянка на
предположение откриваме в следните примери, в резултат
на което преводачът си е послужил с форми за аналитично
условно наклонение:
„Co to mohlo být jiného než láska, která se mu takto přišla dát
poznat?“ (MK, NLB, s. 16)
„Та какво друго би могло да бъде това, освен любов – любовта,
избрала именно този начин, за да му се разкрие?” (с. 13)
„Anna si mohla vzít život také jinak.“ (MK, NLB, s. 64)
„Ана би могла да се самоубие и другояче.” (с. 57)
Интересен е и следният пример:
„Je to slušné děvče a nekroutí aspoň boky před starými příbuznými,
kterých si má vážit.“ (KČ, S, s. 103)
„Тя е порядъчно момиче и поне не върти кълка пред старите си
роднини, които би трябвало да уважава.” (с. 46)
Тук от преводача е използвана формата за условно
наклонение на модалния глагол трябва, като по този начин
е предадено действие, което се преценява като желано и
необходимо от страна на говорещия.
На базата на примерите, които разгледахме, можем да
заключим, че условните форми в чешки се превеждат на
български както с помощта на условно наклонение, така
и чрез разнообразна палитра от темпорални форми.
Употребата на съответната темпорална форма (била тя
форма за бъдеще време, сегашно време или бъдеще време
в миналото) се определя от семантичния нюанс, който
изразява формата за условно наклонение в текста на
чешки. В случаите, когато се доближават по семантика,
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българските форми за бъдеще време могат да бъдат
преведени на чешки чрез условни. Формите за бъдеще време
в миналото, както и техните преизказни форми също се
предават на чешки чрез условно наклонение.
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Прояви на междуезикова
омонимия в българския и
чешкия език
Катрин Костова (СУ „Св.Климент Охридски“)

Л

ексемата омоним произлиза от гръцките думи homos
(еднакъв) и onoma (име), буквално „еднакви думи“. В
учебниците по български език, предназначени за ученици
в прогимназията, пък е посочено определението „думи
с еднакво звучене и различно значение“. На академично
равнище обаче би следвало този проблем да бъде изследван
много по-обстойно, да бъдат зададени въпроси от типа
на „Какво разбираме под звучене и значение?“. Настоящата
статия разглежда становището по този въпрос на редица
автори (П. Пашов, Ст. Георгиев, Р. Русинов, Т. Бояджиев,
Б. Хавранек, А. Йедличка, П. Хаус). Чешкият и българският
език са генетично и културно близки езици, което дава
възможност езиковият материал от двата езика да бъде
сравняван и анализиран едновременно.
В своята статия от 1979 г. „Омоними, омографи и
омофони в съвременния български език“ П. Пашов
(Пашов 1979) застъпва теорията, че омонимията е
широко понятие, което обхваща в себе си омофоните
и омографите. Понятието дума е представено като
единство от форма и съдържание (значение). В този
смисъл думите се отличават както по форма, така и
по значение. Пашов пише, че когато една и съща форма
може да изразява различно съдържание, тогава имаме две
или повече думи, които са с еднаква форма, но с различно
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значение. Такива думи се наричат омоними. Когато има
разлика между звуковата и графичната форма на думата,
се говори за омофони и омографи. Освен това според П.
Пашов думите могат да се различават помежду си както
по лексикалното си значение, така и по граматическото
си значение (род, число, определеност, лице, време, част на
речта и т.н.). Според статията омонимите (омофоните
и омографите) се делят също така на пълни и непълни
(частични). Пълните омоними са думи, които съвпадат по
форма при всичките си форми и са от една и съща част на
речта. Непълните или частичните омоними са думи, които
не са от една и съща част на речта. Илюстративният
материал, който П. Пашов привежда за отделните
омонимни прояви, е обширен. Според Е. Любенова тази
статия е ценна и с това, че е една от малкото, които се
занимават специално с различните омонимни проявления
(Любенова 2001: 41).
В „Българска лексикология“ от 1986 г. Т. Бояджиев
(Бояджиев 1986) също разглежда някои въпроси, свързани
с омонимията. Той определя омонимите като лексеми,
които са еднакви по звуков и буквен строеж, но различни
и независими по значение, а явлението омонимия дефинира
като създаване на условия за звуков или графичен съвпадеж
и изразяване. Според автора задължително условие за
съществуването на омоними е еднаквият звуков състав на
думите. Освен това в зависимост от принадлежността
им към една или друга част на речта те се разделят
на лексикални и лексикално-граматични. Освен това
авторът определя още един вид омоними – относителни. Те
са отделени от лексикалните, защото според Т. Бояджиев
не отговарят на императивното условие лексемите да
имат пълно съвпадение при изговор и графика. Към тях
спадат: омофоните (фонетичните омоними), омографите
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(графичните омоними) и омоформите (граматичните
омоними). Бояджиев смята, че омонимите трябва да се
възприемат като самостоятелни лексеми, които не са
свързани помежду си с асоциативни връзки и имат винаги
различно лексикално значение. Според автора омонимите
нямат общи семантични допирни точки.
В „Учебник по лексикология на българския език“ Ст.
Георгиев и Р. Русинов (Георгиев, Русинов 1979) пишат,
че омонимите са думи с еднакъв звуков състав, еднакво
произношение и ударение, но с напълно различно лексикално
значение. Авторите също подразделят омонимите на
два типа: пълни омоними – омоними, които са от една
лексико-граматична категория (част на речта) и всичките
им граматични форми съвпадат, и непълни омоними –
омоними, които са от една или от различни лексикограматични категории и няма съвпадение между всичките
им граматични форми. Според това изследване непълните
омоними се делят на: непълни омоними от една и съща
лексико-граматична категория и непълни омоними от
различни лексико-граматични категории. Георгиев и Русинов
делят омонимите още на лексикални омоними – омоними,
които принадлежат към една и съща лексико-граматична
категория, и лексико-граматични омоними – омоними, които
се отнасят към различни лексико-граматични категории.
Авторите ясно открояват омонимите от думите,
които имат еднакъв звуков състав, но ударението им
е върху различни срички – омографи (графични омоними).
Освен това е отбелязано, че думите, които се изговарят
еднакво в резултат на фонетични промени, не се отнасят
към омонимите – омофони (фонетични омоними). Не се
причисляват към омонимите и онези еднакви по форма
думи, които, макар и да принадлежат към различни части на
речта, не се различават по значение.
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В граматиката на Б. Хавранек и А. Йедличка (Хавранек,
Йедличка 1963) се откриват съвсем бегли бележки върху
проблема за омонимията. Според чешките автори
основното изискване за наличие на омоними е те да са от
една и съща част на речта, а не словоформи на различни
лексеми, съвпаднали само в звуковата си форма (напр.:
pila (същ. име, бълг. 1. трион, 2. дъскорезница) и pila (мин.
причастие, 3 л. ед. ч., ж. р. и 3 л. мн. ч. ср. р. на гл. pít, бълг.
пия). Все пак те признават наличието на лексеми, които
съвпадат само звуково, но се различават в писмената си
форма (výška ‘височина’, и vížka ‘куличка’). В този смисъл
основната тенденция, която се очертава в техните
изследвания, е омонимите да бъдат определени като
еднакви в звуково отношение лексеми.
Лексиколожкото изследване на П. Хаусер (Хаусер 1980)
по въпроса за омонимията е значително по-обстойно и
изчерпателно от това на Йедличка и Хавранек. Авторът
разглежда омонимите от различни страни, но запазва
вече утвърдената дефиниция, че омонимите са лексеми с
еднаква форма, но с различна семантика. Според произхода
на омонимите Хаусер дели омонимията на: чисто лексикална
омонимия – лексеми със случайна формална прилика, като
различието помежду им е етимологично мотивирано.
Те могат да бъдат образувани от: две домашни лексеми;
домашна лексема и заета лексема; лексеми, заети от
различни езици; лексеми, заети от един и същ език;
словообразувателна омонимия – омонимите се получават
чрез добавянето на деривационни афикси или паралелно
словообразуване с идентични резултати; лексикалнограматична омонимия – тя се получава в резултат на т.нар.
конверсия, а като краен резултат е налице лексема с нови
граматични характеристики; семантична омонимия – с
течение на времето лексикално-семантичните варианти
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на първоначално единната полисемантична лексема се
отдалечават дотолкова, че вече не се усеща единната
смислова връзка и те се разпадат на две или повече лексеми.
Според П. Хаусер омонимите биват не само етимологични,
но и исторически, което означава, че имат общ произход.
В труда си авторът посочва и друга гледна точка, през
която може да се наблюдава проблемът омонимия, а
именно анализ според степента на съвпадане във формален
аспект: пълни омоними – омоними, които съвпадат в
цялата си словоизменителна парадигма. Могат да бъдат
получени от домашни и чужди лексеми или само от чужди
(заети) лексеми. За разлика от цитираните по-горе автори
Хаусер прави уговорката, че са възможни и случаи на пълни
омоними, но с непълно покриване на словоизменителната
парадигма; частични омоними – омонимите, които се
различават в някои словоизменителни форми. П. Хаусер
приема пълните и частичните омоними за същински
омоними и ги разграничава от несъщинските омоними. В
рамките на несъщинските омоними авторът отделя три
подвида: омофони, омографи и междусловна омонимия (образува
се от лексема и съчетание от лексеми, напр.: jeti – je ti). По
този въпрос Е. Любенова (Любенова 2001: 59) пише, че
междусловната омонимия не трябва да бъде причислявана
към омонимните прояви, защото излиза от границите на
една лексема, а омонимите съществуват само в рамките на
една лексема.
Освен в рамките на един език омонимия може да възникне
между два или повече езика. Този вид омонимия лингвистите
определят като междуезикова. Някои езиковеди
причисляват дадено понятие към явлението междуезикова
омонимия тогава, когато в изследваните системи на два
или повече езика паралелно съществуват езикови знаци,
изпълняващи формален критерий на еднакво звучене или
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изписване. Други лингвисти причисляват явлението
междуезикова омонимия към връзката между омонимните
групи, образувани в системата на анализираните езици.
Настоящата работа се съсредоточава главно към проявата
на междуезикова омонимия в чешкия и българския език. За
целта се ръководим от следните дефиниции:
 омонимия – съвкупност от еднакво звучащи и/или
еднакво пишещи се лексеми с различно значение;
 омоними – еднакво пишещи се и еднакво изговарящи се
думи с различно лексикално значение (при условие, че не
се взимат под внимание дългите гласни и фиксираното
ударение в чешкия език, както и несъответствието
в азбуките на българския и на чешкия език, съответно
кирилица и латиница);
 омофони – еднакво изговарящи се, но различно пишещи
се думи с различно лексикално значение (при условие,
че не се взимат под внимание дългите гласни и
фиксираното ударение в чешкия език). Примери: rok,
-u m. ‘година’ и рог, м. ‘твърд или костен нарастък
на главата на някои животни; подутина на главата
от удар’; časná, f., sg – časný ‘рàнен’ и частна, ж.р., ед.
ч. – частен 1. ‘който не е държавна собственост, а
принадлежи на отделно лице или на група лица’ 2.
‘който не е типичен, а характерен за част от нещо’. 3.
‘който се отнася до отделно лице; интимен’. 4. ‘който
се извършва от отделно лице без отношение към
колектив или обществени среди’ 5. ‘който не участва
в колектив’; jatka, -y f. ‘кланица, касапница’ и ядка, ж.р.
‘вътрешност на черупчест плод’ и др.
 омографи – еднакво пишещи се, но различно изговарящи
се думи с различно лексикално значение (при условие,
че не се взима под внимание несъответствието в
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азбуките на българския и на чешкия език, съответно
кирилица и латиница);
 пълна омонимия – и в двата езика думите са от една
и съща част на речта, имат еднакви форми (при
условие, че не се взимат под внимание падежните
форми на чешките думи, тъй като българският език е
аналитичен). Примери: azbuka, -y f. ‘кирилица’ и азбука, ж.
‘съвкупност от буквите, приети в дадена писменост
разположени в определен ред’; bulka, -y f. 1. ‘бучка,
подутина’. 2. ‘печиво’. 3. ‘вид игра на карти’ и булка,
ж. ‘жена, която се венчава’; černá, f., sg ¬ černý лов. ‘дива
свиня’; разг. ‘шварц-кафе’ и черна, ж, ед.ч. ¬ черен ‘който
има цвят на въглен’; divák, -a m. ‘зрител, наблюдател’ и
дивак, м. ‘див човек’; láska, -y f. ‘любов’ и ласка, ж. ‘проявена
към някого нежност; милувка, прегръдка’; podchod,
-u m. ‘подлез, пешеходен тунел’ и подход, м. ‘начин на
пристъпване към нещо или към някого’; skoro, adv. ‘почти’
и скоро, нар. ‘с бързина, бързо; не много отдавна’ и др.
 непълна (частична) омонимия – когато думите не
са от една и съща част на речта, не съвпадат във
всичките си форми (при условие, че не се взимат
под внимание падежните форми на чешките думи,
тъй като българският език е аналитичен). Примери:
bašta, -y f. 1. ‘бастион, крепост, укрепление’. 2. ‘лапане,
кльопачка’. 3. жарг. ‘нещо екстра’ и баща, м. 1. ‘мъж по
отношение на своите деца’. 2. ‘мъж, който има деца’. 3.
прен. ‘родоначалник, създател’; číst, čtu impf. ‘чета’ и чист,
прил. ‘който не е мръсен’; dělník, -a, м. одуш. ‘работник‘
и делник, м. неод. ‘работен ден от седмицата’; tvar,-u
m. ‘форма, фасон’ и твар, ж. ‘всяко живо същество,
животно’ и др.
Изследването по проблема междуезикова омонимия в
чешкия и българския език завършва с направените по-горе
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изводи и изведени близо 70 примера. Възможно е допълване
на примерите с набавяне на по-голям лексикален материал,
както и преразглеждане и обогатяване на изложението в
евентуална бъдеща дипломна работа.
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Предаване на антропоними
от чешки на български език в
преводите на „Малострански
разкази” на Ян Неруда
Лиляна Кузманова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Н

астоящата статия си поставя за цел да представи
някои от проблемите, свързани с предаването на
антропоними от чешки на български език. Ексцерпирани
са примери от двата български превода на „Малострански
разкази” на Ян Неруда – от 1953 г. (превод на Галина
Маринова) и 1986 г. (превод на Стефан Бошнаков). В
процеса на работа с текстовете бяха открити много
примери за различни подходи на преводачите към проблема,
но тук ще поставим акцент само върху по-интересните
случаи. Изследването е базирано на установените в
преводаческата практиката правила за предаване на
антропоними от чешки на български език. Те са изложени
основно в трудовете на Л. Андрейчин (Андрейчин 1974;
Андрейчин 1978), С. Иванчев (Иванчев 1974), Я. Бъчваров
(Бъчваров 1996), С. Влахов и С. Флорин (Влахов 1990) и др.
Антропонимията проучва собствените имена
на хората. Има за задача да събере и да класифицира
използваните в езика антропоними. По този начин
установява възникването и функционирането им, а също
така и връзките им с останалата лексика (Вътов 1998:
240–246; Ковачев 1987: 14–18). Някои учени, изследващи
имената от гледна точна на науката за превода,
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причисляват антропонимите към групата на реалиите,
а други ги отнсят към отделна група поради колорита
и разнообразието им във всеки език. В практиката
откриваме няколко универсални начина за предаване
на имената в целевия език, а именно: транскрипция,
транслитерация и същински превод (посредством
субституция или дескрипция). Тази възможност за избор
изисква при всеки текст да се подхожда индивидуално.
Преводачът трябва да се съобрази с жанра и с фоновите
знания на читателите. Поради спецификата на всеки
конкретен случай, не могат да бъдат въведени общовалидни
правила (Бакърджиева 2000: 1–5). Предаването на
имената от една азбучна (писмена) система на друга, без
значение дали е близка или далечна, се нарича транскрипция
(„презаписване”). При нея се търси предаването на
съответните звукове с подходящи знакове от друга
писмена система, а не механично заместване на едни букви
с други. В някои случаи се използва транслитерация вместо
транскрипция. Тя се състои в непосредствена замяна на
една буква със съответната буква от другата азбука, без
да се отразява нейната действителна звукова стойност
или графическата стойност на първата буква (Андрейчин
1974: 8–9). За предаването на имена от чужд произход у нас
е прието да бъде съхранена максимално фонетичната им
форма (Бакърджиева 2000: 1).
Според Янко Бъчваров, за да се стигне до предаването на
имената, трябва първо да се идентифицира името. Това е
важен проблем, защото, когато говорим за преводи от
чешки на български, трябва да се обърне внимание на това
дали имената или названията са в основната си форма или
в някоя от падежните си форми. Това се прави с цел да не
бъде транслитерирано неправилно (Бъчваров 1996: 82).
Тук ще обърнем внимание на няколко по-интересни случая,
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в които се откриват отклонения от правилата и които
представят по-характерни особености при предаване на
антропоними.
Nejkrásnější ze všech akcesistů začal se mým návodem
podpisovat Wenzl Narcis Walter (Неруда 1939: 65).
Най-красивият от всички архивари започна да се
подписва по мой почин Ванцл Нарцис Валтер (Неруда
1953: 53).
По мое насърчение най-красивият сред акцесистите
започна да се подписва Венцел Нарцис Валтер (Неруда
1986: 338).
В този случай виждаме, че Галина Мринова е
транслитерирала имената, докато Стефан Бошнаков ни
представя имената чрез транскрипция, като се съобразява
с оригиналното произношение. Интересен е подходът към
антропонима Wenzl, който не е от славянски произход,
но за сметка на това съдържа характерното за чешкия
език сричкотоворно л. В текста от 1986 г. то е отразено
със съчетанието -ел, а в първия превод тази особеност
не е регистрирана на български. Вероятно под влияние
на други чужди езици преводачът е предпочел -ел вместо
коректното в случая -ъл – Венцъл.
Soukromý list Jana Střepeníčka, praktikanta u magistrátu ...
(Неруда 1939: 82).
Частно писмо на Ян Штрепеничек, практикант в
общината... (Неруда 1953: 65).
Частно писмо на Ян Стршепеничко, практикант в
общината... (Неруда 1986: 352).
При този пример интересно е подходено при предаването
на фамилията на героя. Проблемът в случая може би се
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корени в неотчитането на граматическите особености
на името, т.е. в омонимията при окончанията на
съществителните имена от м.р. и ср.р. в родителен
падеж, срв. pán – pána и město – města. Маринова предава
фамилията на героя в м.р., може би поради факта, че героят
е мъж и по аналогия фамилното му име би следвало да е в
м.р. Преводачът Бошнаков обаче отчита факта, че вече в
текста се среща това име и че то е от среден род, което
и отразява в своя превод. Този пример е интересен и от
друга гледна точка. В него се съдържа типичният за чешкия
език звук ř, който в зависимост от позицията си в думата
може да бъде предаден на български чрез съчетанието рж
или рш. По-рано в българската преводаческа практиката
се е предавал само като р, но после, за да се предава поточно, започва да се транслитерира като рж (Иванчев 1974:
62–70). В превода на Маринова се наблюдават известни
отклонения от съвременните правила, но това вероятно
е породено от липсата на ясно зададени ориентири за
предаване на ř през 50-те години и затова вариантът,
който дава Бошнаков, бихме могли да окачествим като
правилен от съвременна гледна точка.
[...] třetí můž vždy od pana lajtnanta Nedomy vpravo
(Неруда 1939: 141).
[...] винаги третият човек вдясно от господин
лейтенанта Неведоми (Неруда 1953: 103).
[...] винаги трети вдясно от поручик Недома (Неруда
1986: 396).
Тук отново се натъкваме на разминаване в предаването
на фамилното име. Правилният вариант в случая ни е
представен в превода на Бошнаков, в който преводачът е
действал по изискванията за предаване на чуждите имена
в българския език и е транскрибирал презимето. Докато
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в превода на Маринова се натъкваме на „дописване” на
значението на името, чрез вмъкване на букви, липсващи в
оригинала. От оригиналната фамилия Nedoma в българския
превод се появява Неведоми. Това според нас е неточен
прочит от страна на преводачката.
[...] je to pravda, že se Jäkl včera u Císařského mlýna
utopil? (Неруда 1939: 153).
[...] истина ли е, че Иекл се давил вчера при
Императорската воденица? (Неруда 1953: 110–111).
[...] вярно ли е, че вчера Йекъл се е давил при
Императорската воденица? (Неруда 1986: 405).
В този пример се натъкваме на две особености при
предаването на антропонима. Първата е съчетанието
jä от немски език, което на български би трябвало да се
предава като йотувано е, а другата е сричкотворното l, в
края на името, което на български е коректно да се предаде
чрез съчетанието -ъл. Но както се вижда от примера, само
в превода от 1986 г. преводачът е подходил по този начин.
Г. Маринова е транслитерирала името и вместо йотувано
е е предпочела съчетанието ие, като по този начин се е
отклонила от правилата за предаване на имената от чужд
произход.
[...] duch Přemysla Otakara volal za pomstu (Неруда 1939:
219).
[...] духът на Отокар Пржемисъл зове за отмъщение
(Неруда 1953: 150).
[...] духът на Пршемисъл Отакар зове за мъст (Неруда
1986: 451–452).
В представения пример Маринова е разместила местата
на имената на чешкия владетел, което по наше мнение
не затруднява разбирането от страна на читателя.
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Интересен в случая е чисто формалният подход при
предаването на името. Звукът ř, който вече беше обект
на коментар, е представен чрез съчетанието –рж, а името
Otakar е предадено със замяна на а с о – Отокар. Причината
за този подход е трудно да бъде установена, но за разлика
от Маринова Бошнаков спазва правилното изписване на
името на български език. Третият интересен момент,
говорещ за непоследователност у Маринова, е правилното
предаване на сричкотворното l, което този път се
появява в коректния си вариант на български. Вероятно,
както вече бе споменато по-горе, причина за това е липсата
на установени ясни правила за предаване на специфичните
чешки звукове на български език в средата на миналия век.
Jdi, Klárinko, do kuchyně zadělat na nákyp! (Неруда 1939:
45).
Върви в кухнята, Кларинке, да забъркаш сладкиша!
(Неруда 1953: 40).
Клара, скъпа, иди в кухнята да приготвиш тестото
за пудинга! (Неруда 1986: 323).
Този случай е интересен поради факта, че в единия вариант
преводачът е избрал да не използва умалителната форма,
която е в оригиналния текст, а да предаде личното име
с основната му форма. За сметка на това обаче е добавил
обръщението скъпа, чрез което е компенсирал зададената
в оригинала имплицитна конотация на името. Докато
Маринова преценява, че буквалното предаване би запазило
чешкото звучене на самия текст.
Tedy máš na vybranou, vidíš, Márinko – a co uděláš?
(Неруда 1939: 249).
Имаш значи избор, виждаш ли, Маринке, а какво ще
направиш? (Неруда 1953: 170).
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Ето че можеш и да избираш, скъпа Мари. Какво ще
правиш? (Неруда 1986: 474).
Аналогичен е и следващият пример, при който отново се
подхожда по същия начин при предаването на звателните
форми, но разликата тук е, че вариантът на Маринова
звучи в известна степен побългарено, понеже в българския
език съществува името Маринка (от Марина) и от него
е възможно да се образува формата Маринке. Този превод
би могъл и да подведе читателя, че става въпрос за две
героини – за Мари (която се появява по-горе в текста) и за
Маринка (хипотетично нов образ в същия текст). В случая
става въпрос по-скоро за неотчитане на вариативността
в чешките хипокористични форми, което би могло да
доведе до объркване у читателя за самата сюжетна линия.
Pojď, Káčo, pan doktor má co dělat, nesmíme překážet
(Неруда 1939: 268).
Хайде, Каченко, господин докторът има работа, не
бива да му пречим (Неруда 1953: 182).
Хайде, Каченка, докторът си има работа, не бива да
му пречим! (Неруда 1986: 488).
В чешкия език, както и в българския, се срещат по няколко
умалителни форми на едно име. Името Káča е такава
форма. Но за читател, който не познава чешката култура
и език, това би повлияло по-скоро объркващо. От една
страна, окончанието -о, което е маркер за звателна
форма, и от друга – аналогията с българските форми като
напр. Кольо, Кочо и пр., които обаче са за лица мъже. Във
връзка с това и двамата преводачи се съобразяват с тази
особеност и не допускат подвеждане при разбирането
на текста. Разликата в подхода при двамата е по-скоро
на ниво формално изразяване, като Маринова запазва
чешкото звучене на името посредством звателната форма,
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а Бошнаков, имайки предвид по-ограничената употреба в
българския език на обръщения към лица жени с окончание -о,
предава името в номинативния му вариант. Наред с това
и двамата преводачи са отразили вече споменатата по-горе
в самия оригинал умалителна форма Kačenka и са подходили
последователно при предаването на този антропоним.
Neříkali jsme mu už ve škole nadarmo Jindra Plácal
(Неруда 1939: 279).
Не напразно го наричахме в училище Индра Дърдорков
(Неруда 1953: 139).
Ние не случайно още в училище му викахме Индра
Лапацалото (Неруда 1986: 497).
В малко по-различен аспект са интересни тези случаи,
показващи творчески подход и сходна преводаческа стратегия.
Преводачите са подходили творчески, като са избрали
различни съответствия на български език. Галина Маринова
ни предлага Дърдорков, а в текста от 1986 г. се натъкваме на
Лапацалото. Считаме и двата варианта за уместни, защото са
съхранили семантиката на името от оригинала и са я изразили
по подходящ начин на български език.
Макар че в заключение бихме могли да приемем превода на
Стефан Бошнаков за по-коректен и по-адекватен спрямо
съвременния читател и съвременната преводаческа практика,
не бихме искали да омаловажим работата на Галина Маринова
и е необходимо е да отчетем и факта, че през 50-те години
правилата за превод и предаване на антропоними са били
по-различни. С оглед на изложените дотук примери бихме
искали да обобщим, че всеки един превод до известна степен
„остарява” и е нужно той да бъде подменян чрез нови
преводи, които да са адекватни на съвременната езикова и
социокултурна ситуация и че всеки един превод обогатява по
свой начин преводаческата практика.
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Фразеологични единици с
компонент антропоним в
чешкия и българския език
Ива Кастелова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)

Ф

разеологичните единици (ФЕ) с компонент
антропоним представляват специфична част от
фразеологията на чешкия и българския език. В сравнение
с нарицателните собствените имена, в това число
и антропонимите, притежават редица характерни
особености. Докато нарицателните имена чрез абстракция
от конкретните представи за еднородни обекти
(предмети, явления, лица, местности и др.) изразяват
общо родово понятие (напр. планина, река, човек, мъж,
жена), собствените имена индивидуализират понятието.
Определящите признаци на собствените имена са:
приложимост към отделен обект, определеност на обекта,
единична асоциация на името с обекта и липса на връзка с
понятието. Антропонимите съществуват в тясна връзка
със социално-историческите явления. Те са косвен източник
на сведения за бита, обществения строй, вярванията на
общността, в чиито рамки се използват. Личното име
е един от най-съществените културни индикатори на
човешкия индивид в процеса на комуникация. Употребата
на собствени имена във фразеологията поставя редица
въпроси, свързани със спецификата и функционирането на
собственото име изобщо.
Тук, изхождайки от класификацията, предложена от руския
езиковед В. М. Мoкиенко в статията му
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„О собственном имени в составе фразеологии” (Мокиенко
1980), ще представя чешки и български фразеологизми с
антропонимичен компонент в състава си, ексцерпирани
от следните източници: Mudrosloví národu slovanského ve
příslovích на Ф. Л. Челаковски (Челаковски 1949), Lidová
rčení на Я. Заоралек (Заоралек 1996), Slovník české frazeologie a
idiomatiky (Чермак 1983; Чермак 1988; Чермак 1994), Български
притчи или пословици и характерни думи на П. Р. Славейков
(Славейков 2003) и Фразеологичен речник на българския език на
К. Ничева, Кр. Чoлакова, С. Спасова-Mихайлова (Ничева и
др. 1975). В това представяне не са включени отразените
в посочените източници пословици и поговорки, т.е. то е
насочено към ФЕ с антропонимичен компонент, които се
реализират като част от изказването.
Според В. М. Mокиенко ФЕ с антропонимичен компонент
могат да се разделят в три групи. Към първата група той
отнася единиците, включващи собствено име, свързано с
широко известни митологически, религиозни, литературни
източници или отразяващо реални исторически факти.
Към втората група причислява ФЕ, съдържащи собствено
име, което е подложено на обобщение или с други думи
на апелативизация, още преди включването му във ФЕ.
Третата група обединява ФЕ, с компонент собствено име,
създадено чрез езикова игра.
Към първата група от тази класификация се отнасят
редица български и чешки ФЕ, които можем да разграничим
според източника, с който е свързан антропонимичният
компонент в състава им.
• ФE, съдържащи имена на библейски персонажи
При тези единици много често се наблюдават пълни
междуезикови еквиваленти, т.е. ФЕ, които имат сходна
семантика, структура и функционално-стилистична
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принадлежност, срв. nevěřící Tomaš и нeверен Тома ‘човек,
който не вярва лесно, резервиран, който трудно може
да бъде убеден в нещо’; Panenka Maria и Света Богородичка
‘невинно изглеждащ човек, но само привидно’; Kristova léta
и Христова възраст ‘тридесет и три годишна възраст’;
същевременно обаче има и единици без фразеологичен
еквивалент, включващ антропоним, напр. Judaš mu kouká
z očí ‘лош, лицемерен човек’; starý jako Metuzalém ‘много
стар’ или Юдин син ‘лош, лицемерен човек’; Аврамов дом
‘гостоприемно семейство’.
•ФE, съдържащи имена на персонажи от античната
митология
И при тези ФЕ се наблюдават редица случаи на
междуезикова еквивалентност, тук ще отбележим само
няколко характерни примера: být v náruči Morfeově и намирам
се в обятията на Мoрфей ‘спя дълбоко’; Achillova pata и
Ахилесова пета ‘най-слабото място на някого или на нещо’;
Damoklův meč и Дaмоклев меч ‘надвиснала и заплашваща
опасност при видимо благополучие’.
• ФЕ, съдържащи имена на литературни персонажи
Като примери за този група ще посочим два фразелогизма,
водещи началото си съответно от чешки и български
литературни произведения, напр. Ferda Mravenec, práce všecho
druhu ‘много сръчен и работлив човек’ (Ferda Mravenec е
персонаж от детските книги на писателя Ондржей Секора)
и изгубена Станка (от едноименната повест на Илия
Блъсков) ‘разсеян, смотан човек’.
• ФЕ, съдържащи имена на реално съществували лица и
исторически личности
Тук също ще посочим единици, в които присъстват
антропоними, свързани със събития от чешката и
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българската история, напр. pamatovat Žižku ‘много стар
човек’ (включваща името на хуситския пълководец Ян
Жижка); mít řečí jako Palackej ‘който може да говори много’
(включваща името на чешкия историк Франтишек
Палацки) или Гюро Михайлов ‘човек, който се жертва
напразно, който проявява криворазбран героизъм (по името
на войника Гюро Михайлов’; Марко Тотев ‘човек, който няма
късмет’ (по името на търновския адвокат Марко Тотев).
Към втората група, обособена от В. М. Мокиенко, се
отнасят предимно ФЕ, в които присъстват лични
имена, типични за чешката или съответно за българската
антропонимна система, напр. být z někoho/z něčeho Matěj
‘напълно съм объркан’; smát se jako Honza na jelito‘ смея се
глупаво’; světit Michala ‘пия, ходя по кръчмите’; dělat ze sebe
Juru ‘преструвам се, че съм силен и здрав’ или Луда Пройна
‘силна, бойна жена’; Мeка Maрия ‘мекушав, отстъпчив човек’;
Мoкри Иван ‘пияница, който обикновено се напикава’; Ой
Maра ‘хаймана, скитник’; Мазна Гана ‘лицемерен човек,
двуличник’; Женски Дойно ‘мъж, който обича да приказва
с жените’; Майстор Груйо ‘непохватен човек’; Йола, Мaра
и камшик Тодора ‘неразделни приятелки’; Сбрали се Кюра
и Maра ‘употребява се за лоши, недобри хора, които са
се сприятелили’; Жeнски Райо ‘за мъж, който се меси в
работите на жените’. Личните имена от домашните
антропонимни системи, присъстващи в състава на някои
от тези фразеологизми, често имат и самостоятелна
употреба като нарицателни имена с пейоративно значение,
за което косвено свидетелства и изписването им с малка
буква в някои източници, срв. напр. в чешки janek, matěj,
jura. Показателна за апелативизацията на антропонимния
компонент е както употребата на част от тези ФЕ за
характеризиране на лица от двата пола, срв. напр. празна
Мара, мазна Гана, така и възможността за вариране на
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антропонимния компонент, както в чешките примери
směje s jak Filip/Honza/Kuba na jelita, být z něčeho matěj/janek.
Както в българския, така и в чешкия език присъстват и
ФЕ, съдържащи антропоним, създаден чрез езикова игра или
каламбур, напр.: být dlužen Blažkovi za čepici ‘глупак, побъркан
човек’; přišel na něho Musil’ ‘длъжен е да направи нещо’; mít
vaška ‘гладен съм’; pro pana Příhodu ‘отделяне на нещо в
случай на нужда’; schovat něco pro strýčka Příhodu ‘заделям си
нещо в случай на нужда’; ozýva se pán Fabián ‘гладен съм’ или
Лъжко баждарлъшко ‘лъжец’; Бай Бoен ходил у них ‘били са се’;
Късьо ме дърпа ‘нямам пари’. В тази група като специфична
подгрупа се обособяват ФЕ с фиктивни имена на светци,
напр. na svatého Dělala ‘всеки ден’; je svatého Lenocha ‘ден, в
който не се работи’; na svatého Nikdala ‘никога’; na svatého
Dindy ‘никога’; je sv. Nerobiša ‘празник, на който не се работи’
или водят ме на свети Крепки ‘за някого, който е много
пиян и не може да върви сам’; стягат ме свети Бeзсребърници
‘останал съм без пари, налегнала ме е сиромашия’.
В рамките на разгледания материал чешките фразеологизми,
които се причисляват към тази група, са доста повече
в сравнение с извлечените от българските източници.
Личните имена в тези фразеологизми, от една страна, са
фиктивни, като например в българските ФЕ Бай Боен ходил
у них или Да не дойдат Пухо и Рево, където имената Боен,
Пухо, Рево са мотивирани от глаголите бия, рева и пухам, и
проприалната им функция има формален характер, а също
и в чешките ФЕ na svatého Lenocha, na svatého Dělala, при
които като антропоними присъстват съществителното
lenoch ‘мързеливец’ и миналото причастие на глагола
dělat ‘работя’. От друга страна, сред чешките ФЕ се
наблюдават и такива, при които каламбурно се обиграват
съществуващи имена, срв. напр. пословицата Musil e větší
pán než Nechtěl, където каламбурът се основава, от една
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страна, на звуковото сходство между фамилното име Musil
и миналото причастие на глагола muset ‘трябва’ и от друга,
на подобието между фиктивното фамилно име Nechtěl
и съществуващите фамилни имена като Nekvapil, Nezval,
Nedbal или например schovat si něco pro pana Příhodu, където се
актуализира вътрешната форма на фамилното име Příhoda .
Съпоставянето на ФЕ с компонент антропоним в чешкия
и българския език, показва, че голяма част от случаите на
пълно междуезиково сходство принадлежат към първата
от представените тук групи, и най-вече към подгрупата
на ФЕ, съдържащи антропоними, водещи началото си
от библейските и античните митологични сюжети.
Разгледаните ФЕ, принадлежащи към другите две групи, са
безеквивалентни, тъй като съдържат специфични лични
имена, явяващи се част от домашните (чешка и българска)
антропонимни системи, и/или са мотивирани от различни
езиково специфични асоциативни връзки.
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Топоними от чужд произход
в чешкия език
Габриела Лазарова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Т

опонимите са изключително важна група, която има
практическо значение за човека. Те са носители на
историческо и културно знание и информация. Топономите
се делят на ойконими и анойконими. Ойконимите са
названията на населените места. Анойконимите се
делят на хидроними, ороними, хороними, дромоними.
Хидронимите са названия на водните обекти – реки, езера,
морета. Оронимите са названия на планини, върхове,
низини. Хоронимите са названия на граници. Дромонимите
са названия на пътища.
В своята работа ще обърна внимание на топонимите
от чужд произход в чешкия език, на техния род, число
и склонение. По-специално тя е посветена на това как
чуждите географски названия се съвместяват с чешката
склонитбена система и се разпределят в съществуващите
склонитбени типове и подтипове.
Чуждите топоними в чешкия език са от мъжки, женски и
среден род. За разпределянето им по родове има значение
окончанието им в именителен падеж. Много често
чуждите названия не запазват своя първоначален род
(напр. в испанския език Asunción е от женски род, но в
чешкия приема мъжки род). За определянето на рода са от
значение и други фактори, като например назоваваната
действителност. Имената на местности, завършващи на
мека съгласна в именителен падеж, в повечето случаи са от
женски род (напр. Sibiř), но от друга страна, завършващите
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на мека съгласна имена на реки и гори се причисляват към
мъжки род в по-голямата си част (напр. Dunaj). Повечето
чужди топоними от среден род са несклоняеми (напр.
Bordeaux).
Определени особености на топонимите се изразяват и чрез
употребата на граматическата категория число. Те имат
форми само за единствено (singularia tantum) или само за
множествено число (pluralia tantum). Множество топоними
се нареждат в групата на pluralia tantum и това са най-вече
названия на планински вериги, островни групи, местности,
обширни територии (Karpaty, Sejchely, Tyroly, Antily). В
чешкия език чуждите топоними най-често са singularia
tantum – склоняеми или несклоняеми, склоняеми pluralia
tantum и много рядко несклоняеми pluralia tantum.
Топонимите от чужд произход, които се скланят, се
включват към всеобщите склонитбени типове, но при
това може да се проявят различни специфични черти.
Топонимите от мъжки род използват предимно два типа
склонение. Това са склонитбените типове hrad (Amsterdam,
Dakar) и stroj (Dunaj, Greenwich). Ако се отнася до названия
с форма на прилагателни имена, то по-често се среща
склонитбеният тип starý (Krivoj Rog – Krivého Rogu, Novi
Sad – Nového Sadu, Groznyj – Grozného).
Към склонитбения тип hrad спадат неодушевените
съществителни имена, завършващи в именителен падеж
единствено число на твърда или неутрална съгласна. Той
е най-продуктивният за неодушевените съществителни,
като към него се присъединяват и голям брой от новите
заемки в чешкия език, думи от чужд произход, завършващи
на твърда или неутрална съгласна, най-често географски
названия (Bangkok, Grenoble, Rhodos и др.). Подтип на hrad е
типът les. Тук се обособява група съществителни имена,
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които, въпреки че са неодушевени, имат в родителен
падеж окончание -а, подобно на одушевените, а в местен
падеж се отличават само с окончание -ě(e). Към тази
група спадат редица топоними (Brašov, Řím, Lvov и др.).
Това са най-често топоними, завършващи на -ín, -ýn, -ov,
-ev, -ém (Berlín, Londýn, Bardejov, Kišinev, Betlém и т.н.). В
съвременния чешки език окончанието -а за родителен
падеж постепенно отстъпва на окончанието -u както при
чуждите топоними, така и при домашните. Съществуват
и редица географски названия, както чужди, така и домашни,
колебаещи се в склонението си между hrad и les. Явлението
се наблюдава при такива, които завършват на -nsk (-ňsk),
-tsk, -sk, -tsk, -ck, -berk, -perk, -štejn, -burk (Lugansk, Gdaňsk, Irkutsk,
Magnitogorsk, Novokuzňeck, Šternberk, Šumperk, Karlštejn,
Nymburk). Топонимите рядко се скланят в звателен падеж,
но там окончанията са същите като при останалите
съществителни имена. В този тип склонение можем да
срещнем изпадане на гласна в последната сричка при някои
чужди топоними. При чешките това е гласната -е, докато
при чуждите могат да бъдат също -о или -а (Kežmarok,
Skadar).
Към склонитбения тип stroj спадат неодушевените
съществителни имена от мъжки род, завършващи в
именителен падеж единствено число на мека или неутрална
съгласна. В повечето случаи в чешкия език топонимите,
завършващи на мека съгласна, се причисляват към женски
род, но що се отнася до чуждите, често те са в мъжки род
(Altaj, Irtyš, Greenwich, Dunaj, Kriváň, Izrael).
Съществителните от женски род в именителен падеж
единствено число завършват в преобладаващото
мнозинство от случаите на гласна -а (склонитбен тип žena)
или гласна -е (склонитбен тип růže). По-малка е групата на
съществителните от женски род, които завършват на
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съгласна – те оформят типовете kost и píseň.
Географските названия от женски род използват при
склонението си всичките четири основни склонитбени
типа – žena (Basra), růže (Asturie), píseň (Bombaj), kost (Budapešť).
Среща се и смесено склонение. Някои названия могат да
имат и склонение като това на прилагателните имена от
женски род от тип stará (Čenstochová).
Географските названия, окончаващи в именителен падеж на
гласната -а, се скланят според типа žena или според неговия
подтип sója. Определяща е съгласната пред окончаващата
гласна -а. При твърда или неутрална съгласна думите
спадат към тип žena (Canberra), а ако съгласната е мека –
към подтип sója. По този подтип се скланят повечето
топоними, завършващи например на -ca, -ča (Subotica, Marica,
Levoča) и на -aia, -oia (Mamaia, Nagoja, Syrdarja).
Според тип růže се скланят чужди географски названия,
които в изходния език завършват на -ia, като окончанието
им се преобразува в -ie (Alexandrie, Livie, Monrovie). Също
така това склонение използват и някои чужди топоними,
завършващи на -ica (Bystrica).
Като самостоятелен подтип могат да се разглеждат
чуждите имена като Nicaragua, Eritrea, Korea и др., които
комбинират окончания на типовете žena и růže (Младенова
2011: 48).
Типът píseň има хибриден характер между типовете от
женски род růže и kost. По него се скланят топонимите от
женски род, завършващи на -ž, -š, -ř, -ď, -ň, -j, -ť (Paříž, Bombaj,
Aš, Sibiř, Paraguaj(-gvaj), Poznaň ), част от топонимите,
завършващи на -č (Drač).
Чуждите топоними, които се скланят по типа kost не са
много, напр. Budapešt’, Bukurešt’, Vratislav, Osvětim, Ploješť и др.
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Съществителните имена от среден род в именителен
падеж единствено число завършват на гласна -о (склонитбен
тип město), гласна -е (склонитбени типове moře и kuře) или
гласна -í (склонитбен тип náměstí).
Географските названия използват главно трите
склонитбени типа město, moře и náměstí. Някои топоними
от среден род се скланят по склонитбения тип на
прилагателните имена staré (Humenné, Zakopané). Голяма
част от чуждите топоними, причислени към среден род,
са несклоняеми. Това се дължи главно на нетипичния им
завършек и невъзможността им да бъдат включени към
някой от съществуващите склонитбени типове.
Топонимите от чужд произход, окончаващи на гласна -о,
се причисляват към типа město (Borneo, Chicago, Sarajevo).
Тук се включват също така и тези, които в изходния
език са окончавали на -ó. В местен падеж като окончания
се появяват -е и -u, като за чуждите названия се използва
предимно окончанието -u (v Monaku, v Tokiu).
Към склонитбения тип moře спадат съществителни имена,
завършващи на -е, и съществителни, образувани с наставка
-išt(ě). От чуждите топоними към този тип спадат
предимно славянски местни имена (Opole, Panagjurište).
Неславянските, завършващи на -е, обикновено остават
несклоняеми (Halle, Ostende, Malmö).
Към типа náměstí спадат топоними, завършващи на -í като
Pobaltí, Středomoří, Zaporoží. Малко на брой са названията
(предимно словашки местни имена), завършващи на -ie,
които са близки по произход до чешките географски названия,
скланящи се по типа náměstí (Spišské Podhradie). Чуждите
географски названия, завършващи на -í, не се скланят (Karáčí).
Топонимите от множествено число образуват значителна
група. Те се причисляват към всичките три рода. Към
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типовете hrad или žena се причисляват тези названия,
които в именителен падеж окончават на -y, като много
често тези названия се колебаят между двата типа. Това
става най-вече при топоними, завършващи на -ky, -hy, -chy
(Špicberky). При склонението им се наблюдават редица
различия. Някои топоними, принадлежащи към типа
hrad, имат в родителен падеж нулево окончание, докато
други използват окончанието -ů. От друга страна, някои
приемат и двете окончания (Jasy, Jas/Jasů). В местен падеж
географските названия от мъжки род могат да имат три
окончания: -ech, -ích, -ách. Употребата им зависи от формата
в именителен падеж. Названията, които завършват
на -dy, -ty, -ny, -by, -vy, -my, -ry, винаги имат окончание -ech.
Окончанието -ích се използва при топоними, окончаващи на
-zy, -sy, отчасти и на -py (Rysy) . Названията, завършващи на
-ky, -chy, -hy,, използват окончанието -ách, по-рядко и -ích.
Географските названия от множествено число биха могли да
окончават и на гласната -е. От мъжки род са окончаващите
на -ce (Bánovce). За женски род се считат всички останали,
които окончават като множественото число на
склонитбения тип růže (Pompeje, Pyreneje), както и названия,
завършващи на -ice (Katovice, Košice).
Също така има и топоними, завършващи на гласната -а. Те
се скланят по тип město (Napajedla).
Известен брой чужди по произход топоними, които имат
твърде различни от чешките окончания, в чешкия език
остават несклоняеми. Те спадат към мъжки (Kansas City,
Maseru, Nagasaki), женски (Nice [nys], Girond [žirond], Jungfrau) и
най-вече към среден род (Abú Dhabi, Haiti).
В заключение ще спомена, че чешкият език съумява да
приобщи чуждите топоними към своята установена
склонитбена система. В някои случаи това не е трудно,
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защото те окончават на типичните за чешките склонитбени
типове гласни или съгласни (или групи от гласни и съгласни), но в
други е значително по-трудно да се определи принадлежността
на един топоним към някоя вече съществуваща група. Чуждите
географски названия се разпределят в трите рода на чешкия
език – мъжки, женски и среден, в почти всички склонитбени
типове, с които разполага чешката склонитбена система, както
за съществителните, така и за прилагателните имена. Немалък е
броят и на названията, които не могат да бъдат приспособени
към някоя група, затова и остават несклоняеми.
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Функциониране и употреба на
съществителните имена от
женски род за лица в българския
и чешкия език
Цветелина Попова (ПУ „Паисий Хилендарски“)
Тя е лъжкиня по природа, не само в езика си, но и в поведението,
обноските, постъпките си…
С една дума светът би бил по-добър без жените!
Мирей Пиарота1

1

В съвременните лингвистични изследвания все поголяма популярност придобиват проучванията на
езика в непрекъсната зависимост с други науки като
социологията, психологията и историята. Сравнително
нова е и джендър-лингвистиката, която проучва
спецификата на женския и мъжкия тип реч и език. Тя
описва причините за различния избор на номинативните
средства и граматичните конструкции у мъжете и
жените. Още от най-ранния етап на т.нар. феминистка
теория (началото на 70-те год. на ХХ в.) се въвеждат
различни термини, за да се разграничат биологичният пол
и родът. Биологичният пол се дели на мъжкост и женскост,
а родът съответно на мъжественост и женственост. И
ако тялото носи физическите белези съответно на
мъжкостта или женскостта, то мъжествеността и
женствеността се приписват от съответната култура
и от обществото. Характеристиките на мъжкия род
априори се оценяват по-високо,
Пиарота 2003: 137.
те служат за образец, но само
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ако техен носител е лице от мъжки пол. Ако жена приеме
мъжки маниери, то това веднага се заклеймява като
неподходящо и непристойно, докато придобиването
на женски маниери от лице от мъжки пол съответно
го прави обект на присмех (Славова 2001: 9–11).
Интересното обаче е, че на въпроса дали са феминистки,
повечето от запитаните жени отговарят категорично
отрицателно, а останалите, по-малкият процент от
тях, започват да се интересуват как човекът срещу тях
разбира това понятие, за да премислят своя отговор
(Валдрова 2005: 57–58).
По традиция в патриархалното общество единствено
легитимен и престижен е мъжкият езиков код. Това е
причината жените да не притежават такъв. Двата
пола гледат на света от различна гледна точка, което
неизменно води до различие в значението, което те
влагат в съжденията си, но само позицията на мъжете се е
кодифицирала. По този начин се стига дотам, че жените
постепенно започват да възприемат света както мъжете,
докато за мъжете женският свят не е от голямо значение.
Така постепенно чрез своята непредубедена до известна
степен нагласа спрямо мъжкия свят жените спомагат
за утвърждаването на „единствеността на мъжкия
символен свят“ (Воденичаров 2007: 86). Така например за
професиите и длъжностите, които обществото смята за
престижни, тенденциозно се е наложила формата за м.р. и
това най-вече си проличава в българската преса: Здравният
министър Десислава Атанасова откри клиника по вътрешни
болести в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна и поздрави лекарите за
празника им (24 часа/ 07.04.2012); Еврокомисарят Кристалина
Георгиева заяви, че разрушенията след земетресението в Перник
са нищожни (24 часа/16.09.2012); В 8:30 часа вицепрезидентът
Маргарита Попова ще участва в тържественото откриване
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на новата учебна година в СОУ „Христо Смирненски“ в
Хисаря, съобщи „Фокус“ (24 часа/ 17.09.2012); Според Милена
Цветкова, психолог, на 41 г. от Плевен, съжителството без брак
е безнравствено (24 часа/24.08.2012); Мая Павлова, филолог, на
34 г. от Плевен, казва: „Брачната халка е най-малкото, което
може да ми даде един мъж” (24 часа/24.08.2012); Психично болен
от гърменското село Господинци преби доктор Мария Мързеванова
и медсестра в гоцеделчевската болница в сряда следобед, съобщи в.
„Струма“ (24 часа/16.03.2012); Министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова е отговорила
на 31 въпроса и 5 питания, министърът на правосъдието
Диана Ковачева – на 20 въпроса (24 часа/17.04.2012). За
разлика от българския език в чешкия тази тенденция обаче
не е развита. В чешката преса се приема за нормално и
естествено употребяването на ж.р. при назоваването на
лице жена: Farmářka Havránková se dohadovala se státem
dlouhá léta... (LN/16.10.2010); Jak reagoval předseda Bursík na
absenci poslankyně Zubové při volbě prezidenta? (LN/17.10.2010);
Stal se třeba případ národněsocialistické funkcionářky,
jejíž manžel za války zemřel v koncentráku (LN/17.10.2010);
Jak jinak interpretovat výsledek sobotní schůzky německé
kancléřky a francouzského prezidenta, kteří se shodli, že
nadcházející summit hlavních představitelů eurozóny žádný
společný postup nepřinese? (LN/13.10.2010); Soudce Petr Braun
nepřijal žádost exprokurátorky Polednové o odklad výkonu trestu
(LN/18.10.2010).
Що се отнася до българската преса, съществуват и
примери, които опровергават твърдението, че женският
род е сведен до минимум по отношение на употребата
му за означаване на професии и длъжности при лица жени.
Ако в българската преса се употребява ж.р. за назоваване
на лица жени, то ще е само за неформални съобщения или
съобщения с развлекателен характер: Велко Кънев пак се
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изкуши от режисурата и поставя на бургаска сцена „Бившата
жена на моя живот” от френската авторка Жозиан Баласко
(24 часа/22.09.2011); Житейската история на „майката” на
Хари Потър Дж. К. Роулинг е любима на всички журналисти,
защото авторката до 32-ата си година е никому неизвестна
даскалица (24 часа/18.08.2012); След обяд в Пловдив пристига
председателката на Народното събрание Цецка Цачева (24
часа/05.09.2012).
Явлението на „назоваването или титулуването на
лица жени със съществителни имена за лица мъже“ в
лингвистиката се означава с термина маскулинизация
(Сумрова 2001–2002: 120). По отношение на това
явление Л. Андрейчин казва: „Явлението да се употребява
съществително име от м.р. за означаване на жени е
интелигентско явление в нашия език. То не е присъщо на
народната ни реч. Дължи се на руско влияние (в съвременния
руски език то е доста широко разпространено),
на склонността на известните среди от нашата
интелигенция да „кичат“ езиковата си практика с всякакви
модни новости, които я откъсват от народната реч,
правят я безжизнена и канцеларска. Към това се прибавя и
опростителското теоретизиране, че изравняването на
жената с мъжа в производството водело или трябвало
да доведе до изчезването на специални форми от ж.р. за
означаване на жени“ (Андрейчин 1961: 167).
Основната причина за маскулинизацията в българския
език е влиянието на руския език. За руския език е нормална
употребата на маскулинни форми. Но тази специфика на
руския език е свързана и с някои други негови специфични
характеристики. На първо място е фактът, че в руския
език съществителните имена от м.р., които не образуват
корелативни съществителни от ж.р., е много по-голям.
Това непременно води до употребата на мъжколични
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съществителни вместо съществителни от ж.р. Такива
съществителни в руския език са: авиатор, автор, агент,
агитатор, агроном, администратор, библиограф, бригадир,
геолог, гинеколог, декламатор, декоратор, директор, животновъд,
инициатор, информатор, комментатор, композитор, кондуктор,
контролер, кооператор, лектор, литератор, милиционер, оратор,
организатор, педагог, рационализатор, ревизор, регистратор,
редактор, секретарь, скульптор, филолог, фотограф, юрист
и много др. Според еднотомния „Български тълковен
речник“ от 1963 г. обаче се оказва, че в българския език
тези съществителни образуват корелативни форми от
ж.р.: авиаторка, авторка, агентка, агитаторка, агрономка,
администраторка, библиографка, бригадирка, геоложка,
гинеколожка, декламаторка, декораторка, директорка,
животновъдка, инициаторка, информаторка, коментаторка,
композиторка, кондукторка, контрольорка, кооператорка,
лекторка, литераторка, милиционерка, ораторка, организаторка,
педагожка, рационализаторка, ревизорка, регистраторка,
редакторка, секретарка, скулпторка, филоложка, фотографка,
юристка. Другата отличителна черта на руския език е
силно развитият синтактичен начин на изразяване на
категорията род: Бригадир уехал в поле / Бригадир уехала в
поле; Врач пришел / Врач пришла. Това явление е нетипично
както за българския, така и за чешкия език. И в двата езика
родът се изразява чрез употребата на съответните имена
от м.р. или от ж.р. (Русинов 1974: 67–68).
След настъпилите социални и политически промени
у нас през 1944 г. статутът на жените в новото
социалистическо общество коренно се променя – жените
получават правото да участват във всички области на
обществения живот. Това масово и активно включване
на жените в обществените процеси на страната налага
необходимостта да се създадат съответните имена
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от ж.р., с които да се назовават жени според тяхната
професия, длъжност, обществено положение (Русинов1974:
59). Според Р. Русинов групата на съществителните
имена, които са назовавали жени, в миналото не е била
никак малка. Той подкрепя своето твърдение с множество
примери от пресата от времето на социалистическия
режим: В това се убедих напълно, когато неотдавна посетих
Люберецкия комбинат за килими в Москва и се срещнах с неговата
директорка Ирина Леоскевич (РД, 337, 1973); Някой я беше
нарекъл стопанка на пристанището още по времето, когато тя
беше известна крановичка, просто Маша Попова, висока, лека
и … единствена кранистка в целия град Находка (ОФр, 9107,
1974); Участъковата агрономка Магда Ташева сега сварих в
битовата сграда (РД, 20, 1974); И като бригадирка, и сега като
трактористка и комбайнерка, тя гледа на това като на найважното правило в живота (РД, 12, 1974).
В днешно време – вече повече от 20 години от падането
на социализма – употребата на имената от ж.р. е много поограничена. Ако за някоя от т.нар. престижни професии, за
които, както вече споменахме, обществото е възприело за
норма употребата на м.р., се употреби съществително от
ж.р. (депутатка, министърка), то това ще се случи само за да
се покаже колко неспособни са жените, т.е. тези названия
задължително ще притежават пейоративна окраска. Но
пък за т.нар. непрестижни професии като миячка, чистачка,
плетачка, шивачка се смята, че такива названия са напълно
уместни и никоя представителка на която и да е от тях
не би очаквала да се обърнат към нея в м.р.: мияч, плетач,
чистач или шивач. В съвременния свят обаче много от
професиите, които са се смятали за изцяло мъжки, се
практикуват от жени, но това далеч не означава, че се
признават заслугите на жените в тези области, жените
продължават да бъдат „невидими“. Тази дискриминация
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по отношение на жените се означава като сексизъм
(Воденичаров 2007: 86–87).
Интересно би било да отбележим, че в последно време
се наблюдава колебание по въпроса дали трябва да се
употребява ж.р. при назоваването на лица жени. Но като
цяло можем да обобщим, че в българския език все още се
предпочита употребата на ж.р. при назоваване на лице
жена, макар и сферите на използване на такива форми да
са ограничени основно до разговорната практика, докато
за чешкия език е нормално и общоприето формите за
ж.р. да са част от официалното и от неофициалното
общуване при назоваване на лице жена. Друг интересен
факт е, че българските жени са по-склонни от мъжете да
се самоназовават и идентифицират чрез форми от м.р.
вместо с форми от ж.р.2
И в заключение бихме искали да завършим с един цитат
от А. и Б. Пийз, които най-точно по наше мнение
представят поставения от нас проблем за „измислената”
конкуренция между двата пола: „Мъжете и жените са
различни. Не по-добри или по-лоши, едните или другите –
просто различни. Вероятно единственото общо между
тях е това, че принадлежат към един и същи животински
вид“ (Пийз 1999: 17).

2

Тези изводи и наблюдения са
направени въз основа на проведена
анкета, която подробно бе
представена в защитената от мен
магистърска дипломна работа в
Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”.
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Съществителните pluralia
tantum в чешкия език
Жанета Златева (СУ „Св. Климент Охридски”)

К

ласът pluralia tantum обхваща съществителни (а според
някои изследователи и плурално ориентирани глаголи,
прилагателни и наречия), които се употребяват предимно
или единствено в множествено число. Лексикалното
значение на тези съществителни възпрепятства
противопоставянето между единичните предмети и
тяхното отделно множество. В този смисъл силното
влияние на лексикалното значение върху граматическото
поведение на думите pluralia tantum ги прави обект
на изследване както от морфологията, така и от
лексикологията, а семантичните им особености могат да
бъдат установени преди всичко посредством когнитивния
подход към езика.
Предмет на доклада е именно когнитивният поглед към
явлението pluralia tantum и опитът да се установят
причините за възникването и „гъвкавата устойчивост”
(Семенова 2007: 7) на групата съществителни. Написан
е въз основа на материал от чешкия език, доколкото в
него съществува стабилна и многообразна група имена
pluralia tantum и доколкото в чешкия са проявени ред общи
закономерности, характерни за езиците, в които е развита
категорията число.
Възникването на групата в чешкия език е пряко свързано
с развитието на категорията число в индоевропейските
езици. С изключение на иранското езиково семейство
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класът pluralia tantum в тях е сравнително устойчив
и може да се разглежда като техен типологичен
признак. За разлика от угро-финските, монголските,
тюркските и кавказките езици множественото число в
индоевропейската езикова група се образува въз основа
на т.нар. елиптичен плурал (Семенова 2007: 16), който
акцентира върху множествеността на референтите
веднъж чрез числителното име и втори път чрез
флексията за множествено число.
Обратно, в угро-финските, монголските, тюркските,
кавказките и иранските езици категорията число се развива
въз основа не на различието, а на тъждествеността
на референтите: числителното означава множество
референти, а името след него остава в единствено число.
Това определя и отсъствието на групата в тези езици.
Вторият важен момент в развитието на категорията
число вече на по-късен етап е преминаването є в славянските
езици от тричленна в двучленна. В чешкия език това става
след XV в. с отпадането на двойственото число.
В труда си, посветен на значенията на формите за
множествено число, руският езиковед Александър Потебня
(Потебня 1888) отделя особено внимание на ролята на
дуала при формирането на думи pluralia tantum за названия
на чифтови предмети в славянските езици. Прави
впечатление обаче, че за разлика от някои съществителни
имена, назоваващи чифтови части на човешкото тяло
(oči, uši, nohy, ruce, kolena, ramena и др.), съществителните,
назоваващи т.нар. двусъставни предмети, които в чешкия
език принадлежат към групата pluralia tantum, не пазят
в склонението си белези на дуал, т.е. не са негово пряко
продължение. Към групата спадат названията на чифтови
предмети, състоящи се от две части с еднаква функция
в цялото (nůžky, štafle, kruhy, bradla и др.), названия на
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чифтови части от човешкото или животинското тяло
(ústa, záda, hlasivky, ňadra, plícе), немоторни средства за
придвижване (máry, nosítka, sáňky), както и названията на
дрехи и части от облеклото (kalhoty, plavky, montérky). При
тези предмети, наречени от езиковедите ядро на pluralia
tantum, като че ли е най-ясна връзката между лексикалното
значение и граматическото им поведение. От една страна,
признакът, според който се формира класът, насочва към
материалните свойства на денотата, от друга, ключова е
не толкова двусъставността и вътрешната членимост на
обектите, а фактът, че езикът осъзнава и граматикализира
тази членимост на две подобни, симетрични и
равноправни части от цялото.
Друг източник, който попълва разреда pluralia tantum, според
Потебня е стилистичната функция, която възвеличаването
и хиперболизацията имат в езика. Принципът на
хиперболизацията обаче е пряко свързан с категорията
събирателност и отношението є към разреда pluralia
tantum. Немският езиковед Вилхелм Шмид (Шмид 1977:
348) различава и т.нар. събирателен плурал (Einheitsplural),
който разглежда като част от групата съществителни:
„Явлението събирателен плурал в повечето граматики
въобще не се разглежда отделно, разработва се в частта за
pluralia tantum. И въпреки че между двете явления има разлика,
голяма част от думите pluralia tantum се усещат като
събирателен плурал” (прев. мой – Ж. З.). В същото време
в монографията на Виноградов (Виноградов 1986) четем:
„Категорията събирателност частично се разтваря в
категорията множествено число“. И нататък: „Различните
оттенъци на събирателното значение се явяват опора
за образуването на нови pluralia tantum“ (прев. мой – Ж.
З.). Под оттенъци Виноградов разбира т.нар. множество
събирателно и множество разделително.
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В единия случай става въпрос за множество предмети,
които удържат различието си в рамките на цялото. А в
другия – за съществителни, които се отличават с пълна
нечленимост на структурата си, на които може да се гледа
като на неделимо цяло (Виноградов 1986: 138).
Към този обединяващ плурал спадат както
съществителни, назоваващи сложни, многосъставни
предмети (memoáry, paměti, hieroglify, peníze), така и
съществителните pluralia tantum, които се отличават
с пълна нечленимост на структурата: предмети на
човешката дейност и материи; остатъци от човешка
дейност (fekálie), течности (patoky, pomyje), абстрактни
съществителни (informace, studie).
Като такъв „оттенък” на събирателното значение
може да се разгледа и принципът на хиперболизацията, за
който говори Потебня. За да се разбере категорията, в
случая е от значение тъкмо елементът на субективно
възприемане на заобикалящия ни свят (съзнанието
пречупва действителността, определяйки субективно
количествените є параметри).
С изключение на топонимите към съществителните
pluralia tantum, възникнали на принципа на хиперболизацията,
спадат голяма част от т.нар. абстрактни имена. Те найобщо могат да се разделят на няколко групи: названия на
промеждутъци от време, напр. prázdniny, červánky, žně; рус.
сутки, будни, каникулы; нем. die Ferien; названия на обреди и
празници, напр. Dušičky, krštiny, jmeniny; рус. именины, крестины,
похороны; нем. Weihnachten, Ostern, Pfingsten; названия на игри,
напр. kuželky, šachy, taroky; рус. снежки, догонялки, бабки, прятки,
жмурки, шашки; названия на сложни действия, състояния,
преживявания или начин на поведение. В чешкия значението
се е съхранило предимно в отделни словосъчетания:
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dělat drahoty, číst někomu levity, mít roupy, pikle, rozpaky; рус. козни,
прения, дрязги, нелады; нем.: Ränke, Streitigkeiten. Тук спадат и
названията на някои болести (neštovice, spalničky, zárděnky).
Според Потебня (Потебня: 1888) в митологичното
съзнание съществата, овладяващи човека по време на
болест, са били многобройни. За сравнение – в немския има
устойчива тенденция названията на по-стари болести да са
в множествено число: Masern, Pocken и др.
Съпоставянето на съществителните pluralia tantum
в различните индоевропейски езици води до няколко
интересни извода.
1. Много от съществителните pluralia tantum в различните
езици съвпадат. Съвпадат не само класификационните
признаци в семантичната класификация, но и конкретни
съществителни. Преди всичко географските названия:
български: Алпи, Филипини, Кордилери, Карпати;
немски: die Alpen, die Philippinen , die Kordilleren, die Karpaten;
чешки: Alpy, Filpíny, Kordillery, Karpaty;
руски: Альпы, Кордильеры, Филипины, Карпаты.
Това се наблюдава и при съществителни, назоваващи маси,
вещества: бълг. трици, pl.t.; нем. die Kleie, pl.t.; чеш. otruby,
pl.t.; рус.: отруби, pl.t.; словенски otrobi, pl.t.
Съвпадения има и при названията на класове и разреди: рус.
позвоночные, нем. die Wirbeltiere. И ако с термина универсалии
науката определя дълбоко закономерните съвпадения, то
от примерите личи, че има основания съществителните
pluralia tantum да се определят като полууниверсалии.
2. В същото време обаче съществителни pluralia
tantum в един език могат да имат форма както за
единствено, така и за множествено число в друг език
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(чешки: nůžky, -ek, pl.t.; руски ножницы, ножниц, pl.t. ,
но български ножица – ножици; словенски škarje – karja;
немски die Schere, die Scheren). Това ражда теорията за
липсващия член (теорията, че в различните езици – найвече в сродните) може да се открие липсващата форма
за единствено число на съществително име pluralia
tantum в друг език. Оттук се налага и изводът, че при
съществителните pluralia tantum, предимно назоваващи
конкретни предмети, по-стара вероятно е формата
за единствено число, а формата за множествено число
се е появила по-късно в резултат на начина, по който
човешкото съзнание пречупва действителността.
Интересни са и тенденциите, засягащи pluralia tantum.
В руския език Виноградов (Виноградов 1986) посочва
тенденцията към отстраняване на родовите различия и
унифициране на склонението. В чешкия език тенденцията
се забелязва единствено в родителен падеж множествено
число, мъжки род при названията на географски обекти,
където подобно на съществителните от женски род,
често съществителните от мъжки род приемат нулево
окончание вместо генитивното окончание за м. р. мн. ч. - ů
(Poděbrady, -ad; Drážďany, -ďan).
В немския език се забелязва склонност към сингуларизация.
Там събирателният плурал в имената на селища с времето
е преминал във форма за единствено число. Селищата,
завършващи на -brücken, -hausen, -hoffen, -stellen (Saarbrücken,
Steinbrücken, Hohenfelden, Lauterhoffen, Wettstellen и др.), днес
са от единствено, а не от множествено число, въпреки
че завършват на суфикс -еn, който в немския език маркира
множественото число. Такава тенденция не се открива
в чешкия език предвид многобройните запазени названия
на типично чешки реалии в pluralia tantum и преди всичко
названия на сравнително нови реалии (Dejvice, Střešovice,
Kobylisy и др.).
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Изложеното дотук дава основание да се направят следните
изводи. В чешкия език се разграничават няколко вида групи
от съществителни, обозначени с латинския термин
pluralia tantum. От една страна, това са названията на
чифтовите предмети, както и чифтовите части на
човешкото тяло. От друга страна, това е групата
на обединяващия плурал. Съществителните в тази
група на свой ред се делят на обединени на принципа на
хиперболизацията, на принципа на разделителното и
събирателното множество. Класът pluralia tantum обаче
е преди всичко интересен като пример за специфичната
езикова концептуализация на количествените параметри
на обективната действителност. Устойчивостта на
групата не само в чешкия, но и в повечето индоевропейски
езици свидетелства за това, че в езика се граматикализират
такива параметри на действителността като
двойственост, симетричност, двусъставност,
неразчленимост. Класът pluralia tantum потвърждава, че
граматическото поведение на лексемата е семантически
мотивирано, че граматиката не е автономна, затворена
ирационална система, а резултат от опита на човека в
опознаването на заобикалящия го свят.
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Падежен синкретизъм
в чешкия език
Лилия Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Г

раматическите значения на думите, които се изразяват
с помощта на граматически форми, се наричат
граматически категории. Такива са категориите падеж, род,
число, вид, склонение, залог и други.
Падежът (лат. casus) е типична морфологична категория,
характерна за имената, която изразява отношение на
едно име към някаква друга дума в изречението с помощта
на специални морфеми. Промяната на едно име по падеж
се нарича склонение. Всички падежни форми на името
образуват неговото склонение.
Тази категория се среща в езици с добре развита
морфология, но не е задължителна за тях. Същите
отношения могат да се изразяват и с други граматически
средства. В българския език се изразяват не с падежни
форми, а със служебни думи, например книгата на ученика,
където отношението притежател и притежавано е
изразено със служебната дума на.
Падежите могат да означават различни отношения:
субективни, атрибутивни, пространствени (посока,
приближаване, отдалечаване) и др.
Категорията падеж е била характерна и за българския език,
но постепенно нараства синонимията и омонимията
в окончанията, честото натрупване на граматични
значения в парадигмата. Причина за това е най-вече
взаимното влияние между склонитбените типове. Още
в старобългарския език започва налагането на родовия
принцип, а старото различаване по основи избледнява.
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Склонитбеното деление започва да става по род, което
от своя страна води до взаимна замяна на окончания
от различни основи. В българския език има тенденция
към опростяване преди всичко в двойственото и
множественото число, а по-малко в единствено: наблюдава
се така нареченият падежен синкретизъм.
Парадигмата на имената от трите рода в чешкия език
е съставена от окончания за седем падежа в единствено
и множествено число. Никое склонение обаче не съдържа
четиринадесет различни окончания. Това означава, че в
склонението се наблюдава частична омонимия.
Падежният синкретизъм представлява, от една страна,
натрупване на граматически значения в парадигмата, а от
друга страна – когато едно окончание изразява различни
падежни значения. Например:
 натрупване на значения в граматическите морфеми,
срв. žen+a = 3 граматични значения (nominativ, singulár,
femininum)
 омонимия и синонимия във формите, срв. dítě =
nominativ, akuzativ, vokativ, но Čech: nominativ, plurál =
Češi i Čechové.
Нека приведем примери, които да илюстрират в какво се
състои падежният синкретизъм:
1. Tomáš čte knihu.
Томаш чете книга.
2. Kniha leží na stole.
Книгата е на масата / Книгата стои на масата.

1

В първия случай думата „kniha” е в акузатив, а във втория
случай в номинатив1. Тук употребата на „kniha” в два
различни падежа има различителна функция – разграничава
субекта на действието от
По подобен начин в първото
обекта и улеснява задачата на
изречение съществителното име
слушащия.
„Tomáš” е в номинатив.
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3. Tomáš čte dopis.
Томаш чете писмо.
4. Dopis leží na stole.
Писмото е на масата / Писмото стои на масата.

В тези примери синтактичните структури са в
същата позиция, както в първите два примера, но
съществителното dopis чрез формата си не показва разлика
в синтактичната функция. От формална гледна точка
в третия и четвъртия пример съществителното dopis
показва наличие на синкретизъм между номинатив и
акузатив.
В този смисъл синкретизмът се разбира като
несъответствие между синтактичната функция и
граматичната (морфологичната) форма на думата в
изречението. Примери 1) и 2) създават очаквания, че
съществителното dopis от следващите изречения ще има
различни форми за номинатив и акузатив, но това не е така.
Когато „една спрегната форма съответства на повече от
едно синтактични и морфологични описания”, Спенсър
говори за падежен синкретизъм. Траск определя падежния
синкретизъм като „идентичност във формата между две
граматически различни склонения” (Матю и кол. 2005).
Както стана ясно, в чешкия език също е налице подобен
синкретизъм. Таблицата по-долу показва колко разширен
е той само във формите за единствено число: от 78
парадигматични клетки в единствено число (6 падежа х
13 парадигми) има само 12 различни форми, включително и
нулевите.
От една страна, е налице обширен падежен синкретизъм
при склонитбените типове и от трите рода.
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2

pán
Ø
-a
-a
-u/-ovi
-u/-ovi
-em

hrad
Ø
Ø
-u/-a
-u/-a
-u/-ě
-em

stroj
Ø
Ø
-e
-i
-í
-em

muž
Ø
-e
-e
-i/-ovi
-i/-ovi
-em

soudce
-e
-e
-e
-i/-ovi
-i/-ovi
-em

předseda
-a
-u
-y
-ovi
-ovi
-ou

žena
-a
-u
-y
-ě
-ě
-ou

píseň
Ø
Ø
-e
-i
-i
-í

В тази и следващите таблици не са включени формите за вокатив.

N
A
G
D
L
I

kost
Ø
Ø
-i
-i
-i
-í

růže
-e
-i
-e
-i
-i
-í

Парадигма на склонитбените модели в единствено число2
moře
-e
-e
-e
-i
-i
-em

kuře
-e
-e
-e
-i
-i
-em

město
-o
-o
-a
-u
-u/-ě
-em

stavení
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
-m
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Забелязваме го както в рамките на отделния склонитбен
тип, така и в рамките на различните парадигми.
От друга страна, парадигмата на склонитбения тип
stavení в единствено число се отличава от всички
останали с изключение на формата за инструментал -m.
Съществителните имена, които се скланят по този тип,
в единствено число де факто са несклоняеми. Тази парадигма
има изцяло нетипична структура: 8 падежа от 12 се
реализират с една и съща форма. Толкова разширен падежен
синкретизъм не се появява в никоя друга парадигма.
Парадигма на склонитбения тип stavení

N
G
D
A
L
I

SG
stavení
stavení
stavení
stavení
stavení
stavením

PL
stavení
stavení
stavením
stavení
staveních
staveními
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3

pán
-i
-y
-ů
-ům
-ech /
-ích
-y

hrad
-y
-y
-ů
-ům
-ech /
-ích
-y

-ích
-i

srtoj
-e
-e
-ů
-ům
-ích
-i

můž
-i
-e
-ů
-ům
-ích
-i

soudce
-i
-e
-ů
-ům

předseda
-i
-y
-ů
-ům
-ech /
-ích
-y
-ách
-ami

žena
-y
-y
Ø
-ám
-ích
-emi

růže
-e
-e
í
-ím
-ích
-emi

píseň
-e
-e
-í
-ím

město
-a
-a
Ø
-ům
-ech /
-ích
-y
-ech
-y

kuře
-a
-a
Ø
-ům

В таблицата не е включена парадигмата на склонитбения тип stavení, показана в пълния си вид по-горе.

L
I

N
A
G
D

Парадигма на склонитбените типове в множествено число3

-ích
-i

moře
-e
-e
-í
-ím
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Таблицата показва, че и при множественото число е налице
обширен вътрешен и междупарадигматичен синкретизъм:
72 парадигматични клетки = 11(13) форми.
Двете таблици с парадигмите на всички склонитбени
типове дават една по-обща представа до каква степен
е разпространен падежният синкретизъм в чешкия език.
Следващата таблица представя една по-стеснена картина
на това каква е честотата на употреба на едни и същи
окончания в рамките на различните склонитбени типове.
Ще приведа примери от трите рода, което ще илюстрира
по-добре неговото разпространение (Цаха, Зикова 2009):

N
A
G
D
L

růže
-e
-e
-e
-i
-i

moře
-e
-e
-e
-i
-i

soudce
-e
-e
-e
-i
-i

kuře
-e
-e
-e
-i
-i

Таблицата показва колко разширен е синкретизмът само
в рамките на тези склонитбени типове. Окончанията се
повтарят в рамките на отделните склонения, но също така
се повтарят в склонитбените типове от трите рода.
Падежният синкретизъм обаче не е характерен само
за съществителните имена. Той се проявява и при
местоименията, при някои от запазилите се в чешкия
език двойствени форми, както и при числителните имена.
Подобно на склонението на съществителното stavení, при
прилагателните имена също имаме толкова разпространен
падежен синкретизъм – в склонението на прилагателните
от мекия тип starší. Таблицата по-долу илюстрира нагледно
как изглежда склонението на прилагателните съответно
от мекия и твърдия склонитбен тип:
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N
G
D
A
L
I

starý
-ý
-ého
-ému
-ého/-ý
-ém
-ým

stará
-á
-é
-é
-ou
-é
-ou

staré
-é
-ého
-ému
-é
-ém
-ým

starší
-í
-ího
-ímu
-ího/-í
-ím
-ím

starší
-í
-í
-í
-í
-í
-í

starší
-í
-ího
-ímu
-í
-ím
-ím

staří, -é, -á
staří, -é, -á
-ých
-ým
staré, -é, -á
-ých
-ými

starší
(M,F,N)
-í
-ích
-ím
-í, -í, -í
-ích
-ími

Това показва, че говорим за един доста разпространен
падежен синкретизъм, особено при прилагателните от
женски род, където при твърдия склонитбен модел
единствено число има повторение на окончанието
-é, а окончанието -ou се употребява за акузатив и
инструментал. При мекия склонитбен модел на
прилагателните от женски род има пълно припокриване
на окончанията. От тези наблюдения става ясно, че тази
разширена омонимия е валидна както за съществителните
имена, така и за прилагателните.
Въз основа на тези наблюдения ще се опитам да направя
сравнение между отделните падежи, с което ще
илюстрирам честотата на употреба на едни и същи
окончания в парадигмата на склонитбените типове.
Както бе показано, в чешкия език често се среща
синкретизъм при номинатив и акузатив. Има доста
примери (не само от съществителни, но и от
прилагателни, местоимения и други), които поставят
тези два падежа сред изключенията от останалите случаи
(Цаха 2008: 249). Пример:

N
A

STROJ
STROJ

OBA
OBA

MĚSTO
MĚSTO

STROJE
STROJE

KOSTI
KOSTI

TY
TY
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Тук е важно да се направи едно уточнение – този
синкретизъм се проявява при всички числа (единствено,
множествено и остатъците от двойствено) и родове на
изменяемите части на речта4.
Откриваме систематичен синкретизъм и между акузатив и
генитив (Цаха 2008: 250). Този синкретизъм включва почти
всички одушевени имена от мъжки род в единствено число
(заедно с прилагателните и показателните местоимения):
N
A
G

MUŽ
MUŽ-E
MUŽ-E

PÁN
PÁN-A
PÁN-A

TEN
T-OHO
T-OHO

При генитив и локал също се открива синкретизъм –
примерите обхващат всички прилагателни в множествено
число и също някои показателни местоимения и
числителни имена (Цаха 2008: 251):

4

N
A
G
L
D
I

DOBRÝ
dobrý
DOBRÝ-CH
DOBRÝ-CH
dobrým
dobrými

OBA
oba
OB-OU
OB-OU
oběma
oběma

N
A
G
L
D
I

my
NÁ-S
NÁ-S
NÁ-S
ná-m
ná-mi

dobr-á
dobr-ou
DOBR-É
DOBR-É
DOBR-É
dobr-ou

Изключение правят само
съществителните собствени имена
и одушевените имена от мъжки
род.

kost- Ø
kost- Ø
KOST-I
KOST-I
KOST-I
kost-í

От двете таблици по-горе става
ясно, че падежен синкретизъм
се появява, от една страна, по
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отношение на линията генитив – локал, а от друга – в
тройката акузатив – генитив – локал, където е характерен
за първо и второ лице множествено число на личните
местоимения. Следващата таблица илюстрира по-точно
как синкретизмът се простира в двойката локал – датив:
N
A
G
D
L
I

muž
muž-e
muž-e
MUŽ-I
MUŽ-I
muž-em

pán
pán-a
pán-a
PÁN-OVI
PÁN-OVI
pán-em

měst-o
měst-o
měst-a
MĚST-U
MĚST-U
měst-em

žen-a
žen-u
žen-y
ŽEN-Ě
ŽEN-Ě
žen-ou

В чешкия език при окончанията за датив и инструментал
също се открива падежен синкретизъм. Той не е толкова
разпространен, както при други славянски езици, но се
среща във формите, останали от старото двойствено
число – dva и oba:
N
A
G
L
D
I

ob-a
ob-a
ob-ou
ob-ou
OBĚ-MA
OBĚ-MA

dv-a
dv-a
dv-ou
dv-ou
DVĚ-MA
DVĚ-MA

Таблицата доказва наличието на падежен синкретизъм при
dva, oba не само в двойката датив – инструментал, но и
при останалите падежи, за което говорихме вече по-горе.
В някои случаи падежният синкретизъм не е ограничен
единствено в рамките на два от падежите. Както стана
ясно още в началото, той може да е разпространен в
почти цялата парадигма (Цаха 2008: 255):
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N
A
G
L
D
I

pět
pět
PĚTI
PĚTI
PĚTI
PĚTI

ona
ji
JÍ
JÍ
JÍ
JÍ

Примерите, които дадохме в началото5, целяха да се
установи същността на падежния синкретизъм. От
тях нагледно става ясно, че едно окончание може да се
използва за няколко падежа, а думата да изразява различни
синтактични функции в изречението. Този процес се нарича
падежен синкретизъм. Приложените таблици показват,
че той е разпространен както в рамките на отделните
склонитбени типове, така и при склонението на имена от
различните склонитбени типове. Направеният преглед на
склонението на съществителното от среден род stavení
показа, че най-разширен е синкретизмът в това склонение.
Също така съпоставката на отделните падежи доказва
колко често се употребяват едни и същи окончания
в парадигмата на склонитбените типове и как този
синкретизъм е валиден не само за съществителните имена,
но и за прилагателните, местоименията и остатъците от
двойственото число в чешкия език.

5
6

Изводът от този преглед е, че падежният синкретизъм е
доста разпространен в чешкия език, като има най-голяма
реализация при склонението на модела stavení и също
така при склонението на прилагателните имена, найвече от женски род. Развоят
Виж примери 1. – 4.
на българския език е довел до
Запазили са се частично при
почти пълното изчезване на
местоименията, има остатъци
падежните форми6, но при
и от звателния падеж при някои
съществителни имена.
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останалите славянски езици падежите продължават да
се употребяват, въпреки че и при тях се наблюдава в
голяма степен наличието на падежен синкретизъм. При
съпоставка на използваните падежи в тях също може да се
установи наличието на голяма омонимия в окончанията.
Тъй като във всеки език има тенденция към опростяване,
нормално е и в чешкия да се наблюдава разширена употреба
на едни и същи окончания. Това обаче не дава основания да
се смята, че падежният синкретизъм в един момент ще
се разпространи в цялата парадигма на склоненията и ще
доведе до почти пълно изчезване на падежите, както това е
станало по-рано в българския език.
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Фразеологични единици с
компоненти jazyk/език в чешкия
и българския език
Красимира Сидерова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)
Названията на части на тялото (соматизмите) са често
срещани компоненти в състава на фразеологичните единици
(нататък ФЕ). В съвременния чешки език според данните,
посочени от Ева Мърхачова в предговора към речника Názvy
časti lidského těla v české frazeologii a idiomatice (Мърхачова
2000: 8), най-многочислени са ФЕ с компоненти ruka (ръка –
170), hlava (глава – 169), oko (око – 138), srdce (сърце –
84), noha (крак – 70) и др. Има обаче и такива названия
на части на човешкото тяло, които в по-малка степен
участват в състава на чешките ФЕ. Такива са например
loket (лакът – 6), střevo (черво – 4), žebro (ребро – 2), tepna
(артерия – 1) и др. Има и редица соматизми, които не
присъстват в състава на ФЕ, например děloha (матка),
chodidlo (стъпало) и др. Подобни конкретни количествени
данни за БЕ в българските фразеографски източници
липсват. Но прегледът на отразените в тях ФЕ показва, че
най-многочислени се явяват тези с компоненти глава, око,
уста, крак, ръка, нос, ухо и т.н. Тоест най-често срещаните
соматизми в състава на ФЕ са идентични и за двата езика.
Части на тялото като глава, ръка, око, ухо, уста, крак са
свързани с основни дейности в ежедневието на човека
(мислене, ходене, говорене, сетивно възприемане и т.н.).
Затова ФЕ, включващи в състава си техните названия, са
най-често срещани.
Тук ще спра вниманието си само върху ФЕ с компоненти
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jazyk/език в чешкия и българския език. На базата на
междуезикова съпоставка ще разгледам типовете
еквиваленти между изследваните ФЕ. За целта найнапред ще характеризирам чешките и българските ФЕ в
структурен и семантичен аспект, а след това ще проследя
междуезиковите прилики и разлики по отношение на тези
два аспекта. При разграничаването на еквивалентите ще
изхождам от класификацията на Мокиенко, Степанова
и Малински, предложена в тяхната разработка „Русская
фразеология для чехов” (Мокиенко и др. 1995: 25–47).
Ексцерпцията на разглеждания езиков материал, обхващащ
37 чешки и 43 български ФЕ, е осъществена въз основа на
чешкия речник Názvy časti lidského těla v české frazeologii a
idiomatice на Ева Мърхачова (Мърхачова 2000) и Фразеологичен
синонимен речник на българския език на Ани Нанова (Нанова
2005). От ексцерпирания езиков материал са изключени,
от една страна, пословиците, а от друга – диалектните и
остарелите ФЕ, т.е. съпоставката обхваща актуалните
общоупотребими единици с цел да се установят
съответствия на синхронно равнище.
Структурна характеристика на ФЕ с компоненти
jazyk/език в БЕ и ЧЕ. ФЕ с компонент jazyk/език
принадлежат към глаголния структурен тип. При този
вид ФЕ граматически определящо значение има глаголът.
В изречение те изпълняват функция на сказуемо. Найчесто представляват обектни словосъчетания, напр.
mlít jazykem ‘прекалено много говоря’, rozvázat někomu
jazyk ‘принуждавам някого насила да говори’, šlapat si
na jazyk ‘фъфля’, kousnout se do jazyka ‘спирам да говоря’
и отрязвам си езика, развързвам език, тежи ми на езика,
виси ми на езика и др. Като специфична група тук се
очертават ФЕ със структура mít/имам + прилагателно
име + съществително име, напр. mít mlsný jazyk ‘лаком,
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чревоугодник съм’, mít ostrý jazyk ‘свадлив, устат, неучтив
съм спрямо околните’, mít zlý jazyk ‘язвителен, злонамерен
съм’ и имам остър език, имам змийски език, имам дълъг език.
Освен това в двата езика се срещат и ФЕ, представляващи
предикативни словосъчетания, напр. plete se mu jazyk,
rozvázal se mu jazyk и езикът ми се преплита, не ми спира
езикът, сърби ме езикът.
Структурните особености на ФЕ засягат и измененията
в тяхната форма. В случаите, когато структурните
модификации не засягат семантико-граматичните качества
на ФЕ, налице е вариантност. В зависимост от начините,
по които се реализират измененията в материалния състав
на ФЕ, разграничаваме, следвайки К. Ничева (Ничева 1987:
141), формална и лексикална вариантност. Тук ще обърнем
внимание само на лексикалната вариантност, засягаща
компонентите jazyk/език, които могат да бъдат заменени
с друг соматичен компонент. Вариращите соматизми
кореспондират помежду си в мотивационно отношение. В
чешките ФЕ компонентът jazyk варира със соматизмите
pusa, huba (експр. уста), rty (устни), ústa (уста), напр.
dát si pozor na jazyk/na hubu/na pusu/na ústa ‘предпазлив
съм в това, което говоря’; kousnout se do jazyka/do rtů
‘преставам да говоря неуместно’ и др. В българските ФЕ
вариращите соматизми са уста, устни, ум, пръст, напр.
върти ми се на езика/в устата; каквото ми дойде на езика/
устата/ума; не зная мярка на езика/устата си; вързан съм в
езика/в устата; прехапвам език/устни/пръст и др.
Семантична характеристика. ФЕ с компонент jazyk/
език най-често се отнасят до акта на говоренето,
като най-често характеризират начина на говорене или
състояние, свързано с говоренето, напр. plete se mu jazyk
‘говори неясно, трудно’; jazyk mu utíká před rozumem
‘говори необмислено’; rozvázal se mu jazyk ‘започна да
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говори, разприказва се’; kousnout se do jazyka ‘преставам
да говоря’ и не зная мярка на езика си; меля с езика си;
замръзва ми езика; отлепвам език; държа си езика зад зъбите.
В българския език има също ФЕ, които характеризират
душевно или физическо състояние или качества на човек,
напр. изплезвам език; изпотявам се под езика; давам си
слюнката под езика и др. В чешкия език се срещат единици,
свързани с хранене и апетит, напр. mít jazyk na vestě
‘изпитвам голяма жажда или апетит’; mít mlsný jazyk ‘лаком
съм, чревоугодник съм’; převalovat / válet na jazyku ‘ям или
пия бавно, наслаждавам се’.
Установяване на типовете еквивалентни отношения
в рамките на разглежданата група единици.
Междуезиковата еквивалентност предполага сходство
в семантичен, структурен и стилистичен аспект.
Наличието на различни типове еквиваленти отношения
се обуславя от това в каква степен и по какъв начин в
сравняваните единици са застъпени признаците, отнасящи
се към семантиката (пълно или частично сходство в
значенията и образа), структурата (еднакъв или различен
компонентен състав, съчетаемост) и стилистичната
принадлежност на ФЕ.
Пълни еквиваленти. Тук влизат ФЕ, които имат
сходство в значението, образността, структурата и
функционално-стилистичната принадлежност.
ЧЕ: držet jazyk za zuby >> БЕ: държа си езика зад зъбите
‘въздържам се да говоря, за да не кажа неща, които не
трябва’;
ЧЕ: srbí mě jazyk >> БЕ: сърби ме езикът ‘изпитвам силно
желание да кажа нещо, изкушавам се да говоря’;
ЧЕ: mít ostrý jazyk >> БЕ: имам остър език ‘рязък, злъчен,
хаплив съм в приказките си’;
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Частични еквиваленти. Като такива определям тези
ФЕ, които имат сходно значение, сходен или много близък
образ, но се отличават по отношение на структурата си,
стилистичната си принадлежност или съчетаемостта
(както на компонентите в рамките на ФЕ, така и на ФЕ
в изречение). Може да има и различия, произтичащи от
особености в граматичния строеж на съответния език:
ЧЕ: mluví/říká/plácá, co mu slina přinese na jazyk (букв.
говоря, каквото слюнката ми донесе на езика) >> БЕ: говоря,
каквото ми дойде/идва/падне/попадне на езика ‘без да мисля,
необмислено, прибързано говоря’ (частично различие в
образността);
ЧЕ: s jazykem na vestě někam doběhnout / něco dodělat
(букв. да дотичам някъде/да направя нещо с език на жилетката)
>> БЕ: изплезвам/изплезя език ‘върша нещо, като полагам
непосилни усилия и много се изморявам’ (частично различие
в образността).
Относителни еквиваленти. Характеризират се, от една
страна, с цялостно или частично сходство в значението,
а от друга – с цялостно или частично различие на образа,
с различна структура и стилистическа принадлежност.
Въз основа на тези особености и степента, в която те са
застъпени във ФЕ, ще отделя следните подтипове:
• ФЕ с частично или пълно различие на образа и
структурната реализация, но със сходство в значението.
ЧЕ: otírat si/otřít si o někoho jazyk (букв. избърсвам си,
изтривам си езика в някого) ‘одумвам, подигравам се,
укорявам някого’ >> БЕ: попадам/попадна на езика на някого
‘ставам обект на одумки, клюки, насмешки, укори’;
ЧЕ: mít na jazyku med a v srdci jed (букв. на езика си имам
мед, а в сърцето отрова) >> БЕ: едно ми <е> на езика, <а>
друго <ми е> на сърцето ‘неискрен, лицемерен съм и не говоря
това, което чувствам и мисля’;
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ЧЕ: pustit si/pouštět si jazyk na špacír (букв. пускам езика си на
разходка) >> БЕ: отвързвам си/отвържа си езика; развързвам/
развържа език<а си>; езикът ми се развързва / развърже
‘започвам да говоря много, разприказвам се, раздрънкам се’;
ЧЕ: jazyk mu utíká před rozumem (букв. езикът ми бяга пред
ума) >> БЕ: не зная мярка на езика си; дълъг ми е езикът;
имам дълъг език; не ми седи езикът зад зъбите ‘говоря много,
необмислено, без задръжки’;
• ФЕ, при които се наблюдава частично семантично
сходство. Наблюдават се близки (съпоставими) или
различни образи, а също и различна структура. Тук можем
да посочим няколко ФЕ, които имат семантично сходство
само по отношение на едно от значенията си, напр.
ЧЕ: mít to/něco na jazyku ‘зная нещо, но не мога в момента
да се сетя и да го кажа’ >> БЕ: <на върха> на езика ми е;
виси ми на езика; върти ми се на езика ‘1. зная нещо, но не
мога в момента да се сетя и да го кажа. 2. изкушавам се да
кажа нещо, но съзнателно го премълчавам’;
ЧЕ: kousnout se do jazyka ‘смая се, слисам се и преставам
да говоря’ >> БЕ: прехапвам <си> / прехапя <си> език<а>
‘1. занемявам от силна уплаха, смущение, притеснение,
учудване; стряскам се, слисвам се, смайвам се. 2. Съзнателно
спирам да говоря, за да не кажа нещо, което не трябва’.
Безеквивалентни ФЕ. Тук се включват чешките и
българските ФЕ от разглежданата група, които нямат
фразеологичен еквивалент, съдържащ компонента jazyk/език,
напр. за чешки sbíhají se mu sliny na jazyku ‘яде ми се нещо’,
mít mlsný jazyk ‘лаком, чревоугодник съм’, šlapat si na jazyk
‘фъфля’ и др., за български езикът ми хвана мазоли; давам
си/дам си слюнката под езика; отрязвам си/отрежа си езика;
връзвам/вържа езика на фльонга и др.
При установяването на различните типове еквивалентни
отношения става ясно, че приблизително половината ФЕ
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с компоненти jazyk/език от двата езика попадат в последната
група. Това са безеквивалентните ФЕ, тоест тези, които нямат
фразеологичен еквивалент, съдържащ компонент език в чешки и
български. Сред разгледаните ФЕ еквивалентност е установена
при 21 от тях. Пълни еквиваленти имаме при 3 ФЕ, частични
при 6 ФЕ, а относителни при 12 ФЕ. От тези стойности можем
да заключим, че различията при ФЕ в ЧЕ и БЕ с компонент jazyk/
език имат лек превес над сходствата по посочените признаци.
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Чешкият патриарх
на българската ботаника
àðõèâ

Александра Трифонова

З

а ролята на чехите в развитието на българската
наука, просвета и образование след Освобождението
са изписани множество страници, до голяма степен е
осветлен и техният принос в българския обществен
живот изобщо, продължават да излизат и нови разкрития
за българско-чешки връзки. Така е и в случая с проф.
Йозеф Веленовски, големият чешки учен, посветил се на
изучаването на природата, в голяма степен допринесъл
и за развитието на българската ботаника. Макар и да
е известно име в историята на общуването между
двата народа, все пак няма да е излишно накратко да
припомним някои ключови факти от биографията
му, преди да запознаем читателите със съхранявани в
Софийския държавен архив (СДА) документи, свързани с
провъзгласяването му за почетен доктор на Софийския
университет през 1939 г.
Бъдещият известен не само в Чехия, а и далеч зад пределите
є ботаник, философ и общественик Йозеф Веленовски е
роден на 22 април 1858 г. в село Чеканице край град Блатна
(Южна Чехия) в многолюдно семейство, в което освен
него се отглеждат още девет деца. След завършване на
гимназиалното си образование в град Писек взима решение
да изучава природни науки, макар че по същото време не
е далеч и от мисълта да се посвети на свещеническото
поприще. Надделява първото намерение и от 1877 до 1883 г.
Веленовски е студент по ботаника и философия в Карловия
университет в Прага. Сред учителите, изиграли особено
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значима роля за по-нататъшното му професионално
ориентиране и реализиране, са такива важни за чешката
наука имена като професор Антонин Фрич (бележит
природоизпитател, геолог и палеонтолог), поверил през
1879 г. на Веленовски грижите за сбирките от фосили в
Кралския чешки музей, и видния ботаник професор Ладислав
Челаковски1, чийто асистент бъдещият учен става през
1883 г. Стъпка по стъпка академичното развитие на
Веленовски намира и съответното институционално
отражение: през 1884 г. полага докторски изпит, година покъсно се хабилитира, през 1892 г. вече е извънреден професор
по фитопалеонтология и специална ботаника, редовен
професор става шест години по-късно. От 1902 г., когато
умира учителят му проф. Ладислав Челаковски, Веленовски
е директор на Ботаническия институт и Ботаническата
градина при Карловия университет в Прага, длъжност,
която заема до пенсионирането си през 1927 г.

1

Със солидното си научно творчество (над 250 труда)
Веленовски оставя трайна диря в развитието на чешката
ботаника и различните є направления, голяма част от
съчиненията му се превръщат в необходимо помагало при
работата на редица европейски и световни учени. Той е
един от създателите на морфологичната и систематична
школа в чешката ботаника. Сред най-важните му
трудове, запазили научното си значение доста дълго
време след излизането си, трябва да посочим Die Flora
der bohmischen Kreideformation в 4 тома, илюстрованото
издание (в съавторство с Л. Виниклар) и Flora cretacea
Bohemiae, посветени на чешката флора през кредния период,
Сравнителна морфология на
Ладислав Челаковски (1834–1902)
е син на видния чешки поет,
растенията (на чешки и немски
преводач, литературен критик и
език), Чешките мъхове, Чешките
учен от периода на Възраждането
Франтишек Ладислав Челаковски. – гъби. Безспорно заслужаващ
Бел. съст.
уважение факт е, че големият
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учен продължава да пише и да издава почти до самия си
край (умира на 91-годишна възраст в Прага на 7 май 1949 г.),
през 1947 г. излиза последното му съчинение – по микология
(Novitates Mycologicae novissime). Би било интересно да
отбележим, че стойността на съчиненията на Веленовски
нараства и от това, че в тях авторът е намерил
приложение не само на постоянството и упоритостта си
в научните дирения, но и на художническия си талант.
В сянка остава друг дял от творческата дейност на
проф. Веленовски – съчиненията на философска, културна
и обществено-политическа тематика, които и до днес
будят противоречиви впечатления у читателите. Тук ще
споменем двутомната Природна философия, Литературни
студии, Картинки и др.
И не на последно място при очертаването на житейския
и професионален път на Йозеф Веленовски трябва да
изтъкнем и неговото езиково майсторство, което
проличава именно в литературните и философските
му работи, писани на красив чешки език от епохата на
възраждането.

2

Името на видния чешки учен е записано завинаги и в
историята както на българската ботаника, така и на
научните контакти между българи и чехи въобще. Корените
на интереса му към България и българите трябва да се
търсят още в ученическите му години в гимназията в гр.
Писек, където учат и българи,
В „Български дневник” в бележките един от които е бележитият
си за 26 юли/7 август 1884 г.
впоследствие български ботаник
Константин Иречек отбелязва,
Иван Урумов. Началото на
че повикването на Веленовски
като специалист по ботаника се
дейността на Веленовски,
разминало. – Иречек, К. Български
свързана с изучаването на
дневник. Т. II. От 27 окт. 1881
българската флора, е поставено
до 26 окт. 1884 г. Пловдив-София,
1932, с. 526.
през 1884 г.2, когато въз основа
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на материали, събрани от българския му приятел от Прага
Анани Явашов3, той публикува първото си изследване – Ein
Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen flora (излязло във Виена). Това
се оказва и импулсът, който подтиква чешкия ботаник през
1885 г. да предприеме първото си пътуване из България и
лично да събере флористични материали от посетените
места – Русе, Варна, Разград, Търново, Ловеч, София, Витоша,
Петрохан, Лом. Веленовски се връща в страната ни още
пет пъти – през 1887, 1889, 1893, 1896 и 1897 г., като
обхожда Западна и Югозападна България (Петрохан, Витоша,
Осоговската и Конявската планина), както и южните
български земи (Бургас, Сливен, Асеновград, Пазарджик).
Втория път е съпроводен от приятеля си Карел Вандас,
третото пътуване, осъществено заедно с големия чешки
геолог и археолог и приятел на България Херменегилд
Шкорпил, освен преките занимания с българската флора
му донася и запознанство със сънародника му Вацлав
Стршибърни – ботаник и учител в прословутото
земеделско училище в Садово, също оставил незаличима
следа в историята на българско-чешката взаимност след
Освобождението. Заедно с Шкорпил и Стршибърни,
които охотно се залавят да събират растения за българския
хербарий на Веленовски, броят на помощниците му в
България достига 16 души. Изпод перото на авторитетния
чешки природоизпитател
Анани Явашов (1855–1934) е
се появяват общо 46 научни
ботаник и археолог, автор на
първия флористичен труд, написан изследвания, посветени на
на български език „Принос за
българската флора, връхната
опазване на българската флора”,
негови внуци са актьорът Анани
точка на които представлява
Явашев и художникът Христо
Flora bulgarica. Descriptio et
Явашев – Кристо. Повече за него
enumeration systematica plantarum
вж.: Станев, Ст. Малко познати
имена от българската ботаника.
vascularium in Principatu Bulgariae
София: АИ „Марин Дринов” –
sponte nascentium, излязла през
Издателство „Пенсофт”, 2001. –
1891 г. в Прага, и допълнението
Бел. съст.
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към „Флората на България” – Supрlementum I, публикувано
седем години по-късно. Близо 40-годишните проучвания
на Веленовски върху растителните видове в България
приключват с обнародването през 1922 г. на Reliquae
Mrkvičkanae, където са представени флористични материали
от Македония, събрани от художника Иван Мърквичка по
време на Първата световна война (или от сина му, загинал
на фронта като офицер от българската армия?), както и от
Пловдивско.
На мащабната събирателска, откривателска и описателна
работа (във Flora bulgarica и Supplementum са представени
общо 2887 вида растения в България), която Веленовски
извършва във връзка с проучването на българската флора,
може да се даде кратка и еднозначна оценка – безспорно
безценен труд, полагащ началото на системни научни
занимания по ботаника у нас и очертаващ пътя, по
който трябва да поемат българските специалисти
природоизпитатели, труд, служещ за пример и днес.
Или ако си послужим с думите на чешкия ботаник проф.
Франтишек Антонин Новак – „В днешно време, когато
България може да се гордее с редица свои знаменити
ботаници, делото на Веленовски остава като поставящо
основите”4.
България отдава дължимото на заслугите на проф.
Веленовски – след доклад на бележития български ботаник
и общественик Андрей Тошев в началото на 1904 г. той
е избран за чуждестранен член на Българската академия на
науките. Носител е и на високо отличие, присъдено му от
българското правителство – ордена „Свети Александър”.
4

Цит. по: Петрова, А. Проф.
Йозеф Веленовски и ролята му в
българската ботаника. – Природа,
1996, № 4, с. 62–63.

Във връзка с предстоящото
тържествено отбелязване на
50-годишнината на Софийския
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университет авторитетният наш учен – специалист в
областта на общата ботаника проф. Никола Арнаудов
с доклад, чийто текст поместваме по-долу, предлага
Веленовски да бъде провъзгласен за почетен доктор на
първото българско висше училище. Предвидено е това
да стане по време на празненствата през май 1939 г.
Веленовски не присъства лично, но изпраща до Академичния
съвет поздравително писмо, което безспорно заема важно
място в богатата на примери история на сърдечни
взаимоотношения между българи и чехи. Освен че е
проникнато (колкото и превъзнесено да прозвучи тази
дума) с любов към България и българското – чувство,
изразявано от Веленовски и по много други поводи
(„Обичах винаги не само прекрасната българска флора, но
и мъжествения и храбър български народ, когото навярно
очаква щастливо и в историята на човечеството
ведрено бъдеще” – 1904 г.5), това писмо е интересно
за нас и в друг план. Тук проличават някои основни
обществено-политически възгледи на авторитетния
чешки изследовател, намерили широк израз в неговите
съчинения „Литературни студии”, „Картинки” и др.: за
Веленовски начинът за съхраняване на самостоятелността
на един народ се крие единствено в патриотизма, той
яростно отрича проявите на интернационализъм и
космополитизъм; горещ противник е на съветския
режим, за него той е „кървава тирания”; използването на
природните богатства, с които България е щедро надарена,
ще допринесе за нейния икономически просперитет (една
от основните му тези е, че „не машините, а земята ще
изхрани хората”).

5

Пак там (цитат), с. 56.

136

àðõèâ
Правописът и пунктуацията в първия документ – доклада
на проф. Н. Г. Арнаудов с предложението за провъзгласяване
на проф. Й. Веленовски за почетен доктор на Софийския
университет – са приведени в съответствие с нормите
на съвременния български книжовен език. След текста на
доклада е поместен текстът на разчетеното от ръкописа
поздравително писмо на чешкия учен, придружава го превод
на български език. Накрая може да се види факсимилно
изображение на оригиналния документ.
Използвана литература
Китанов, Б. Загуби за науката (Йозеф Веленовски). Отделен
отпечатък от Известия на биологичните науки. БАН, с. 507–512.
Петрова, А. Проф. Йозеф Веленовски и ролята му в българската
ботаника. – Природа, 1996, № 4, с. 56–64.
Křivka, P. Josef Velenovský (1858–1949).
http://www.amabilis.cz/botanika/1-CLANKY-A-FOTOGALERIE/1CLANKY (26.12.2012).
Hoskovec, L. Homo botanicus: Josef Velenovský.
http://botany.cz/cs/velenovsky/ (26.12.2012).
http://abicko.avcr.cz/archiv/1999/6/obsah/josef-velenovsky-50.-vyrociumrti.html (26.12.2012)
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Доклад от проф. Н. Г. Арнаудов до
Академичния съвет на Софийския
университет с предложение за провъзгласяване
проф. д-р Жозеф (Йозеф) Веленовски за почетен
доктор
Д-р Жозеф Веленовски е известен ботаник, бивш професор
в пражкия чешки университет; със своите 80 години
(роден на 22. IV. 1858 г.) той е, тъй да се каже, патриарх на
чешките, а може би и на всички славянски ботаници.
Развил е извънредно плодовита дейност в различни клонове
на ботаниката, като между другото е написал е 3-томната
Vergleichende Morphologie der Pflanzen.
Скоро след освобождението на България Веленовски
е пътувал с научна цел из страната ни и оттогава
в продължение на около 40 години е изучавал
растителността на нашето отечество и публикувал
29 труда върху същата растителност. През 1891 г.
е издал на латински в един голям том своя блестящ
труд Flora bulgarica, последван в 1898 г. от един обемист
Supplementum. В тия книги Веленовски събра за пръв път в
едно цяло 2887 вида български растения, колкото вида си
остават приблизително и днес; между тях се намират и
десетки непознати по-рано за науката растения, които
той разпозна и описа за пръв път. Чрез тия съчинения
Веленовски направи достъпна за науката толкова богатата
на ендемични растения българска флора и улесни във
висша степен по-нататъшната работа преди всичко на
българските флористи, чиято деятелност се засилва едва
след публикуването на Flora bulgarica.
Научното дело на Веленовски е намерило отдавна
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признание в научния свят; от делото му нашироко се
възползваха и чуждите, но преимуществено българските
ботаници. И тъкмо за да засвидетелства признание
за научните му заслуги спрямо родната ни страна,
Българската академия на науките го е избрала своевременно
за свой член.
Считам, че г. проф. д-р Жозеф Веленовски ще бъде зачетен
достойно, ако Софийският университет го провъзгласи
при предстоящите празненства за доктор honoris causa.
С почит: /п/ проф. Н. Г. Арнаудов

София, декемврий 1938 г.
СДА, ф. 994К, оп. 2, а. е. 68, л. 92. Препис. Машинопис.

Писмо от проф. Й. Веленовски до Академическия
съвет на Софийския университет
Bratří Bulhaři!

Zasýlám srdečný pozdrav bratřím bulharským, shromážděným
dne 21. května 1939 v Sofii, aby oslavili 50leté trvaní university sv.
Klimenta Ochridského.
Hned první rok po vítězném skončení války ruskoturecké, v
níž národ bulharský osvobozen byl ze jiha tureckého, konal
jsem botanickou cestu po Bulharsku a viděl jsem kulturní stav
staletou porobou zuboženého národa. Nikdy bych byl netušil,
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že za necelých 100 roků se povznese duševně i hmotně k takové výši,
jako [jej] dnes celá Evropa zpatřuje. To je důkazem, že národ bulharský
je nejsvěžejší vetví slovanského plemene a že jistě v budoucnosti šťastně
přežije Slovanům nepříznivou dobu přítomnou. Jak se dnes věci mají,
zbudou snad jen na Balkáně čistí a svobodní Slované.
Proto s radostí vítám tento den, kdy Bulhaři za pouhých 50 roků
dosáhli výkveta vědy a vzdělání v takové kráse na universitě své. Také
Češi pomáhali Bulharům před 50 roky budovati školství a klásti první
základy vědy a umění (Jireček, Škorpil, Kolár, Šourek, Mrkvička). Dnes
mají Bulhaři již oné vlastní zdatné pracovníky ve všech oborech a
nepotřebují již cizí podpory.
Země bulharská je nejen krásná, ale obsahuje také mnoho přírodního
bohatství, jež zaručuje rozvoj hospodářský do budoucna a tím založení
blahobytu národa. Před dávnými staletími byli Bulhaři vedoucím
kmenem slovanským v Evropě, snad připadne mu tento úkol také v
nedaleké budoucnosti. Slované severní, tak jmenovitě polabští a baltičtí,
vyhynuli nesvorností a ochotným přijímáním západnické kultury,
kdežto balkanští Slované zachovali si svou národní kulturu i v dobách
nejtěžších, což bylo jejich záchranou. Národní cítění, úcta k vlastní
historii drží národ, nikoliv internationála. [Mají] tedy také Bulhaři
poučení, jak se chovati v budoucnosti.
Duch cara Osvoboditele s úsměvem spokojenosti hledí dnes na šťastný
národ v Sofii, ale s bolestí obrací zrak svůj k severu, kde úpí posud jeho
vlastní národ pod krvavou tyranií.
A protož k Vám, bratří, já [vetchý kmet] volám: zdatně pracujte dále a
nešetřte ani životů, budete-li nuceni hájiti svou svobodu a samostatnost.
V Mnichovicích, dne 14. května 1939.
Prof. J. Velenovský.
СДА, ф. 994К, оп. 2, а. е. 98, л. 49–50. Оригинал. Ръкопис. Чешки ез.
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Братя българи!

Изпращам сърдечни поздрави на братята българи, събрали се
на 21 май 1939 г. в София, за да честват 50-ата годишнина на
университета „Св. Климент Охридски”.
Още първите години след победоносния край на Руско-турската
война, която донесе освобождението на българския народ от
турско иго, извърших ботаническо пътешествие из България
и видях културното положение на измъчения от вековното
робство народ. Никога не съм предполагал, че за по-малко от
100 години този народ ще се издигне духовно и материално
на тази висота, на която го вижда днес цяла Европа. Това е
доказателство, че българският народ е най-свежата клонка от
славянското племе и че в бъдеще несъмнено благополучно ще
преживее сегашното неблагоприятно за славяните време. Както
се развиват днес нещата, може би само на Балканите ще останат
чисти и свободни славяни.
Затова с радост посрещам деня, в който българите само за 50
години достигат разцвет на науката и просветата в такъв
блясък в своя университет. Преди 50 години и чехите помагаха
на българите в изграждането на просветата и полагането на
основите на науката и изкуството (Иречек, Шкорпил, Шоурек,
Мърквичка). Днес българите имат свои собствени способни
труженици във всички области и нямат нужда от чужда
подкрепа.
Българската земя е не само красива, но има и много природни
богатства, които гарантират икономическото развитие
занапред и с това – обезпечаването на благополучието на
народа. Преди много векове българите са били водещото
славянско племе в Европа, може би в недалечно бъдеще също ще
поемат тази задача. Северните славяни, най-вече полабските
и прибалтийските, загинаха поради своята несговорност
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и охотното възприемане на западната култура, докато
балканските славяни запазват националната си култура и в найтежките времена, което е и тяхната защита. Народностното
чувство, уважението към собствената история държат народа,
а не интернационализмът. Тоест българите имат поука как да се
държат в бъдеще.
Духът на Царя Освободител с усмивка на задоволство гледа днес
на щастливия народ в София, но с болка обръща взора си на север,
където и досега собственият му народ стене под кървавата
тирания.
И затова аз, престарелият старец, ви призовавам, братя:
работете умело и по-нататък и не жалете дори и живота си, ако
бъдете принудени да защитавате своята свобода и независимост.

В Мниховице, 14 май 1939
Проф. Й. Веленовски
Превод от чешки Александра Трифонова
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Стихове от Борис Христов в
превод на Людмила Кроужилова
КОНЧЕ МОЕ
Добре живяхме, конче мое, но живота
за малко ни е даден – само да извикаш.
И днес ще трябва да се разделим, защото
очите ти се свършиха, нозете се изтриха.
Летеше твоя шал – препускаше душата
и подир тебе аз – едно сърце двуного...
А щом угаснеше деня, заспивахме в тревата,
избягали от хората, забравени от бога.
Но вятърът отново рог надува –
не знаехме юзда, не знаехме камшик какво е.
Целувам черния ти белег... и белия целувам –
нима ще ме оставиш, конче мое.
Да можех, бих ти дал от моите години.
Звънчета ще ти дам – да бъдеш цялото камбана.
Вземи балончето – сърцето му е синьо.
Дори часовника ти давам, само да останеш.
Но тръгваш ти – звънят копитата ти боси.
Прости ми, конче ненадминато!
Как страшно ще се вее твоят алаброс и
ще свети като слънце в гилотината.
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KONÍČKU MŮJ
Dobře nám bylo spolu, koníčku, však život není
delší než zvolání, jež trvá pouhou chvíli.
Dnes, koníčku, nám nadešel čas rozloučení:
oči ti osleply a nohy se ti unavily.
Letěl tvůj šál – tvá duše uháněla tryskem,
já, srdce dvounohé, jsem skokem letěl za ní...
Večer jsme spolu usínali na travnatém místě –
daleko od lidí a bohem nehledaní.
Vítr však znovu nadouvá svou polnici vší silou –
s uzdou a bičem jsme se my dva nikdy nesmířili.
Líbám tvou lysinu, tu černou... i tu bílou...
Opravdu mě tu necháš, koníčku můj milý?
Jak ti dát ze svých let, to kdybych jenom tušil!
Tady máš rolničky, ať se ti ve hlas zvonu sladí...
Vezmi si balónek – má jasně modrou duši!
I svoje hodinky ti dám, jen abys zůstal tady!
Ty ale odcházíš – tvůj dusot odeznívá...
Buď sbohem, koníčku! Byls jako žádný jiný.
Tak strašně bude šlehat ve větru tvá hříva
a bude plát – jak slunce před dopadem gilotiny.
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СВАТБАТА НА МАМА

Слезе от хълма и тръгна нанякъде –
потъна баща ми в тревите зелени.
Вече двайсет години аз го очаквам
и от двайсет години мама се жени.
Самотни и тъжни дохождат мъжете –
причесани меко, с походки красиви.
Говорят, сами си предлагат ръцете.
А тя и не иска да знае. Щастлива
излиза навън и се рови из двора,
ходи донякъде – с мляко се връща,
сяда на прага, с тишината говори...
Откакто я помня, все си е същата.
Но някой ден ще пристигне жениха
и ще приседнеме в стаята трима.
Тихо ще вият кларнетите, тихо
ще бъде в душите ни – ще мълчиме.
Трохите той ще реди, тя ще го гледа
Най-после ще заговорят за здравето.
Ще оживее нашата къшица бедна,
ще си тръгна тогава – ще ги оставя.
Ще поплаче на прага моята майка
и ще си легне бавно в нощта
до кроткото рамо на непознатия
и до сърцето на мъртвия ми баща.
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MAMINČINA SVATBA

Tatínek sestoupil s kopce a odešel někam –
nad hlavou se mu tam zavřela zelená tráva.
Bude to dvacet let, co na něj čekám a čekám,
bude to dvacet let, co se má maminka vdává.
V šviháckém účesu svátečním krokem jdou
samotní muži, již občas nám zaklepou u dveří.
Hladce a vybraně mluví, svou ruku jí nabídnou...
Líbivým řečem však maminka nevěří.
Vyjde ven, pustí se do práce na dvoře,
na chvíli zmizí a vrací se s bandaskou mléka,
usedne na prahu, s tichem tam hovoří...
Taková byla má maminka po celá léta.
Jednoho dne se však dočkáme ženicha,
v pokoji u stolu usednem všichni tři.
Klarinet tesklivě zaúpí do ticha,
ztichnou nám duše a nikomu nebude do řeči.
Drobečky seřadí host a má matka naň bude se dívat.
Nakonec přece jen dají se do řeči o zdraví...
Jakmile zdůvěrní světnice sirá,
vstanu a odejdu – ve dveřích oba je pozdravím.
Večer si maminka na prahu popláče smířeně,
v noci pak ulehne zvolna a krotce
k mužovu cizímu, mírnému rameni
a k srdci našeho mrtvého otce.
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САМОТНИЯТ ЧОВЕК

Той има белег на челото си и сяда винаги на края.
Дори когато е висок, самотният човек е малък.
Събира билки или пък с теслицата на спомените дяла,
остане ли без работа – и мъкне вехтото си одеяло.
Глава на кон в полето свети и самотният човек отива
да я погледа просто – не че иска тя да бъде с грива.
Докато другите крещят или говорят за изкуството,
самотният човек на масата лови мухите и ги пуска.
Но ако пише стихове, той непременно ще остави
една сълза в очите или драскотина в паметта ви...
Той има дом и топла супа, но е толкова затворен
животът му, изхвърлен като каса в дъното на коридора.
И тоя дом да се обърне с керемидите надолу,
той може пепел да яде, но няма да се моли.
В какъв ли огън е горял и под каква ютия –
за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш...
Тъй както си върви с петно на ризата си чиста,
самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като мънисто.
В едната си ръка той носи книга за душата болна,
а с другата самотният човек въженце стиска в джоба.
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SAMOTNÝ ČLOVĚK

Ocejchovala ho samota – ke všemu přihlíží zdáli.
Samotný člověk, a třeba i vysoký, vždycky je malý.
Léčivé bylinky trhá a sekyrkou vzpomínek teše.
Jakmile zůstane bez práce, sbírá pět švestek – a jde se.
V lukách se zabělá lebka a samotný člověk se dívá
na koňskou hlavu – a ani ji nemusí ovívat hříva.
Ostatní holdují umění, při tom se překřičet zkouší,
samotář pochytal na stole mouchy a teď je zas pouští.
Píše-li, píše však s jistotou: verše jak slzy vám skanou
do očí, ve vaší paměti navždycky vrypem se stanou...
Samotář střechu má nad hlavou, čeká ho polévka sytá,
on však jak bedna je, kopancem do kouta vbitá.
Kdyby se stalo a z domova zbyla jen ožehlá žebra,
popelem bude se živit. Ne, samotář nebude žebrat.
Peklem si prošel už v životě: kdybys ho ale chtěl poznat,
nejednu skleničku, člověče, musel bys vypít s ním do dna.
Jak tak jde, se skvrnou na čisté košili ulicí kráčí,
samotný člověk jak korálek najednou v davu se ztrácí.
V ruce má knihu, jíž léčí si duši svou sirou,
ve druhé samotář potají tenoučký provázek svírá.
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ДУХ

Докато чакам тялото да се насити
над блюдото с месо и чашата надвесен,
размахал над света невидими копита,
лети духът ми като някой вълк небесен.
Къде така в безкрая се катериш,
летецо горд, и в тъмнината виеш –
какво на друго място можеш да намериш,
ако не го съзираш покрай теб самия?
Но стъпил вече здраво на небето,
в дълбоката трева на звездните ливади,
достигна той кошарите, където
пасеше кротко божието стадо...
Вратата, паднала от хиляди години,
лежеше под една небесна вишня.
И се наведе моят дух да мине
оградата – с походката на хищник.
Почакай, вълк крилат, не влизай
в капана на познанието – ще те хване.
И зад стените му ти сам ще се изгризеш –
от тебе няма помен да остане.

150

àíòîëîãèÿ
DUCH
Zatímco čekám, až tělo se nasytí,
u sklenky vína a masem hlad tiším,
duch můj se nad světem rozhání kopyty,
jako vlk nebeský žene se výší.
Kam se to dereš, ty, dálkami zvábený
letče, že vytí tvé v temnotách sedá...
To, co jsi nenašel zde dole, na zemi,
jinde bys, věř mi to, nadarmo hledal.
On však už doletěl. Na nebi právě jde
lukami, na něž se rosa hvězd klade,
došel až k ohradě, za kterou pokojně
pase se nebeských oveček stádo.
Před věky musela zpuchřelá vrátka shnít,
pod jednou nebeskou višní teď leží.
Duch můj se přikrčil, chystá se přeskočit
ohradu – dravec se zapře jen stěží.
Křídlatý vlku, jen pomysli: Kam to jdeš?
Žízeň tě do pasti poznání vhání.
Budeš se hryzat, až k smrti se uhryžeš.
Nikdo si na tebe nevzdechne ani.
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Но кой да чуе в тая глуха бездна
между устата и ухото на човека.
Извил врата на агнеца божествен,
заслиза той по лунната пътека.
Видя го в тъмното и зарида овена,
след него жалостно и стадото заблея.
Заплака после цялата вселена
И кървави звезди покапаха от нея...
А долу на земята триеше муцуна
охраненото мое тяло и препило.
И върху масата, наместо златно руно
лежаха кости и ребра... и жили.
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Cožpak hlas překlene propastnou hlubinu
od úst až k uchu? Vlk neslyší. Nechce.
Krkem už zakroutil beránku božímu,
vrací se nazpátek po lunné stezce.
Ve tmě to uviděl beran a zavzlykal,
kvílelo stádo pro beránka svého,
vesmír se zachvíval v pláči, i vesmír lkal –
krvavé hvězdy se řinuly z něho...
A dole na zemi? Tělo mé ožralé,
přecpané hladí si břicho... Toť k zlosti!
O zlaté rouno šlo. Místo něj na stole
válí se chrupavky, šlachy a ...kosti.
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ХРИСТОВА ВЪЗРАСТ

Аз не познавам друг човек направен
така набързо – с толкова конци окърпен.
Дете на ангели, откърмено от дявол,
аз не познавам друг човек така объркан.
Тъй както котката, подушила гнездото,
безшумно по корем нагоре се изнизва,
аз изкачих дървото на живота –
видях, че няма нищо на върха, и слизам.
И ето ме сега – дивак учуден
от славата на своите дрънкулки,
не знам какви обувки трябва да обуя
и на коя врата в мъглата да почукам.
Дълбоко някъде в костта ми се укрива
желанието да опитам на богатия блюдата.
Но се срамувам от човека, който стрива
опечената чушка и се готви да обядва.
Обелих аз от себе си жената
като кора – с отсъствието да ми свети.
Да бъда квачката грижовна за децата
на моя брат – за тия две петлета.
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KRISTOVA LÉTA
Jiného neznám člověka, jenž byl by jako já
tak nakvap, ledabyle sdrátovaný nitěmi.
Já andělů jsem dítě, ďábel mě však odchoval –
jiného neznám člověka, jenž byl by stejně zmatený.
Jak kočka, která vyslídila hnízdo v temnotách
a po břiše se k němu souká vzhůru po kmeni,
vyšplhal jsem se na strom života –
nic jsem tam nenašel a lezu dolů, na zemi.
Jsem jako divoch, jenž se zdráhá uvěřit
slávě svých cetek, nechce se k ní znát.
Netuším, jaké boty na cestu si vzít,
u kterých dveří v mlze zaklepat.
Až někde na dně duše se mi ukrývá
chuť pojíst jednou vzácných krmí s boháči.
Stydím se ale: člověk sůl si sype na skývu,
sedá a obědvá. A musí mu to postačit.
Ženu jak kůru odloupl jsem od sebe,
jen ať mi nepřítomností svou posvítí!
Bratrovy děti – dva rarášky nezbedné –
pod svoje křídla hodlám vzít a chrániti.
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Единственото днес, което ми остава,
е да събличам болната душа от думи,
тъй както срамежливо панталона разкопчава
младежа, който е дошъл на плаж с костюма.
Но стиховете са отпадъците на живота –
какво ли ще ви кажат със беззъбите си устни.
А моя милост е слугата неподстриган, който
помита пода в храма на изкуството.
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Co jiného si dneska počít mám,
než svoji chorou duši ze slov vysvlékat
se stejným ostychem, s nímž kalhoty si rozpíná
mládenec, který přišel na pláž v obleku.
Však verše jsou jen odpad života. A tak co s tím
bezzubým, nemohoucím bájením?
Má maličkost je sluha zarostlý –
zametá smetí v chrámu umění.
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ЗНАК ОТ НЕБЕТО

Удуши ни дъжда и градушката смете
всичко живо – сви го на топка.
И видях как летеше и падна в полето
от лед издълбана главата на господ.
Докато светеше още в студеното пладне
челото му и димеше полека душата,
аз го взех на ръце – като агне,
и гласът ми потече сам в тишината:
„Кажи ми, Исусе, ти, който остави
юдейското стадо на хълма да плаче
и пусна след злия разбойник Варава
в рая да влизат деца и палачи,
защо от калта до небето разпъваш
човека и в звездния огън го пържиш,
а добрата вдовица земя си превърнал
в огромна сушилня за сълзи!...
Аз не съм ясновидец, но чувам
с ушите на моята българска кожа
тръбата на страшния съд да надуваш
и да опира в костта острието на ножа.
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ZNAMENÍ Z NEBE

Smetly nás deště a kroupy nás utloukly,
krajina do klubka smotaná smrští je hnána.
S kroupami spatřil jsem zapadnout do polí
do ledu vtisknutou podobu Pána.
V studeném poledni ještě mu svítilo
čelo a duše mu zlehounka dýmala v hrudi.
Beránka na ruce zvedl jsem unyle,
plynoucím hlasem svým ticho jsem vzbudil.
„Řekni mi, pročpak jsi zanechal, Pane náš,
židovské stádo své na vrchu – dodnes tam pláče,
jak to, že do ráje vstoupit směl Barabáš –
pustils tam s dětmi i katy a rváče,
řekni, proč na kříži, kterým je tento svět,
křižuješ člověka, ve hvězdném ohni ať hoří,
předobrou vdovu Zem necháváš vysoušet
po věky bezedná slzavá moře!
Já nejsem prorok a ani jím nechci být,
uši mé bulharské kůže však nadcházet cítí
poslední soud, slyší trouby tvé hlaholit –
dvanáctá odbíjí našemu bytí.
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Кажи ми защо като фокусник криеш
в джоба прокъсан на тъмната бездна
ръката, която се готви да стрие
кръвта ни на прах и оттук да изчезнем...”
Но господ погледна с окото си влажно
към хълма, където светеше кръста...
И докато мислеше какво да ми каже,
изтече на капки между моите пръсти.
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Řekni mi, proč jako kouzelník ukrýváš
v děravé kapse tmy, ve které vesmír se topí,
ruku, jež krev naši rozchvátí, Pane náš,
tak, aby po nás tu nezbylo stopy!“
Ježíš jen okem svým němým a slzícím
pohlédl ke kříži, jenž svítí vysoko v stráních.
A než si rozmyslel: říci – či neříci,
rozbředl ve trošku vody v mé dlani.
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КАМБАНА

На дълги въжета се спуска дъждът
и като клоун се мята по тревната черга.
Земята дими – отдолу картофите врат
и мъртвите сядат сега да вечерят.
Каква дисциплина и каква тишина –
на тяхната бедна трапеза лъжица не чуваш.
И само баща ми замислен седи настрана
и храни в черковна камбана своето куче.
С тая камбана аз го изпратих, когато
в края на селото няколко старци го скриха.
Това е камбаната с божия глас, на която
аз се лутам сега да намеря езика.
Но нека не стигаме никога, моя надеждо гълъбице проскубана, до площада с трохите.
Не ходи у дома на човека със жезъла,
на щастливите гълъби с тяхното общо корито.
А с врабчетата дрипави, ако нещо остане,
подели – и се дръж до последния нокът...
Докато не запеят отново език и камбаната
и не паднем в устата на старата котка.
Пак ще вали над света – есента ще дими,
когато дъждът по въжетата дълги ни спусне
на трапезата вечна, пред която баща ми седи...
И вкусна ще бъде тогава нашата супа.
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ZVON

Po dlouhých provazech se spouští liják dolů,
jak šašek metá v trávě salta, co má síly.
Ze země stoupá kouř a k chudobnému stolu
usedli mrtví – brambory se dovařily.
U stolu vládne disciplína nevídaná –
ticho, jež nenaruší cinkot lžic či slova...
Jen tatínek tam sedí zamyšleně stranou,
v kostelním zvonu podal žrádlo svému psovi.
S tím zvonem provázel jsem otce ke hřbitovu
na konci vsi, kde starců několik ho skrylo...
Ten zvon má boží hlas a rozezní se znovu –
vždyť kudy chodím, hledám srdce, jež v něm bilo.
Má naději, ty holubice oškubaná,
buď raděj o hladu než z milodarů sytá,
člověku s žezlem vyhni se, i domu pána,
kde šťastní holubi se činí u koryta.
S chuďasy vrabčáky se poděl o to málo,
co najdete - a drž se, neuhýbej z místa...
Neslyšíš? Ve zvonu se srdce rozhoupalo
a stará kočka číhá – ke skoku se chystá...
Zas bude pršet – kouřem zahalí se země,
až déšť nás po provazech dlouhých spustí dolů
k věčnému stolu, kde si k otci přisedneme.
Tehdy si na polévce pochutnáme spolu.
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ВЕЧЕРЕН ТРОМПЕТ

Върти ни живота под жаркото слънце
и трием нозе от горещия камък...
Но щом вечерта от небето се спусне
ще взема тромпета и ще седна на прага.
Стига край тия стени съм се лутал
като звън на пробита камбана.
Трябва да свиря, трябва да срутя
тишината – само викът да остане.
Искам да гръмне горещия вятър
и докрай да отвори вратите.
Искам да тръгне отново земята
след кръстоносния марш на щурците.
Искам бодливата тел пред дома ви
с моята песен да скъсам.
Искам съседа, който се прави
на глух, да възвърне слуха си.
Искам да върже своите пръсти
крадецът, сърце да си купи пазача.
Искам да капна от моите сълзи
в окото, което ръждясва.
Искам отново при нас да се върне
панаирът – прахта да издуха.
Искам от смях да умре и от гъдел
този, който умира от скука.
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VEČERNÍ TRUBKA
Pod žhavým sluncem se celé dny vlečem,
po prašných cestách se ploužíme s námahou.
Jakmile jednou však nadejde večer,
vezmu svou trubku a usednu na prahu.
Hlas zvonu puklého po léta byl jsem,
po léta bloudil jsem v sevření hluchých zdí.
Dnes musím hrát, hrát a setřást svou tíseň,
rozrazit ticho a ve vás se rozeznít.
Jak bych chtěl přivolat palčivý vítr –
ospalé dveře ať zotvírá dokořán!
Do kroků krajiny znavené, zbité
pochody cvrčků by zazněly ze všech stran.
Ostnatý drát, jenž vás před světem chrání,
písní svou večerní s plotů tak rád bych rval!
Přál bych si, aby už zanechal lhaní
soused, jenž přede mnou hluchotu předstírá.
Každý krok stranou ať zloděje mrzí,
hlídač ať přimhouří oko, ač o něm ví.
Nezištně přál bych si kápnout své slzy
do oka, které už dlouhý čas rezaví.
Kolotoč na návsi ať se zas točí,
ať odtud vymete smetí a všechen prach.
Ať slzy smíchu zas vytrysknou z očí,
jež dlouho znaly jen čekání, nudu, strach.
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Искам над мъртвите като на стража
до сутринта да стоиме.
Искам на всички заспали да кажа
че има време да се наспиме...
Трябва да свиря в глухата вечер,
докато не дочуя към мене да иде
гласът на хиляда тромпета далечни.
Или на някой архангел невидим.
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Na mrtvé bychom dnes vzpomenout měli,
stát u nich na stráži, než vstane nový den.
Vězte, vy znavení, kteří jste bděli:
krásně se vyspíme, čeká nás dlouhý sen.
Budu hrát, musím hrát, jakkoli malý,
a dlouho – aby snad výkřik můj nedozněl
dřív, než jej zobjímá hlas trubek v dáli.
Nebo hlas, jímž volá nezřený archanděl.
Z bulharštiny přeložila Ludmila Kroužilová
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Неуморен посланик на чешката
и словашката литература
þáèëåé

Янко Бъчваров

Д

имитър Стефанов, един от първите българи,
завършили чешка и българска филология в Карловия
университет след Втората световна война, навърши
достолепните осемдесет години. Юбилеят го заварва в
разцвета на творческите му сили – и през последните
години той неизменно издава минимум две-три нови книги
годишно, с оригинална или преводна поезия.
Още през 1957 година, 25-годишен, Димитър Стефанов
издава първата си стихосбирка. По негово признание
първите му опити в поезията са най-силно повлияни от
Атанас Смирнов и Атанас Далчев. И оттогава досега –
25 книги с поезия за възрастни, 10 – със стихотворения
и поеми за деца; десетина негови книги са публикувани в
превод в чужбина (в Чехия, Словакия, Сърбия, Македония,
Англия), а отделни негови творби са преведени в много
европейски страни, в САЩ, Индия, Япония, на повече
от двайсет езика. Но още по-внушителен е броят на
преведените от него 70 книги главно на чешки и словашки
автори – класическа и съвременна поезия (сред тях – седем
антологии), разкази, повести и новели, романи, а също
стихотворения, повести и приказки за деца; освен от
тези два основни езика той е превеждал от руски, сръбски,
старофренски, хинди, японски и немски език.
Сред тези близо 100 издадени книги се открояват и
някои необичайни и твърде оригинални тематични и
формални търсения и находки. От края на 70-те години
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нашият юбиляр насочва усилията си към рядко срещания
в българската поезия жанр на сонета и с респектиращо
постоянство издава няколко стихосбирки само със сонети;
писани в продължение на 25 години, броят им надхвърля
няколко стотици.
От 1988 г. Димитър Стефанов става пионер и в една
нова за българската литература стихотворна форма –
японското хайку. И в тази област той работи упорито,
последователно и методично – създава 366 хайку (по едно
за всеки ден от годината), като с личния си творчески
пример, с нововъведената рубрика „Хайку” във в.
„Литературен форум”, която ръководи, и със съставената
от него антология на българските автори на хайку
поезия има най-голяма заслуга за популяризирането на този
екзотичен жанр.
Неслучайно и няколко от неговите книги за деца са
отличени с литературни награди като най-добро
постижение в жанра за съответната година. Но
и в тази област поетът проявява афинитет към
нестандартното – стихосбирката му „Врабче в
Балчикчирик” например съдържа нонсенсови стихотворения
(небивалици за деца и за възрастни) – нещо непознато в
българската детска поезия.
И като преводач Димитър Стефанов е не само
изключително продуктивен, но проявява и усет за
истинските върхове в поезията на другите народи, за
непреходните ценности в световната литературна
съкровищница. Той участва в превода на избрана поезия от
бъдещия Нобелов лауреат Ярослав Сайферт (българското
издание през 1968 г. е първото му представяне в чужбина).
Издава в превод от старофренски романа в стихове на
Кретиен дьо Троа „Рицаря на каруцата”. Но в още позначим литературен факт се превръща неговият превод
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от старочешки на стихотворните сатири от XIV век
„Съблазнителката и нейното куче” – чешки поетични
творби, изпреварили ренесансовата поезия в други
европейски страни, непревеждани и досега на други езици.
И в оригиналните, и в преводните си творби Димитър
Стефанов проявява остра наблюдателност, силно развит
усет за детайла, но в тях на всяка крачка откриваме
и остроумни, неочаквани, изненадващи хрумвания и
находки. Такива са и много от заглавията на неговите
книги: „111 сонета” (асоциация с площта на България),
„Всекидневни сонети”, „Малка звездна музика. 101 словашки
стихотворения”, „Истината с прекрасно дълги крака”
(девет словашки поети), „Тръпно битие”…
Но художествените търсения на поета намират израз
и в още един трудно определим жанр – съдържанието на
двете си книги „Несъответствия“ и „Очертания на мига”
авторът определя по следния начин: есета, приписки,
бележки, размисли, миниатюри, критически погледи,
иронии, реплики, изповедни страници… В тези книги се
усеща благотворното влияние на Далчевите „Фрагменти”,
но в тях се съдържат и много съкровени мисли и
наблюдения на самия Димитър Стефанов. По думите на
проф. Иван Славов тук откриваме характерната за автора
сдържаност, присвит поглед към света, непримиримост
към фалша, резервираност към прекалено „красивите”
стихове и преклонение пред култивираната естественост.
Будната, неспокойна мисъл на поета разкрива неговата
честна, безкомпромисна гражданска позиция по много
въпроси на нашето време, позиция, която е отстоявал
винаги, и в трудни времена, такава, каквато я познавам от
многобройните ни разговори на най-различни теми.
В поместените в двете книги текстове, по-пространни
или по-кратки, някои лаконични като сентенции,

170

þáèëåé
във всички неизменно се съдържа някакво прозрение,
изненадващо наблюдение, мъдро обобщение.
Както поетичните, така и прозаичните текстове
(оригинални или преводни) на Димитър Стефанов са
написани пестеливо, с много неочаквани метафори и
сравнения, със свежи рими и изобилни позабравени (и
често вече непознати) думи: поминувам, клинкам, закнижа
(прозорец), загърля, орис, несрета, мъгловит, челичен, ширинè –
висинè, калеври, двери, (белогриво) хергеле, губер, салеп, дувар,
хромел, ледунка, скоруша, колендро, поветица, подрумниче, седефче,
близалце, гръмотрън, чашкодрен, пача трева, комай, невям,
досами, татък, навремени. И още, и още… Речниковият
запас на поета е наистина внушителен – много от тези
думи той помни още от детството и юношеството
си, от контакта си с живата народна реч в родното
подбалканско село Денчевци, където и досега стои дядовата
му къща – неговото убежище, в което той се връща при
всяка възможност да избяга от стреса на изнервящия шумен
и пренаселен град. Връзката му с родния край, с природата
всеки път го зарежда с енергия, с нови впечатления и
преживявания; там той се разтоварва и черпи сили за нови
творби. Това е източникът и на неговото отношение към
езика. Ето каква е неговата позиция: „Хайде сега ние с вас
към всички ония безкрайно важни купешки думи без вкус
и мирис, с които са набъкани вестници и списания [...], да
запомним и една нова, а всъщност отколешна българска
дума грозденица, която има сладко-възкисел и студено-резлив
вкус на зима”.
В този далече неизчерпателен преглед на творческите
постижения на Димитър Стефанов все пак е резонно
да се запитаме на какво се дължи неговата невероятна
продуктивност. Корените є се крият още в солидната
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филологическа подготовка, получена по време на следването
му в Прага. Още тогава той натрупва задълбочена и
широка обща култура, сериозни познания по теория
на литературата, усвоява стабилно чешкия (покъсно – и словашкия) език, придобива навика системно и
добросъвестно да се труди, а наред с това – внимателно
да наблюдава и изучава чуждата история, култура и
манталитет, да ги сравнява с родните и да ги подлага на
трезва, обективна и рационална преценка. Впоследствие
това му помага да открие и представи на българския
читател много от най-ярките и значими чешки (и
словашки) творци. А привидната лекота, с която
претворява поезията на чуждите поети, не е толкова
резултат от натрупаната с годините рутина и не само
от неговия работохолизъм. Според мене обяснението е
преди всичко в сериозната му литературна подготовка,
професионалното отношение към поредната задача и
строгата дисциплина на творческия процес. И разбира се, в
дарбата да мисли нестандартно и да облича мислите си в
ярки образи.
Бих искал да отбележа поне бегло и заслугите на
Димитър Стефанов като учредител и член на първото
ръководство на Бохемия клуб, а също като учредител и
първи председател на клуба „Про Словакия”. Тези негови
дейности закономерно кореспондират с избраната мисия
да популяризира чешката и словашката литература в
България – мисия, на която той е посветил повече от
половин век интензивна творческа работа.
Заслугите му са подобаващо оценени с редица български
и чуждестранни награди – националната награда за
литература „Рачо Стоянов”, наградата на Съюза на
преводачите в България за цялостна преводаческа дейност,
чешката литературна награда „Петър Безруч”, двукратно –
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словашката награда „П. О. Хвездослав”; избран е за почетен
доктор по литература на Световната академия за
изкуство и култура (World Academy for Art and Culture –
WAAC).
Осемдесетгодишният юбилей на поета и преводача
Димитър Стефанов го застига в добра кондиция и сред
много нови творчески планове. Да му пожелаем да се радва
още дълги години на добро здраве, за да успее да запълни
оставащите (благодарение на него) все по-малко бели
петна върху българската карта на чешката и словашката
литература, както и за да създаде нови свои ярки поетични
и есеистични творби1.

1

Стихове от Димитър Стефанов
в оригинал и преведени на чешки
език от Людмила Кроужилова
представя рубриката Антология
в брой 4 за 2008 г. на сп. Homo
bohemicus. – Бел. съст.
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Проф. Иван Куцаров на 70 години
Лилия Иванова

П

роф. дфн Иван Куцаров е изтъкнат български
лингвист, допринесъл много за развитието на
българистиката и славистиката с многобройните си
изследвания, белязани от широка тематична насоченост и
научна дълбочина. Освен с езиковедските си приноси проф.
дфн Иван Куцаров е известен и с административните и
ръководните си умения, а също и с активната си дейност в
сферата на висшето образование.
Както научната, така и ръководната дейност на проф.
дфн Иван Куцаров са свързани най-силно с ПУ „Паисий
Хилендарски”. От 1984 до 2002 г. той е ръководител на
Катедрата по български език; бил е декан на Филологопедагогическия факултет, заместник-декан и дългогодишен
декан на Филологическия факултет; заместник-ректор по
учебната дейност, а в периода 2003–2011 г. е ректор на
Пловдивския университет.
През последните години проф. дфн Иван Куцаров е бил
заместник-председател на ЦС на Съюза на българистите;
председател на Комисията по българистика при
Министерството на образованието и науката; член на
Президиума на Висшата атестационна комисия (ВАК), член
на Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК.
Безспорно признание за неговия авторитет е и участието
му в Комисията по граматичен анализ към Международния
комитет на славистите.
Иван Куцаров е роден на 04.02.1942 г. в гр. Бургас. През
1967 г. завършва висше образование в СУ „Св. Климент
Охридски”, специалност „Славянска филология” с профил
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чешки език. След това работи като преподавател по
съвременен български език в Полувисшия институт за
детски и начални учители в Бургас, а през 1972 г. става
аспирант към Катедрата по славянско езикознание
в Софийския университет, където разработва
кандидатската си дисертация, посветена на едно от найинтересните и дискусионни явления в българския език –
преизказността, и на преизказването в славянските езици
(Явлението преизказност и преизказването в славянските
езици, 1977). През 1974 г. Ив. Куцаров постъпва на работа
като редовен асистент по съвременен български език
в ПУ „Паисий Хилендарски”. Едновременно с това
започва да води лекции и упражнения по сравнителна
граматика на славянските езици. След като през 1981 г.
се хабилитира като доцент, Ив. Куцаров започва да
води и лекции по дисциплината Увод в славянската
филология. Той е автор на първия и единствен досега
у нас университетски учебник по тази дисциплина
(Увод в славянската филология. Езиковедска славистика. Ч.
І, 1980). В периода между 1978 и 1990 г. Иван Куцаров
чете лекции по дисциплините Сравнителна граматика
на славянските езици и Увод в славянската филология
в Софийския университет, а от 1992 до 1996 г.
във Великотърновския университет. От 1990 г. е
лектор по съвременен български език във филиалите
на Пловдивския университет в Кърджали и Бургас.
Инициатор е за разкриването на филологически
специалности и е първият декан на Филологическия
факултет към Бургаския свободен университет. През
1992 г. защитава дисертация за научната степен
доктор на филологическите науки на тема Конклузивът
в славянските езици, а от 1995 г. е професор. Днес проф.
дфн Ив. Куцаров също така преподава във Факултета
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по обществени науки на Университета „Проф. д-р Асен
Златаров“ в Бургас.
Иван Куцаров е един от изследователите, положили
основите на изучаването на проблеми като
преизказността и конклузива и начините за изразяването
им в славянските езици, където липсват граматикализирани
средства за предаването на тези значения (вж. напр.
монографиите Преизказването в българския език, 1984;
Едно екзотично наклонение на българския глагол, 1994).
Заниманията му са насочени най-вече към категории,
типични за българската глаголна система, но отсъстващи
или периферно представени в другите славянски езици.
На подобна проблематика са посветени и изследванията
му върху изразяването на таксиса и граматикализираната
резултативност в славянските езици, както и изобщо на
темпоралната система на славянските езици, намерили
място както в отделни статии, така и в цялостните
му трудове, посветени на българската морфология (вж.
напр. Лекции по българска морфология, 1997; Съвременен
български език, 1998 – в съавторство с Т. Бояджиев и Й.
Пенчев). Най-новият от тях – Теоретична граматика на
българския език. Морфология (2007), представлява високо
постижение за науката, тъй като предлага концепцията
на автора по проблемите на българската морфология в
съчетание с мащабен обзор на граматичните изследвания
от Неофит Рилски насам. В България Ив. Куцаров е и
водещ учен в областта на прилагането на функционалния
подход в езикознанието. В трудовете му теорията на
функционално-семантичните категории и полета на А.
В. Бондарко претърпява логическо усъвършенстване и
прецизиране (вж. напр. Очерк по функционално-семантична
граматика на българския език – І изд. 1985; ІІ изд. 1989).
Благодарение на него днес може да се говори за наличието
на школа по функционална морфология, дала като плод
множество изследвания.
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Резултат от дългогодишните занимания на Иван Куцаров
върху историята на българистиката и славистиката
е внушителният по обем и събрана информация труд
„Славяните и славянската филология”, публикува през
2002 г. Това фундаментално изследване дава сведения
за състоянието на съвременното славянство, на
славистиката в България и в другите славянски и
неславянски страни, включва научната биография на
огромен брой изтъкнати филолози слависти, както и
история на международните славистични конгреси.
За научните си занимания проф. дфн Иван Куцаров получава
признанието на български и чуждестранни учени, което
личи от многобройните положителни критически отзиви,
а също и позовавания на трудовете му от страна на
редица авторитетни изследователи у нас и в чужбина. За
изключително интересните и атрактивните си лекции пък
получава признанието на студентите.
Високата оценка, която проф. дфн Иван Куцаров получава
за дейността си като изследовател и ръководител, му
отрежда челно място в академичните среди на българското
образование.
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40 от 70, или по повод двойния
юбилей на Янко Бъчваров
Михаела Кузмова

П

рез декември 2012 г. доц. Янко Бъчваров, един от
учредителите и първи председател на сдружение
„Бохемия клуб”, навършва седемдесет години, четиридесет
от които безрезервно отдава на каузата на българската
бохемистика. От 1972 г., когато е избран за асистент на
проф. Светомир Иванчев към Катедрата по славянско
езикознание на СУ „Св. Климент Охридски”, до днес
неуморно и със завидна последователност той работи
за институционалното развитие и персоналното
укрепване на университетската бохемистика у нас, за
популяризирането на нейните постижения в чужбина, за
задълбочаването на чешко-българските академични връзки и
разширяването на нашите познания за Чехия и чехите.
Неведнъж самият Янко Бъчваров е споделял, че в
професионалния му път особено важно място заема
преподаването и общуването със студентите, бъдещи
бохемисти и слависти, чиито успехи (не само) в науката
за него винаги са били повод за истинска радост и
удовлетворение. В СУ „Св. Климент Охридски” той
най-напред води курсове по практически чешки език, а
по-късно и по теоретична граматика на съвременния
чешки език, историческа граматика на чешкия език,
история на чешкия книжовен език, теория и практика на
превода и техника на филологическата работа. В периода
1981–1985 г. като лектор в Карловия университет в
Прага има професионалния шанс да преподава родния си
език. След завръщането си почти десет години (от 1986
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до 1995 г.) ръководи чешкия профил на специалността
„Славянска филология”, а малко след като се хабилитира
през 1998 г. е избран за ръководител на Катедрата
по славянско езикознание (1999–2003). Наред с това
дълги години Янко Бъчваров води курсове по различни
бохемистични дисциплини в ПУ „Паисий Хилендарски” и
Свободния университет в Бургас. Специално внимание
и искрена загриженост проявява към утвърждаването
на бохемистиката в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Но
ангажиментът му на преподавател никога не се е
ограничавал в рамките на университетската аудитория
и предвидените по програма академични часове. През
всичките тези четиридесет години немалко време и енергия
Янко Бъчваров отделя за срещи и разговори със своите
настоящи и бивши студенти. С неотслабващ интерес и
съпричастност той и днес следи техните професионални
занимания, готов винаги да помогне със съвет, да услужи
с труднодостъпна или неоткриваема публикация, да
побеседва по научни и житейски въпроси. Едно от
последните ярки потвърждения за всеотдайността на
Янко Бъчваров в работата с по-младите бохемисти е
публикуваният през 2011 г. Кратък чешко-български речник
на некнижовната лексика, в чиято подготовка под негово
ръководство вземат участие студенти и дипломанти от
СУ „Св. Климент Охридски”.
Преподавателската работа и административните
задължения обаче далеч не изчерпват приносите на
Янко Бъчваров за развитието на бохемистиката в
България. Чешкият език – заедно с проблематиката на
съпоставителното изучаване на славянските езици и
историята на славистиката (и на българската бохемистика
и чешката българистика в частност) – заема средищно
място в научните му занимания, за което свидетелства
отпечатаната през 1996 г. негова книга Чешкият език в
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славянски контекст, а също и публикациите му в редица
специализирани издания у нас и в чужбина. Непременно
трябва да се отбележат и ценните му приложни
разработки върху въпросите, свързани с транскрибирането
на чешки и словашки имена, както и активната му дейност
в областта на превода и редактирането на чешка – а също
и словашка – специализирана и художествена литература.
Наред със самостоятелните си изследователски занимания
Янко Бъчваров участва и в един от най-мащабните
колективни проекти на българската езиковедска
бохемистика – подготвеният под редакцията на проф.
Светомир Иванчев двутомен Чешко-български речник, чието
дългоочаквано издание се състоя през 2002 г.
Името на Янко Бъчваров е свързано и с още едно значимо
колективно академично начинание – сп. „Съпоставително
езикознание”. В течение на почти две десетилетия – от
основаването му по идея на проф. Иванчев през 1976 г.
(първоначално като „Бюлетин за съпоставителното
изследване на българския език с други езици”) до 1993 г. – Янко
Бъчваров е негов отговорен секретар и с всеотдайната
си и прецизна работа допринася в значителна степен
за утвърждаване на престижа на това първо по рода
си специализирано периодично издание, посветено на
съпоставителните лингвистични изследвания.
Както вече стана дума, Янко Бъчваров е първият
председател на учреденото през 1993 г. сдружение
„Бохемия клуб”. Под негово ръководство и благодарение на
неизтощимата енергия на без време напусналия ни Величко
Тодоров „Бохемия клуб” разгръща богата и разнообразна
дейност. Част от нея е и амбициозната издателска
програма, включваща сп. „Хомо Бохемикус” с неговото
литературно приложение „Малка чешка библиотека”,
академично ориентираната поредица „Голяма чешка
библиотека”, както и редица други специални публикации,

180

þáèëåé
свързани с множеството инициативи на сдружението.
Редактор на всички тези издания в периода до 1998 г.
неизменно е Янко Бъчваров. И до днес „Бохемия клуб”
разчита на щедрата колегиална подкрепа, която той оказва
като член на Редакционния съвет на сп. „Хомо Бохемикус”.
Радващ е фактът, че стореното от Янко Бъчваров за
каузата на бохемистиката у нас не остава незабелязано от
чешка страна – във връзка с шейсетгодишния му юбилей
през 2002 г. Академията на науките на Чешката република
го удостоява с почетния медал „Йозеф Добровски”, връчван
за заслуги в областта на хуманитарните науки.
Във всичките си конкретни измерения, съвсем накратко
очертани тук, многостранната дейност на Янко Бъчваров
като учен и университетски преподавател е белязана от
безкористен стремеж към знание, дух на толерантност и
дълбоко чувство за отговорност към бохемистичната и
славистичната академична общност.
„Бохемия клуб” с признателност отбелязва
четиридесетгодишния професионален път и с радост
честити седемдесетия рожден ден на своя първи
председател, пожелавайки му НА МНОГАЯ ЛЕТА!
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Владимир Кршиванек в София
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Христина Балабанова
На 14 април 2011 г. гост на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и конкретно на Катедрата по
славянски литератури бе чешкият поет, литературен
историк, критик и издател Владимир Кршиванек –
университетски професор и едновременно с това
председател на Сдружението на чешките писатели.
Срещата със студенти бохемисти и преподаватели се
състоя в бохемистичния кабинет „Проф. Светомир
Иванчев”, където гостът бе представен от гл. ас. д-р
Добромир Григоров. За повечето от присъстващите на
срещата преподаватели и гости Владимир Кршиванек
бе добър стар познат и приятел поради отколешния му
интерес към българския език и култура: още преди 1989 г. той
участва в университетските летни семинари за чужденци.
Ако се доверим на споделеното от него през далечната
1997 г., когато излиза на български стихосбирката
му „Тестаменти” (в превод на Жоржета Чолакова),
пътуванията до България и създадените тук контакти го
даряват с ценни за битието му на творец преживявания,
изтръгват го от стереотипите на „сивото и
конвенционалното”, за да го потопят в атмосферата на
„празничното”. Университетската лекция на Владимир
Кршиванек бе пропита с несвойствена за академизма, но
присъща на всяка креативна личност собствена гледна точка
по редица въпроси от професионално и екзистенциално
естество, безпокоящи съвременния човек на писаното слово.
Чрез интереса си към чешки писатели с общоевропейско
значение като Карел Хинек Маха, Ян Неруда, Владимир Холан
(за които той има монографични изследвания) Владимир
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Кршиванек засегна въпроса за същността и проявите на
модерната литература и нейната постмодерна „ревизия”;
направи преглед на книгоиздаването и читателския интерес
в Чешката република, говори също за комерсиализирането
на писателския труд в условията на пазарна икономика. Тук
е мястото да спомена, че в качеството си на литературен
историк Владимир Кршиванек става известен на българския
читател със статията си „Карел Хинек Маха – изгубеният
сън, намереното слово”, включена в посветения на Маха
български сборник „Карел Хинек Маха или Гласът на
падналата арфа” (1993, съставител Жоржета Чолакова,
съвместно българо-чешко издание).
Освен на университета същия ден вечерта чешкият
литератор бе гост и на Чешкия център, където се
състоя премиера на поетичната му книга „Есенна сянка на
любовта” – избрани стихотворения в превод на Димитър
Стефанов. Изданието на книгата е финансово подкрепено
от Министерството на културата на Чешката република.
На срещата присъстваха и много български писатели,
което я превърна в литературен празник. Гостуването
на Владимир Кршиванек в България се случи в навечерието
на неговата 60-годишнина (роден е на 7 май 1951). Какво
бихме казали с неговите стихове по този повод? Ще си
позволя да предложа кратък откъс от стихотворението
му „Биография”:
и с всяка нова глътка въздух
намираме още едно основание да живеем
макар че с нашата топла кръв
светът не може да се спаси.
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Проф. Павел Яноушек в София
На 29.05.2012 г. в Лилавия салон на Чешкия център в София
се състоя премиерата на българския превод на романа
на Михал Айваз „Другият град”. Преводът е дело на д-р
Добромир Григоров, а книгата – поредното чудесно издание
на издателска къща „Стигмати” и „Бохемия клуб”. Част от
вечерта бе посветена на новоучредената награда за проза
„Чешка книга”.
В самото начало на премиерата д-р Ани Бурова представи
накратко проф. Павел Яноушек и като инициатор и
съавтор на толкова мащабни проекти като речник,
четиритомна литературна история и съответно
нейна съкратена версия, и като мистификатор, който
в рамките на няколкодневното си гостуване в София
и Пловдив се ангажира с донякъде сложната задача да
представи превод на чешка книга на български език.
Голяма част от атмосферата на премиерата се дължеше
именно на удържания баланс между сериозното и шегата.
В този ред Павел Яноушек отвори както говоренето за
проникването в книгата и библиотеката, за „джунглата
на текста”, за текста като фикция във фикцията, за
непостижимото познание, за фантазния град, Хорхе Луис
Борхес и напрежението между център и периферия, така
и за съдбата, която заслужава книга като „Другият град”,
а именно „не да се превежда, а да бъде дадена на българския
читател да я чете в оригинал и да се види какво ще
излезе”. За проф. Яноушек това би било най-голямото
уважение към автора. Същевременно той обърна внимание
и на факта, че Михал Айваз, наред с известните на
българския читател автори литературоведи и философи
Даниела Ходрова, Владимир Мацура, Иржи Кратохвил,
Милош Урбан и Яхим Топол, е сред най-превежданите
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чешки романисти. Според Павел Яноушек едно от
обясненията за отявления интерес към тях се дължи
именно на литературната им ерудиция, на постмодерния
подход към текста, на деконструкцията, експеримента.
С типичния си ироничен поглед към съвременното
състояние на чешката художествена литература и
критика проф. Яноушек отбеляза, че цялото това
поколение автори, които навлизат в литературния
занаят през 80-те, дебютират през 90-те, а текстовете
им се раждат в резултат на алтернативността и
експериментаторството на 60-те, се превежда много,
но този факт като че ли остава незабелязан в Чехия. В
самия край на премиерата преводачът на „Другият град”
Добромир Григоров прочете откъс от романа.
Във втората част на вечерта директорката на Чешкия
център в София г-жа Катержина Хуртаева представи
новоучредената награда за проза „Чешка книга”. Целта
на наградата е да пропагандира чешката литература зад
граница. Конкурсът е разделен на две части, съответно
две са и наградите, които се присъждат: награда за чешка
книга на чешки автор, издадена от чешко издателство,
и награда за превод на чешка книга в чужбина. За
тазгодишния, първи по ред конкурс, са номинирани
112 книги, сред които романи на познати в българска
среда автори като Михал Айваз и Радка Денемаркова.
В първата част на конкурса – награда за чешка книга
на чешки автор, издадена в Чехия – деветчленното
жури присъжда наградата за 2011 г. на Владимир Бинар
за неговия триптих разкази „Пяната на китаеца”
(Čiňánova pěna, изд. Triáda, 2011). Победителят отново
бе представен от проф. Яноушек, който подчерта
критическата ерудираност на автора и връзката на
текстовете му с чешката литературна традиция – с
„кръчмарската история”, Храбал, Демъл.
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В края на вечерта доц. Маргарита Младенова представи на
публиката малък откъс от своя превод на разказа на Бинар
„Dimanche a Paris”.
Редакционната колегия на „Хомо бохемикус” пожелава на
добър час както на българския превод на романа на Михал
Айваз „Другият град”, така и на новоучредената награда!
НВ

186

õðîíèêà

Четвърта национална среща
на бохемистите, Благоевград,
18–19 октомври 2012 г.
Мария Чорбаджиева
На 18 и 19 октомври 2012 г. в Благоевград се състоя
Четвъртата национална среща на бохемистите в България,
организирана в рамките на проект, финансиран от ЮЗУ
„Неофит Рилски”, и със съдействието на Посолството
на Чешката република. Провеждането на тези срещи
започва през 2006 г. по инициатива на преподавателите
и студентите от чешкия профил на специалността
„Славянска филология” от Югозападния университет и
сдружение „Бохемия клуб”. Домакини на събитието са
били както Филологическият факултет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” през 2008 г., така
и Факултетът по славянски филологии на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” през 2010 г.
Четвъртата национална среща на бохемистите бе
официално открита от декана на Филологическия
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” доц. Антони
Стоилов, а приветствия към участниците поднесоха
доц. Маргарита Младенова от Катедрата по славянско
езикознание към Факултета по славянски филологии
на СУ „Св. Климент Охридски” и доц. Маринела
Младенова, ръководител на Катедрата по славистика към
Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
По традиция на тазгодишната среща бяха представени
и дискутирани научни разработки, които отразяваха не
само натрупаните познания, но и индивидуалната гледна
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точка на студентите и докторантите от трите
университета по редица проблеми, свързани с чешката
литература и чешкия език. Форумът беше съпътстван
и от визита на г-жа Мирослава Немцова, председател на
Камарата на депутатите на Чешката република, и други
официални гости.
Първият ден от работната програма на срещата започна
с литературоведски четения. Докладите, изнесени в
рамките на първото заседание, председателствано от гл.
ас. д-р Ани Бурова (СУ „Св. Климент Охридски”) и Мария
Чорбаджиева (докторантка от ЮЗУ „Неофит Рилски”),
бяха съсредоточени върху актуални проблеми на чешката
литература от епохата на Романтизма до съвременния
постмодернизъм. Не бяха малко и съпоставките със
западноевропейската литература, както и паралелите
между отделни чешки автори. Участниците представиха
модерен прочит на чешката литература през отделните
етапи на нейното развитие, преминавайки през
естетиката на 18. век и достигайки до съвременните
култове в постмодерния текст.
Не по-малко интересни бяха и езиковедските доклади,
които студентите бохемисти изнесоха на следващите
четири заседания, председателствани от гл. ас. д-р
Цветанка Аврамова (СУ „Св. Климент Охридски”) и
гл. ас. Миглена Михайлова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) –
през първия ден, и гл. ас. д-р Христина Дейкова (ИБЕ
БАН) и гл. ас. д-р Борислав Борисов (ПУ „Паисий
Хилендарски”) – през втория ден от срещата. В докладите
бяха разгледани въпроси от областта на морфологията,
фразеологията и транслатологията. Представена бе
проблематиката на глаголния вид в чешкия език и на
адаптацията на чуждите топоними към чешката
склонитбена система. Внимание бе отделено на проявите
на падежен синкретизъм и на категорията pluralia tantum
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при чешките съществителни. В съпоставителен план
и в актуалния контекст на джендър-лингвистиката бе
коментирана употребата на съществителни имена от
ж.р. за лица, а с оглед функционалната еквивалентност при
превод бе анализирано условното наклонение в чешкия и
българския език. В теоретичен аспект и върху конкретен
материал от двата езика бе представен въпросът за
междуезиковата омонимия. Съпоставителна насоченост
имаха и докладите, описващи българските и чешките
фразеологизми с антропонимичен и соматичен компонент.
Приносен във връзка с историята и практиката на чешкобългарския художествен превод бе докладът, проследяващ
предаването на антропоними в двата български превода на
„Малострански разкази” от Ян Неруда.
Дискусиите, предвидени според програмата в края на всяко
едно от петте заседания, дадоха възможност за отговор
на редица въпроси, свързани с изнесените доклади. С
коментари и препоръки, в съгласие или спорейки помежду си,
в тях се включиха и преподавателите по чешка литература
и чешки език.
За първи път на тазгодишната среща на бохемистите в
програмата бе заложен и преводачески семинар под наслов
Strasti a slasti překladatele, преминал под ръководството
на утвърдената преводачка на чешка художествена
литература и преподавателка в ЮЗУ „Неофит Рилски”
доц. д-р Анжелина Пенчева. В рамките на семинара бяха
обсъдени подготвените от студентите бохемисти
преводи на два разказа от съвременния чешки писател Ян
Балабан.
Като част от официалното си посещение в България
гости на Четвъртата национална среща на бохемистите
бяха г-жа Мирослава Немцова, председател на Камарата
на депутатите на парламента на Чешката република, и
членовете на водената от нея парламентарна делегация,
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които бяха съпровождани от извънредния и пълномощен
посланик на Чешката република у нас г-н Павел Вацек и
заместника му г-н Томаш Хробак. В рамките на Кръглата
маса, посветена на академичното бохемистично
образование у нас, доц. д-р Маргарита Младенова,
гл. ас. д-р Михаела Кузмова и гл. ас. д-р Борислав Борисов
запознаха чешките гости с постиженията и бъдещите
планове на българската университетска бохемистика,
а доц. д-р Владимир Пенчев представи дейността на
сдружение „Бохемия клуб”. От своя страна г-жа Немцова
сподели задоволството и възхищението си от големия
интерес и признание, на които се радват чешкият език и
постиженията на чешката наука и култура у нас, и пожела
успешна житейска реализация на най-младите български
бохемисти.
Проведената в Благоевград Четвърта национална среща
на бохемистите показа, че българската университетска
бохемистика се развива в положителна посока – в
съответствие със съвременните научни и образователни
стандарти, но и с отговорност към традициите си.
Освен възможност за представяне на научни разработки
и обогатяване на познанията за практиката на
художествения превод тя бе и още един шанс за създаване
на по-тесни колегиални и приятелски връзки между наймладите български бохемисти.
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