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С настоящия брой на „Homo bohemicus“ отбе-
лязваме приноса на една от най-изтъкнатите 
съвременни бохемистки – доц. д-р Маргарита 
Младенова от Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“, изявила се като университетски пре-
подавател, изследовател лингвист и медиевист, 
преводач и съставител на научна и художестве-
на литература и т.н. В своеобразните споменни 
„медалиони“, в научните публикации и преводни-
те текстове, които предлагаме на читателите, 
техните автори поднасят почитта си към юби-
лярката.

ХБ
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НА МНОГАЯ ЛЕТА, 
МАРГОШКА

Преди (няма да казвам колко) години в софийската 
университетска славистика съществуваха така 
наречените студентски кръжоци, които на практика 
бяха едни своеобразни ковачници за славистични кадри в 
различните области на науката, защото специализираха 
през семестрите младите хора и ги учеха на прагматичните 
механизми за научна работа. Та по едно време в Кръжока 
по славянска етнография и фолклор, който водеше 
незабравимата Антонина Афанасиева, се оказаха по ред 
причини прощъпулващ първокурсник и абсолвираща 
бохемистка (в скоба само вметвам, че житейската 
действителност понякога си прави майтапи – всъщност 
възрастовата ни разлика е никаква, но казарми, туй 
ти, онуй ти, тогава беше така…). В случая не само 
образователният разкрач и фактът, че аз учех абецедата, а 
тя вече превеждаше на чехи, а и едно сполучливо хрумване 
на тогавашния чешки лектор Йозеф Хрон (не знам дали още 
се учи по учебника му, но с него изкласиха цели поколения 
бохемисти) – да накара абсолвентките в специалността 
да водят упражненията на първокурсниците, я издигаше 
до равнището на портрет от стената. Нещата обаче 
коренно се промениха през лятото, когато в рамките на 
кръжочната дейност заминахме и двамата на студентска 
етноложка експедиция и по стечение на обстоятелствата 
(е, не и без известна инвенция от моя страна) се оказахме 
„на терен“ в селото на баба ми и леля ми, като техните 
домове се превърнаха в студентски бази. Та оттогава 
датират „Маргошката“ и „бате Владо“, които си остават 
активни и досега. И вярвам, че още дълги години ще бъдат.
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Юбилеят на Маргарита Младенова е само повод и за 
колегите и приятелите, и за нейните стотици ученици 
в бохемистиката, да споделим своето уважение и 
благодарност, защото във всекидневието те се проявяват 
всъщност на всяка крачка, във всеки момент. Специалният 
брой на „Хомо бохемикус“ събира една малка част от букета 
със спомени, оценки, текстове, преводи и пр., поднесени на 
юбилярката.

На многая лета, Маргошка!

Владимир Пенчев



 8

Kniha Češka gramatika od Margarity Mladenové (Sofija: 
Nauka i izkustvo, 2004, 208 s.) slouží bulharským studentům 
bohemistiky, a šíře i slavistiky, už druhé desetiletí. Je to 
učebnice klíčového významu: poprvé přinesla skutečně 
moderní, ucelený a koncízní přehled mluvnického systému 
spisovné češtiny – tedy těch lingvistických informací, které 
nejen student, ale každý „homo bohemicus“ potřebuje mít 
neustále po ruce. Slušel by jí právem atribut „příruční“. 
Ostatně hlavní teoretickou oporou byla právě Příruční mluvnice 
češtiny (Praha: Lidové noviny, první vydání 1995). 
Nejen v bulharském, ale stejně tak v českém lingvistickém 
prostředí je mluvnice Mladenové dobře známa1, je citována, 
doporučována v pedagogické praxi a v neposlední řadě je 
využívána jako odborný zdroj inspirační. Proto je dobré si ještě 
jednou připomenout – při této slavnostní příležitosti – její 
obsah i hodnotu.  Jde jak známo o gramatiku kontrastivní, 

v níž autorka shrnula své 
dlouholeté zkušenosti docentky 
českého „profilu“ na Sofijské 
univerzitě a v níž položila 
důraz na to, co bulharským 
studentům působí při studiu 
češtiny největší potíže a 
v čem chybují nejčastěji. Jen 
výtečná bohemistka, teoreticky 
fundovaná, s dokonalou 
praktickou znalostí češtiny 
psané i mluvené dokázala 
na omezeném rozsahu dvou 
set stránek poměrně malého 

JEŠTĚ JEDNOU SE VRACÍME…
Ludmila Uhlířová

1 Několikrát byla recenzována, viz 
např. Uhlířová, L. Sofijská univerzitní 
mluvnice češtiny. – Naše řeč, 89 
(2006), 1, 43-46; Zeman, J. Bulharská 
gramatika češtiny. – Češtinář. 
Zpravodaj ústavu českého jazyka a 
literatury Univerzity Hradec Králové, 
XVI, 4. 3 (2005/2006), 97–98; 
Železarova, R. Маргарита Младенова. 
Чешка граматика. – Bohemistyka, 3, 
2007, 227-229; Бъчваров, Я. Нова 
чешка граматика. – Аз-Буки, 26, 
29.06.2005, с. 14; Солнцева-Накова, Е. 
Представяне на „Чешка граматика“ 
на Маргарита Младенова.  – 
Съпоставително езикознание, 2006, 
1, с. 60. 

Ю
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юбилеен отдел

formátu soustředit tolik poučení. Svou knihou reprezentuje 
nejlepší tradice výuky češtiny, zahájené na Sofijské univerzitě v 
akademickém roce 1954/55, kdy se bohemistika vyčlenila jako 
jeden ze tří samostatných „profilů“ slovanské filologie.
Výklady začínají stručnou kapitolou o výslovnosti a pravopisu 
češtiny, v níž nechybějí upozornění na základní „záludnosti“, 
například na výslovnost konsonantu ř, na rozlišování 
fonologické krátkosti vs. délky vokálů, místa přízvuku, či např. 
grafického záznamu tzv. „vybraných“ slov a psaní háčku nad 
některými písmeny, na což nerodilí uživatelé často zapomínají. 
Následuje velmi obsáhlá kapitola morfologická: Skloňování 
substantiv je podrobně popsáno podle rodů, životnosti, čísla, 
pádů a vzorů, je doplněno tabulkami a schématy, opatřeno 
příklady, poukazem na zvláštnosti jednotlivých lexémů 
včetně možných dublet. Dále je popsáno skloňování adjektiv 
(samostatné paragrafy se týkají stupňování). Vysvětlena je 
pak velmi složitá problematika jednotlivých druhů zájmen a 
číslovek, včetně jejich sémantiky. Pečlivá pozornost je věnována 
všem základním slovesným kategoriím; zevrubně jsou vyložena 
slovesa z hlediska morfologických forem i jejich sémantiky. 
Nezapomnělo se ani na kategorie slov neohebných – na 
příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Stejně bedlivě 
jsou prezentovány kapitoly syntaktické o jednotlivých větných 
členech, o větě jednoduché a o souvětí, o slovosledu a aktuálním 
členění a závěrečné poznámky o řečové etiketě. Téměř na každé 
stránce knihy čtenář najde nejrůznější komentáře porovnávající 
češtinu s bulharštinou, od upozorňování na rozdíly principiální, 
zasahující podstatné vlastnosti diferenční morfologických a 
syntaktických kategorií, až po rozdíly velmi jemné, stylisticky 
a žánrově příznakové, někdy vázané na jednotlivé variety 
češtiny. Je jich tolik, že při prvním čtení knihy je ani všechny 
pravděpodobně nestihneme odhalit a vstřebat  – k mluvnici 
Mladenové se proto rádi vracíme.
K procvičení obtížných partií gramatiky slouží série dobře 
volených krátkých úloh pravopisných (a výslovnostních), 
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morfologických a syntaktických, včetně klíče se správnými 
řešeními. Vzhledem k všeobecně známé skutečnosti, že 
jazyková matérie je zpravidla v učebnicích specifická a její výběr 
určitým způsobem vypovídá mnohé nejen o probírané látce, 
nýbrž i o autorovi samém, stojí za to podívat se, jaké jazykové 
příklady Mladenova čtenářům předkládá. Co prozrazují o 
této prominentní osobnosti bulharské bohemistiky, o její 
povaze, zájmech a preferencích?  Jsou laskavé, milé, takové, 
jak kolegyni Margo všichni známe. Tak například se přiznává: 
Večer si vždy čtu. Mám mnoho hezkých nových knih. To je ten můj 
česko-bulharský slovník. Ve společnosti se dobře baví: O přestávce 
jsme pili kávu, jedli jsme cukroví a poslouchali jsme hudbu. Je 
empatická: Noví kolegové jsou velmi sympatičtí. Ostatním radí: 
Poznej, vyzkoušej, čti, zapamatuj si, rozmysli si, soustřeď se. 
Někdy lehce kriticky komentuje: Vyšel ven v pantoflích. A má 
báječný smysl pro humor, ráda se zasměje, proto varuje: Nesedej 
si do mraveniště!
Všechno nejlepší, milá Margarito!
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юбилеен отдел

Margaritu Mladenovovou jsem poznala nejprve 
prostřednictvím fotografií. Připravovala jsem v rámci 
svého působení ve Slovanské knihovně před lety výstavu o 
činnosti bulharského Bohemia klubu a později o bulharské 
bohemistice – české bulharistice Jazyk jako most, obě byly 
doplněné fotkami a popisky u několika snímků hlásily: 
Margarita Mladenova na letní škole slovanských studií v 
Praze, Margarita Mladenova se synem v Praze, Margarita 
Mladenova na svatbě kolegyně z Bohemia klubu Radosti 
Železarovové, Udělení Čestného uznání za aktivní činnost při 
založení bulharské cimrmanologie Margaritě Mladenovové… 
Osobnímu setkání pak ještě předcházela zmínka českých 
saleziánů, působících v Kazanlăku, kteří Margaritu 
charakterizovali slovy: „Je to žena přirozené krásy, bez 
zbytečných příkras.“ 

No a pak přijela v únoru roku 2003 ona samotná do Prahy, aby 
se zúčastnila spolu s dalšími spoluautory Stilianem Stojčevem 
a Miladou Minčevovou i redaktorkou Miroslavou Benkovskou 
slavnostní prezentace Česko-bulharského slovníku ve dvou 
dílech, kterou pořádala Slovanská knihovna a Bulharský kulturní 
institut v zasedacím sále Klementina. Akce se setkala s velkým 
ohlasem, upozornily na ni i Lidové noviny a o nesporném 
úspěchu společného díla bulharských bohemistů svědčí i fakt, 
že obdrželo na knižním veletrhu Svět knihy titul Slovník roku. 
Následovala řada našich dalších setkání – v Praze i v Sofii. 

Pracovně jsem od začátku obdivovala šíři a hloubku 
Margaritina odborného záběru – ať už bohemistického, 
paleoslovenistického, nebo pedagogického. Margarita disponuje 

MARGARITO, DÍKY
Ivana Srbková



 12

i schopnostmi organizačními, které nacházejí uplatnění jak 
na poli univerzitním, tak v oblasti Bohemia klubu, kde byla 
jedním ze spoluzakladatelů a působila rovněž jako předsedkyně, 
či časopisu Homo bohemicus, v němž pracuje v redakční radě. 
Nezanedbatelná je také její práce překladatelská. Vždyť si s 
úspěchem troufla na Komenského Labyrint světa a ráj srdce; 
ze současných českých autorů se věnovala Sylvii Richterové 
a Michaelu Vieweghovi. Je to malý paradox, ale právě až na 
její popud jsem četla Vieweghovu Vybíjenou a činila jsem tak 
s opravdovým potěšením. Z přednáškové činnosti Margarity 
Mladenovové bych ráda upozornila alespoň na další společnou 
akci Slovanské knihovny a Bulharského institutu v Praze 
nazvanou Cyrilometodějská studia v dnešním Bulharsku, a to 
v květnu roku 2011, na níž posluchače seznámila s vývojem 

С Ивана Сръбкова и Вътьо Раковски
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současné bulharské paleoslovenistiky.

Margarity si vážím i pro její píli a také bezmeznou ochotu 
ke spolupráci, snahu vždy pomoci, poradit (naposled jsem 
jejích vědomostí využila zcela nedávno při hledání kvalitního 
překladu Konstantinova Proglasu do současné bulharštiny). 
Často také při svých návštěvách Slovanské knihovny přiveze 
knižní dar, který je vždy cenným obohacením našich fondů. 

Co do lidské roviny – troufám si říci, že jsme se velice brzo 
spřátelily. Margarita dostala do vínku mj. i velký jazykový 
talent – její mluvená i psaná čeština je naprosto perfektní, a tak 
se naše povídání i korespondence odehrávaly většinou v tomto 
jazyce. Teprve letos jsme to na mé přání změnily – jsem to já, 
kdo potřebuje procvičit ten nemateřský jazyk, tedy bulharštinu.

Margarita vládne citem, jemností, pozorovacím nadáním 
a vyjadřovacími schopnostmi zajímavě zachytit a popsat 
život, lidi… Krásně mi vyprávěla i o osobnostech bulharské 
bohemistiky, lingvistiky, literární vědy, které jsem buď vůbec 
neměla to štěstí poznat, nebo s nimiž jsem se seznámila jen 
velice zevrubně, například o profesoru Svetomiru Ivančevovi. 
Kdysi dávno ještě za studentských let jsem právě v Bulharsku 
od kohosi zaslechla, jak je důležité mít přátele po světě. Člověk 
s nimi ani nemusí být v pravidelném kontaktu, stačí prostě, 
že je má. Myšlenka a vzpomínka na ně vždy potěší, povzbudí, 
zahřeje. A Margarita Mladenova pro mě takovou přítelkyní 
pracovně, ale i čistě soukromě bezesporu je. 

Díky za to, Margarito!
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Юбилеите, не само личните, обикновено са повод за 
равносметка, а юбилеите на учителите ни извикват у 
нас и въпроси за пътя (студентския, професионалния, 
житейския...), който сме извървели от мига на първата ни 
среща с тях до днес. 
Не един път в разговори с колеги и приятели бохемисти 
сме си казвали, че образованието по чешки език и 
литература ни е дало не само познания, но и безценни 
познанства с хора, завършили нашата специалност 
десетки години преди и след нас. Всички тези невидими 
бохемистични нишки, свързващи ни помежду ни, правят 
света по-уютен, независимо кой накъде е избрал да поеме 
след завършването си.
Но да бъдем реалисти, невинаги в живота (включително 
и бохемистичния) всичко върви по мед и масло. Именно 
в тези моменти се налага оплетените нишки да бъдат 
разплетени с търпение, понякога с разбиране и прошка, 
а друг път дори и като се забрави – не само стореното 
от някого, но и собственото самолюбие. И се оказва, че 
много по-важни от оценките по лексика и граматика са 
знанията ни за нещата, които не подлежат на оценяване по 
шестобалната система.
На първия ден от новата 1995/1996 академична година 
в София беше студено като през зимата. Отивах към 
сградата на университета, без да съм съвсем наясно какво 
ми предстои. Очаквах да разбера повече по време на 

ЗА НЕЩАТА, ПО-ВАЖНИ ОТ 
ОЦЕНКИТЕ ПО ШЕСТОБАЛНАТА 
СИСТЕМА
Божана Нишева
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информационната среща с първокурсниците, на която 
щяхме да научим и в кой езиков профил сме разпределени. 
На мястото на сегашния бохемистичен кабинет тогава се 
намираше аудитория № 160, най-голямата (и най-мрачната) 
аудитория на етажа на специалност „Славянска филология“. 
Зад не по-малко потискащата на цвят врата вече бяха 
седнали и бъдещите ни преподаватели. Първите, които 
видях на влизане, бяха един мъж и една жена, говорещи 
си, както изглеждаше, за нещо доста забавно. Това леко 
поразсея напрежението ми от студа навън и от сумрака 
в помещението. Не след дълго научих и имената им – 
Маргарита Младенова и Стилиян Стойчев. След това, 
вече като студенти по бохемистика, изкарахме заедно с 
тях много семестри и часове. С доц. Младенова имахме 
семинарни занятия по практически чешки език, както и 
лекции по историческа граматика и история на чешкия 
език. С други думи, материята, която трябваше да усвоим 
беше тежка, но за щастие, Маргарита Младенова успяваше 
да ни сприятели с нея по своя непреднамерен и човечен 
начин. Това е и най-силният ми спомен – за разбирането, 
което тя проявяваше към нас. Кой знае какви неподозирани 
факти за чешкия език е научавала, докато ни е изпитвала, 
но въпреки това тя никога не ни накара да се чувстваме 
неудобно – подминаваше незнанието ни с добронамерена 
усмивка и поощряваше стремежа ни да се научим (разбира се, 
ако имаше такъв).
По онова време със сигурност не сме били съвсем наясно 
и с широтата на научните интереси на Маргарита 
Младенова – от палеославистиката (старобългаристиката) 
и проучването на кирилометодиевската проблематика 
с оглед на чешките и словашките езикови и културно-
исторически взаимодействия, през проблемите на чешкия 
книжовен език до прагматиката. Не сме и подозирали, 
че тя е в авторския колектив на двутомния Чешко-
български речник, че е написала учебник по чешки език за 
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абсолвенти, който и до днес остава без аналог, или че 
подготвя за издаване практическа чешка граматика. Със 
сигурност обаче бяхме чували, че е преводач на редица 
чешки художествени и научни текстове (освен това 
и досега знаем, че към нея можем да се обърнем винаги, 
когато имаме нужда от веща помощ при работата със 
старочешки текстове). Разбирахме също така, че доц. 
Младенова се опитва да модернизира прилаганите досега 
преподавателски методи (по-късно тя допринесе напр. 
за въвеждането на електронното обучение, както и за 
успешната професионална реализация на немалко студенти 
бохемисти, осигурявайки им възможност за стажове по 
специалността).
Малко преди завършването си се срещнах с Маргарита 
Младенова и при обстоятелства, доста по-различни 
от обичайните – в морския офис на една небезизвестна 
за повечето бохемисти туристическа фирма. Тогава тя 
съвсем непринудено ми каза, че обстановката не предполага 
да си говорим на „вие“. И от този момент нататък стана 
Маргото. Онова лято изкарахме доста време заедно – по 
летища и автогари, а в малкото свободно време – и на 
сладки приказки из морските капанчета. Отново попадахме 
в ситуации къде-къде по-инфарктни от изпитните, но 
и в тях Маргото успяваше да запази самообладание – и 
като един снизходителен екзаминатор да подмине всички 
недоразумения с едва забележима усмивка.
В годините след това имах редица поводи отново и 
отново да се убеждавам в способността на Маргото да 
прояви разбиране и великодушие винаги когато това е 
в интерес на общата работа и добрата професионална 
атмосфера. Виждала съм я да полага усилия в тази посока 
и при общуването си с колегите, и като председател 
на „Бохемия клуб“, и като главен редактор на сп. 
„Хомо Бохемикус“, и като ръководител на Катедрата 
по славянско езикознание, и като заместник-декан на 
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Факултета по славянски филологии... Съмнявам се да е имало 
случай, в който да е била помолена за съдействие във връзка 
с рецензия, становище или организация на бохемистично 
събитие и да е отказала, ако не е имала основателен повод 
да го направи (всеотдайност, която все повече не ни 
достига). И съм сигурна, че не само софийските, но и всички 
останали слависти в България, ще се съгласят с това. 
Маргарита Младенова е от онези учители, които не само 
ни преподават материала от учебния план, но и по един 
ненатрапчив начин ни учат на човечност, колегиалност 
и способност да бъдем всеотдайни, без на всяка цена да 
очакваме признание за това. Все знания, неподлежащи 
нито на летоброенето, нито на оценка по шестобалната 
система.
За много години, Марго – с благодарност и от все сърце!
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Когато Маргарита Младенова ни преподаваше в първи 
курс, тя вероломно разпалваше неутолими страсти в 
алчното ни за филологически подвизи въображение:

– Да, знам, че сега ви е много трудно с тези падежи и ви 
обещавам, че дори още по-трудно ще става… Но ако знаете 
каква наслада ще почувствате един ден, когато съберете 
смелост да проговорите на чешки на някого например в 
Прага, и установите, че той ви разбира. Това е неописуемо 
интелектуално блаженство, скъпи студенти, и то ще бъде 
най-голямата ви награда за неимоверните усилия, които 
трябва да положите, за да овладеете този език! Помня как 
аз го изпитах за първи път…

И ние потъвахме в наивни мечтания за това как този 
поток от невнятно гъргорещи, писукащи и режещи звуци 
ще заструи от нашите разчекнати от ужас в скован гърч 
пасти, че даже ще знаем какво плещим, а на всичкото 
отгоре и ще ни проумяват…

Около година по-късно, на 18 февруари 2002 г., един 
натъпкан с ватенки, галоши и сезалови торби рейс след 
часове премеждия по пътната мрежа на континента и 
по граничните пунктове – ама премеждия, дето перо не 
ги фаща (както е рекъл класикът Алеко) – ме стовари 
на автогара „Флоренц“ в Прага с един сак на рамо и пет 
хиляди крони в джоба. На цяло. Масарик добродушно и 
иронично се взираше в мен. Ни езика знам като хората, ни 
града познавам, ни съм наясно с цените… Отивах да разуча 
на място условията за кандидатстване в специалността 
Čeština pro cizince във Философския факултет. Ђ съм загубил 
тази банкнота, ђ съм си тръгнал за България на автостоп… 

КАК СЕ СКЛАНЯ МАРГОТО
Богдан Дичев
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Разгеле, че имах посрещач. Показа ми близкия „Макдоналдс“, 
курдисан под моста на Wilsonova, и аз хлътнах вътре да 
си взема едно кафе и да разваля присмехулния Масарик на 
поне четирима сериозни и улегнали Палацки плюс някой 
друг прискърбен Коменски. Жената зад щанда усмихната 
изчурулика нещо и ме погледна очаквателно, което 
трябваше да рече, че ме е попитала какво ще обичам. 
Изпънах напреде ръка с банкнотата като олимпийски 
факлоносец и отчетливо натъртих на всяка дума, като 
проточвах дължините, за да не би да останат незабелязани:

– PROSÍM… JEDNU… KÁVU!

– Jednu kávu si přeje pán, no jasně, hned to bude. A s mlékem, 
nebo bez?
Топла тръпка елейно се просмука по всичките ми жили, а 
изпод подметките ми разцъфнаха уханни магнолии. „Небеса! 
Та тя ме разбира!“. И не успял да сподавя стозвучните 
химни в душата си, темпераментно и щедро махнах с лека 
ръка.

– Bez mlékEM!...

…Две-три години по-късно на упражненията ни по 
лексикология, които водеше лично той, професор 
Франтишек Чермак, благодушно ни попита:

– Co je podle vás důležitější – lexika nebo gramatika?
– Gramatika, gramatika – занадпреварвахме се в хорово 
единогласие студентите от всевъзможни националности, 
изнурени от неравната схватка с морфосинтаксиса. 

– Opravdu? A jestli přijde Číňan do pražské restaurace a řekne 
číšníkovi Prosili bys jedněch bramborovými polévkům, dostane 
polévku, nebo ne?
Мълчахме ошашавени.

– No, dostane, nebo ne?
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– Dostane… Dostane… No jo… Určitě…
– Tak. Ptám se podruhé, co je důležitější: lexika nebo 
gramatika?…

*   *   *

Скъпи доверчиви бохемисти, горко ви, ако – обръгнали 
от изтупването на брашнения чувал на деклинационните 
парадигми в чешкия език – все още си мислите, че можете 
да класифицирате Марго към някой от склонитбените 
типове. Истината е, че в подобни случаи всичко си зависи 
от референта и окаяните русоляви поклонници на бирата 
хал хабер си нямат как да употребят името на Маргото 
в косвените падежи, преди да разберат, че става дума за 
денотационния клас „жена“.

Хайде – Владо някак си вече е известен, имат си чехите 
Vláďa скланят го по pán и не им пука за формалния му 
завършек, който би го запокитил в зоната, презряна дори 
от феминистките, известна като neutra. Пък и там 
грешките не са толкова от значение. Дори да го хързулнат 
podle vzoru město, на Владо това няма как много да му 
навреди – хеле па в генитив или в инструментал. Общо 
взето в Чешко той винаги си е на „мнйестото“. Но 
представете си Марго без референт – едно абстрактно 
понятие, което звучи като картите таро или като 
кораба Арго (което е, както точно ще научим от чешката 
уикипедия, bájná loď z řecké mytologie). И ха сега се опитайте 
да кажете на някого нещо за Маргото, като не знаете има 
ли значение, че тя е жена, или падежната стихия всмуква 
тази форма като фъртуна и я разпилява по чепатите 
клонаци и драките на tvrdý vzor neuter. Или – ако трябва да 
се изразим граматически – как да отгатнем кое надделява: 
významová nebo formální stránka tvaru.  

Един ден трябваше да ходя някъде вечерта с група 
придошли на конференция български бохемисти – не 
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да въздигаме до възбог лицемерни химни, че науката е 
слънце, разбира се. Намеренията ни бяха далеч по-низови, 
гастрономически или направо раблезиански. Та докато 
подгрявах телесната си долница в една друга кръчма с група 
състуденти от „чештина-та про цизинце“, настана по 
едно време час да си ходя. Надигнах се и обявих с раздиращо 
граматическо колебание в гърлото:

– Tak škoda, parta, ale já už musím… Mám sraz s Margo.
Както усеща внимателният читател, бях заложил на силна 
карта, а именно – че формата Марго е nesklonná като всеки 
езиков екзотизъм, израснал подобно репей на плодоносната, 
падежно податлива чешка почва.

– S jakým margem proboha, co je to za příšera? – обади 
се виетнамецът Нгок, който имаше все единички по 
граматика.

– To je asi nějaká organizace anonymních alkoholiků, že 
jó? – изказа предположение находчивата японка, която 
внимателно следеше интелектуалното ми развитие още 
от първи курс с всичките съпровождащи го социални 
явления и мизансцени. – Tak právě proto je nesklonné 
substantivum, je prostě abreviatura – заключи тя доволно.

– Ale ne, prosím tě, Namiko, Margo je normální bulharské 
jméno, jenomže něco jako přezdívka. Tak už musím ven…
– Musíš Marga venčit? Jasně, je to nějaký pes, spíš pejsek, snad 
malý pudl nebo mops. A nemohl bys vydržet ještě kousek bez 
tvého Marga, alespoň ještě dvě pivka času? – простодушно 
предложи американецът Джон.

– Je fenka, nebo pejsek? – попита ме умилено една от 
рускините, с влажен поглед от 
бялото вино1. 

– Jo, Katko, jo – Margo je moc 
velká ФЕНКА! – отвърнах 
спонтанно, защото във 
втори курс словесният ми 

1 …което трябва с Крумов закон да 
изтръгнат с корените, гранките и 
листите из листите на почтените 
чешки бирарии, за да не се лигавят даже 
солидни мъжища с някакви си бледи и 
блудкави vinní střik-ове, поднесени в 
чашки със столче!
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запас още падаше свидна жертва на лексикалната асиметрия 
в славянските езици.

– Krásně! Asi bernardýnka, jo? Ale proč si nám dosud nic 
nevyprávěl o Marze?
– Proboha, ne! – опитвах се да внеса крехък ред в бушуващия 
хаос от халби, panáky и кипящи филологически страсти – 
от тези най-опасните, от пета степен, дето направо 
овъгляват мозъка… 

Излишно е да обяснявам как парадигмите на праотец Чех се 
смесиха като разлети на пода кутии с боя, като две колоди 
карти за канаста, като студентски книжки за подпис, 
нахвърляни в кашон от копирна хартия… Само трябва 
да упомена, че след кинологичната асоциация с името на 
Маргото, интуитивно разкриваща кучешката º преданост 
към бохемистичното дело, последва бройлерска версия 
на склонитбената му матрица, което циментира здраво 
настроението на всеобщото недоумение що за птица, ради 
бога, е тя.

– No toť otázka – намеси е полякът Филип Новак. – Snad 
je to malý pesjek, i když velkého psího kmene, ale přece 
ženského pohlaví… Tak to by se mělo jako jméno štěněte 
skloňovat podle vzoru kuře: Mám sraz s Margetem, Mluvíme o 
Margeti atd.

Седнах обратно, твърде заинтригуван от спорната 
флективна ситуация и от неуловимо изплъзващото се на 
хирургически точните и безпощадни таблични редове 
и стълбчета име на доцент Младенова, както тогава 
наричахме Маргото. За всеки случай си поръчах още една 
бира, озарен от надеждата, че може да бъда споходен от 
прочутото пенливо прозрение.

– Čéče, snad jde o nějaké cargo, ne? – изстена със смолист 
от лимончелото алт аржентинката Мариана Херера, 
която работеше за някаква застрахователна транспортна 
компания и често-често оформяше документи за 
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застраховка на корабни или самолетни товари. – Cargo je 
fajn, nepojedu bez carga, mám zpoždění kvůli cargu… Ale to si o 
Tobě vůbec nedovedu představit, že bys byl podnikatelem. No, 
když jde o ňáké pivní podnikání, tak je to přesně do terče, co se 
tyče právě Tebe. Jinak – žádné cargo-margo… 
Бяхме стигнали видимо до задънената улица на 
пенкилерните реплики от типа на „тинтири-минтири“ 
и „еже-меже-тутумеже“, когато пяната ме удари в 
бакенбардите и бях залят от споменатото озарение, че 
без мъгливо размиващия се референт на тази причудлива 
номинация няма как да стигнем до еднозначно, камо ли пък 
до правилно заключение.

– Podívejte se, kámoši… Margo je celkem obyčejné ženské 
jméno, dokonce je známo z francouzštiny. Je navíc i takový 
román – Královná Margo. Takže v tomto případě jde o jméno 
jedné dámy.
Последвалото кратко международно съвещание завърши с 
пълен погром на благочестивите ми намерения да отметна 
воала на заблудите. Колегите ми помислиха, че дамата, за 
която говоря, е самата бивша френска кралица от 16-17 век, 
а така и не проумяха какво нещо е това Марго. Оказа се, че 
на всичкото отгоре името на френски е Margot, с нямо Т, 
което обаче в косвените падежи се огласява в интервокална 
позиция с целия си басов алвеодентален експлозивен 
тътен и даже става твърде осезателно например в 
притежателните прилагателни – Margotina doba. И таман 
всичко обещаваше да бъде изведено на хептен грешен, но 
като цяло благополучен край – като в холивудска продукция, 
където след титрите, отбелязващи края на амурната сага, 
пърхат пухкави гугутки и се отдалечават към хоризонта 
бели кадилаци, от които се развяват още по-бели 
въздухотрептящи шлейфове, но в този момент китайката 
Лиан Ли отбеляза, че в чешкия език име, завършващо на Т, 
очевидно трябва да се скланя като мъжко – тоест Margot, 
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но všiml jsem si Margota, obdivuji Margotovi, záleží to na 
Margotu a Bogdanovi и bavíme se s Margotem. 
В пристъп на гняв свещен ми се стори, че на края на 
холивудския шлейф се влачи зад кадилака трупът на 
удушения шафер… За да противостоя на тази логична 
версия, ми трябваха очевидни основания и така помолих 
сервитьора да ми донесе още една доза лингвистични 
аргументи.
– Já jsem přece říkal, že to T tam musí bejt, i když kvůli 
tomu zatracenému kuřeti – хълцукна Филип и ми поднесе 
аргументите си за звучен дискусионен сблъсък.
– No, vidíš, Filipe, tak ses trefil bezva, protože to T plně 
existuje v tomto bulharském názvu – obvykle té dámě říkáme 
Margo jen jako oslovení, čili je to tvar vokativní. Jinak vždy 
mluvíme o Margoto. Ovšem to TO je nějaký určitý člen, není 
ani němé francouzské T, ani tvarotvorný formant typu kuře. 
Podle mě je to všechno nesklonné a basta. 
– Mýlíš se ale, Bogdane! – възторжено се провикна 
Илеана, гражданка на Румъния, която тутакси събуди в 
мен нечестиви, трескави и трансилвански, граматично 
кръвопийни помисли. – Ten určitý člen přejde do antepozice 
jako prosté a milé demonstrativum a bude se skloňovat zvlášť.
– Nikoliv, Ileano, škoda, že jsme oba příslušníci balkánského 
plemene – člen se nebude skloňovat a bude s tím apelativem 
dohromady.
– Zvlášť a oba!
– Dohromady a na konci!
Чул-недочул, изтъпани се сънният келнер и като безплътно 
символистично видение изкаканиза: 
– Tak nakonec co vy oba – dohromady nebo zvlášť?
– No, řekněte mu, pane, jako rodilý mluvčí, že v češtině to 
Margo bude zbavit se toho Marga, věřit tomu Margovi, pářit 
s tím Margem  a tak dále!
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– Je to snad pivo, žejo? Largo znamená asi velké – občas tu tak 
říkávají Italové. No co mám s tím vaším largem dělat, přece ho 
už před sebou máte, dokonce skoro celé.
И осъзнал, че още няма да се плаща, оттегли се плавно към 
тезгяха с пипетата с дворянско достолепие, отегчен от 
пошлите гладиаторски страсти на плебса. 

– Tak slyšel’s? S tím largem – s tím Margem.
– Nikoliv! – изригна Филип. –  To Margot bude držet se toho 
Margota, jít vstříc tomu Margotu a Bogdanovi, přestaň vyprávět o 
tom Margotovi a zbláznit se s tím Margotem!
– Počkejte, chlapi! – намеси се Нгок, който пиеше само кола, – 
vždyť Bogdan upozornil na to, že to Margoto je jméno dámy. 
Teda deklinační řetězec by měl byt podle feminin – bát se té 
Margoty, vzdorovat té Margotě, vidět tu Margotu a zatřást tou 
Margotou.
– Ale to T přece tam nesmí bejt!
– Tak teda to Margo, té Margy, tu Margu a tou Margou! Už 
žádné řeči je to naprosto tak!
Вече не бях сигурен с кого точно трябва да се видя, как 
точно се казва този някой и дали всъщност той изобщо 
съществува извън праволинейните колончици на чешките 
падежни именни завършеци. Джон все пак се поокопити.

– Hele, Bogdane, co je vlastně to tvoje Margo jako jméno 
dámy – pejsek, štěně nebo fenka a tím konečně všechno bude 
v pohodě? 
През отровните изпарения на бирата, разлята върху 
серните пластове на граматиката, със сетни вопли се 
напънах да подредя разтрошения на флективни отломки 
жив, естествен и тъй хубав, но изгубен свят.

– Přátelé, ale to je paní docentka Margarita z naší univerzity v 
Sofii – zkrátka řečeno Margo.
Зейна беззъба тишина.
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– Ty, vole! Proč paní docentku oslovuješ jako štěně? – омерзи се 
Ася, украинката, която дълбоко уважаваше науката – цели 
три пръста под вече шестата халба.

– No všichni jí tak říkáme, vždyť nás učila češtinu, je 
docentka bohemistiky!
– No to už neřeš – скокна словачката Ева на крака. – To není 
Margo, to je ňáký magor, jen magoři si mohou udělat habilitaci 
z bohemistiky. Podívejte se na nás – už pár piv jdeme tímto 
směrem, i když jsme jen v druháku. Co by se stalo, jestli se té 
češtině budeme věnovat ještě pár desítek let. Tak, Bogdane, 
neřeš to – už víme, že máš sraz s Magorem tím, tedy s Magorou 
tou, takže radši neflákej, a běž!
– Počkejte až studium dokončíme, tak tehdy všichni 
budeme magoři – измърка замечтано втората рускиня 
Илона Цокар, намеквайки за жаргонното тълкуване на 
абревиатурата Mgr. 

Не се опитах да възразя, приведен конвулсивно над 
пепелището на дотляващата граматическа вакханалия. 
Станах, тръгнах неуверено към уличката между масите, към 
прага на стъклената врата с цвят на орех, към звънтящия 
паваж на града, към удавените отражения на фенерите във 
витрините и металните парапети на мостовете. Хукнах 
право към кръчмата, където от половин час трябваше да се 
срещна с българската група, напоена с парещи конферентни 
сюжети и жадна да закали стоманата им в съскащия янтар 
на халбите. Бях твърдо решен да изпия няколко бири с 
Маргото, която се заклех да наричам и занапред доцент 
Младенова, за да не ми се изплесне езикът в някоя от току-
що дочутите новоизлети словослагателни щампи, па 
накрая да я попитам направо как – аджеба! – се скланя тя. 

Оказа се обаче, че отговорът се съдържал имплицитно във 
въпроса и че Маргото се скланяла безкрайно лесно. Щом 
изрекох: Доцент Младенова, какво ще кажете да пием по 
една бира?, тя начаса склони...
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Превод от чешки език: Маргарита Симеонова

Това, което ни е най-близко, но за което мислим най-малко, 
е времето. Нямаме време да се занимаваме с времето, тъй 
като трябва да се грижим за много по-належащи неща, а 
времето, естествено, не е такова нещо. Времето даже 
изобщо не е нещо. Времето заявява за себе си само от 
време на време – например когато поради липса на време 
не можем да направим това, което би трябвало или бихме 
искали да направим. Възможно е обаче то точно тогава 
да показва същинското си лице – то не е мярка, с която 
мерим, а сила, на която сме подчинени. Времето е това, 
което отграничава нашия живот. Ние познаваме времето, 
защото съществуваме в него. Времето е истината за 
това, което сме. Секундите, минутите и часовете, 
които изтичат и чрез които бихме искали да измерваме 
съществуването на света, не са мярка, която е в състояние 
да обхване неговата неизмеримост – техният безвъзвратен 
бяг е огледало на самите нас, на това, което сме.

Времето е като очите ни – не можем да го видим, но при 
все това виждаме всичко чрез него – различаваме вечното 
и временното, изпитваме уважение към непреходното 
и състрадание към тленното. И не само това: като се 
започне от мита и се стигне до научната теория, ние се 

опитваме да разберем околния 
свят, разказвайки за него 
най-различни истории. За 
нас светът има смисъл само 

1 Преводът е направен по: Miroslav 
Petříček. Znaky každodennosti čili krátké 
řeči téměř o ničem, Herrmann a synové, 
Praha, 1993, s. 51—54.

ВРЕМЕТО, ИЛИ ЗА РЕКАТА1

Мирослав Петршичек
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защото вече се е случило някакво събитие, чийто отблясък 
докосва както нас, така и нещата около нас: то определя 
нашето и тяхното място във веригата от причини 
и следствия. Да разказваме и да говорим за причина и 
следствие обаче можем само ако разбираме разликата между 
„преди“ и „след“. Ако не живеехме във времето, нямаше 
да познаваме нито мита, нито романа, нито научната 
теория.

Времето не е предмет – и понеже не можем да го видим, 
трябва да се задоволим с това да си го представяме чрез 
различни образи. Такива образи са например кръгът, тоест 
равномерното повторение на събитията, и протичането, 
реката и потокът. Остава открит въпросът обаче дали 

 С участници в конференция пред Чехословашкия клуб в София
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тези образи изобщо са адекватни и дали не изключват 
предварително някои моменти от времето, които са 
също толкова необходими за неговото разбиране, както 
повторението или протичането.

Реката, която се мени всеки миг, трае във времето, защото 
е една и съща от извора си до морето, в което се губи. Тя 
увлича в течението си всичко, което срещне по своя път, 
и го превръща в част от себе си. Нищо от това, което 
някога е развълнувало водите º, не изчезва. Всичко остава 
в нейната памет – но само като момент, който с цената 
на собствената си самостойност се превръща в частица 
от реката, във вълна от вълните º. Паметта – ако все 
още се придържаме към този образ – е възможна единствено 
благодарение на това, че всичко минало присъства в 
настоящето. В противен случай то би било изгубено 
и невъзвратимо. Реката, която непрекъснато влива 
миналото в настоящето, е постоянно разрастващо се 
„сега“. Времето, мислено като поток, е сила, която лишава 
другото от другост, тъй като всичко неповторимо, 
което отрича единството на времето и неговото 
протичане, може да се съхрани само ако е следствие на 
нещо, което е съществувало по-рано. Изглежда сякаш, че 
си обясняваме времето по този начин, за да се избавим 
от тревогата, която буди у нас онова, което ни кара да 
виждаме другояче; изглежда сякаш, че това тълкуване на 
времето отговаря на страха ни пред чуждото, чрез който 
се съпротивляваме на всичко, което би могло да постави 
под съмнение нашия начин на мислене.

Интересно е, че същото важи и за представата за времето 
като последователност от повтарящи се цикли. Този 
образ ни помага да възприемаме времето в неговата 
прекъснатост, а не като неспирен поток, тоест да 
мислим за него като за процес на възникване и заник, край 
и ново начало, но и тук всичко ново веднага се нивелира, 
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като се представя като повторение на нещо, което вече 
е било. Времето като река, както и цикличното време, 
е рамка, която чрез образа на единната цялост или чрез 
повторението на едно и също заличава своеобразието на 
събитието и неповторимостта на другото.

Може би трябва да се опитаме да потърсим във времето 
и онова, което противоречи на тези образи. Може 
би така ще успеем да го видим не като царство на 
еднаквостта, а напротив – като многообразие и като 
феномен, благодарение на който е възможно в настоящето 
да присъства ненастояще, а новото и другото да се 
сблъскват с това, което вече съществува. Може би така ще 
успеем да го видим като феномен, пораждащ непрестанна 
борба между еднаквото и различното, при която другото – 
като момент, който е различно „сега“ спрямо „сега“ на 
изтичащото и единственото голямо настояще – напомня, 
че паметта трябва да има и бъдещо измерение, тъй като 
надеждата не е това, което вече е тук, а това, което все 
още предстои.
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Доста различна е съдбата на старите славянски аорист, 
имперфект, перфект и плусквамперфект в историческия 
развой на българския и на чешкия език. Отстраняването 
на аориста и имперфекта – а към днешна дата дефакто 
и на плусквамперфекта1 – от граматичната система 
на съвременния чешки език, е довело до натоварване 
на перфекта и с техните функции и в крайна сметка 
до неговата претеритизация. В резултат от това 
съвременният чешки претерит е индиферентен по 
отношение както на релативността, така и на 
резултативността. Ако в чешкия език се е претеритизирал 
перфектът, то в българския език това са били аористът 
и – в една част от употребите си – перфектът: аористът 

се е превърнал в свидетелски 
претерит2, ориентир на 
свидетелските релативни 
грамеми, докато перфектът 
в тази си употреба се 
е акционализирал и се е 
превърнал в дистантен 
претерит3, ориентир на 
дистантните релативни 
грамеми на глаголната 
морфологична категория (по-
нататък ГМК) релативност 
(таксис). Нейни грамеми – 

РЕФЛЕКСИТЕ НА ПЕРФЕКТА В СЪВРЕМЕННИЯ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЧЕШКИ ЕЗИК

Стилиян Стойчев

1 Застъпникът на славянския 
плусквамперфект в чешкия език – т.нар. 
антепретерит – днес е всъщност 
озовал се в изолация периферен 
стилово маркиран архаичен корелат 
на претерита, който успешно го е 
изтласкал от всичките му позиции.

2 Индикативен аорист в концепцията 
на Ив. Куцаров (Куцаров 2007: 245-246), 
свидетелски индикативен аорист в 
концепцията на В. Маровска (Маровска 
2013: 246).

3 Конклузивен аорист в концепцията на 
Ив. Куцаров (Куцаров 2007: 300-301), 
дистантен индикативен аорист в 
концепцията на В. Маровска (Маровска 
2013: 246).
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съответно свидетелски и дистантни – са релативните 
презенс (имперфект), футур (футурум претерити), 
резултативен презенс (плусквамперфект) и резултативен 
футур (футурум екзактум претерити).4 Релативността 
е морфологизирана само в плана на миналото. В друга 
част от употребите си – отново акционализирайки се – 
перфектът се е превърнал в ренаративен претерит и 
същевременно в ядро, около което постепенно се генерирала 
още една непозната за останалите славянски езици ГМК – 
ГМК ренаративност (вид на изказването). Освен това 
в трета част от употребите си перфектът е съхранил 
резултативното си (по всяка вероятност изконното си) 
значение и се е оформил като темпорално и релативно 
немаркирана грамема резултативен презенс на ГМК 
резултативност (вид на действието) заедно с грамемите 
резултативен футур (футурум екзактум), релативен 
резултативен презенс (плусквамперфект) – и свидетелски, 
и дистантен, релативен резултативен футур (футурум 
екзактум претерити) – и свидетелски, и дистантен.
Обекти на настоящото изследване са синкретичните5 
аналитични глаголни форми на грамемите – застъпници 

(рефлекси) на славянския 
перфект в съвременния 
български език и техните 
функционални еквиваленти6 
в съвременния чешки език, а 
именно на индикативните 
грамеми (1) резултативен 
презенс, (2) дистантен 
претерит и (3) ренаративен 
претерит. И трите 
грамеми имат форми от 
типа носил/гледал съм, т.е. 
форми със структура презенс 
на ауксилиара съм + аористно 

4 За повече подробности по въпроса 
за възникването на ГМК таксис вж. 
Маровска 2013: 218-245.

5 В. Цвърчек дефинира понятието 
„синкретизъм“ като 
полифункционалност на формата 
(Цвърчек и кол. 2010: 140-141), а 
Т. Хосковец – като омоморфия, 
полифункционалност на една-единствена 
форма или системна омонимия специално 
в парадигматичните отношения 
(Хосковец 2002: 472).

8 Функционален еквивалент на дадена 
езикова единица е друга езикова единица, 
която в системата на контекста 
изпълнява същата функция, каквато 
и изходната езикова единица (срв. и 
Людсканов 1969: 113).
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причастие на спрегаемия глагол. Предмет на изследването 
са свързаните с тях прояви на българо-чешката езикова 
асиметрия (по-специално асиметрията на българската и 
чешката граматични системи), а негова цел – изготвянето 
на своеобразен алгоритъм за техния максимално адекватен 
и оптимален превод на чешки език. 

ИзложенИе

Но да се върнем към обектите на изследването. Ще 
илюстрирам с оригинален български и преводен чешки 
езиков материал от Паралелния корпус на Чешкия 
национален корпус (ЧНК – ПК) някои по-типични случаи 
на употреба на форми от типа носил/гледал съм, и 
разглеждайки тяхното съдържание в конкретните случаи, 
ще се опитам научно да аргументирам избора на един или 
друг функционален еквивалент при превода им от български 
на чешки език. Така още веднъж ще подкрепя вече доказаната 
теза за синкретичния им характер, а именно това, че те са 
форми на повече от една грамема на повече от една глаголна 
морфологична категория.

1. РезУлтатИвен пРезенс (пеРфект)

Езиков матЕриал: 
(1.1.1.1) Колко съм ги гледал аз такива картини и 
портрети! Já už viděl takových obrazů a podobenek... 
[Константинов – БГ];
(1.1.1.2) – Какво ще правиш? – попита Доротея учудено. – 
Ще ти наловя риба. – Не искам. Не ям риба, никога не съм 
яла. – Аз пък ям! ... Много е вкусна... „Co to budeš dělat?“ 
ptala se Dorotea udiveně. „Ulovím ti rybu.“ „Já nechci. Já 
nejím ryby, nikdy jsem je nejedla.“ [Вежинов – Б];
(1.1.1.3) Ял ли си пуйка с кисело зеле? Už jsi někdy jedl krůtu, 
zapečenou s kyselým zelím? [Калчев – ДвНГ]; 
(1.1.1.4) Що бой е ял бачо ти Кочо! Kočo, co ten dostal bití! 
[Талев – ПК]; 
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(1.1.2.1) – Избрал съм си – рече Манол.  „Já mám vybráno,“ 
řekl Manol. [Калчев – ДвНГ]; 
(1.1.2.2) Само дето ще ме разкарвате, не съм си довършил 
още купата. Jenom mě zbytečně zdržíte, ještě nemám seno 
skopený. [Радичков – ГП];
(1.1.2.3) Оглушали са от протести, ходатайства, молби за 
служби в столицата. Uši mají zalehlé protesty, protekcemi, 
žadoněním o místa v hlavním městě. [Димитрова – Л]; 
(1.1.2.4) – Философе, май си слънчасал! – възкликва Дара. 
„Nemáš náhodou úpal, milý Filozofe?“ lituje ho Dara. 
[Димитрова – Л];
(1.1.2.5) Аз не му обръщам внимание, защото съм свикнал 
да ме гледат подозрително.  Moc na to nedám, jsem už na 
podezřívavé pohledy zvyklý. [Калчев – ДвНГ]; 
(1.1.2.6) – Не подозирах, че си толкова обеднял.  „Nevěděla 
jsem, že jsi na tom tak zle.“ [Димов – ОД]. 
(1.1.2.7) Вижте как са изсъхнали житата.  Jen se podívejte, 
jak je obilí vyschlé. [Радичков – ГП];  
(1.1.3.1) – Дяволът ли е застанал пред входа?  „To stojí před 
stanem ďábel?» [Димов – ОД]; 
(1.1.3.2) – Що сте се развикали, вашата майка гяурска, още 
е нощ вънка! „Co tady hulákáte, zatracený ďauři, venku je eště 
noc!“ [Талев – ПК]; 

анализ: 
Приведените по-горе примери от 1.1.1.1 до 1.1.3.2 
съдържат следените форми от типа носил/гледал съм, 
които без изключение реферират сегашен (т.е. едновременен 
с изказването) резултат от действие и които следователно 
са форми на темпорално немаркираната грамема 
резултативен презенс на ГМК резултативност, 
употребена в главното º значение. Неин формален 
показател е комбинираният маркер аористна морфема + 
морфема -л- + презенс на ауксилиара съм. Формите на 
резултативния презенс са корелативни по признака 
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резултативност на формите на грамемата нерезултативен 
презенс от типа нося/гледам. 
Доста често резултативните форми (в това число и 
формите на резултативния презенс) биват придружавани 
от резултативни оператори като вече или още, винаги 
(досега) или никога (досега), което би могло да се стори проява 
на редундантност, но с оглед на сравнително високия им 
синкретизъм това всъщност е съвсем разбираемо. Макар и 
твърде разнообразни в структурно отношение, от гледна 
точка на темпоралността и резултативността чешките 
функционални еквиваленти на разглежданите форми 
могат да бъдат обединени в три групи – функционални 
еквиваленти, оформени или (1) в претерит, който 
по принцип изразява минало (т.е. предходно спрямо 
изказването) действие, но е резултативно индиферентен, 
т.е. при нужда би могъл да имплицира и едновременен с 
изказването резултат от минало действие (примерите 
от 1.1.1.1 до 1.1.1.4), или (2) в резултативен презенс 
(примерите от 1.1.2.1 до 1.1.2.7), или (3) в акционален 
презенс (примерите от 1.1.3.1 до 1.1.3.2), много често в 
комбинация с резултативни оператори като už ‘вече’ и ještě 
‘още’ и др.  

***
езИков матеРИал: 
(1.2.1.1) Казах им, че съм гледал (срв. бях гледал) този филм.  
Řekl jsem jim, že ten film jsem už viděl. [Калчев – ДвНГ]; 
(1.2.1.2) Само шумът на водопроводните тръби в банята 
ми подсказваше, че вече е станала (срв. беше станала) 
и се къпе (срв. се къпеше).  Jen šumění vody v koupelně 
mi napovědělo, že už vstala (срв. je vzhůru) a že se koupe. 
[Вежинов – Б]; 
(1.2.1.3) Първите дърва изгоряха, турих нови дърва в пещта 
и като пламнаха хубаво, се качих горе да видя дали тестото 
вече е втасало (срв. беше втасало). První polena dohořela, 
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strčil jsem do pece další, a když se dobře rozhořela, šel jsem se 
podívat nahoru, jestli už těsto vykynulo. [Радичков – ГП]; 
(1.2.2.1) Започнах да се мия. Поглеждам (вм. погледнах) в 
стъклото на отворения прозорец и виждам (вм. видях), че 
съм брадясал (срв. бях брадясал).  Začal jsem se mýt. Obhlížím 
se v tabulce otevřeného okna a zjišťuju, že mám pořádné 
strnisko [Калчев – ДвНГ]; 
(1.2.2.2) Преспанци бяха свикнали да виждат заедно двете 
млади жени, но къде са тръгнали (срв. бяха тръгнали) те 
сега, срещу Василица?  Přespané si už zvykli vídat obě mladé 
ženy pospolu, ale kam to mají namířeno zrovna dneska, před 
Novým rokem? [Талев – ПК]. 
(1.2.3.1) Изведнъж разбирам (вм. разбрах), че съм седнал (срв. 
бях седнал).  Najednou si uvědomuju (вм. jsem si uvědomil), že 
sedím [Калчев – ДвНГ]. 

аналИз: 
Тъй като българският резултативен презенс е темпорално 
и релативно (таксисно) немаркираната резултативна 
грамема, в общото си значение той може при определени 
условия да замества темпорално и/или релативно 
маркираните резултативни грамеми. 
Така например в подчинените изречения в българската 
част на примерите от 1.2.1.1 до 1.2.3.1 с верба диценди, 
сентиенди и когитанди в главното изречение се наблюдава 
конкуренция между свидетелския релативен резултативен 
презенс от типа бях носил/гледал и неговия релативно 
немаркиран корелат – резултативния презенс – в 
общото му значение. За разлика от чешкия, в българския 
език в подобен контекст е възможен и нерелативният, 
и релативният презенс. Те обаче отразяват две различни 
гледни точки – нерелативният презенс отразява тази 
на когнитивния субект, а релативният презенс – на 
говорещия (вж. и Ницолова 2008: 298). 
И така, употребените в разглежданите примери 
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аналитични форми реферират от позицията на свидетел 
релативен сегашен (т.е. едновременен, но не с изказването, 
а с минал ориентационен момент) резултат от действие. 
Логично е, че в тези случаи  съответните чешки 
функционални еквиваленти са оформени или (1) в релативно 
и резултативно индиферентния претерит (примерите 
от 1.2.1.1 до 1.2.1.3), или (2) в релативно употребен 
резултативен презенс (примери 1.2.2.1 и 1.2.2.2), или (3) в 
релативно употребен акционален презенс (пример 1.2.3.1), 
също много често в комбинация с резултативни и/или 
релативно-темпорални оператори. 

***
езИков матеРИал: 
(1.3.1.1) –  Знаеш много добре, че няма да ни пуснат до 
Памир, преди да сме изпълнили плана за разрядите...  „Víš 
přece dobře, že nás nepustí na Pamír, dokud nesplníme 
třídu...» [Димитрова – Л];
(1.3.1.2) – Добре, вървете с мен, ще ви закарам! – казах аз. 
– Докато не сте се удавили в тия сълзи. „Tak teda pojďte 
se mnou, já vás odvezu,“ řekl jsem. „Než se v těch slzách 
utopíte.“ [Вежинов – Б]; 
(1.3.1.3) – Нека се махнем, преди да са ни разделили, Джем! – 
убеждавах го неубедително. „Musíme utéci, než nás rozloučí, 
Džeme,“ přesvědčovala jsem ho nepřesvědčivě. [Мутафчиева 
– СД]; 
(1.3.2.1) Няма да тръгне, преди да си е стегнал багажа.  
Nepojede, dokud nebude mít sbaleno. [собствен пример]. 

аналИз: 
За разлика от току-що разгледаните случаи, в българската 
част на примерите от 1.3.1.1 до 1.3.2.1 е налице характерна 
за определени подчинени обстоятелствени изречения 
темпорална неутрализация на резултативен футур или 
употреба на неговия темпорално немаркиран корелат – 
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резултативния презенс – в общото му значение. С други 
думи, в тях следените форми реферират не сегашен, а бъдещ 
(т.е. следходен спрямо изказването) резултат от действие. 
Тъй като в еквивалентните чешки подчинени изречения 
не настъпва подобна темпорална неутрализация, то те, 
естествено, биват оформени в релативно употребен 
футур – обикновено в акционален (т.е. резултативно 
индиферентен) футур (примерите от 1.3.1.1 до 1.3.1.3), 
в подходящ контекст обече е възможен и резултативен 
футур (пример 1.3.2.1).7

2. дИстантен пРетеРИт (аоРИст)
Езиков матЕриал: 
(2.1) Трябва да съм говорил по френски. Сигурно съм 
говорил. Mluvil jsem asi francouzsky. Jistě jsem tak mluvil. 
[Дончев – ВР]; 
(2.2) Извиках нещо. Може би съм казал да ми отключат. 
Něco jsem zavolal. Snad <jsem zavolal / řekl / poprosil,> aby 
mi odemkli. [Калчев – ДвНГ]. 
(2.3) Трябва да съм бил пиян.  Byl jsem tehdy snad opilý. 
[Дончев – ВР]; 
(2.4) И бе ще по-ведър тоя път, дори се опита да се 
пошегува: – Каниха ме швабите в Беч... ядох от нихните 
манджи. Може и змии да са ми дали, може и жаби да съм ял...  
A byl tentokrát nějak rozjařenější, zkusil dokonce i zažertovat: 
„Taky mě tam ve Vídni hostili... Ochutnal jsem ty jejich 
blebtaniny. Kdoví, jestli jsem nejed hady, možná, že to byly 
žáby...» [Талев – ПК];
(2.5) Следователят продължи все тъй безучастно на своя 
книжовен турски език: – Позната ми е цялата ти история. 

Безполезно е да криеш 
каквото и да е. Ти си главатар 
на Преспа от много години. 
По тебе са стреляли да те 
убият. И това си има своето 

7 За повече подробности по въпроса 
за резултативността в съвременния 
български и съвременния чешки език вж. 
Стойчев 2015; за резултативността в 
чешкия език вж. и Хаузенблас 1963; Щиха 
и кол. 2015.
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значение. Vyšetřující soudce pokračoval stále tak lhostejně 
svou spisovnou turečtinou: „Znám celou tu historii. Marně 
bys cokoliv zatajoval. Tys už po mnoho let pohlavárem Prespy. 
Pokoušeli se tě zastřelit. To je taky jistý důkaz...“ [Талев – ПК]; 
(2.6) И тези трябва да са се насвяткали. Tihle se taky asi 
nalízli. [Константинов – БГ]. 

анализ: 
Подбраните примери от 2.1 до 2.6 също съдържат 
следените форми от типа носил/гледал съм. Тук всички 
те реферират минало (т.е. предходно спрямо изказването) 
действие, но не го правят свидетелски (т.е. от позицията 
на съзнателен участник в реферираното минало действие), 
а дистанцирано (от позицията на несвидетел, на неучастник, 
или поне не на съзнателен участник в реферираното 
минало действие), и следователно са форми на дистантно 
и темпорално маркираната грамема дистантен 
претерит на ГМК време. Неин формален показател е 
също комбинираният маркер аористна морфема + морфема 
-л- + презенс на ауксилиара съм. Заедно с формите от типа 
носих/гледах на еквиполентно противопоставената грамема 
свидетелски претерит тези форми са корелативни по 
признака темпоралност с формите от типа нося/гледам на 
грамемата презенс и с формите от типа ще нося/гледам на 
грамемата футур. 
Освен от подходящи темпорални оператори формите 
на дистантните релативни грамеми, както и тези на 
техния ориентир – на дистантния претерит, – биват 
изключително често съпровождани от най-разнообразни 
дистантни оператори като може би, може да, трябва 
да, вероятно, сигурно, явно и др.под., експлициращи и 
предположение, и умозаключение, т.е. по същество 
референция от дистанция, с което на практика се 
подсигурява възприемането на въпросните форми именно 
като дистантни (в този случай като дистантни 
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претеритни), а не като резултативни или ренаративни. 
Чешките им функционални еквиваленти са оформени в 
индиферентния по отношение и на свидетелствеността, 
и на дистантността претерит – съответно или 
перфективен, или имперфективен. Освен от евентуални 
темпорални оператори, те биват изключително често 
придружавани и от дистантни оператори като možná 
‘може би, може да’, snad ‘може би’, asi ‘май (че)’, pravděpodobně 
‘вероятно’, jistě ‘сигурно, положително’, určitě ‘сигурно, 
определено’ и др. под. 

3. РенаРатИвен свИдетелскИ пРетеРИт (аоРИст)

Езиков матЕриал: 
(3.1) Няколко часа съм бил мъртъв. Точно така се изрази 
жена ми. Нищо не помня. Върнала се от работа и ме 
намерила както обикновено на люлеещия се стол. Гледал 
съм странно, с леко отворена уста, от която се точела 
лига. Това можеше да ми го спести. Говорила ми, викала ме 
по име, нищо. Разтърсила ме доста здраво. Погледнал съм 
я, без да я позная,... Několik hodin jsem byl mrtvý. Přesně tak 
se vyjádřila má žena. Nic si nepamatuji. Vrátila se z práce a 
našla mě jako obvykle v houpacím křesle. Koukal jsem divně, s 
lehce pootevřenými ústy, z nichž stékala slina. Toho mě mohla 
ušetřit. Mluvila na mě, volala mě jménem, nic. Pořádně se 
mnou zatřásla. Podíval jsem se na ni, aniž jsem ji poznal,... 
[Господинов – ЕР]; 
(3.2) – Ти си бил в черквата.  „Byls prý v kostele.“ [Дончев – ВР]; 
(3.3) – Дръж си инструментите, не ги искам. Разбрах, че си 
ги подарил. :: „Nechte si svoje nářadí, já o ně nestojím. Stejně 
jsem slyšel, že jste je daroval.“ [Пасков – БзГХ];
(3.4) Изкарал с тях цяла вечер, ял и пил на корем, 
забавлявал се, гледал ги – задълбочени до тантурестите си 
жени. Strávil s nimi celý večer, jedl a pil, co hrdlo ráčí, bavil 
se, hleděl na ně – zahloubané vedle svých baculatých žen. 
[Господинов – ЕР]; 
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(3.5) Той едничък, казват, прозрял неповторимостта на 
часа, той едничък заложил всичко, за да получи Джем и да 
го постави начело на поход против Баязид.  Tvrdí se, že on 
jediný postřehl, jak jedinečná možnost se naskýtá, on jediný 
dal v sázku všechno, aby získal Džema a postavil ho do čela 
tažení proti Bayazidovi.  [Мутафчиева – СД]; 
(3.6) – Били сте се.: „Porvali prý jste se.“ [Талев – ПК]. 

аналИз: 
За разлика от по-горе разгледаните случаи формите от 
следения тип носил/гледал съм в примерите от 3.1. до 
3.6 вербализират вторично или преизказват реферирано 
от позицията на свидетел минало (т.е. предходно спрямо 
изказването) действие. Като такива те са форми на 
грамемата ренаративен свидетелски претерит на 
ГМК ренаративност. Неин формален показател също е 
комбинираният маркер аористна морфема + морфема   -л– 
(в повече в сравнение с неренаративния корелат) + презенс на 
ауксилиара съм. Разглежданите форми са корелативни по 
признака ренаративност с формите от типа носих/гледах 
на грамемата свидетелски претерит. 
За всички ренаративни грамеми – в това число и 
за ренаративния свидетелски претерит – важи, че 
третоличните форми са без ауксилиар. По всяка 
вероятност това е така, понеже по този начин 
третоличните ренаративни форми като ренаративни 
форми с най-висока честота на употреба биват 
формално разграничени както от резултативните, 
така и от дистантните релативни форми. В речта 
ренаративните форми могат да бъдат употребявани 
както самостоятелно, така и придружени от ренаративни 
оператори.8 
От примерите се вижда ясно, че и при перфективните, 

и при имперфективните 
глаголи чешките 

8 За повече подробности по този въпрос 
вж. Куцаров 1984: 55–64.
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функционални еквиваленти на формите на българския 
ренаративен свидетелски претерит са оформени в 
претерит, придружаван от подходящи ренаративни 
и/или темпорални оператори. В чешкия език 
претеритът е индиферентен по отношение както на 
свидетелствеността и дистантността, така и на 
ренаративността. Това обяснява и много по-голямото 
структурно разнообразие, както и по-високата 
фреквентност на чешките ренаративни оператори в 
сравнение с притежаващия морфологичен ренаратив 
български език. Такива са например частици като prý 
‘казват’, údajně ‘говори се, казват’ и др., изрази с предлога 
podle ‘по, според’, глаголът mít ‘имам’ в разговорна модална 
конструкция с инфинитив, вметнати форми на верба 
диценди, сентиенди и когитанди като říkají ‘казват’, tvrdí 
se ‘твърди се, говори се, казват’, slyšel jsem ‘чух, разбрах’, 
dozvěděl jsem se ‘разбрах, научих’ или цели, съдържащи 
споменатите верба диценди, сентиенди и когитанди 
изречения (Карлик – Некула – Русинова 1995: 626–627; Чехова 
и кол. 2011: 275; Щиха и кол. 2015: 932–936). 
 
заключенИе

Степента на синкретизъм на българските аналитични 
форми от типа носил/гледал съм на грамемите (1) 
резултативен презенс, (2) дистантен претерит и (3) 
ренаративен свидетелски претерит е по-висока в рамките 
на персонално маркираните грамеми първо лице и второ 
лице и по-ниска при персонално немаркираната грамема 
трето лице, където формите на резултативните грамеми 
са без ауксилиар. Така стоят нещата при всички глаголи 
от Е-спрежението и при глаголите от И-спрежението 
с аористна основа на -и-. При всички глаголи от А-/Я-
спрежението и при глаголите от И-спрежението с 
аористна основа на -а-/-ʼа-, тя се оказва още по-висока 
поради синкретизма на аористните и имперфективните 
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партиципи. Както обемът, така и заявената тема на 
изложението обаче налагат този проблем да бъде разгледан 
на друго място.
Логично е да се очаква, че в речта този сравнително 
висок синкретизъм (т.е. системна езикова омонимия) 
на разглежданите форми би могъл да създава известни 
проблеми. Но именно тук – в речта – от решаващо 
значение за тяхната адекватна идентификация и 
възприемане са, разбира се, контекстът и не на последно 
място съответните съпровождащи ги оператори – 
резултативни, дистантни и/или ренаративни, които 
могат и да се комбинират. Към колкото по-маркирана 
грамема се отнася дадена синкретична форма, толкова 
по-вероятно е тя да бъде съпровождана от повече 
функционално различни оператори. Това става още по-
наложително при превод на език с различна граматична 
структура. 
Дори само разгледаните тук синкретични глаголни 
аналитични форми от типа носил/гледал съм са 
достатъчни да ни обяснят защо уточняването на броя 
и характера на глаголните морфологични категории в 
съвременния български език е отнело на езиковедите 
почти два века. Заедно с чешките си фукционални 
еквиваленти те са изключително подходящ пример за 
езикова – и по-специално граматична – асиметрия между два 
близкородствени езика като българския и чешкия, резултат 
от различния исторически развой на граматичните им 
системи. В плана на изразяване изцяло съвпадат само 
формите на българския ренаративен свидетелски претерит 
с формите на чешкия претерит; в плана на съдържание те 
обаче се различават съществено.
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NOMINA POSESSIVA В 
БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК
Цветанка Аврамова 

0.1. В славянските и балканските езици семантичната 
категория посесивност се изразява на различни езикови 
равнища: синтактично, лексико-граматично, 
морфологично и словообразувателно (Иванов: 1989). 
В българския език посочените равнища на проявление 
на тази категория са проучени в нееднаква степен. 
Във фокуса на изследователския интерес най-често са 
граматичните средства за изразяване на посесивност1; 
по-рядко се говори за посесивност на словообразувателно 
равнище, където тя обикновено се свързва със „суфиксите 
на притежателните прилагателни, префиксите 
на прилагателните със значение за отрицателна 
принадлежност, афиксите и др. средства за образуване 
на сложни думи с посесивно значение: мамин брат, безусый 
юнец, коротконогий человек“ (вж. по-подробно Иванов 
1989: 112 и сл.). В цитираното изследване „Категория 
посессивности в славянских и балканских языках“ 
посесивността при съществителните имена е разгледана 
единствено при сложните съществителни нарицателни 
от типа бълг. Петровден, Ботевград, срх. Кнешпоље (= 
Кнежjе (кнезово) поље), рус. Ленинград и др. (Иванов 1989: 
209). Смятам, че в субстантивното словообразуване 
на славянските езици съществуват и други типове 

производни думи с посесивно 
значение. Посесивност 
изразяват не само 
композитуми, но и деривати 
– съществителни имена, 

1 Така например М. Младенова проучва 
основните глаголи, чрез които се 
изразяват категориите посесивност 
и екзистенциалност в българския и 
чешкия език (вж. напр. Младенова 2013; 
Младенова 2015).



 49

научен отдел

продукт на деривация в тесен смисъл2. Без да претендира 
за пълнота и изчерпателност, настоящото изследване 
се фокусира върху проявленията на посесивността при 
субстантивните деривати в българския и чешкия език. 
Краткостта на изложението не позволява детайлното 
разглеждане на проблематиката, а само нейното най-общо 
маркиране.

0.2. Опираме се на дефинирането на посесивността 
„като отношение (r) между обектите от 
извънезиковата действителност, при които единият 
от тях (обектът на притежание, притежаемото R) 
„се включва“ в другия (притежателя, посесора Ps) (…), 
изграждайки с него единно физическо и/или функционално 
цяло“ (Иванов 1989: 44). В зависимост от гледната 
точка – на притежателя или на притежаемото – 
посесивността може да се разглежда като отношение 
на принадлежност и като отношение на притежание 
(Иванов 1989: 44 и сл.).

1.0. Като изхождаме от принципното разбиране, че 
словообразувателните категории са деривационно 
въплъщение на определени ономасиологични (понятийни) 
категории (TSČ 1962: 75), смятаме, че в субстантивното 
словообразуване универсалната семантична категория 
посесивност се проявява чрез словообразувателната 
категория названия за принадлежност (nomina posessiva)3. 
В зависимост от гледната точка – на притежателя 
или на притежаемото, в нейните рамки се открояват 

две субкатегории – nomina 
disponentis и nomina 
pertinentia, чието значение 
може да се представи с 
парафразите ʽХ притежава 
У’ (или ако използваме 
символите в цитираната 

2 В тесен смисъл деривацията се 
разбира като един от основните 
словообразувателни начини (наред 
с композицията и абревиацията); 
в широк смисъл е синоним на 
словопроизводство (образуване на 
думи) изобщо.

3 Идеята за nomina posessiva е почерпана 
от Балтова 1988.
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монография, Ps притежава R) и ʽХ принадлежи на У’ (R 
принадлежи на Ps)4.

1.1. За разлика от втората, първата субкатегория 
(nomina disponentis) е монолитна – Х винаги се 
характеризира с признака ‘+ одушевеност’ ‘+ 
персоналност’), а У с признаците ‘– одушевеност’, ‘+ 
конкретност’. Към нея се отнасят названията на лица, 
притежаващи определен обект, напр.: трабантаджия 
ʽтози, който притежава трабант’, голфаджия 
ʽтози, който притежава лек автомобил марка Голф’, 
ресторантьорˡ ʽтози, който притежава ресторант’, 
канонаджия ʽтози, който притежава фотоапарат марка 
Канон’; никонаджия ʽтози, който притежава фотоапарат 
марка Никон’; чеш. butikářˡ ‘ten, kdo má butik’, džípař2 ‘ten, 
kdo má džíp’, saunér1 ’ten, kdo má saunu’, favoristaˡ ‘ten, kdo 
má automobil značky Škoda Favorit’, nokiák и nokiář ‘ten, 
kdo má mobilní telefon značky Nokia’.

1.2. В зависимост от допълнителните признаци, 
характеризиращи Х (‘± одушевеност’, ‘± персоналност’, 
‘± конкретност’), и от характера на денотата, който 
се назовава чрез У, в рамките на nomina pertinentia се 
очертават още няколко субкатегории:

1.2.1. Х (‘+ одушевеност’, ‘+ персоналност’) принадлежи на 
У (‘+ одушевеност’ ‘+ персоналност’ = ‘лице, създател на 

научно, идейно, политическо, 
творческо и др. направление, 
течение, организация’). Тук се 
включват съществителни, 
назоваващи лица, които са 
привърженици, последователи 
на идеите, възгледите на 
съответното лице, назовано 
с мотивиращото име, напр. 

4 В предишни свои разработки (вж. 
напр. Аврамова 2003) съм разгледала 
nomina disponentis и nomina pertinentia 
като отделни словообразувателни 
категории. Предвид на това, че и двете 
изразяват посесивност (отношение 
на притежание или принадлежност), 
различна е само гледната точка – на 
притежателя или на притежаемото, 
по-адекватно е те да бъдат смятани 
за две подкатегории (субкатегории) на 
категорията nomina posessiva.
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бълг. хегелианец, дъновист, костовист; чеш. darwinista, jehovista, 
havlovec, klausovec/klausista.

1.2.2. Х (‘+ одушевеност’, ‘+ персоналност’) принадлежи 
на У (‘+ конкретност’, ‘– одушевеност’ = ‘колектив, 
организация’). Тази субкатегория обхваща названия за 
принадлежност към даден колектив, организация и под., 
напр. бълг. левскар, бесепар, партиец; чеш. sparťan, ódéesák/
odéesák, grínpísák, straník.

1.2.3. Х (‘+ одушевеност’, ‘+ персоналност’) принадлежи на 
У (‘+ конкретност’, ‘– одушевеност’ = ‘географско, населено 
място’). Към субкатегорията принадлежат т. нар. nomina 
habitatorum (названия за принадлежност към определено 
място), напр. габровец, мексиканец, лондончанин, селянин; чеш. 
Pražan, Asiat, Portugálec, ostrovan.

1.2.4. Х (‘+ конкретност’, ‘– одушевеност’) принадлежи 
на У (‘+ конкретност’ ‘– одушевеност’ = ‘географско, 
населено място’)5. Към тази субкатегория се отнасят 
терминологичните названия на минерали, вещества и др. 
според мястото на откриването или находището им, 
напр. амазонит (← Амазонка), мурманит (← Мурманск), 
тюрингит (← Тюрингия); чеш. aragonit (← Aragonie), dolomit 
(← Dolomity) и др.

2.0. Представеното описание на категорията nomina 
posessiva не е пълно, тъй като в него не са включени 
съществителните, получени чрез други (освен деривация) 

словообразувателни начини. 
То обаче може да послужи 
като отправна точка за 
бъдещи изследвания, които да 
обемат и останалата част от 
производната субстантивна 
лексика в двата езика.

5 Теоретично е възможна още една 
субкатегория: Х (‘+ одушевеност’,  
‘- персоналност’) принадлежи на У  
(= ‘географско, населено място’). На този 
етап обаче не разполагаме с достатъчно 
езикови данни, които да покажат 
дали тя е реално представена в двата 
езика. Това остава задача на бъдещи 
изследвания.
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ЗА ПРЕВОДА  
НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В ПОЕЗИЯТА 
Йорданка Трифонова

Голяма част от съвместната ми работа с юбилярката 
Маргарита Младенова е свързана с редактирането, 
подготовката за печат и издаването на започнатия още 
от проф. Св. Иванчев двутомен Чешко-български речник. 
Преживяванията ни покрай него бяха стресиращи, но 
също така съпроводени с много смях поради срещата с 
разнообразни образци на езиковия хумор – като  се започне 
от смешни с неточността си авторски обяснения в 
речникови статии, премине се през двусмислени печатни 
грешки и се стигне до неочаквани редакторски коментари, 
разведряващи напрегнатите ситуации при подготовката 
на текста. След като си поехме дъх от завършването на 
речника, започнахме да мислим и за обратния вариант – 
издаване на голям Българско-чешки речник, задача, за 
съжаление, неизпълнена и до днес. Следващите страници 
са свързани именно с подготовката на такъв речник, 
тъй като разглеждат възможните начини за превод от 
български на чешки на фразеологизми – както нормални, 
така също модифицирани и авторизирани – в текст, 
а не при съпоставката им в лексикалните системи 
на езиците. Инспирациите на опитните преводачи 
са все още неизползван резерв за съставителите на 
славяно-славянските речници поради липсата на бази-

данни с преводи1, въпреки 
явната ориентация на 
електронните двуезични 
речници към търсенето на 
еквивалентност не само на 

1  Желанието на проф. Хана Гладкова 
да създаде такава база данни поне 
за чешко-българските текстове не 
среща достатъчно подкрепа сред 
многобройните чешко-български 
преводачи.
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равнището на системата, но и на реализацията, т.е. в 
текста. 
Обект на съпоставка са двукомпонентните номинативни 
единици с устойчива форма, които се срещат в поезията 
на П. К. Яворов и в двата излезли на чешки подбора на 
поезията му – Nežiju – hořím на Я. Урбанкова и Д. Хронкова 
(1964 г.) и V bdění a ve snu на Л. Кроужилова (1997 г.)2. 
За сравнение се използва и преводът на същите единици 
в излезлия през втората половина на ХХ в. подбор от 
Яворови стихотворения на словашки в превод на Ян 
Кошка3. 
Изследваните единици не са еднотипни, а освен това в 
българските граматики и тълковни речници се наблюдават 
разминавания в категориалното им определяне. Но тъй 
като формата им е устойчива (когато не са авторизирани), 
използват се в текста като готови единици, а в 
значенията им в различна степен се пази образът или 
сравнението, чрез което са възникнали, тук те ще 
бъдат обозначени като фразеологизми или авторизирани 
фразеологизми. В структурно отношение са номинативни 

синтагми, състоящи се от 
неизменяемо прилагателно4 
+ съществително или 
две последователни 
съществителни, имат 
стилистична характеристика 
народно и поетично и 
ограничена съчетаемост 
(огнебойка в пушка огнебойка 
е оказионализъм на Яворов). 
От транслатологична 
гледна точка са фолклорно 
маркирани реалии5. 
Характерни са за Яворовите 
стихотворения от така 

2 По-подробно за книгите вж. Трифонова 
2000, а за преводачите – Трифонова 2016.

3 Имената на преводачите присъстват 
със съкращенията ЯУ – ДХ: Я. 
Урбанкова и Д. Хронкова,  ЛК: Л. 
Кроужилова и ЯК – Я. Кошка.

4 Въпреки че в речниците съществува 
граматична квалификация неизменяеми 
прилагателни, българските 
граматики  отбелязват пестеливо  
съществуването им (Граматика 
1983:170). В последно време статутът 
на неизменяемите прилагателни е 
обект на дискусии, срв. Ковачева 2006, 
Аврамова 2008. 

5 „Националният колорит превръща 
фразеологизмите в своеобразни реалии“ 
(Влахов, Флорин 1980: 204; също Влахов 
1976).
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нар. първи период и се срещат само в текстове с битова 
тематика или създадени в духа на народното творчество 
(Калиопа, Луди-млади, Павлета делия и Павлетица млада, 
Хайдушки песни). Обикновено заемат една и съща позиция 
в рамките на дадена строфа, играят важна роля за 
свързаността на текста и цялостното му въздействие, 
което прави адекватния им превод задължителен.   
От формална гледна точка се разделят на няколко подтипа: 
а) сабя халосия, коня  доралия, пушка бойлия, пушка огнебойка, 
маргар маниста.
По-подробно на прилагателните при този тип 
номинативни единици се спират Л. Андрейчин (Андрейчин 
1978: 274), който отбелязва, че са чужди по произход и 
родово дефективни, но тези на – лия могат да се изменят 
по число, и Р. Ницолова, която посочва конверсията на 
същите прилагателни в съществителни в мн. ч. (Ницолова 
2008: 119). От семантична гледна точка решенията на 
преводачите са различни, но се обединяват около следните 
формални възможности за превод:  
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– чрез номинативна единица-образно сравнение, при която 
семантиката на оригиналната единица се променя, но 
се запазва граматичната й характеристика, напр.: пушка 
огнебойка: puško – družko z boje (ЯУ – ДХ), puško, družko 
útloboká (ЛК), puška ako struna (ЯК); пушка бойлия: zbraň 
jak búrka (ЯК); сабя халосия: šavle bleskurychlá zmije (ЛК),

– чрез запазване на съществителното-определяемо и 
трансформация на прилагателното-определение в 
предикативна метафора: пушка бойлия: v záloze pušky 
číhají (ЛК); čaká puška na rozkaz (ЯК);

– чрез използване на хипероним и загубване на 
стилистичната характеристика: пушка бойлия: zbojnická 
puška, ručnice (ЯУ – ДХ); маргар маниста: na dvou šňůrkách 
perly pravé (ЯУ – ДХ); (kdyby byly) šnůrami perel (ЛК);

– чрез редупликация, която може да бъде формална, напр. 
сабя халосия: šablička-šablenka (ЯК), или  смислова, напр. 
маргар маниста: (keby boli) perlami, radom koralov (ЯК).

Последният начин стои най-близо до особеностите на 
народната песен и намесата на преводача в образната 
система на автора е минимална. 
б) старо-харо, лудо-младо, луда-млада, луди-млади, немили-недраги
Според българските тълковни речници от времето на 
преводите, трите устойчиви единици имат различна 
категориална характеристика: старо-харо е определено 
като съществително от ср. р., лудо-младо – като 
фразеологична единица, а немил-недраг – като прилагателно 
(РСБКЕ 1955-1959). Преводаческите решения са две: 

– копиране на значението и формата на оригиналната 
номинативна единица, напр. лудо-младо: mladé-hlúpe (ЯК), 
луди-млади: mladý – bláznivý (ЯК), старо-харо: staré-krivé 
(ЯК),
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– контекстуален превод на значението, запазване 
на стилистичната характеристика и цялостно 
елиминиране на двукомпонентната форма, или 
видоизменянето й в конструкция с координация,  напр. 
лудо-младо: pošetilče (ЯУ – ДХ), луда-млада: pošetilé děvče 
(ЯУ – ДХ),  луди-млади: pošetilci (ЯУ – ДХ); старо-харо: 
lichvář (ЯУ – ДХ), немили-недраги: štvanci a tuláci (ЯУ  –  
ДХ), psanci (ЛК).

Отбелязаните два начина– копиране или елиминиране на 
формата и значението чрез компенсаторно предикативно 
определение  –  се наблюдават и в случаите, при които 
Яворов нарушава целостта на устойчивото съчетание и 
го актуализира чрез въвеждане на допълнителни елементи, 
напр. старо-харо: пази старо – грозно харо// Калиопа красна: 
Kaliopu zlatých copů// dědek vězní, trápí (ЯУ – ДХ), Stráži 
skupaň, starý ucháň // Kaliopu v kvete (ЯК). В превода на 
Урбанкова – Хронкова като компенсация за двойната 
номинативна единица са въведени две сказуеми, чрез които 
се характеризира субектът (vězní, trápí), непосредствено 
едно до друго. 
в) крушка трънушка, тръне-мръне, мило и (за) драго
Тази група включва формално различни номинативни 
единици, обединени поради фразеологичния си характер и 
двукомпонентната структура. 
Крушка трънушка е Яворов оказионализъм (според данните, 
с които разполагам), структурно наподобяващ разгледаните 
по-горе устойчиви фолклорни съчетания (сабя халосия), но 
същевременно представляващ част от модифицираната 
пословица На зла круша – зъл прът със значение ‘злият човек 
заслужено получава зло възмездие’. Ако иска да постигне 
адекватен смислов и формален превод, преводачът трябва 
да открие фразеологизъм със същата или сходна семантика, 
който същевременно пази връзката с конкретния образ, 
да изолира номинативната единица, назоваваща образа 
(ако такъв съществува), и да я видоизмени така, че да 
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възникне двукомпонентна номинативна единица. Извън 
това трябва да се съобразява с естественото й звучене, 
както и да отчита ритмичните и метричните изисквания 
на строфата. При толкова много ограничения е ясно, че 
някои от тях ще бъдат пренебрегнати. Преводачите са 
предложили  следните решения: 

– превод чрез модифициран фразеологизъм, съответстващ 
смислово на оригинала, при който се елиминират 
формалните особености: напр. – Пръте за крушка 
трънушка,// де гиди клетва хайдушка:  – to sklidí, co kde 
zasije, hajducký slib, ten svatý je (ЯУ – ДХ), оригиналната 
пословица е kdo seje vítr, sklidí bouři със значение ‘който 
сее ветрове, ще пожъне бури’ (ЧБР 2002, II); na pytel – 
hrubá záplata (ЛК), оригиналната поговорка гласи na 
hrubý pytel hrubá záplata със значение ‘на грубостта 
се отвръща с грубост, каквото повикало, такова се 
обадило’ (ЧБР 2002, II). 

И в двата случая се предлага вариант, но решението на Л. 
Кроужилова е по-сполучливо както поради по-голямото 
сходство в значението, така и поради близостта до 
Яворовата образност.

– буквален немаркиран превод, напр. – na dobré stromy 
nesiaha člověk i naša prísaha (ЯК), при който са 
елиминирани всички посочени стилистични качества 
на оригинала, а освен това семантичната интенция на 
конструкцията от негативна е променена в позитивна. 

Тръне-мръне също е оказионализъм на Яворов, означаващ най-
общо ’тръни и други подобни на тях неща’. Въпреки че не 
е същински фразеологизъм, принадлежи към една характерна 
за български група редупликатни съществителни, които 
от гледна точка на образуването си се определят като 
м-деривати (м-композитуми) или експресивни деривати 
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(композитуми) (Гранес 1996: 259 и следв.). Обозначава 
колективно и неопределено множество, а в стилистично 
отношение се отличава със силна експресивност и 
пейоративна оценка от страна на говорещия. Като 
словообразувателно средство редупликацията е 
нехарактерна за съществителните в чешки и словашки, 
среща се периферно само при образуването на някои 
наречия, напр. čistočistě, dennodenně, jenjen, užuž (Шмилауер 
1971: 191) и междуметия (КЧГ 1995: 357, Схейбалова 2013)6, 
поради което преводачите не са разполагали със системен 
словообразувателен и лексикален еквивалент и предлагат 
следните решения:

– семантична редупликация, с други думи – използване 
на  две формално различни съществителни със сходно 
значение, напр. тръне-мръне (кой ти гледа): trní, hloží (váš 
dům chrání) (ЯУ – ДХ), и

– елиминиране на формалната редупликация чрез замяна с 
едно семантично еквивалентно  съществително, напр. 
тръне-мръне (кой ти гледа):  (ktože hľadí na) pichliače? 
(ЯК).

От формална гледна точка решението на Урбанкова – 
Хронкова е по-сполучливо, тъй като съответства на 
формалната структура на оригинала. 

Мило и (за) драго е 
номинативна единица, 
която според българските 
тълковни речници e част 
от фразеологизма давам 
мило и (за) драго със значение 
‘давам, жертвам най-милото, 
най-скъпото си’ (РСБКЕ 
1955-1959, I; ФРБЕ 1974, I). В 
текста на Яворов (част 3 на 
Хайдушки песни) се появява 

6 Според цитирания норвежки славист 
единиците от подобен тип в български 
са възникнали под влияние на турски 
и са от два типа: лексикализирани 
експресивни деривати, граматично 
определяни като междуметия 
(тинтири-минтири, шушу-мушу, хъка-
мъка, хър-мър) (РСБКЕ 1955-1959, III), 
и спонтанни експресивни деривати, 
които са съществителни, обикновено 
в множествено число (котлета-мотлета, 
захар-махар, шеткане-меткане, Иречек-
Миречек) (Гранес 1996: 276). 
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на едно и също место в трите строфи и играе важна роля 
за запазване кохерентността на текста. Сгъстяването 
на синтактичните отношения и възможността за 
двояка интерпретация са се отразили и в решенията на 
преводачите, които са напълно различни, срв.: 

– (мяна бих сторил) мило за драго (хранена коня, пушка 
бойлия, маргар мъниста):  lásku za lásku – (za koníčka 
bych výměnou je dal / za ručnici bych hned je vyměnil/ za 
šavlenku bych vyměnil je rád) е решението на Урбанкова 
– Хронкова, при което преводачките използват 
функционалния  еквивалент  lásku za lásku, който не 
е устойчиво съчетание в чешки, но по форма навежда 
към библейското oko za oko, zub za zub, а смислово 
към възмездието, предизвикало тази толкова скъпа 
замяна; същевременно извеждането му на първо място в 
повторението на целия стих подчертава свързаността 
между трите строфи;

– (мяна бих сторил) мило за драго (хранена коня, пушка 
бойлия, маргар мъниста):  в превода на Л. Кроужилова 
(Měnil bych, měnil, koně/ pušku/ šavli)  měl za dost също 
е функционално решение, при което значението на мило 
за драго е изместено от ‘най-скъпото ми’ към ‘много 
скъпо, на много висока цена’, каквото е значението на 
měl za dost; формалната еквивалентност е търсена 
чрез наподобяване на структурата на устойчиво 
словосъчетание; 

– в превода на Ян Кошка значението на фразеологизма е 
преведено буквално, срв. (Dal by som) všetko, čo je mi 
drahé (ЯК),  но за сметка на това силно маркиран е 
преводът на следващите номинативни единици от 
текста, срв. хранена коня: (mať) koňa-dukát, пушка бойлия: 
(mať) zbraň jak búrka; сабя на воля: (mať) šabľu v rukách.
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Яворовите преводачи на чешки и словашки са използвали 
функционални еквиваленти, извеждайки на първо място 
смисъла за сметка на формата (Урбанкова – Хронкова и 
Кроужилова), или са превеждали фразеологичната единица 
буквално (Ян Кошка), отново акцентирайки върху смисъла 
за сметка на формата.  

г) устни захар, гайтани вежди, снага топола

Номинативните единици от тази група представляват 
устойчиви фолклорни или създадени по фолклорен модел 
оказионални Яворови словосъчетания, в които части 
на тялото се характеризират  чрез сравнение с единици 
от битовата лексика, срв. други подобни сравнения: 
очи череши, лице прясно сирене, ръце мрени риби и др. В 
семантично отношение са образни сравнения, срв. устни 
захар ‘устни като захар’, в структурно – съчетания от 
две съществителни, в които определяемото предхожда 
определящото, въпреки че ннверсията не е  изключена, 
срв. вежди гайтани и гайтани вежди.  Трансформацията 
в словосъчетания с прилагателно е възможна, напр. 
захарни устни, гайтанени вежди, (тънка) снага тополова, но 
прилагателното запазва значението за сравнение, а не 
означава веществен произход, както е обикновено при 
относителните прилагателни от конкретна лексика7, срв. 
*вежди от гайтани, *снага от топола и т.н. В разглежданите 
стихосбирки намираме три преводачески решения:

– превод чрез несъгласувано определение в генитив 
със значение за произход, т.е. превод, който не 
съответства смислово и формално на номинативната 
единица в оригинала и вероятно се дължи на ритмо-
интонационните ограничения срв.: устни захар: ústa z medu 
(ЯУ – ДХ),  pery z cukru (ЯК),

– превод чрез образно срав-
нение в предикативна кон-

7 В Граматика 1983: 154 и след. се говори 
общо за „обектна отнесеност“.
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струкция, съответстващ смислово, но не и формално на 
оригинала, срв.: снага топола: štíhlá jsi jak topol (ЯУ – ДХ),

– превод чрез формално еквивалентна номинативна еди-
ница с промяна на образното сравнение в съответствие 
с етнокултурните представи на езиковата общност, 
напр. снага топола: driek štíhla breza (ЯК). Сравнението 
byť štíhly ako breza съществува в словашки, където 
очевидно представата за стройна фигура се свързва с 
дървото бреза (а не с топола, както е в български) и пре-
водачът е използвал именно тази възможност. 

Известно е, че преводът на фразеологизми – още повече 
модифицирани части от тях, и при това в мерена реч – е 
една от най-трудните преводачески задачи. Освен всички 
други формални и смислови изисквания интерпретацията 
на подобни единици в текста и в речниците изисква да 
се вземе под внимание, че става дума за езикови единици, 
възникнали чрез „парасистемни“ средства (по думите на 
Игор Немец) и адекватният им превод както на равнище 
реч, така и на равнище език предполага използване също на 
парасистемни средства, с които чешкият и словашкият 
език очевидно разполагат.  
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 „КАК СЛАВЯНСКИЯТ ЕЗИК УЛЕСНЯВА 
ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ“,  
ИЛИ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА БОХУСЛАВ БАЛБИН  
ЗА ЧЕХИТЕ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК
Борислав Борисов

Барокът е култура, която възниква като реакция на 
активните групи в едно общество, навлязло през 
XVII в. в тежка криза, свързана с критични колебания в 
икономиката през този период. Още в началото на века се 
заражда съзнанието, че в определени периоди в живота на 
обществото възникват усложнения, които спъват хода 
на нещата. Това са периоди с различна продължителност, 
през които се смята, че обществото не функционира 
както обикновено. Естествено, това поражда множество 
конфликти или по-скоро специфична ситуация, която 
би могло да се нарече конфликтна (Маравал 2008: 53–54). 
Ситуацията в Чехия през времето на барока не прави 
изключение, като началото на епохата на барока се свързва 
с поражението при Била Хора и с все по-засилващата се 
експанзия на католическата църква (Чорнейова 2003: 255).

Най-общо казано, барокът е период на противоречия, сред 
които е и противопоставянето между обикновеното, 
несъвършено човешко съществуване и непостижимия 
свят на Бога, земният живот е „сън“, докато истинският 
живот е животът във вечността. Епохата на барока е 
трудно разбираема за днешния човек, който живее в т.нар. 
промишлена цивилизация (Чорнейова 2008: 256). В нашия 
случай от значение е усещането на бароковия човек, че 
светът, в който живее е несигурен и че спасение може да се 
търси единствено във вярата. Разбира се, това е следствие 
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на категоричната отпорна реакция на католическата 
църква, опитваща се да се противопостави по всякакъв 
начин на протестантството посредством масова и 
безкомпромисна рекатолизация. 

По отношение на езика този период обикновено бива 
определян като упадък на книжовния чешки език. Според 
Д. Шлосар (Шлосар 2009: 91) това е крайно обобщено 
представяне на нещата и се извежда основно на базата 
на известни на науката социални и политически 
обстоятелства, свързани с масовата емиграция на чешката 
интелигенция. Тази ситуация, от своя страна, води до 
загуба на образована публика за текстове, създавани на висок 
чешки език, като традицията от предходната епоха в 
известна степен все още се пази през XVII в., докато през 
следващия, XVIII в., вече може да се говори за своеобразен 
литературен вакуум по отношение на т.нар. висок 
стил. Това нарушено равновесие в обществен и културен 
план води след себе си и нови проблеми – постепенно в 
чешкото общество, и по-точно сред широките маси на 
останалите в пределите на държавата чехи, започват 
да се губят критериите за високия книжовен стандарт, 
който значително е разколебан по отношение на нормата. 
В резултат на тези тенденции се засилва диалектната 
диференцираност, започнала още в предходната епоха, 
но достигнала своя връх именно през XVII и XVIII в., 
което оказва влияние и върху езика във всекидневната 
комуникация. 

Насилствената рекатолизация, от една страна, стеснява 
кръга на образованата публика, респективно и на авторите, 
пишещи на чешки език, а от друга – по този начин чешкият 
език постепенно изчезва от домовете на аристокрацията и 
буржоазията и бива изместен от немския език. В резултат 
на това към края на XVII в. на чешки започва да се издава 
основно пропагандна литература, насочена към по-низшите 
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прослойки, чийто език постепенно се доближава до 
разговорния и съответно се отдалечава от високия стил 
от предходната епоха. Чешкият книжовен език все повече 
бива повлиян от латинския и немския, но въпреки това 
езикът на всекидневната комуникация успява да устои на 
засилената германизация, като продължава да съществува 
в народното творчество, в песните, в пиесите и т.н. 
(Цуржин 1964: 116), докато в същото време език на 
науката става латинският (Шлосар 2009: 92). Голяма част 
от писаните текстове на чешки език са предназначени 
основно за целите на контрареформаторските действия 
на църквата, като предимство се дава на един основен 
жанр – омилетиката. По отношение на тези текстове 
Д. Шлосар е на мнение, че на ниво синтаксис не може да 
се говори за никаква стагнация,  а по-скоро за преходен 
етап, който свързва езика на хуманизма и високия изказ на 
възрожденските текстове (Шлосар 2009: 92). 

В чешката история целият този период, в това число 
и ситуацията около чешкия език, минава под знака на 
два водещи акцента – поражението при Била Хора и 
усилията на църквата да върне в лоното на католицизма 
огромните протестантски маси. Докато събитията 
около безславната битка водят след себе си стесняване 
на кръга на интелигентната читателска аудитория, то 
католическата църква активира всичките си налични 
сили да се справи със създалия се проблем. Ключова роля 
за реализиране на стратегията на католическия клир, 
както и идеологическата подготовка и самата реализация 
са поверени на Йезуитския орден, като чешкият модел 
се превръща в пример за подражание при справянето с 
протестантството в цяла Европа. Не бива също така 
да се пропуска и фактът, че йезуитите безспорно са част 
от образованата прослойка на тогавашното общество и 
в този смисъл се превръщат в своеобразен интелектуален 
елит, който, от своя страна, компенсира в известна 
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степен отсъствието на емигриралата интелигенция 
(Марван 2015: 263).

В този ред на мисли животът и делото на една от най-
значимите личности на чешкия барок Бохуслав Балбин 
(1621–1688) са донякъде и отзвук на случващото се през 
тази епоха. Ражда се в Храдец Кралове в семейството на 
небогато аристократично семейство, активно участващо 
в обществено-културния живот на Чехия. Неговият 
прадядо по бащина линия Ян Балбин е автор на поетични 
хуманистични текстове, някои от които сам отпечатва 
и в сборници. Като цяло от семейството си той наследява 
осъзнатото отношение към всичко чешко, което особено 
се изостря след злополучните събития в общонационален 
план край Била Хора. Животът на Бохуслав Балбин е белязан 
и от друго трагично събитие – два месеца след неговото 
раждане баща му умира, което принуждава семейството 
да промени начина си на живот. Майката се омъжва 
повторно, като вторият баща успява отчасти да замести 
празнината от загубения родител, но същевременно 
съумява да възпита у него интерес към природата и към 
опознаването на исторически места. Вероятно и поради 
тази причина една от любимите книги от детството на 
Балбин, която твърдят, че препрочита три или четири 
пъти до навършване на седем години, е Чешка хроника 
(1541 г.) на Вацлав Хайек от Либочани. Наред с всичко 
това по-нататъшният му път е белязан от силната 
религиозност, възпитана у него от майка му. Най-вероятно 
и поради тези обстоятелства на 15-годишна възраст 
постъпва в Йезуитския орден, който го подготвя за 
бъдещата му дейност в няколко области – в извършването 
на проповеди, в изпълняването на мисии, в преподаването 
и в науката (Копецки 1997: 191–195).

По отношение на развитието на чешкия книжовен 
език през XVII в. можем да обобщим, че се създават 
няколко граматики и езикови помагала, представляващи 
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своеобразна ответна реакция на чехите за опазване 
на чешкия език и които същевременно се опитват да 
съхранят хуманистичната традиция (Цуржин 1964: 117). 
Популярен жанр по това време са т.нар. Защити на чешкия 
език (чеш. Obrany českého jazyka), опитващи се да насочат 
вниманието на чешкото общество към ситуацията около 
родния език. Този тип текстове впоследствие стават 
особено популярни през епохата на Чешкото национално 
възраждане. Именно с такъв текст Бохуслав Балбин 
остава в историята на чешката национална култура 
и в съзнанието  на чешкия народ. Защитата на Балбин 
е  създадена към края на богатата му историографска 
дейност, някъде на прелома между 1672 и 1673 г. като израз 
на личното му отношение към незавидното положение на 
чешкия език. Оригиналното название Dissertatio apologetica pro 
lingua slavonica praecipue bohemica, както и самият текст са на 
латински поради факта, че текстът не е бил предназначен 
за широка публика за разлика от по-късните Защити от 
Възраждането, нито пък е било предвиждано някога да 
бъде публикуван. Поради тази причина, адресирайки го към 
своите най-близки приятели, съчинението се отличава 
с по-директния си и дързък изказ в сравнение с други 
Балбинови текстове (Краус 1988: 266). Формално Балбин 
не поставя заглавие на своя труд, а самият текст остава 
след смъртта му у неговия приятел Томаш Пешина. После 
ръкописът неколкократно сменя своите собственици и в 
крайна сметка се озовава в библиотеката на манастира „Св. 
Вацлав“ в Прага, където е открит от Фр. Пелцъл, който го 
издава почти сто години след написването му, през 1775 г., 
като сам поставя заглавието Dissertatio apologetica... На чешки 
то се превежда Obranná rozprava o jazyku slovanském, zvláště 
českém (Трактат за защита на славянския език и особено 
на чешкия език) (Копецки 1997: 197–201). Първият превод 
на откъси от Балбиновата Защита излизат през 1850 г. в 
списанието на К. Хавличек Бродски в сп. „Славянин“, а най-



 69

научен отдел

старият превод е на Е. Тонер от 1869 г., преработен от 
Й. Достал през 1923 г. Най-добрият и най-прецизен превод 
все пак си остава на М. Копецки, който излиза от печат по 
повод 300 години от смъртта на Бохуслав Балбин (Краус 
1988: 267).

Най-общо казано, съчинението притежава някои 
характеристики на епистоларната проза, имайки предвид 
няколкото обръщения към неговия приятел Т. Пешина, но 
за сметка на това пък липсват типичните формулировки 
за край на писмото, като са заменени с обръщение към св. 
Вацлав (Копецки 1997: 197), което гласи: Свети Вацлаве, 
мъченико за Христос, единствен наследнико на чешките земи, 
моли се за нас! (Балбин 1997: 136). Балбиновата полемика е 
насочена основно срещу най-висшите политически дейци 
от тази епоха – рода Мартиницови, членовете на който 
са причината за проблемите покрай отпечатването на 
по-ранни текстове на Балбин заради антинемската им 
насоченост. Авторът твърдо се противопоставя на 
т.нар. от него „чехоотстъпници“ (чеш. čechožrouti), като 
това са предимно учени историци от същата епоха, 
незащитаващи чешката кауза. Застава и срещу всички 
врагове и завистници на чешкия род и език, които според 
него са сред основните противници на чешкия народ в 
пределите на чуждата държава. Както вече бе споменато, 
текстът е бил предназначен само за негови приятели 
и поддръжници, заради което авторът си позволява да 
бъде и по-откровен и по-краен в изказа си. Поради тази 
причина, твърди М. Копецки, съчинението търпи някои 
несъвършенства като например неточности в самата 
му аргументация. Така например в глава 17 се открива 
пасаж, който е написан паралелно на латинско-немски, чрез 
който според изследователя Копецки Балбин се опитва да 
изобличи немския език като силно зависим от латинския 
(Копецки 1997: 199).
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Балбиновата Защита си поставя за цел да брани славянския 
език, като под това той разбира всички славянски езици, но 
в по-голямата част визира именно чешкия език, въпреки че 
в крайна сметка в текста основно се нападат, обвиняват 
или осъждат враговете на цялото славянство. Предвид 
обема на настоящия текст няма да имаме възможност 
да се спрем на някои интересни възгледи на Балбин за 
политическото състояние на страната, за политическата 
система и за поведението на тогавашните политици, 
които между другото звучат и днес доста актуално, но 
ще поставим няколко акцента върху неговото отношение 
спрямо състоянието на славянството и в частност 
на славянските езици през XVII в. В този ред на мисли 
любопитна е глава 9 (Балбин 1997: 51–57), която е озаглавена 
Колко голяма е ползата за благородниците да владеят колкото 
може повече езици и как славянският език улеснява изучаването 
на европейските езици. Главата е разделена на четири части, 
чиито заглавия насочват пряко към разглежданите в тях 
казуси: Колко почтено, полезно и приятно е да се знаят много 
езици; Славянските народи много лесно учат чужди езици; 
Славянският език ни подготвя и някак си ни води в изучаването 
на всички езици и В Чехия много уважаваните люде знаят много 
езици. 

Верен на себе си той отправя упреци към чешката шлехта,  
но която в същото време се отвръща от чешкия език, не го 
изучава, а на всичкото отгоре го приема за неизискан, груб и 
варварски. В същото време обаче отчита предимството 
на владеенето на колкото е възможно повече езици: ако 
паметта би ми позволила и би ми се удала възможност, бих 
жадувал да опозная и да овладея всички европейски езици, езиците 
на нашия и на друг континент, турския, китайския, татарския 
и всички останали, макар и да са варварски. Това би допринесло 
за славата Божия (…) Но дори и да не беше това, самото знание 
е достатъчно да ощастливи почтения човек. Наред с всички 
останали доводи, които привлича в подкрепа на този 
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факт, любопитно е твърдението му, че владеещите 
славянски език, в случая има предвид конкретно чешкия, по-
лесно изучават и научават други, неславянски езици. Като 
аргумент прилага нееднократните констатации на висши 
чужди държавни служители в Прага, основно посланици 
и князе, които с удивление установявали как и малките 
деца от буржоазни семейства говорят с лекота латински 
език. Според него чужденците отдавали това главно на 
висотата на преподаване в чешките училища и сами 
стигали до извода, че „славянският език вероятно е портал 
към останалите езици“. Веднага след това обаче прави 
уговорката, че тези деца успяват да възхитят чужденците 
не само заради нивото на преподаване или заради това, че са 
родени „под пражкото небе“, а защото са били обучавани в 
училище първо на родния си език, сиреч тези способности 
няма как се отнасят за чешките ученици, обучавани 
на немски вместо на чешки. Тази своя, макар и силно  
емоционално повлияна от днешна гледна точка позиция 
авторът дори извежда като подзаглавие на третата 
част на тази глава от съчинението „Славянският език 
ни подготвя и някак си ни води в изучаването на всички 
езици“. В тази част Балбин отделя специално място на 
образоваността на чехите от онова време, като заявява, 
че почти няма образован чешки гражданин, който да се 
е ограничил с владеенето само на един-единствен език, в 
това число и чешкият. Точно обратното, всички изучават 
или немски, или латински, дори „бих се обзаложил, че у нас 
има мнозина (имам предвид уважавани люде и граждани), 
които говорят повече от един език“. Веднага след това 
прави съпоставка с немската ситуация, че докато в Чехия 
чехите са в състояние да отговорят на чужденеца веднага 
на неговия език, то в немските градове дори и няма да 
реагират, ако им се заговори на чешки. Интересното 
в случая е, че не обръща своята критика към чехите, а 
обратно – упреква немскоговорещите в неумението им 
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да отвърнат на друг език освен на своя. Това, разбира 
се, би могло да има и друго обяснение, различно от 
Балбиновата концепция, отчитайки социокултурната и 
социолингвистичната ситуация от онова време, когато 
официален език на монархията все пак е немският. Това, 
от своя страна, принуждава всички поданици, които 
не са носители на немския да имат интерес да научат 
официалния език на държавата и съответно езика на 
науката – латинския. От днешна гледна точка, макар и да 
сме в друга социокултурна и социолингвистична ситуация, 
в която подобно твърдение би било валидно, но вече при 
комбинация на други езици, не можем и да не отчетем 
искрената му отдаденост към чешкостта и към желанието 
за отвореност към други култури. Разбира се, в другите 
глави на съчинението Балбин обвинява същите тези учени 
чешки люде в прекалено преклонение пред чуждата култура 
и език, които за сметка на това неглижират чешкия език и 
култура. 

В третата част на деветата глава Балбин дори се 
възхищава от чехите, които освен немски и латински, 
са овладели френски, испански и италиански до такава 
степен по отношение на правописа и произношението, 
че говорят като носители на езика и че дори самите 
италианци, испанци или французи по неговите думи не биха 
разпознали, че това е чужденец. Интересното за нас в случая 
е не толкова удивлението на автора от способностите 
на чехите, а самият подход при убеждаването в 
предимствата на славянския език пред останалите. Бихме 
могли да допуснем и съмнение, че не си е давал сметка за 
чисто прагматичните обстоятелства, които провокират 
изучаването на чужди езици от чехите, но на преден 
план, визирайки цялото съчинение, изпъква позоваването 
на положителните примери от своето съвремие, а не 
разчита само на паметта за славното минало на чешкия 
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народ и език. Такъв тип реактивиране на чувството за 
принадлежност, което може да бъде онагледено с конкретни 
примери от заобикалящата действителност, винаги 
привлича повече позитиви в полза на защитаваната теза. В 
противен случай (този с активирането на положителните 
примери, но вече от близкото или далечното минало) 
се разчита на други фактори, които в различните 
ситуации е възможно и да не предизвикат същия ефект. 
Там вече са необходими допълнителни знания и изобщо 
познания, които предполагат повече усилие в посока на 
реактивирането на защитните механизми на паметта. В 
никакъв случай обаче не бихме искали да кажем, че вторият 
принцип в някакъв смисъл е за подценяване, но в Защитата 
на Балбин прави впечатление балансът между включването 
на историческата памет и позоваването на образци от 
съвремието, които са силно натоварени с позитивен знак. 
Като цяло трактатът е по-скоро даване на предимство на 
емоцията и на чувството на безпомощност по отношение 
на неглижирането на родния език в пределите на чуждата 
държава, отколкото научно аргументирани постановки 
за мястото на славянските езици, и в частност на чешкия 
език, в тогавашното общество. Този тип подценяване на 
родния език, каквото вижда Балбин у чехите, е, от една 
страна, обяснимо предвид тогавашната политическа 
ситуация, но от друга страна, винаги дава поводи за страх 
от изтласкването и дори от изчезването на един „малък“ 
език, каквито примери действително съществуват. 
Именно такъв тип текстове като Балбиновата Защита 
ни дават основание да мислим, че такава опасност е 
хипотетично допустима, но за сметка на това в повечето 
случаи именно тя пък  е способна да активира защитните 
механизми в общонационален план, стига всичките усилия 
да бъдат насочени в правилната посока.
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„СРАВНИТЕЛНА ГРАМАТИКА НА СЛАВЯНСКИТЕ 
ЕЗИЦИ“ НА ФРАНЦ МИКЛОШИЧ – 
СЪЗДАВАНЕ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕНИЕ
Мая Радичева

Всеки студент, преминал курса на обучение по 
специалностите Славянска, Българска и Руска филология, 
е имал удоволствието и привилегията да изучава 
дисциплината Сравнителна граматика на славянските 
езици (СГСЕ). По тази причина всеки славист знае, че 
първата издадена „Сравнителна граматика на славянските 
езици“ е тази на Франц Миклошич от 1852 г. (първият 
й том). За съжаление обаче много от нас имат прекалено 
имагинерна представа както за съдържанието и начина 
на представянето на славянските езици в нея, така и за 
значението, което този монументален труд има (особено 

С Анжелина Пенчева
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за българския език). Това е и задачата на настоящия текст – 
да представи информация за него, както и да освети някои 
неясноти около съдържанието му. Статията разглежда 
първата част на споменатата граматика – Сравнителната 
фонетика на славянските езици.

I. История на създаването

През януари 1848 г. членовете на Виенската царска академия 
се събират, за да определят награда за написването на 
конкретен езиковедски труд. След гласуване те решават 
да предоставят средства за създаването на звукословие 
(фонетика) на славянските езици, съчинено по сравнително-
историческия метод (Милетич 1891: 426). Още тогава е ясно, 
че не са много хората, които могат да изпълнят тази 
задача, а Фр. Палацки (който заедно с П. Й. Шафарик е 
редовен член на академията от 1847 г.), пише на Погодин:  
Началата в нашата академия са твърде мъчни. Има бъркотии 
в академията и извън нея. Ала при все туй аз, заедно с други 
прокарах, щото се разписа 1000 флоринта награда за съчинение, 
което би съдържало една част от славянската сравнителна 
граматика – звукословието. Ще видим, дали господата Челаковски 
и Миклошич ще направят нещо: защото аз, като академик, не 
мога да се конкурирам (Милетич 1891: 426). 

Това, че Миклошич има базата, подготовката и 
мотивацията да създаде подобен мащабен езиковедски 
труд, е ясно в езиковедските среди от излезлите му 
до момента публикации. Още в първата му такава – 
Санскрит и славянски (1844) – рецензия на излязлата през 
1833 г. „Сравнителна граматика на индоевропейските 
езици“ на Франц Боп, словенският езиковед казва Поради 
това, че славянският е станал предмет на това изследване 
едва във втория раздел (на Граматиката – б.а.), не само 
се нарушава симетрията на научния труд, но и в много 
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отношения се пропуска полезен анализ на този език1. Цялата 
му подготовка, работата с ръкописи и публикуването 
на етимологични и лексикални изследвания според Л. 
Милетич събира и систематизира „градиво за една 
сравнителна граматика на славянските езици въз основа 
на старобългарския език“ (Милетич 1891: 421). 

Така на 26 май 1851 г. председателят на академията 
съобщава, че конкурсното съчинение е получено и носи 
девиза „non fumum ex fulgore”2.

II. Структура на „Сравнителната фонетика на 
славянските езици“ (Vergleichende Lautlehre der 
slavischen Sprachen)

Основа на всички части на Сравнителната граматика е 
анализът на Кирило-Методиевият език, който Миклошич 
нарича „старословенски“. Както е известно, под влияние на 
своя ментор Бартоломей Копитар Миклошич възприема 
и допълва със собствени аргументи т.нар. „панонска 
хипотеза“ за произхода на славянския език от IX в. (по-
подробна информация по този въпрос вж. у Иванова 
и кол. 2015: 71-72). Следва преглед на фонетиките на 
останалите славянски езици в следната последователност: 
новословенски, български, сръбски, малоруски3, руски, чешки, 
полски, горнолужишки и долнолужишки. Този ред се запазва и 
в останалите части на сравнителната граматика. 

Фонетиката е представена сравнително дотолкова, 
доколкото при всеки от езиците е разглеждана връзката 
му с Кирило-Методиевия език. Ето защо според Милетич 
съчинението е повече сбор (compendium) от отделните 

фонетики на славянските 
езици с особен и постоянен 
поглед към старобългарската 
фонетика (Милетич 1891: 

1 Преводът е мой.
2 [Мисля да дам] не от мълния пушек, [а 

от пушек да дам светлина] – Хораций 
„Поетическото изкуство“, стих 143-144. 

3 Украински.
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438)4. Тази структура се запазва и при другите две части на 
граматиката – Сравнителна етимология на славянските езици 
(Vergleichende Stammbildungslehre der slavischen Sprachen (1875) 
и Сравнителна морфология на славянските езици (Vergleichende 
Formlehre der slavischen Sprachen (1856). Едва в последната 
четвърта част, която е и най-голяма по обем – Сравнителен 
синтаксис на славянските езици (Vergleichende Syntax der slavischen 
Sprachen) (1868-1874), Миклошич прилага сравнителен 
анализ, тъй като съчинението не се състои от очерци за 
отделните славянски езици, а за всяка от разглеждана част 
или значение авторът посочва примери от различните 
езици.

III. „Фонетика на българския език“ (Lautlehre der 
bulgarischen Sprache) като част от „Сравнителната 
граматика“

За първи път Миклошич отпечатва Фонетика на българския 
език в първия том на създаденото от него периодично 
издание Славянска библиотека или принос към славянската 
филология и история (Slavische Bibliotek oder Baiträge zur 
slavische Philologie und Geschichte) през 1851 г., а после с 
малки допълнения същият очерк влиза в „Сравнителната 
славянска фонетика“. 

За нас като българи от особено важно значение е, че това 
е първото систематично представяне на българския 
език. В увода към него авторът казва, че е имал сериозни 
затруднения при написването на очерка, тъй като досега 
нито един носител на българския език не е споделил на нас, 
учените, солидни научни факти за родния си език, и поради 
тази причина изложеното тук се основава на резултатите от 
моите собствени изследвания на примери от малкото досега 

появили се български книги, 
както и на устни разкази на 

4 По-подробно за разделението на 
анализа – в следващата част на 
настоящата статия. – Бел. авт.
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българи (Иванова и кол. 2015: 80). На този факт трябва 
да отдадем и сбитото, схематично и дори на места 
неправилно тълкуване на някои езикови категории, както 
и обстоятелството, че частта, посветена на българския 
език, заема едва 1/12 от обема на „старословенската“.  

Както при всички езици, така и при българския, Миклошич 
прави преглед поотделно на системата на вокалите и на 
консонантите. 

В текста, посветен на гласните, правят впечатление 
интересните му наблюдения, че гласната i често 
съответства на старословенското е: dibel (дебел), pečin 
(печен), veziš (везаш), както и не съвсем вярното твърдение, 
че в българския език се запазват сричкотворните р и л, което 
той подкрепя с много примери: „Българският език е съхранил и 
двете гласни l и r, въпреки че някои южнославянски езици са загубили 
l. L, като гласна, се  среща в началото на думата: lga (лъга), 
lžica (лъжица), lči (razlči), <от разлъка>; в средата на думата: 
blgarin (българин), blha (бълха), vlk (вълк), ... ržda (ръжда), rka, 
(ръка, оттам също obrč), vrba (върба), vrvi (върви), vrza (върза) 
(Иванова и кол. 2015: 81-83). 

По отношение на ятовия вокал езиковедът прави правилния 
извод, че същият се произнася по различен начин в сричките 
под ударение, в сравнение с неударените, въпреки че в 
очерка си ги отбелязва по един и същ начин (примерите за 
ятовия вокал са най-много в сравнение с останалите вокали 
и консонанти). Авторът обръща внимание на общите 
промени – степенуване, удължаване, избягване на зева, 
асимилация, контракция, монофтонгизация на дифтонгите, 
дължина и краткост на вокалите

От прегледа на консонантната система интерес 
представлява мнението му, че в някои думи не се 
осъществява ликвидната метатеза, напр. torba, mermer, 
kurva, obzirnъ, malćija (junior), варди се (cavere), също и garvan, 
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gardina, както и представянето на дентала t с мекото му 
съответствие ć, който според Миклошич се среща в думи, 
които имат дублетни форми с št: ćerka или šterka (filiola), 
ćъ или štъ (volo) (Иванова и кол. 2015: 87). Този факт е от 
особено значение, тъй като присъствието на меките k’, 
g’, d’, č’ вместо št, žd в македонските диалекти е един от 
аргументите на езиковеда в полза на „панонската хипотеза“ 
за основата на Кирило-Методиевия език.

С присъщия си педантизъм Миклошич обръща внимание на 
прехода на веларите в шушкави и пред задната гласна а: glča 
(tumultus), priliča (aptum esse), običa (amare), presiča (secare), 
nariča (nominare) и на отпадането на епентетичното „л“: 
izguben, ostaven – минало страдателно причастие, praven, 
zemja, sabja, като посочва, че има и запазени форми с него: 
zemljа, sabljа, pozdravljа. Има и примери за осъществяването 
на първа и втора палатализация, за асимилация, за 
разместване на звуци и др. (Иванова и кол. 2015: 87-88).

Очеркът е написан в типичния за Миклошич стил – 
стегнато, без излишни обяснения, без допълнителна 
информация извън темата на текста (като изключим 
обяснението в началото) и всички твърдения са 
достатъчно онагледени. 

IV. Значение на „Сравнителната граматика на 
славянските езици“

Огромното значение на „Сравнителната граматика на 
славянските езици“ е безспорно. Монументалният труд 
поставя изследванията по тази дисциплина на качествено 
нов път, който впоследствие  се доразвива и обогатява. 
За първи път славянските езици влизат заедно в една 
монография, а в основата им е Кирило-Методиевият език, 
чието описание е толкова подробно и подкрепено с такова 
изнурително богатство от примери, щото в това отношение 
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старобългарската част на съчинението вечно ще остане богат 
източник за справки на всеки славист (Милетич 1891: 439). 

Неизмеримият труд, изключителната начетеност, 
безрезевното желание и силната мотивация помагат на 
Франц Миклошич да създаде безценно езиковедско съчинение, 
чрез което славянските езици да заемат отреденото 
им място в голямото индоевропейско семейство. Днес 
вероятно би било по-лесно да се сътвори подобно 
съчинение, но в средата на XIX в., когато някои от 
славянските езици не съществуват като самостоятелни 
такива или за тях няма достатъчно информация, 
написването му е истински подвиг. 

За нас – българите – „Сравнителната фонетика“ има още 
по-голямо значение. От една страна тя е първото научно 
представяне на системата от вокалите и консонантите 
в езика ни, а от друга (макар да има някои неточности), 
показва пъстрата езикова картина на българския език, 
такава, каквато тя е била представена от живите 
носители на езика, с много и интересни примери, което 
дава широка основа за изследвания и коментари в различни 
области на езикознанието и занапред. 
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КАК „ЗАГИНА“ ВАСИЛ Д. СТОЯНОВ  
НА БАЛКАНА?
Любомила Соленкова

10 март 1869 г., в. „Наши листи“1 – Дневни новини:
Българинът В. Д. Стоянов, който дълго време учи в университета 
тук, а и беше много усърден на полето на чешката книжовност, 
загинал на Балкана в схватка с турците, според едно частно 
писмо от България. Новината засега съобщаваме само като 
слух, докато не получим категорична информация. Отбелязваме 
само, че българинът Стоянов запознаваше чешките читатели на 
вестника много старателно с развитието на южнославянската 
книжнина, даваше завладяващо написани статии в „Родинна 
кроника“, „Злата Праха“, „Квйети“, „Свобода“ и т.н.

Това съобщение e публикувано в още няколко вестника в 
Бохемия2 и предизвиква множество въпроси както във 
времето на излизането му, така и сега. Защо се обявява в 
чешката преса кончината на един българин при това не 
къде и как да е, а на Балкана и в сражение с турците? При 
това се прави уговорката, че това може и да е слух, което 
по-късно се потвърждава. Няма конкретно опровержение на 
съобщението в чешката преса, когато става ясно, че В. Д. 
Стоянов е жив и дори е в Прага като част от българската 
делегация за отбелязването на 500-годишнината от 
рождението на Ян Хус3. В изследванията, посветени на В. Д. 

Стоянов, това съобщение в 
чешкия печат от пролетта 
на 1869 г. се споменава, но 
без да му се придава особена 
важност. Според мен обаче 

1 Naše listy, č. 69, 10.03.1869. От 
1.11.1868 до 1.05.1869 г. това е 
названието на в. Národní listy.

2 Plzenské noviny, č. 22, 17.03.1869; 
Koruna, 12.03.1869.

3 Pokrok, č. 132, 7.10.1869.
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то е важен знак както за революционната дейност на 
българина, която остава и до днес малко известна сред 
българските изследователи, така и за уважението, с което 
се е ползвал в чешките интелектуални и революционни 
среди.
Как се стига до 10 март 1869 г.? Васил Д. Стоянов отива 
да учи в Прага през 1858 г. В избора си на място, той е 
силно повлиян от своя преподавател в Шумен Йозеф 
Майснер  от историите му за Прага и за живота в нея. 
Още един фактор изиграва роля, за да отиде Стоянов 
в „Златна Прага“ – интересът му към старобългарския 
език, за опознаването на който най-голяма заслуга по-това 
време има Павел Й. Шафарик. Въпреки големите финансови 
трудности, с които се сблъсква в началото на учението 
си в Прага4, той остава там, за да получи образованието, 
което иска.
В Прага младият българин контактува с поети, писатели, 
политици, учени, между които са сем. Фрич, Франтишек 
Палацки, Ян Неруда, Витезслав Халек, Вацлав Небески, 
Божена Немцова, София Подлипска, Йозеф Барак, Адолф 
Патера, Антонин Въртятко и мн. др. Да спечели 
многобройни приятели му помага и дейното му участие 
в гимнастическото дружество „Сокол“ (Páta 1940: 51-54). 
Стоянов попада и под силното влияние на своите учители 

Мартин Хатала, Ян Еразим 
Воцел, Вацлав Ханка и иска да 
се посвети на многостранно 
научно изучаване на родината 
си  (Пенчев 1994: 59-77, 122-138; 
Пенчев 1996: 6-17; Бехиньова, 
Леков 2001: 8-9). Друг негов 
вдъхновител в тази посока е 
Георги С. Раковски, с когото 
Стоянов поддържа редовна 
писмовна връзка от август 

4 В. Д. Стоянов е подпомаган от 
сънародници и чехи. Той е редовен 
гост на трапезата на своите чешки 
благодетели. Постепенно започва 
да дава и частни уроци, както и да 
пише статии за вестници и списания, 
които му дават допълнителен доход 
(Божанова 2000: 23-24; Жачек 1963: 
63-65; „Книжка за бележки различних 
достопамятних нечт. Прага, 20го 
Октомбра 1860. Васил Д. Стоянов 
жеравненец из България“ – Archiv 
Náprstkova muzea, pozůstalost Vasila D. 
Stojanova, XXIX b).
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1859 г. Уважението към него е много дълбоко не само заради 
българистичните му интереси, но и заради политическата 
и революционната дейност на Раковски. Така през 1862 г. 
Стоянов не се поколебава да се запише в Първата българска 
легия, организирана от революционера в Белград. Чак тогава 
двамата се запознават лично, както и с Васил Левски, 
Стефан Караджа, Ильо Войвода, Христо Македонски и 
др. Дейността на Българската легия е следена от чеха 
Франтишек Зах, който е на сръбска военна служба. От това 
време датира познанството между двамата, който пише 
по повод на Стоянов, че е добросъвестен човек, без опит, 
който вижда много неща „само през очилата на пражката 
младеж“ (Жачек 1963: 73-76, 80-81; Божанова 2000: 34-40).
Прякото, макар и кратко участие в боевете против 
турците повишава значително престижа на Стоянов 
в чешките патриотични среди. За доверието, което 
му оказват, свидетелстват два факта. Доказано е, че 
при своите кратки пътувания до балканските страни, 
Стоянов няколкократно е изпълнявал ролята на нелегален 
куриер. И въпреки че Фр. Зах смята младия българин 
все още за „зелен“, той му се доверява за пренасянето 
на сведения. Ползва се и с доверието на Йозеф Фрич, 
който през 1864 г. го изпраща в Загреб, където чешките 
полонофили, подготвящи антиавстрийско въстание 
в сътрудничество с последното полско революционно 
правителство, искат да установят връзки с хърватската 
Партия на правото. Стоянов пренася книги с написани в 
тях със симпатично мастило инструкции до хърватския 
поет и политик Мирко Богович (Бехиньова, Леков 2001: 
12; Жачек 1963: 81, 87-88). 
Вторият факт е още по-интересен. През 1863 г. името 
му е сред основателите на нелегално дружество на 
сърби, хървати, българи и словенци, живеещи в Прага – 
„Побратим“, в чийто Устав се говори за културна, но и 
за „военна помощ в борбата за свобода“. То има за цел да 
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съдейства за единството и взаимното сътрудничество на 
южните славяни5. За дейността на дружеството малко се 
знае, тъй като е нелегално и с кратък живот и съответно 
документите, които са запазени, са много оскъдни (Енев, 
Малиржова 1935). На събранията на дружеството се 
разискват целите и задачите на българското революционно 
движение. Скоро обаче австрийската полиция попада 
на следите на организацията и тя се разпуска. Интерес 
предизвикват и публикуваните два спомена за „Побратим“. 
Първият излиза още през 1917 г. в една публикация на Йозеф 
Пата. В нея той предава спомена на Ервин Шпиндлер – 
един от основателите и членовете на дружеството: 
„Под влияние на българина Васил Димитров Стоянов 
през шейсетте години [на ХVІІІ в.] – б.м., Л. С.) в Прага се 
оформи една група от чехославянофили, които бяха решили 
преди всичко да усвоят българският език и след това да се 
отправят към земите на Балкана, където, както уверяваше 
Стоянов, интелигенция изобщо нямаше или пък беше 
незначителен брой… Български език ни предаваше самият 
Васил Д. Стоянов, а когато малко понапреднахме, той ни 
даде български книги, които естествено бяха съвсем малко“ 
(Páta 1917: 623; Бехиньова, Леков 2001: 10). Историята 
на „Побратим“ намира място и на страниците на 
трилогията „От море, към море“ на Хелена Малиржова. В 
първата част „Цветът на кръвта“ тя представя част от 
семейната си история, част от която е и участието на 
баща º в „Побратим“. Тя пише, че дружеството е насочено 
срещу Австрия. В него се залагало на побратимяването 
на славянските народи, но на теория това е възможно, на 
практика обаче това съвсем не е така и с много болка се 

посочва, че няма славянски 
народ, който да не е срещу 
някой друг или да няма врагове 
от славянските народи. 
Интерес предизвиква и в 

5 Уставът е публикуван на сръбски 
език така, както е запазен в чернови 
вариант в архива на В. Д. Стоянов 
(Archiv Náprstkova muzea, pozůstalost 
Vasila D. Stojanova, XXIX b; 
Хаджиниколова 2004: 60-62).
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този спомен фактът, че говорейки за славянски народи, 
накрая отново се съобщава, че „Целта на тайното 
дружество е била подкрепа на българите в техните 
стремежи за свобода и просвета“. Но защо на българите? 
Те са били за шестимата млади романтици6 най-предната 
стража на Стара планина, величествения Балкан, стража 
буйна, войнствена и честна…“. За Стоянов пише: „Чешките 
членове са били спечелени с пламъците на красноречието 
и любовта към родината на един пратеник на тази буйна 
стража“ (Malířová 1959: 15-16; Бехиньова, Леков 2001: 10).
Именно този посланик на българския народ в Прага държи 
буден интереса към българите в сърцето на Европа. Още 
една стъпка в тази посока е включването му в дружество 
„Художествена беседа“ („Umělecká beseda“) през 1863 г., 
което обединява писатели, музиканти и художници. 
Скоро след това той се превръща в един от най-дейните 
му членове, изнася лекции, посветени на българските 
хайдути. През същата година той издава и една карта под 
названието „Европейска Турция, Черна гора и Йонийските 
острови“, която получава широк отзвук7.
Дълъг е списъкът на действията на В. Д. Стоянов, които 
помагат за популяризирането на българската кауза сред 

чешките патриотични 
среди – публикации в редица 
списания и вестници, 
публични сказки, лични 
контакти. През 1864 г. 
младият българин застава 
начело на акция за откриване 
на катедра по български език, 
ръководена от доцент в 
Пражката политехника. Под 
предложението, предадено в 
Провинциалнвото събрание, 
успява да събере 75 подписа. 

6 Шестима са членовете на „Побратим“: 
Йозеф Севера – директор и 
съпредседател, Йозеф Носек (Висоцки) – 
секретар, побратими – Ервин 
Шпиндлер, Васил Стоянов и Петров, 
Йозеф Хойдек е посочен в романа на 
Малиржова, вж. Malířová 1959: 15.

7 „Картата на Стоянов се 
отличава наистина с необикновена 
изчерпателност – пише „Народни 
листи“ – и благодарение на отличните 
си качества може да бъде посочена 
във всяко отношение за пример в 
цялата картографска литература на 
Европейска Турция“. – Narodní listy, č 
195,  22.08.1863.
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Силно се надява той да заеме катедрата (Жачек 1963: 
90-91). Заслуга на Стоянов е и идването на много чехи в 
българските земи като учители. Неоспорима е неговата 
заслуга за опознаването на двата народа и за взаимната 
съпричастност към съдбата им.
Трябва да се отбележи и силното влияние на идеите на 
Чешкото национално възраждане върху българина. В Прага 
Стоянов се запознава с Марин Дринов. Техните връзки с 
младочешките опозиционни дейци Фр. Л. Ригер, Фр. Браунер 
и учените Фр. Палацки, К. Я. Ербен и др. затвърждават у 
тях необходимостта от организирането на едно средище 
на наука и култура, което да пръска народна просвета, 
да съдейства за издигането на българския народ. Двамата 
българи в сърцето на Европа са впечатлени от големия 
брой организации сред чехите, които работят активно 
за духовното, културно и научно израстване на славянския 
народ. Те смятат, че българите вече са достигнали до 
такова ниво, че също трябва да имат такава организация, 
която да се изгради по принципите на „Матице Чешка“ 
(Арнаудов 1966: 5-115; Пенчев 1994: 105–110 и др.). 
След тази бурна дейност на 9 април 1868 г. Васил. Д. 
Стоянов напуска Прага. Може да се определят три основни 
причини за това. Първата е поканата на Иван Грудов 
да стане редактор на в. „Народност“, но той отказва. 
Втората е желанието му да се включи във Втората 
българска легия в Белград. Още предходната година той 
получава покана да се включи в „теоретическа военна 
школа“ под ръководството на Христо Дряновски като 
част от подготовката на легията, в която ще си подобри 
материалното състояние и ще си заякчи здравето8. 
Третата и най-вероятно най-правдоподобна причина е 

подготовка за създаването 
на българско книжовно 
дружество.
След разпускането на 

8 Писмо на Хр. Дряновски до В. Д. 
Стоянов, Белград, 17.12.1867 г. – Archiv 
Náprstkova muzea, pozůstalost Vasilа D. 
Stojanovа, XXIXа.
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Втората българска легия, малко след пристигането му в 
Белград, Стоянов се отправя към Букурещ, за да се захване 
с пропаганда и организиране на книжовното дружество. 
Въпреки това на 10 март 1869 г. в органа на младочехите 
„Наши листи“ излиза съобщението за гибелта на Васил Д. 
Стоянов.
Не бива да ни учудва интересът към неговата личност и 
след напускането му на Прага, имайки предвид реномето 
му сред чешките патриотични среди. Но откъде идва 
объркването? Споменатото частно писмо до редактора 
на вестника Якуб Арбес не е ясно от кого и откъде е 
изпратено. За авторството на писмото можем само да 
гадаем. Едното предположение е, че това може би е някой 
от чехите, живеещи в Белград и интересуващи се от 
събитията на Балканите. Със сигурност той се среща с 
Фр. Зах. След разпускането на Втората българска легия 
много от участниците в нея се отправят към Румъния, 
където формират ядрото на четата на Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа. Знае се, че Стоянов се познава с тях. Най-
вероятно по същото време и той заминава за Букурещ9. 
На 6 срещу 7 юли 1868 г. четата преминава р. Дунав и се 
отправя към Балкана, където при връх Бузлуджа на 18 юли 
е разбита. Вероятно неговите познати и приятели не 
получават дълго време от него известия и се чудят какво е 
станало с него. При условие, че знаят неговите убеждения, 
родолюбие, революционна дейности, буен нрав и че тръгва 
към Белград, за да се включи в легията, която се разпада и 
част от участниците съставят чета, която претърпява 

тежко поражение и голяма 
част от четниците загиват, 
най-вероятно някой от тях 
си е направил извода, че Васил 
Д. Стоянов се включва в 
четата и загива на Балкана 
в битка с турците. Друга 

9 Въз основа на посланието на една 
визитка от Зах, че най-вероятно 
въпросът ще се реши пролетта на 
1869 г., Бехиньова и Леков правят 
заключението, че Стоянов напуска 
Белград през есенната на 1868 г. 
(Бехиньова, Леков 2001: 16). Но това 
може да се отнася и за лятото на с.г.
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възможност е, че автор е някой от чехите, живеещи в 
българските земи по това време, или българин, свързан с 
чехите, учил там, каквато е и податката в публикацията. 
Но кой е той? Това е само хипотеза, която може да 
бъде оборена или потвърдена, ако се намери писмото до 
редактора Арбес.
Интерес буди фактът как тази новина се приема. До този 
момент са ни известни реакциите на Марин Дринов и 
Константин Иречек. Младият чех, който се запознава 
лично със Стоянов по-късно във Виена, на 12 март 1869 г. 
в дневника си преписва съобщението в сп. „Коруна“ за 
гибелта на Стоянов, като най-накрая написва „Terra sit ei 
levis!“ (лат. Лека му пръст!)10. Няколко месеца по-късно, 
на 7 октомври, Иречек прочита във в. „Покрок“11, че 
българинът е част от българската делегация на Хусовите 
тържества, и отбелязва в дневника си: „Следователно 
Васил Дмитриевич Стоянов е жив!? – От Букурещ, където, 
както сам пише, че живее през ваканцията… Много се 
радвам, че Стоянов е жив… “Vivas!” (лат. Да живее!)“12.
Съмишленикът на Стоянов Дринов още същия ден, в 
който прочита вестта за гибелта му, в послеписа си 
в писмо до Григор Начович пише: „Знаете ли какво? 
В днешний № от „Наши листи“ е напечатано едно 
частно известие за Василия Д. Стоянова, че го убили – в 
едно сражение на Балканът. Може ли каза, какво е това 
известие?“. Дринов знае къде е Стоянов, че не е на Балкана, 
но все пак се учудва от това известие. Начович държи 
в течение историка за дейността по подготовката за 
учредяването на Българското книжовно дружество. Затова 

и той редовно му пише. В 
писмото му от 12 март 
1869 г., без да е получил още 
писмото със запитването на 
Дринов, той му описва какво 
прави Стоянов и че все още 

10 НА БАН, ф. 3К, Константин Иречек, 
оп. 1, а.е. 890, л. 67.

11 Публикува се списък с гостите за 
тържества по случай 500 години от 
рождението на Ян Хус през 1869 г. – 
Pokrok, č. 132, 7.10.1869.

12 НА БАН, ф–. 3К, оп. 1, а.е. 892, л. 14.
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е в Браила13. В архива на историка е запазена една визитка 
изпратена отново на Начович, в която Дринов възкликва: 
„И тъй наший мил побратим е жив! Бог да ни го поживи на 
многая лета!“14

Тази случка е много показателна и за журналистическата 
етика в чешката журналистика от втората половина 
на ХIХ в. Известието идва по неофициален път от една 
балканска провинция на Османската империя и това дава 
пълно основание на редактора да направи уговорката, 
че новината се съобщава само като слух. Стремеж към 
коректност, който може и днес да служи за пример.
За щастие на българската култура, наука и образование 
новината се окозва слух и Васил Д. Стоянов не ЗАГИВА 
там на Балкана в битка с турците.

Литература

Арнаудов 1966: Арнаудов, М. Българското книжовно дружество в Браила 
1876-1869. София: БАН.

Бехиньова, Леков 2001: Бехиньова, В., Д. Леков. Непознатият Васил 
Димитров Стоянов. – В: Васил Д. Стоянов. Съчинения. София: АИ 
„Проф. Марин Дринов“, 5-42.

Божанова 2000: Божанова, К. Васил Д. Стоянов. Непризнатия създател 
на Българското книжовно дружество. София: АИ „Проф. Марин 
Дринов“.

Божанова 2002: Божанова, К. (Съст.). Диалог от букви. София: АИ „Проф. 
Марин Дринов“.

Жачек 1963: Жачек, В. Васил Д. Стоянов в Чехия. – В: Чехословакия и 
България през вековете. София: БАН, 57-103.

Енев, Малиржова 1935: Тайният чешко-български революционен комитет 
„Побратим“ (Интервю на Г. Енев с  Хелена Малиржова) – Камбана, 
№ 47, 13.03.1935.

Пенчев 1994: Пенчев, Вл. Българо-чешки фолклористични контакти през 
Възраждането (60-те и 70-те години на ХIХ век). София:  УИ „Св. Кл. 
Охридски“.

Пенчев 1996: Пенчев, Вл. Царство на зашеметяваща красота. София: АИ 
„Проф. Марин Дринов. 
Урбан 1995: Урбан, З. Васил 
Димитров Стоянов и Прага. – В: 

13  НБКМ – БИА, ф. 111 – Марин Дринов, 
оп. 1, а.е. 202, л. 21.

14  Пак там, л. 61.



 91

научен отдел

Урбан, З., К. Вачкова. За Шумен през Възраждането. Шумен: ИК 
„Илия Р. Блъсков“, 39-54.

Хаджиниколова 2004: Хаджиниколова, Ел. (Съст.). Васил Д. Стоянов 
в Чехия (1868-1858). Документи за българското национално-
освободително движение. Praha: NK ČR, Slovanská knihovna.

Malířová 1959: Malířová, H. Barva Krve. Dědictví. Praha: Československý 
spisovatel.

Páta 1917: Páta, J. Několik kapitol z dějin styků česko-bulharských. – 
Osvěta, 47, 549-564, 622-634.

Páta 1940: Páta, J. Vasil D. Stojanov, první Bulhar v českém sokolském 
kroji. – Sokol, č. 3, 51-54.



 92

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 
на доц. д-р Маргарита Захариева Младенова

I. Монографии

1. Кирило-Методиевата традиция в чехословашката езикова област (IХ–ХV 
в.). Дисертационен труд. София, 1985.  289 с. ръкопис.

2. Кирило-Методиева география и езикова история или Кирил и Методий, 
западните славяни и какво е (о)станало после. София: Херон прес, 1999. 156 
с.

3. Чешка граматика (с упражнения). София: Наука и изкуство, 2004. 208 с.

II. Учебници

1. Čeština pro absolventy. Sofia:  Heron press, 1997.  220 s.

2. Чешки език. – В: История на славянските езици. София:  УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2000, 40–123.

3. Езикът в туризма. Ръководство за обучение и самообучение по български, 
словенски, словашки и чешки език за целите на туризма. Български език. – 
188  с. Словенски език – 160 с. Чешки език – 191 с. Словашки език – 183 
с. София:  Изд. В. Траянов, 2008 (в съавторство).

4. Многоезичен учебен речник за целите на туризма. София, 2008. 472 с. (в 
съавторство).

III. Съставителство

1. Acta palaeoslavica. Vol 1. Ed. by M. Mladenova. Sofia: Heron press, 2000. 
214 p.

2. Славистика и общество. Съст. М. Младенова, И. Монова. София: Херон 
прес, 2006. 325 с.

3. Славяните и Европа. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. София: Херон 
прес, 2007. 215 с.

4. Славяните и техните контакти. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. 
София: Ето, 2010. 452 с.



 93

библиографски отдел

5. История на фолклористиката в Катедрата по славянско езикознание. – 
Littera et Lingua, Лято 2012. – http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/
index.php/bg

6. Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на 
доцент Янко Бъчваров. Съст. М. Младенова, Р. Железарова. София: 
УИ „Св. Климент Охридски“, 2013. 561 с.

7. Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България. Съст. М. 
Младенова, В. Гешев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013. 460 с.

8. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. 
Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 
София, 10–9 май 2014 г. Съст. М Младенова, М. Радичева И. Христова, 
Е. Христова, А. Бурова, С. Димитрова, Т. Георгиева, Р. Петрова. 
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015. 
351 с.

С Людмила Кроужилова, Виолета Мицева и студенти



 94

IV. Статии, студии

1979

1. Върху поетиката на някои цикли български, словашки и украински 
народни исторически песни. — Език и литература 1979, № 3, 15–24.

1982

2. Проблеми на Кирило-Методиевата традиция на чехословашката 
езикова територия. – Palaeobulgarica VI, 1982, № 2, 34–41.

1983

3. Старобългарският глагол рачити. — Palaeobulgarica VII, 1983, № 1, 91–94.

1984

4. Езиковият аспект от съществуването на Кирило-Методиевата 
традиция в средновековна Чехия. — В: Годишник на СУ, ФСФ, кн. 1. 
Езикознание. Т. 88, 1, 1984. София, 1988, 33–3.

1985

5. Върху едно мнение относно местоположението на Методиевия 
диоцез. – Старобългарска литература, 17, 1985, 30–39.

1988

6. Към въпроса за взаимоотношенията между славянските книжовни 
езици (с оглед на старобългарския и старочешкия книжовен език). — В: 
Славянска филология, Т. 19, 1988, 250–255.

7. Преподаването на чешки и словашки език в СУ „Климент Охридски“ 
през периода 1944–1987 г. – In: Práce zdějin slavistiky XII, Praha, ,1988 
105–95, (в съавторство).

1992

8. Два фолклорни мотива в един от най-старите славянски апокрифи. – 
Български фолклор 1992, №1, 81–84.

9. Ролята на Фр. Скорина във взаимодействието между славянските 
книжовни езици. – В: Белорусско-болгарские языковые параллели. Минск: 
Университетское издательство, 1992, 28–35.

10. К вопросу об изучении древних славянских литературных языков как 
части современной славистики. – In: I Jornadas andaluzas de eslavнstica. 
La eslavнstica europea: problemas y perspectivas. Resumen de ponencias y 
communicaciones. Granada, 7–10 Octubre 1992, 80–81.



 95

библиографски отдел

1993

11. Една особена употреба на глагола заповýдати/заповýдýти в текста 
на Никодимовото евангелие. – В: Медиeвистични ракурси. София: 
Общество за изучаване на славянската старина, 1993, 64–71.

12. Предаване на български език на чешки и словашки имена, съдържащи 
географски определител. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“.  
Т. 31, кн. 1. 1993 – Филологии, 73–78.

1994

13. Макроструктура и микроструктура на текста. – Palaeobulgarica, 
XVIII, 1994, № 4, 75–85.

1995

14. Микулчице. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И–О. София, 1995, 
667–672.

15. Нитра. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И–О. София, 1995,  
820–822.

16. Фолклорните епически легенди в структурата на една от най-
старите чешки римувани хроники. – В: Епос, етнос, етос. София: АИ 
„М. Дринов“, 1995, 255–296.

1997

17. Kronika t. řečeného Dalimila jako Cyrilometodějský pramen. – In: Práce z 
dějin slavistiky XVIII. Praha, 1997, 63–69.

18. Пак за диоцеза на първоучителя Методий. – Език и литература  52 
(1997), № 3–4, 40–51.

1998

19. Многоликият Янус или Кой чешки език сте учили? – Homo bohemicus, 
1998, No 1. (в съавторство).

20. Kterou češtinu máme studovat? – In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. 
Praha: Univerzita Karlova, 1998, 232–237. (в съавторство).

21. Základní problémy výuky češtiny v nečeském prostředí (Bulharsko). – In: 
Pocta 650-ému výročí založení Univerzity Karlovy, II. Praha: Univerzita 
Karlova, 1998, 145–148. (в съавторство).

2000

22. Представата за собствения етнотип у чехи и българи в края на 
хилядолетието. – В: Краят на хилядолетието – раздели, носталгии, 
надежди. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2000, 94—100.



 96

23. Върху лексиката на Никодимовото евангелие. – In: Acta palaeoslavica. T. 
1. Ed. by M. Mladenova. София: Херон прес, 2000, 100–109.

24. Rangelova, A., M. Mladenova. Česko-bulharské a bulhasko-české slovníky 
– stav a perspektivy. – In: Acta universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica 
5. Toruń, 2000, 127–133.

2002

25. Чешко-български речник в два тома под ред. на Св. Иванчев. –  M, P 
(prý–při). София: КК „Труд“, 2002.

26. Фолклор – Folklor. (За чешко-българските терминологични и не само 
терминологични разминавания). — Съпоставително езикознание, ХХVII, 
2002, No 2, 42–31, (в съавторство).

27. Výuka češtiny na bulharských univerzitách během posledního desetiletí 
20. století. – In: Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního 
sympozia o češtině jako o cizím jazyku. Praha: FF UK, 2002, 45–50.

2003

28. Фонетика, прозодия и лексикография. — В: Славистиката в началото на 
ХХI век. Традиции и очаквания. София: Сема РШ, 2003, 194–198.

29. Поливка, И. – В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 3. П–С. София, 2003, 
197–201.

30. Поулик, Й. – В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 3. П–С. София, 2003, 
227–229.

31. Проучвания на археологически паметници от IХ–Х век на територията 
на Велика Моравия. – В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 3. П–С. 
София, 2003, 398–405.

32. Райхрадски глоси. – В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 3. П–С. София, 
2003, 439–440.

33. Традиции кирило-методиевски извън българските земи. – В: Кирило-
методиевска енциклопедия, Т. 4. Т–Я. София, 2003, 84–93.

34. Хатала, М.– В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 4. Т–Я. София, 2003, 
372—373.

35. Чешка легенда. – В: Кирило-методиевска енциклопедия, Т. 4. Т–Я. София, 
2003, 509–512.

36. Единството на славянските езици в техния индивидуален развой. –  В: 
Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2003, 328–334.



 97

библиографски отдел

2005

37. Взаимоотношенията книжовен език – диалект в съвременната чешка 
езикова ситуация. – В: Езиковедски приноси в чест на чл.кор. проф. Михаил 
Виденов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2005, 87–93.

38. Пулсации на националната идея в чешката литература от 
предренесансовия период. – В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в 
чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2005, 27—36.

39. Маркери на съвременен български литературоведски дискурс. – В: Как 
с думи се правят светове. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2005, 
170—179.

40. O bulharské bohemistice. – Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj 
českých jazykovědců. roč. XLII – 2005, No 1–2, 35–38. Препечатано в: 
Slovanský jih. r. V. Brno, prosinec 2005. 3–6.

41. Господи, ѡтпоусти имъ, не вѣдѧтъ бо что творѧтъ. – В: Acta 
palaeoslavica T. 2. In honorem prof. Angelinae Minčeva. Sofia: Heron Press, 
2005, 109–113.

42. Хрониката като част от националната идеология (По материали 
от чешката Далимилова хроника). — В: Научни трудове на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет. Филология. 
Т. 43, кн. 1, сб. Б, 2005. Чешко-български колоквиум, Прага 23–24 май 
2005 г., 97–103.

2006

43. Славянската филология в Софийския университет – 116– и 50-годишен 
юбилей. – В: Славистика и общество: София, Херон прес, 2006, 9–11.

44. Езикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата 
практика върху отделни езикови употреби). – Българска реч, ХII, 2006, 
№ 1, 10–17.

45. Към типологията на българския език в края на ХХ век според неговите 
носители. – Езиков свят, 2006, 13–16.

2007

46. Общност и многообразие на словореда (върху материал от чешкия 
и българския език). – В: Славяните и Европа. София: Херон прес, 2007, 
136–140.

47. Vyjadřování existence v češtině a bulharštině. – Bohemistika, No 3, 2007, 
163–173.



 98

48. Проект SLAVIC NET Европейской комиссии и место кириллического 
алфавита в ЕС. – В: Кириллица и глобализирующийся мир (Материалы 
круглого стола). София, 2007, 90-101. [на български език]: Младенова, 
М. Проектът SLAVIC NET на Европейската комисия и мястото на 
кирилицата в Европейския съюз. – Littera et Lingua e-Journal – http://
www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008.

49. Sémantický a vyjadřovací potenciál slovesa mít a jeho užití v překladech ve 
slovanských jazycích (ruštině, češtině a bulharštině). – In: ХIХ. Olomoucké 
dny rusistů, Olomouc, 30.8.–1.9.2007. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference. Olomouc, 2008, 295–299.

2008

50. Проектът LINT на Европейската комисия – концепция за електронно 
обучение. – Littera et Lingua e-Journal – http://www.slav.uni-sofia.bg/
liliJournal/summer2008, (в съавторство).

51. Глаголът mít / имам / иметь в преводи между славянските езици 
(чешки, български и руски). – Във: В търсене на смисъла и инварианта. 
Сборник в чест на проф. Дина С. Станишева. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2008, 249–266.

52. Може ли да се реституира Пражки лингвистичен кръг? – В: 
Славистични изследвания (8). Сборник в чест на: 90-годишнината от 
рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. 
Светомир Иванчев, 70-годишнината от рождението на проф. Боян Ничев. 
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, 189–184.

53. Виновни ли са възрожденците? – Във: Venia docendi. Встъпителни лекции 
на доценти от Факултета по славянски филологии. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2008, 161–175.

54. „Народни“ институции след Освобождението и „национални“ в края 
на ХХ в. – In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho 
osvobození. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ed. Marcel 
Černý – Dobromir Grigorov. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky, 
2008, 104–108. Препеч. в: Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие 
в българското национално възраждане – 19–20 май 2009 г. София: Изд. 
Валентин Траянов, 117–2009,111.

55. Да имаш или да бъдеш – по Е. Фром и контра Е. Фром (върху материал от 
чешки, руски и български език). – В: Интеркултурният диалог – традиции 
и перспективи. – В: Научни трудове на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“. Т. 46, кн. 1. Филология, сб. Езикознание, 2008, 
66–73.



 99

библиографски отдел

56. Výuka češtiny na bulharských univerzitách v podmínkách boloňského 
procesu. – Čeština jako cizí jazyk V. Materiály z V. mezinárodního sympozia 
o češtině jako cizím jazyku. Praha: FF UK, 2008, 23-29.

2009

57. Славянската филология от „Что делать“ до „Quo vadis“. – В:  
Филологическият проект в началото на ХХI век. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2009, 21–31. [в електронен вариант]: http://www.slav.uni-
sofia.bg//liliJournal/spring2007

58. Преход между притежание и битие – три момента от развоя на 
семантичната структура на глагола mít ‘имам’ в историята на чешкия език. 
– В: Преходи и граници. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2009, 381–389.

59. В самом деле!, как говорится. – In: Rossica olomucensia XLVIII. Sborník 
příspěvků z mezinárodní konference XX. Olimoucké Dny Rusistů 02.09-
04.09.2009. Olomouc, 2009, 221–226.

 2010

60. Електронното обучение – нови измерения и изисквания към 
контактите. – В: Славяните и техните контакти. Съст. М. Младенова, 
Е. Дараданова. София: Ето, 2010, 447–452.

61. Я не буду иметь покоя...: фразеологический потенциал некоторых приа-
тяжательных глаголов в чешском, русском и болгарском языках. – В: 
Дискурсивные и дидактические проблемы фразеологии. Сборник докладов 2-й 
Международной научной конференции „Фразеология, познание и культура“ 
(Белгород, 7–9 сентября 2010 года). Т. 2, Белгород: Изд-во БелГУ, 2010, 
98–102.

2011

62. Проблеми при превода на ренесансов текст. – Езиков свят, № 2, 2011, 
136–139.

63. Преобръщане на парадигмите, или има ли мода в науката. – 
Старобългарска литература, № 43–44, 2010–2011, 16–37.

64. Подходът на науката от ХХ век към изследванията върху славянската 
древност. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, 
литератури и култури. София: Лектура, 2011, 242–247.

65. Несколько фразеологических единиц с сопоставительной и 
прагматической точки зрения. – In: Rossica olomucensia L. Sborník 
příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů.  07.09.-
09.09.2011. Olomouc, 2011, 213–218.



 100

2012

66. Проучванията върху славянската и българската народна култура в 
Катедрата по славянско езикознание и етнография. – http://www.slav.
uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg 

67. Да бъдеш или да имаш – какво свързва българския и чешкия в това 
отношение? – В: Българската бохемистика днес. Доклади от националната 
научна конференция, проведена на 21 октомври 2011 г. в София. София: 
Бохемия клуб – Парадигма, 2012, 31–23.

68. Čeština jako cizí zazyk – studium filologické vs. studium regionální. – In: 
Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympózia o češtině 
v zahraničí. Praha: FF UK, 2012, 190–194.

69. Притежание и битие в историята на българския език. – В: Време и  
история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от 
ХI национални славистични четения 21-19 април 2012. Т. 1. Езикознание. 
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, 446–452.

70. Malý česko-bulharský slovník nespisovné slovní zásoby – problematika 
a koncepce. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté 
kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Academia, 2012, 487-493, (в 
съавторство).

2013

71. Relations between Possessivity and Grammaticalisation in Bulgarian, Czech 
and Russian. – Езиков свят/Orbis linguarum, 2013, Т. 11, № 2, 109–114.

72. Семантическое поле посессивности в болгарском, русском и чешском 
языках. – В: Лексикография, язык, речь. Сборник статей памяти Анны 
Липовской. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 354–366.

73. Посесивност и екзистенциалност в чешкия и българския език. – 
В: Славянска филология. Т. 25. Доклади за ХV международен конгрес на 
славистите в Минск, Беларус, 2013. София: АИ „Марин Дринов“, 2013, 
81–87.

74. Граматикализирани употреби на глаголите от семантичното поле 
на притежанието в славянските езици. – Съпоставително езикознание 
ХХХIII, 2013, №4, 5–12.

75. Bułgarzy. – In: Jak zwracają się do siebie europejczycy. Red. naukowy 
Małgorzata Marcjanik. Warszawa, Uniwersytet Warszawski – Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2013, 123 – 137.



 101

библиографски отдел

76. Порядок слов и семантика в словоупотреблении глаголов mнt/иметь/
имам (в чешском, русском и болгарском). – В: Rasprave. Časopis instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, № 39/2. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, 2013, 545–556.

77. Названията на месеците в Бобощица – автентичен вариант на 
славянския календар. – В: Културно-историческо и езиково наследство на 
„съседна“ България. Съст. М. Младенова, В. Гешев. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2013, 109–89. 

2014

78. Cyril a Metoděj a jejich Slované – nerozdělené dědictví. – In: Výuka 
jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků 
přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. – 
1.6.2013. Brno: Porta Balkanica, 2014, 27–36.

79. Спомени на един pamětník. – В: 20 години „Бохемия клуб“. София: Бохемия 
клуб – Парадигма, 2014, 11–20.

2015

80. Рефлексивизация и семантика в историята на чешкия глагол. – В: 
Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с 
доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от 
създаването на специалност Славянска филология (16–18 октомври 2014 г., 
Благоевград). Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, 41–36.

81. Притежанието в чешкия език от най-стария му период. – Език и 
литература 2015, № 1–2, 8–27.

82. Не дай, боже! – В: Движение и пространство в славянските езици, литератури 
и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични 
четения София, 9 – 10 май 2014 г. София: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2015, 234–227.

2016

83. Виждам, значи съществува (употреба на неспецифични глаголи с 
екзистенциална функция в чешкия и българския език). – Съпоставително 
езикознание, XLI, 2016, № 1, 5–23.

84. Щрих към историята на глагола бьрати в българския език. – Във:  
Филологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от  
международна научна конференция, 24 – 26 април 2015 г. София: Фабер,  
2016, 376–386.

85. Прагматика и българистика. – Съпоставително езикознание XLI, 2016,  
№ 2, 5–14.



 102

V. Непубликувани доклади и научни съобщения

1986

1. Към въпроса за Кирило-методиевото наследство в чешките земи. 
– Доклад пред сесията по случай студентския празник. – Пловдив, 
8.ХII.1986.

2. Cyrilometodějská tradice v českých zemích ve vědeckém díle A. Frinty a 
M. Weingarta. – Referát na bulharsko-české konferenci na téma Průkopníci 
moderní české bulharistiky. Praha, 9–10.IV.1986.

3. Елементи на Кирило-методиевата традиция в ранната средновековна 
чешка култура. – Доклад пред II международен конгрес по българистика. 
София, 30–25.V.1986.

1989

4. Местоимението тебύ-тобэ, себэ-собэ в старобългарския превод на 
Никодимовото евангелие. – Доклад пред I съвместна конференция на 
катедрите по славистика на СУ и МГУ 25–29.IХ.1989. 

1990

5. Семантична многопластовост на езиковия знак. – Доклад пред I сесия 
на Обществото за изучаване на славянската старина. – София, 22.V.1990.

6. Текстологични взаимоотношения между преписите на Никодимовото 
евангелие от северно– и южнославянски произход. – Доклад пред VI 
международен българо-белоруски симпозиум. — София, 24–28.IХ.1990.

1991

7. Две преводни интерпретации (старобългарска и старочешка) на един 
латински апокрифен текст. – Доклад пред българо-чешкия симпозиум 
на тема Текст, интерпретация, превод – София, 16–15.Х.1991.

1992

8. Легендата за произхода на чехите в най-старите чешки хроники. — 
Доклад пред I славистични четения – София, 10–9.IV.1992.  

1993

9. И приимъ Пилатъ воду и №мывъ руцэ си пред полкомь... – Доклад 
пред IV сесия на Обществото за изучаване на славянската старина – 
Копривщица, 8–4.VI.1993.



 103

библиографски отдел

1995

10. Границите на Кирило-методиевото дело във второто издание на 
старочешкия Пасионал. – Доклад пред VI четения на Обществото за 
изучаване на  славянската старина на тема „Граници и култура“ – Пловдив, 
4–1.VI.1995.

11. Средновековните представи за произхода на народността и етно-
културният модел на Възраждането. – Доклад пред международната 
конференция на тема „Българи в Чехия и чехи в България. Етносоциални 
и културно-антропологични модели. Лингвистични и литературоведски 
аспекти“. Шумен, 21–24.V.1995.

1997

12. За възможния източник на един чешки фразеологизъм. – Доклад пред 
VII четения на Обществото за славянска и балканска старина – София, 
10–12.Х.1997.

VI. Хроника

1982

1. Кирило-Методиева сесия в Гданск [11–8 окт. 1980]. – Съпоставително 
езикознание, 1982, № 6, 81–82.

1985

2. 1100 години от смъртта на славянския първоучител Методий. –  
Съпоставително езикознание, Х, 1985, № 5, 101–104.

1986

3. Международна конференция в чест на славянския първоучител 
Методий. – Съпоставително езикознание, ХI, 1986, № 1, 117–119.

1992

4. 150 години от рождението на Михайло Драгоманов. – Български фолклор, 
1992, № 2, 78–80.

1993

5. Франтишек Дворник (1893–1975). – Съпоставително езикознание, ХVIII, 
1993, № 5, 108—110.

1994

6. Проф. Р. Вечерка на 65 години. – Palaeobulgarica, ХVIII, 1994, № 2, 111—113.



 104

7. Вацлав Махек (1894–1965). – Съпоставително езикознание, ХIХ, 1994, № 5, 
114—115.

1995

8. Владимир Шмилауер (1895–1983). – Съпоставително езикознание, 1995, № 
6, 95–97.

9. Шести международен колоквиум по старобългаристика, Банкя, 
27.VIII.–8.IХ.1994 г. – Palaeobulgarica, 1995, № 2.

1997

10. Граници и култура. – Palaeobulgarica,  XXI (1997), № 1, 117–118.

2003

11. Радослав Вечерка на 75 години. – Българистика, 2003, № 6, 77–82.

2004

12. Седми национални славистични четения, София, 24–22 април 2004 г. – 
Българистика, 2004, № 8, 19–22.

2008

13. Лешек Мошински. In memoriam. – Palaeobulgarica, XXII, 2008, № 1, 69-72.

2011

14. Десети национални славистични четения. – Съпоставително езикознание, 
ХХХVI, 2011, No 132–128 ,1, (в съавторство).

2013

15. Столетните корени на Института за чешки език при Чешката 
академия на науките. – Съпоставително езикознание, ХХХVII, 2012, № 2, 
111–109.

16. Четвърти дни на синтаксиса в Осиек. – Съпоставително езикознание, 
ХХХVIII, 2013, № 1, 129–127.

17. Янко Бъчваров в българската бохемистика. – В: Славянските езици 
отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров. Съст. 
М. Младенова, Р. Железарова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 
2013, 23–17.

18. Зое Хауптова (1929 – 2012). – Съпоставително езикознание, ХХХVIII 
(2013), № 4, 144–143.

2015

19. Владимир Вавржинек на 85 години. – Българистика/Bulgarica, ,2015/31 
94–86, (в съавторство).



 105

библиографски отдел

VII. Рецензии

1980

1. Непокупний, А. П. Балтийськi родичи слов’ян. Київ, 1979.  –  
Съпоставително езикознание, V, 1980, № 5, 73–75.

1987

2. Връзката на Полша с Кирило-Методиевата традиция. – Palaeobulgarica, 
ХI, 1987, № 1.

3. Панорама на книжовно-езиковата еволюция на славянските народи. 
Andrew R. Corin The New York Missal: A Paleographic and Phonetic Analysis. 
Ucla Slavic Studies, vol. 21. Columbus, Ohio, Slavica Publishers, Inc., 1991. – 
Palaeobulgarica, ХI, 1987, No 3, (в съавторство).

1988

4. Život a dielo Metoda, prvoučitel’a národa slovienského (zost. E. Pauliny a 
Š. Ondruš). Bratislava, Tatran, 1988. – Съпоставително езикознание, ХIII, 
1988, № 1, 93–96.

1990

5. Нов поглед върху изворите за историята на Велика Моравия. – 
Palaeobulgarica, ХIV, 1990, № 3, 109–110.

1991

6. Tovar, A. Antiguo eslavo (Antiguo bъlgaro). Madrid, 1987. 150 стр. – 
Съпоставително езикознание, ХVI, 1991, № 4, 68–70.

7. Първото чешко старопечатно издание на Библията. – Palaeobulgarica, 
ХV, 1991, № 3, 107–108.

1992

8. Пръв опит за синтез на проучванията върху старобългарския 
синтаксис. – Palaeobulgarica, ХVI, 1992, № 3, 91–93.

1993

9. Corin, Andrew R. The New York Missal. A Palaeographic and Phonetic 
Analysis. Ucla Slavic  studies, vol. 21. Columbus,  Ohio,  Slavica  Publishers, 
1991. 272 с. – Съпоставително езикознание, ХVIII, 1993, № 2, 57–59.

1994

10. Медиевистични ракурси. София, 1993. 192 стр. – Съпоставително 
езикознание, ХIХ, 1994, № 5, 103–106.



 106

1999

11. Бърлиева, Сл. Агиографските творби за св. Кирил и Методий в Legenda 
aurea на Яков Ворагински. – Старобългарска литература, 31, 1999, 150-152.

2005

12. Kosek, P. Spojovací prostředky v češtině období baroka. Spisy filozofické 
fakulty Ostravské univerzity 147. Ostrava, 2003. 183 str. — Съпоставително 
езикознание, ХХХ, 2005, № 1, 197–194.

2006

13. Възвишена поетична реч. Чешка антология „Златният век на 
българската книжнина“. – За буквите. Кирило-Методиевски вестник, № 
22, май 2006. с. 12.

2008

14. M. Balowski. Zachodnio i wschodniosłowiańskie pożyczki leksikalne w 
języku Adama Mickiewicza. Ostrava, Ostravská univerzita, Tilia, 2005. 
295 s. – Съпоставително езикознание, ХХХIII, 2008, № 1, 212–217.

2011

15. А. Липовска. Русско-болгарская лексикография: традиции и тенденции 
развития. София, Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“, 2009. 213 с. – Съпоставително езикознание, ХХХVI, 2011, № 2. 
82–79.

16. Б. Ю. Норман. Лингвистическая прагматика (на материале русского 
и других славянских языков). Курс лекций. Минск, БГУ, 2009. 183 с. – 
Съпоставително езикознание, ХХХVI , 2011, № 3. 61–58.

17. I. Bogoczova. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a 
dialektologie. Ostrava, Universitas ostraviensis Facultas Philosophica, 
2009. 184 str. – Съпоставително езикознание, ХХХVI , 2011, № 3. 91–88.

2013

18. В. Панайотов, Д. Иванова и С. Лиханова. Словашко-български 
тематичен речник/Slovensko-bulharskэ tematickэ slovnнk. София, УИ 
„Св. Климент  охридски”, 2012. 237 с. – Чуждоезиково обучение/Foreign  
Language Teaching, XL, 2013, № 1, 88-90. Изд. и като: В. Панайотов, 
Д. Иванова и С. Лиханова. Словашко-български тематичен речник. – 
Съпоставително езикознание, ХХХVIII, 2013, 116–114.



 107

библиографски отдел

19. С. Петкова. Метадискурсивные единицы русского языка. 
Функционально-прагматический аспект. – Съпоставително езикознание, 
ХХХVIII, 2013, №1, 99–96.

2014

20. B. Kuna. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku. Osijek, 
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2012. 223 s. – 
Съпоставително езикознание, ХХХIХ, 2014, № 1, 99–96.

21. P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka. Bułgarsko-polski słownik leksyki 
potocznej. Tom 1. А–Й. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2011. 280 str. – Съпоставително езикознание, ХХХIХ, 2014, 
№3, 122–120. 

22. Проблеми на неологията в славянските езици (сът. и науч. ред. Д. 
Благоева, С. Колковска, М. Лишкова). – Съпоставително езикознание, 
ХХХIХ, 2014, № 4, 86–83.

2015

23. Увлекателен преглед на Кирило-Методиевската проблематика на фона 
на взаимоотношенията между Византия и Рим. Vladimír Vavřínek. Cyril 
a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Praha, Vyšehrad, 2013. 375 р. 
– Palaeobulgarica, ХХХVIII (2014), № 4, 110–103; препеч. със съкращения: 
Кирило-Методиевската мисия в Моравия и взаимоотношенията 
между Византия и Рим. – Език и литература, 2015, № 1–2, 278–284.

VIII. Редакции:

1. Добрева, Б. Чехите за себе си и другите. София: Херон прес, 2000, 119 с.

2. Пенчев, Вл. Паралакс в огледалото. София: Херон прес, 2001, 117 с.

3. Попов, А. Чешкия интелектуалец през 90-те години на ХХ век — изкушения 
и неволи. София: Херон прес, 2001.

4. Михал, К. Чест и слава. Прев. Радост Железарова. София: Херон прес, 
2002, 147 с.

5. Ербен, К. Я. Kytice/Китка. Прев. Атанас Звездинов. София: Херон прес, 
2003, 164 с.

6. Зейер, Ю. Легенди за любовта. Прев. Гинка Бакърджиева. София: Херон 
прес, 2003. 



 108

7. Маха, К. Х. Май. Прев. Атанас Звездинов. София: Херон прес, 2005.

8. Незвал, В. Като две капки вода. Прев. Евелина Йоцова. София: Херон 
прес, 2008.

9. Кратохвил, И. Лейди карнавал. Прев. от чешки Луиза Бусерска. София: 
Стигмати, 2008, 215 с. 

10. Клаус, В. Синя, а не зелена планета. Кое е застрашено, климатът или 
свободата? Прев. от чешки П. Златев. София: ИК „Международни 
отношения“, 2008, 212 с.

11. Мицева, В. Чешко-български речник на съкратените наименования. София, 
Стигмати, 2009, 158 с.

12. Бъчваров, Я. и колектив. Кратък чешко-български речник на 
некнижовната лексика. София: Ето, 2011, 243 с.

13. Айваз, М. Другият град. Прев. от чешки Добромир Григоров. София: 
Стигмати, 2011, 175 с.

14. Клаус, В. Евроинтеграция без илюзии. София: ИК МаК, 2012, 122 с. 

15. Фукс, Л. Крематорът. Прев. от чешки Гинка Бакърджиева. София: 
Парадокс, 2015. 188 с.

16. Homo bohemicus. Издание на Бохемия клуб – главен редактор – 2001–
2005.

17. Годишник на СУ, ФСФ – от 2013 г. член на редколегията.

18. Съпоставително езикознание – от 2013 г. член на редколегията.

IХ. Преводи

1977

1. Стингъл, М. Хора в огъня, обитателите на птичето поле, В 
последния монетен двор от каменната ера. – Космос, 1977, № 7, 58–64.

2. Томан, В. Хипотезата. Научнофантастичен разказ. – Космос, 1977, № 
10, 28–31.

1978

3. Таборски, И. Небе, ад, рай. – Космос, 1978, № 10, 34–37.

1980

4. Пацнер, К. Търсим космически цивилизации. Прев. М. Младенова и И. 
Кьосева. София: Народна младеж, 1980. 254 с.



 109

библиографски отдел

1981

5. Хотмар, Й. В сянката на неоните. София: Народна младеж, 1981. 214 с.

1982

6. Тоуфар, П. Светът на пътническите самолети. София: Народна младеж, 
1982. 194 с.

1985

7. Ухлиржова, Л. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 
3. Синтаксис. – Съпоставително езикознание, Х, 1985, № 3, 50–54.

1987

8. Бланар, В. Методологически бележки към сравнителната славянска 
лексикология. – Съпоставително езикознание, ХII, 1987, № 5.

9. Хоралек, К. Два текстологични въпроса. Седлачек, Ян. Синтаксисът 
на старобългарския език от гледище на балканистиката. Бехиньова, 
В. Значението на българистичните съобщения на Й. Добровски за 
по-нататъшния развой на чешката българистика. Петър, Ян. Начало 
на изследването на новобългарския език от П. Й. Шафарик. – В: 
Езиковедската българистика в Чехословакия. София: Наука и изкуство, 1987.

2001

10. Урбан, М. Из „Седемте църкви“ (готически роман от Прага). – 
Литературен вестник, № 42, 12–18.12.2001, 9, 12–13.

2002

11. Вивег, М. Възпитаване на девойки в Чехия. София: Колибри, 2002. 212 с.

2003

12. Фиала, П. Прага, временни местожителства (2 в 1). – Литературен 
вестник, № 25, 9–15.7.2003, 10–12.

2004

13. Конституция на чешката република. – Юридически свят, № 1, 2004, 
223–237.

14. Ванек-Увалски, Б. Ян Буреш. Из „Портокалът на моето детство 
беше картоф“. – Литературен вестник, 29.9–5.10.2004, с. 13

15. Вацлав Клаус – икономист, политик, държавник. Речи, есета, статии. 
София: Херон прес, 2004. 180 с.



 110

2005

16. Рихтерова, С. Повторно сбогуване. Превод и предговор М. Младенова. 
София: Херон прес, 2005. 

2007

17. Вивег, М. Народна топка. София: ИК “Колибри”, 2007. 210 с.

18. Сулейменов, О. Аз и я. Превод от руски Н. Попова, К. Камбуров, Т. 
Балова, М. Младенова, В. Корнилев, Е. Николов, И. Есенски. София: 
Български писател, 2007. 332 с.

2009

19. Коменски, Я. А. Лабиринтът на света и раят на сърцето. Превод и 
предговор М. Младенова. Прага: Валд прес, 2009. 172 с.

2010

20. Вивег, М. Чудесни години – кучета ги яли. София: ИК „Колибри”, 2010. 
207 с.

Х. Литературни предговори:

1. Силвие Рихтерова. Повторно сбогуване. София: Херон прес, 2005.

2. Витезслав Незвал. Като две капки вода. София: Херон прес, 2008.

3. Ян Амос Коменски. Лабиринтът на света и раят на сърцето. Прага: 
Валд прес, 2009.

Изготвила: Михаела Димитрова



 111



 112

TABULA GRATULATORIA

Скъпи Бохемиаклубе, 
Разбира се, с най-голямо удоволствие потвърждавам :-)
Съжалявам, че нищо не списах, но такъв е животът... 
Вярвам, че и юбилярката ще ми прости. 
  Албена Рангелова 

***
Скъпи колеги, 
съжалявам, че не успях да подготвя текст за Маргарита 
Младенова, на която дължа твърде много. Моля да бъда 
включена в Tabula gratulatoria.
  С поздрав
  Гинка Бакърджиева

***
Zdravím jubilantku Margaritu Mladenovou s přáním dalších 
úspěchů!!  
  Dana Hronková 

***
Здравейте, колеги,
Ще се радвам да ме включите в списъка!
Благодаря! 
  Добромир Григоров

***
Уважаеми колеги,
с удоволствие!
  Елена Крейчова
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***
Здравейте,  
Много съжалявам, че въпреки голямото желание да изразя 
уважението си към доц. Младенова чрез участие със 
собствен  текст, не успях да го подготвя. Имате моето 
съгласие да включите името ми в Tabula gratulatoria.
  Поздрави,  
  Жоржета Чолакова 

***
Здравейте, колеги!
Благодаря за предложението. С удоволствие 
потвърждавам, че желая да бъда включена в Tabula 
gratulatoria за юбилея на Маргарита Младенова. 
  С поздрав,
  Ирина Коларска 

***
Драги колеги,
Наистина не успях да изпратя текст за книжката, 
посветена на Маргарита Младенова, за което много 
съжалявам. С най-голямо удоволствие ще се включа в 
Tabula Gratulatoria.
  Сърдечни поздрави
  Катя Михайлова

***
Включете ме, благодаря. 
  Ludmila Kroužilová
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***
Здравейте, колеги, 
С удоволствие ще се включа в Tabula gratulatoria, наистина 
съжалявам, че не успях да изпратя текст!
   Поздрави и лека работа, 
  Маринела Младенова 

***
Уважаеми и мили колеги,
много се извинявам, но просто не успях да напиша нещо 
специално за Маргарита Младенова, понеже до края на 
септември трябва да съм довършил други три текста, с 
които все още не съм готов. 
Но бих се радвал, ако ме включите „мези гратуланти“.
  От Прага сърдечно ви поздравява
  Марцел Черни

***
Здравейте, колеги,
много съжалявам, че не бях в състояние да изпратя текст 
за книжката, но, разбира се, че ще ми бъде много мило да 
го включите моето име в  Tabula gratulatoria. Това е една 
отлична идея.
  Поздрави и успешна работа!
  Милена Прикрилова
***
Здравейте колеги,
с благодарност за предоставената възможност 
потвърждавам, че съм съгласна името ми да бъде включено 
в Tabula gratulatoria в книжката на ХБ,  посветена на 
Маргарита Младенова.
  Поздрави,
  Михаела Кузмова
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***
Здравейте колеги,
Здравей Бохемия клуб,
Наистина по една или друга причина не успях да се включа 
в юбилейния брой на Хомо бохемикус, посветен на доц. 
М. Младенова, но ще се радвам да ме включите в Tabula 
gratulatoria.
  Поздрави и хубава вечер,
  Радост Железарова
***
Като изказвам искреното си и дълбоко съжаление за това, 
че не успях да подготвя специален текст за юбилейната 
книжка, посветена на доц. М. Младенова, потвърждавам 
желанието си да бъда включена в  Tabula gratulatoria.
  Христина Дейкова

***
И още:
Славея Димитрова
Ани Бурова
Надежда Сталянова
Анжелина Пенчева…
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