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ЕЗИКОЗНАНИЕ

В тази книжка на Homo bohemicus са събрани докладите на 
студентите, дипломантите и докторантите от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, представени на Шестата 
национална среща на бохемистите, която се проведе на 
2 декември 2016 г. в Софийския университет. Форумът има вече 
десетгодишна традиция – през 2006 г. той се състоя за първи 
път по идея на бохемистите от Югозападния университет 
„Неофит Рилски“. 
Широкият дисциплинарен и тематичен диапазон на статиите 
в този брой отразява разнообразието в интересите и 
търсенията на студентите бохемисти, насърчавани от 
техните преподаватели. Езиковедските изследвания разглеждат 
въпроси, свързани с лексикологията, преводните решения, 
специализираната терминология и други специфични проблеми 
в изучаването на чешкия език. Литературните публикации 
също са съсредоточени върху въпроси с широк хронологичен 
и тематичен обхват –  включени са текстове, разглеждащи 
Кирило-Методиевата тема и барока, Възраждането, 
постмодернизма. Ритуалността и фикцията са в основата на 
фолклористичните анализи. 
Като сдружение, което традиционно подкрепя начинанията 
на университетската бохемистика – на студентите, 
докторантите и преподавателите бохемисти, съорганизатор 
на събитието и този път беше „Бохемия клуб“. Резултатът е 
тази книжка на списание Homo bohemicus.

ХБ
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ЕЗИКОЗНАНИЕ

В българската лингвистика съществуват редица спорни 
въпроси, отнасящи се до характера и класификацията на 

звателните форми (ЗФ) в съвременния български книжовен 
език. Проблематиката, свързана с тях, е актуална и на 
нея са посветени много разработки. Въпреки това някои 
основни въпроси, отнасящи се до ЗФ, остават все още 
недостатъчно добре изяснени, особено когато става въпрос 
за съпоставката между чешкия и българския език, като 
крайната цел на тази съпоставка е коректният превод. 

Ще направим опит да съпоставим развитието на 
експресивните обръщения. Разгледани са функцията и 
употребата им в четири произведения в оригинал и в 
превод: „Приключенията на добрия войник Швейк през 
Световната война“ на Ярослав Хашек и преводът на романа 
от Светомир Иванчев, „Комендантът“ на Владимир 
Мацура и преводът от Маргарита Серафимова, „Мисия 
Лондон“ на Алек Попов и преводът на Давид Бернщайн 
и повестта „Балада за Георг Хених“1 на Виктор Пасков 
и преводът на Владимир Кршиш. Тези произведения бяха 
избрани, тъй като във всяко от тях се имитира устна реч. 
Използван е българо-чешкият и чешко-българският паралелен 
корпус InterCorp към Чешкия национален корпус.

1 Поради интересното социолингвистично явление текстът бе избран за 
ексцерпция.

Е
З
И
К
О
З
Н
А
Н
И
Е

Употреба на експресивните 
обръщения в някои чешки и български 
произведения

Ирена Манкова
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Р. Ницолова (1984: 43–45) посочва, че според значението 
си обръщенията биват три вида: 1) обръщения-частици 
(неноминативни обръщения), които не назовават адресата, а само 
насочват към него (хей, бе, бре, ма, мари). 2) обръщения, назоваващи 
адресата номинативно; госпожо Костова, чуваме ли се; 3) обръщения, 
които приписват на адресата някакъв признак или комплекс 
от признаци, най-често с оценъчен елемент – квалификативно-
оценъчни. „При обръщенията с оценъчен характер контактната 
функция остава на заден план, засенчва се от квалификацията и 
оценката на адресата от страна на говорещия. Има основание 
този вид обръщения да се смятат за знак за съдържаща се в 
семантичната структура отделна пропозиция с перформативен 
глагол „смятам“ (Ницолова 1984: 44).  Употреба на обръщение 
като тъпанари, идиоти с идиоти, сиамски слоне, хаймана, пърчо, гад, 
дръвници с дръвници и др. съдържат отделна пропозиция „Смятам 
някого за някакъв“.

Често квалификативно-оценъчните обръщения (наричаме ги 
експресивни, тъй като носят и смисъла на изразяване на чувства към 
някого) съдържат освен съществително с оценъчен елемент в 
значението си и показателно местоимение интензификатор, 
което словоредно стои след съществителното име, както е 
в случая с оръфляци такива (Ницолова 1986: 120). В чешкия език 
подобен интензификатор е личното местоимение за второ лице 
единствено и множествено число: ty/vy. Налице са много примери 
от „Приключенията на добрия войник Швейк през Световната 
война“: vy mořské prase, преведено като морско свинче такова,  vy 
kluci pitomí, преведено като хлапаци прости, vy uličníci – уличници 
такива, pitomci – идиоти такива, Vy pacholci – жалки разбойници, 
parchanti – мръсници такива, vy chlape pitomá – идиот с идиот, ty vole, 
ty zvíře jedno – дурак с дурак, животно такова.

Правят впечатление някои обръщения, които се срещат както 
в основната си форма, така и с окончания за звателен падеж. 
Така например обръщението към фелдфебела в превод е: господин 
фелдфебел, докато в оригиналния текст на „Приключенията на 
добрия войник Швейк през Световната война“ открихме две 
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ЕЗИКОЗНАНИЕ

форми, изразяващи обръщение: pane šikovateli и pane šikovatel, като 
второто обръщение нарушава книжовната норма за образуване на 
пети падеж в чешкия език, докато първият пример съответства 
на това правило, където и двете думи от словосъчетанието 
са приели вокативно окончание. Именно нарушаването на 
някакво правило обикновено води до изразяване на някакъв вид 
експресивност.

Забележимо е и наличието на голямо разнообразие от преводни 
еквиваленти най-вече при експресивните вокативи, тъй 
като те са много по-зависими от разговорната реч, а и са 
обусловени не толкова семантично, колкото дискурсно. Така 
например обръщението bestie е преведено като маймуна такава 
и дяволе. А. Данчев постулира това явление като „ветрило на 
функционалните еквиваленти“, като въвежда и понятието 
„доминантен функционален елемент“. Според него понятието 
ветрило на функционалните еквиваленти е по-широко от 
понятието парадигма на преводните варианти, понеже първото 
включва елементи от двата езика, докато второто – само 
от единия език и това е преводният език. Според А. Данчев 
доминантният функционален еквивалент играе много важна 
роля при разширения модел за съпоставителен анализ. При 
близкородствени езици например предлозите се превеждат с 
предлози, съществителните със съществителни и т.н. (Данчев 
2001: 107). Така в горепосочения пример bestie бихме очаквали в 
превода единствено дяволе, но тъй като преводът на експресивна 
лексика е много по-свободен и обусловен функционално, авторът 
е предпочел употребата на съществително с показателно 
местоимение, изключително характерна за българския език. 

Най-широко разгърнато ветрило от преводни еквиваленти 
открихме в употребата на експресивната и разговорната 
лексика. Думата kamarád  има два речникови еквивалента в 
българския, описани в двутомния чешко-български речник – другар, 
приятел (Иванчев 2005). В превода на Св. Иванчев открихме 
осем еквивалента, някои от които са употребени повече от 
десет пъти: приятелю, братче, брат, приятелче, байно, братко, колега 
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или пък обръщението изобщо е изпуснато. В „Мисия Лондон“е 
използвана съкратената разговорна форма на kamaráde – kámo за 
превод на братле.

По същия начин оценъчното обръщение mizero е преведено на 
български като негоднико, негодник неден или само негодник. И 
докато пейоративното обръщение mizero има три еквивалента, 
chlape в единствено и множествено число и производното му 
chlapečku имат общо осем еквивалента в превода на български, 
като сред тях е и превод, състоящ се от цяло изречение: Гледай 
какъв сте човек и вие. Останалите еквиваленти са негодници, 
мизерници, идиот, момченцето ми, момче, негодник, негоднико. 

Б. Норман обръща внимание на специфично явление в българския 
език. Той определя като характерни оценъчните (пейоративни) 
фразеологизми с повторение на думата (Норман 2009: 19). Така 
chlape в един от преводите приема еквивалента: негодник с 
негодник, vy blbouni pitomí е преведено със същата конструкция 
– идиоти с идиоти, hajzlíku – лайнар с лайнар, holomci – дръвници с 
дръвници, vy kluci pitomí – диванета с диванета, pitomče – простак 
с простак, dobytku – говедо с говедо, vy dobytku jeden – говеда с говеда, 
bestie – животното му с животно, ty paviáne jeden, ty velbloude – павиан 
с павиан, камила с камила. За обръщенията от м.р. се наблюдава 
скъсяване на дистанцията чрез притежателното местоимение в 
първо лице – ми, можем да сметнем употребата на притежателно 
местоимение за трето лице единствено и множествено лице за 
увеличаване на тази дистанция. Всички примери за повторение 
на оценъчните думи в нашия материал са единствено от 
„Приключенията на добрия войник Швейк през Световната 
война“.

За експресивните ЗФ в българския, както и в чешкия, е много 
характерна инверсията, като прилагателното име следва 
съществителното и невинаги преводът следва буквално 
оригинала: vy kluci pitomí е преведено и като тъпанари, и като 
хлапаци прости, vy blbouni pitomí – идиоти с идиоти, и обратното 
ničemové – нищожества недни, mizero – негодник неден, копеле – ty svině 
podrazácká, а може и да съвпадат: svině betlémská – свиня витлеемска. 
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ЕЗИКОЗНАНИЕ

В чешкия език е характерно и несъгласуване по род при 
експресивните обръщения: ty dědku stará. Явлението не е 
характерно за българския език и затова Св. Иванчев го превежда 
като старо плашило, или в случая на dědku mizerná – плашило такова 
мизерно, използвайки инверсия и интензификатор. Преводът на 
kluku maďarská пък е унгарски дяволе, където лексикалната замяна 
се появява поради липса на възможност да се изрази достатъчно 
точно експресията на изходното изказване. Характерна за 
подобни изказвания е именно инверсията – от изследвания 
материал става ясно, че тя се появява само при несъгласуване по 
пол. В примерите за ср. р. инверсия няма – černý prase – набожно 
черно прасе, hnusný stvoření – гнусно нищожество (първият пример е 
от „Приключенията на добрия войник Швейк през Световната 
война“, а вторият – от „Мисия Лондон“). 

Интересни се оказаха и често срещаните в чешки обидни 
обръщения, изразяващи вербална агресия, но в учтива форма за 
множествено число. Необходимо уточнение е, че става въпрос за 
обръщение към едно лице. Например: vy chlape pitomá, преведено 
като идиот с идот, vy dobytku jeden – говеда с говеда, vy jeden siamskej 
slone, nemyslíte, преведено на български като сиамски слоне, защо не 
мислиш, vy mořské prase, co si asi teď myslítе – морско свинче такова, 
как ми се иска да зная какво си мислите сега (Шв.). Такива обръщения 
са много характерни за чешкия език и представляват проблем 
за преводача на български език, тъй като са силно маркирани. 
Натоварени са не само с агресия от страна на адресанта, но 
и със силна ирония. Употребяват се с лично местоимение за 
второ лице множествено число и числително бройно – един (за 
идентифициране на адресата). Глаголът също е във второ лице 
множествено число, а вокативът е в единствено, като при 
употреба на прилагателно име се наблюдава и несъгласуване по 
род със съществителното име. На български са преведени или 
чрез повторение (говеда с говеда), или с показателно местоимение 
(морско свинче такова), а глаголът е спрегнат във второ лице 
единствено или множествено число.

Такива примери обаче открихме само в „Приключенията на 
добрия войник Швейк през световната война“. В романа прави 
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впечатление днес рядко срещана архаична ЗФ за трето лице 
множествено число, аналог на немската норма за изразяване на 
учтивост: Vodpustějí, pane šikovatel. Преводният еквивалент е 
Прощавайте, господин фелдфебел, където глаголът на чешки е в 
3 л. мн. ч., а на български е преведен във 2 л. мн. ч., тъй като 
българският читател не би разпознал глагола в трето лице мн. ч. 
като учтива форма.  
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Визуални модели на фонемите „Ch“ 
и „H“ за студенти с постлингвална 
глухота
Виолета Тодорова

Проблематиката, свързана с обучението на хора с различни 
увреждания на слуха и засягаща най-вече чешката ортоепия, не 
е нова, но е слабо разработена от дидактична гледна точка. 
Отсъствието на слух предполага изключване на методи за 
обучение, съдържащи в себе си „аудио“. В настоящата статия 
е направен опит за визуално моделиране на някои специфични 
за чешкия език фонеми от гледна точка на чуждоезиковото 
обучение на студенти с постлингвална глухота и със запазена 
речева дейност. Изяснени са някои основни въпроси, касаещи 
визуализацията, артикулирането, спецификите на фонемите h 
и сh в чешкия език, образуващи опозиция по признака звучност – 
беззвучност. Моделът може да бъде прилаган и в обучението на 
чуващи студенти от началния курс по фонетика на чешкия език.

Изходни постановки

В „Граматика на чешкия език“ на М. Младенова (Младенова 1994: 
10) са разгледани накратко двете фонеми ch и h, но липсва ясна 
визуализация относно тяхната артикулация, т.е. къде, как и 
кои речеви органи участват (или съответно не участват) в 
учленяването на двата звука, характерни за чешкия език. Те се 
различават не само като графика и произношение, но имат и 
смислоразличителна функция. 
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Слухът е един от основните канали и инструмент за 
възприемането на нова информация при изучаването на един чужд 
език. Нормално чуващият обучаем възпроизвежда входящата 
информация до адекватно най-близкия вариант на оригинала 
(т.нар. аудиолингвален метод). В случая трудността произтича 
именно от липсата на слух при възпроизвеждането, т.е. 
значително е затруднено интерпретирането по подражание. 
Това налага търсенето на алтернативни подходи,  с цел да бъде 
постигнато правилното артикулиране на двете фонеми и 
запазването на тяхната автентичност.

Съществуват многобройни класификации, отнасящи се до 
слуховите увреждания и глухотата, но за целите на настоящото 
изследване ще боравим с педагогическата класификация. Според нея 
глухотата се дели на прелингвална и постлингвална (Булова 1998: 
64). Разликите между горепосочените два вида са съществени и 
при всеки от тях процесите на възприемане и интерпретиране 
на информацията имат своя специфика, която предполага и 
различни методики на обучение.

За прелингвална глухота се счита загубата на слух преди оконча-
телното развитие и фиксиране на речта до 4-годишна възраст. 
По-ранното увреждане на слуха предполага и по-тежки наруше-
ния на нормалната реч. Възможно е речевата функция въобще да 
не е развита и лицето да не проговори (вторична глухонемота).  
В случай, че е имало период на проговаряне, то той се прекъсва и 
речта инволюира – тя е оскъдна, аграматична, с дефектна арти-
кулация, с беден и неемоционален речник  (Махова 2015: 33; Гарова 
2001: 10). 

При постлингвалната глухота загубата на слуха настъпва след 
окончателното развитие и фиксиране на речта, т.е. от 6-годиш-
на възраст (Махова 2015: 39). Колкото по-късно е настъпило слухо-
вото увреждане, толкова е по-голям шансът за запазване на речта, 
която може да остане непроменена или незначително променена. 
Няма пълно разпадане на говорните възможности, а страдат само 
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отделни нейни страни. Най-често се правят грешки по отно-
шение на интонацията и ударението 
(Гарова 2001: 10).

При запазен говор в случаите на постлингвална глухота 
обучаемият може да интерпретира звуково нова информация на 
базата на предполагаем модел, разчитайки на така наречената 
слухова памет. Слухова памет означава, че има запазени умения на 
речева дейност, придобити преди загубата на слуха, чийто опит 
ще послужи в перспектива. 

Описание на фонемите ch и h

Най-важният ориентир, по който се води чуващият, е 
наличието на акустичен код или корелацията – наличие/
липса на звук. Именно по акустичен път най-лесно може да 
се определят характеристиките на коя да е артикулирана 
фонема. При хората с увреден слух слуховият канал не може да се 
използва така пълноценно, както при чуващите, и поради тази 
причина те често изпитват затруднения при определянето на 
характеристиките на конкретен звук. При постлингвалната 
глухота и въобще при глухотата, ако не се използват помощно-
технически слухови средства, входящата информация не се улавя 
акустично, а само зрително.

Като част от групата на славянските езици, българският и 
чешкият имат доста сходства във фонетиката, лексиката, 
морфологията, синтаксиса. Въпреки това имат и специфични 
характеристики, по които се различават. Няма да представяме 
подробно сходствата и различията в двата езика, тъй като 
целта ни е да изясним само особеностите на двете фонеми ch и h 
в чешкия език, съпоставяйки ги с фонемата „х” в българския език.

В българския език има една беззвучна проходна съгласна „х”, 
която фонетично се идентифицира с беззвучното ch в чешки. 
Чрез познатия език (български) формираните речеви умения за 
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артикулирането на този звук ще се пренесат и при усвояването 
на чуждия език (в случая чешки), независимо колко инварианта 
на фонемата на „х” има в него. Това се дължи най-вече на факта, 
че обучаваният с увреден слух не може да ги интерпретира с 
абсолютна точност след изговарянето им от преподавателя, 
както чуващите. В случай че използва отчитането по устни, 
също не би могъл да ги различи поради неясната визуална 
артикулация и на двете фонеми, т.е. визуално те се артикулират 
по един и същ начин. 

Акустичният аспект е много важен за диференцирането и 
правилното артикулиране на двете фонеми, които не са 
взаимозаменяеми (h ≠ ch). В думите chléb, mohl, Praha, chlupatý, 
schopnost, jehla, pahýl, pach фонемите h / ch не се произнасят по 
един и същи начин: h е звучна, а ch е беззвучна съгласна. Въпреки 
че в българския език няма гърлено „х”, чуващият постепенно 
преодолява първоначалните затруднения в усвояването му и 
с времето започва да го използва автоматично. Но човек със 
слухово увреждане (особено ако не е в чешка среда), колкото 
и да разчита на досегашния си езиков опит, би се затруднил 
да разграничи звуково двете фонеми и би ги произнесъл по 
абсолютно еднакъв начин. Фонетичната транскрипция на 
думите: chléb [xle:p], mohl [mohl], Praha [Praha], chlupatý 
[xlupati:], schopnost [sxopnost], jehla [jehla], pahýl [pahi:l], pach 
[pax], също не би могла да бъде от полза в този случай, защото тя 
показва какво се изговаря, но не и как точно става учленяването, а 
в случая това е същественото.

Слухово-речевият рехабилитатор също не би могъл да помогне, 
защото няма как да е наясно със специфичните произносителни 
характеристики на звуците в различните езици. Преподавателят 
по чужд език, от своя страна, не е напълно запознат с 
възможностите на обучавания с увреден слух, за да може да ги 
използва по най-ефективния начин. Поради тези причини следва да 
се търсят други решения.
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Аудиозаписи на различни носители на чешки език

Установените по-горе закономерности могат да бъдат 
интерпретирани чрез предоставянето на няколко аудиозаписа. 
Направените аудиозаписи са четири на брой и са на различни лица, 
говорещи чешки език. Два аудиофайла принадлежат на едно и също 
лице в стартова и крайна позиция (първи и трети аудиофайл), а 
другите два са на други две лица (втори и четвърти аудиофайл). 
Първи, втори и трети файл са на двама български студенти, 
обучаващи се в един курс по специалността „Славянска филология 
с чешки език”. 

•	 Първият аудиофайл (zapis_1_gluh_nepravilen.m4a) се отнася за 
студент с постлингвална глухота, но със запазена речева дей-
ност, обучаващ се в специалността с профил чешки език – в 
стартова позиция, т.е. в началото на експеримента;

•	 Вторият аудиофайл (zapis_2_pravilen.m4a) се отнася за нормал--
но чуващ  студент;

•	 Третият аудиофайл (zapis_3_gluh_opraven.m4a) е на същия сту--
дент от първия файл, но в крайна позиция – при сравнението 
се отчита съществена разлика в начина на възпроизвеждане на 
проблемните зони; 

•	 Четвъртият аудиофайл (zapis_4_ceska.m4a) е на носител на 
чешкия език (чехкиня).

Текстовете, дадени за прочит на трите лица, са едни и същи – две 
кратки стихотворения, в които се акцентира върху едната от 
двете фонеми. В първото се акцентира върху произношението на 
беззвучния консонант ch, а във второто – върху произношението 
на звучното h. Чрез прочитането на един и същи текст се цели 
по-лесното идентифициране на слабите места, като се сравнява 
произношението на изследваните фонеми от тримата носители, 
за да се изяснят разликите и да се набележат по-важните 
особености.
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Текст № 1     
       
                  Ch
Buch, buch – na chatu to bouchá,
Táta chvátá z chaty kouká.
Otu venku nachytá,
jak od chaty utíká.
(Сиручкова 1973, цит. по Крахулцова 2002: 192)
                 
 Текст № 2     
    
                   H
Haló, haló, kdo tam volá,
Zde se hlásí Hanka Holá,
Haló, haló, Pane Houško,
slyší hezky vaše ouško?
(Кабеле 1995, цит. по Крахулцова 2002: 192)

След изслушването на записите могат да се направят следните 
изводи:

•	 Първият аудиозапис (zapis_1_gluh_nepravilen.m4a) принадлежи 
на студент с постлингвална глухота и запазена речева 
дейност. Няма тренирани и изградени речеви умения 
да разграничи двете фонеми поради неясната за него 
артикулация на фонемите ch и h, така че лесно се установяват 
проблемните зони (да се вземат предвид само горепосочените 
проблемни зони, без оглед на останалите). 

•	 Вторият аудиозапис (zapis_2_pravilen.m4a) – нормално чуващ 
студент, възпроизвеждащ правилно текста. Не се установяват 
отклонения от обичайното. Спазени са правоговорните норми.

Първият запис показва, че има смесване на двете фонеми, т.е. 
наблюдава се т.нар. „лъжлива“ омофония  (всички са произнесени 
по един и същи начин). Например думите buch – бух! и bůh – бог се 
различават както фонетично и графично, така и семантично. 
Студентът не знае как да ги изговори точно, за да ги различи. 
Това, от своя страна, води до неразбиране от слушащия го.
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Става ясно, че за студент със слухово увреждане, поставен в 
интегрирана среда сред чуващи и при стандартни методики и 
подходи на обучение, овладяването на фонетичния аспект на чужд 
език представлява изключителна трудност, но същевременно с 
това е предизвикателство и за преподавателя. Наличието на 
слухов дефицит несъмнено би предполагало и наличие на корективен 
или компенсационен момент на някое от другите сетива, 
т.е. новополучената информация най-ефективно може да бъде 
възприета чрез визуализиране на входящия информационен поток 
(презентация, филм, показване на изображение и действието му).

Визуални модели на двете фонеми

За изясняването на характеристиките на двете фонеми 
посредством зрителното стимулиране и визуалното предаване 
на информацията ще използваме изображенията на фиг. 1 и 
фиг. 2, онагледяващи позицията на артикулационните органи при 
учленяването на фонемите на ch и h (Крахулцова 2002: 190):  

Разрез на 
артикулационните органи при 

произнасянето на ch
Ch

	Място на образуване: меко небце/
отчасти твърдо небце.

	Позиция на езика: задната част 
на езика опира в мекото небце 
(палаталност) и отчасти в 
твърдото небце.

	Върхът на езика:  опира долните 
резци, но може и да бъде свободно 
стоящ в устната кухина.

	Звучност: липсва тон.
	Трептене на гласни връзки: не се 

усеща 
	Фикативен: да
	Въздушна струя: учленява се чрез 

стесняване на въздушната струя. 

(фиг. 1)
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Втората фигура (фиг. 2) представя разрез на артикулационните 
органи при произнасянето на консонанта h с описание на 
специфичните му характеристики:

Разрез на 
артикулационните органи 

при 
произнасянето на h

H

	Място на образуване:  гръклян. 
	Позиция на езика: езикът е в основно 

положение.
	Върхът на езика:  опира долните резци, 

но може и да бъде свободно стоящ в 
устната кухина.

	 Звучност: гърлен звук.
	Трептене на гласните връзки: усеща се
	Въздушна струя: преминава свободно

(фиг. 2)

След като са изяснени спецификите, позиционните и 
артикулационните характеристики на двата звука поотделно, 
разликите между тях могат бъдат обобщени и илюстрирани чрез 
защрихованата област, изобразена на фиг. 31: 

1 Използвано е изображението, представено от Крахулцова (2002: 190), като 
са означени проблемните зони.
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Разлики

•	 Място на образуване – беззвучната фоне-
ма ch се учленява на мекото небце и от-
части на твърдото небце. H се образува 
в гръкляна.

	Позиция на езика – при беззвучната 
фонема ch задната част на езика опира в 
мекото небце (палаталност) и отчасти 
в твърдото небце, а върхът на езика 
може да  опира долните резци, или да 
бъде свободно стоящ в устната кухина. 
За разлика от ch при фонемата h езикът е 
в основна позиция.

	Ларинкс – когато поставим пръсти 
на ларникса, не се усеща трептене на 
гласните връзки  при беззвучната фонема 
ch. При звучната h трептенето се усеща. 

	Звучност – тон има само при звучната 
фонема h.

	Въздушна струя – при беззвучната фонема 
ch тя се стеснява, а при звучната h  
преминава свободно.

(фиг. 3)

Повторен запис на първия носител

След като обучаваният с увреден слух е възприел 
новата информация с помощта на схемите, изясняващи 
характеристиките на двете фонеми и тяхната артикулация, се 
предполага, че той би коригирал и произношението си на двата 
звука.

При прослушването на третия запис (zapis_3_gluh_opraven.
m4a) се установява, че студентът е схванал особеностите в 
артикулацията на двете фонеми. Произношението на двата звука 
е овладяно до голяма степен правилно, различава ги фонетично и 
се старае да ги възпроизвежда според правоговорните правила на 
чешкия език.
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Последният запис (zapis_4_ceska.m4a) е на носител на езика 
(чехкиня). След прослушването му може да се установи, че при 
втория и третия запис текстовете се четат вярно, до голяма 
степен отговарят на правоговорните норми и се доближават до 
четвъртия запис.

Изводи от проведения опит

Резултатите от проведения опит показват, че овладяването на 
правилното произношение на нови, непознати досега звуци от 
учащ с увреден слух и със запазена речева дейност, не е невъзможно. 
Беше изяснено, че посредством подходящ инструментариум 
може да се овладее ортоепията на произволен чужд език без 
особени затруднения. От друга страна обаче, постигането на 
обнадеждаващи резултати при овладяването на фонетиката 
на чуждия език предполага определени изисквания и към самия 
обучаващ се – да има базови познания по артикулационна 
фонетика, или поне такива по анатомия и физиология на 
речевите органи. Необходимо е прецизно описание на активно 
действащите точки: място и начин на учленение, позиция 
на езика, връх на езика, участие на глас и шум, на въздушната 
струя и други качествени и количествени показатели, както и 
изготвянето на точни визуални модели на дадения звук.
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Съществителните собствени имена 
в чешкия език
Йоана Папазова

В настоящото изследване се разглежда темата за 
съществителните собствени имена в чешкия език. Както 

е казал  Плутарх, силата на словото се състои в умението да 
се изрази много с малко думи. Така и в чешкия език, много смисъл 
е изразена във всяко собствено име, независимо дали е лично 
име на човек, или неговото фамилно име, име на местност 
или град. Собствените имена са възниквали в продължение на 
хиляди години и ще продължат да възникват все нови и нови 
такива. Целта на настоящата работа е да разясни значението на 
съществителните собствени имена в чешкия език, да представи 
видовете им и науката, изучаваща съществителните собствени –  
ономастиката.

Основният източник на информация в статията е Vlastní jména 
osobní v češtině с автор Jana Pleskalová. Примерите са ексцерпирани 
основно от Enciklopedický slovník češtiny: Karlik, P., Nekula, M., 
Pleskalova, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny, 2002. Използвани 
са и други източници на информация.

Чешките съществителни собствени имена в миналото и сега

Всеки човек в живота си е съпроводен от своето собствено 
име. Всеки, защото досега не се е появявало човешко общество 
без собствено име – нито в миналото, нито сега. Преди много 
години съществителните собствени имена (антропонимите) 
означавали значително повече от средства за назоваване и 
идентифициране на физически лица. Били неразделна част от своя 
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носител и поради това играели важна роля в живота на човека.

Възникването на съществителните собствени в чешкия език (на 
чеш. vlastní jména neboli propria) датира от далечното минало, 
по времето, когато при взаимната си комуникация, хората са 
почувствали нуждата от специални названия с идентифицираща 
функция, която би могла в рамките на дадена общност да различи 
преди всичко 1. нейните отделни членове (лични имена или 
антропоними) и 2. важни ориентиращи точки (по-точно реки 
и явни части от местности), за да могат да се ориентират 
по-добре в съответната област (географски собствени имена 
или топоними). Резултатът от това е, че собствените имена 
създават вторичен езиков план, или са започнали да се налагат 
едва на по-високо равнище (напр. Petr, Anna, Vltava, Říp), тъй като 
апелативите (напр. muž, žena, řeka, kopec) като названия създават 
основния езиков план (Pleskalová 2014: 4).

Основа на ономастичната теория

Ономастиката е наука за същността на собствените имена 
(проприи). Това може просто да определи ономастиката 
като наука за собствените имена – същност, формиране и 
функциониране. Но собствените имена не са изолирани явления, 
във всеки език съществува специфична система за именуване, 
която работи на базата на някои правила и закони за съставяне 
на системата.

Предмет на изследване на ономастиката са собствените имена, 
онимите или проприите. Собственото име няма семантично 
съдържание, създадено е като обобщение на основните 
характеристики (десигнат), но винаги се отнася до по-конкретно, 
физическо лице или предмет – дененотат. От казаното дотук 
можем да направим извода, че апелативите определят вида и 
класа на обектите (velkoměsta, děti), а чрез съществителните 
собствени идентифицираме индивидуалните обекти в рамките 
на един и същ вид (Brno, Plzeň, Praha, Ostrava; Pepíček, Jaroušek, 
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Evička). Ономастичната теория казва, че основната цел на 
съществителните собствени е да отличават дадения денотат 
като отделен обект, да го идентифицират като част от 
дадено множество, да различат този денотат от другите и да 
определят (локализират) неговата позиция в система от дадени 
денотати (Pleskalová 2014: 13).

Затова съществителните собствени имена имат функция 
предимно за именуване,  идентификация и индивидуализация. 
Тези функции са основните омонимични функции и тяхното 
изпълнение за всяко собствено име е важно. Ако тези функции 
престанат да бъдат изпълнявани, собственото име престава да 
съществува като такова или изчезва.

Освен основните онимически, собствените имена изпълняват 
и следните функции: 1) Деиктична (посочваща) – личното име 
я изпълнява обикновено само във връзка с денотата (името 
на лицето), който е известен на участниците в речевата 
ситуация; 2) Социална или социално-класифицираща – много лични 
имена преди са служили за класифициране в определена социална 
група, например имената Leo и Hugo често в миналото били 
давани на новородени от еврейски семейства. Днес пък името 
Eliška е предпочитано за деца на по-високообразованите хора. 
Тази функция е била характерна в миналото и за гальовните 
названия, например Manča (за бедните селски момичета) и 
Márinka (за градските госпожици); 3) Описателена функция – тя 
е типична за прякорите (Špekáček), личното име я изпълнява 
само в литературните произведения (приказните герои Jaromil, 
Dobrava, Zloboha, принцовете Jasoň a Drsoň); 4) Идеологическа 
функция – личното име я изпълнява, когато съдържа идеологически 
конотации, например Fidel, идващо от Fidel Castrо;. 5) Изразителна, 
емоционална функция – тя е типична за хипокористиките – 
гальовните имена (но степента на експресивност не може да бъде 
една и съща при всички ползватели на определено име), например 
различните възприятия на гальовното име Káča – през първата 
половина на XX в. е използвано със значение за глупава и груба жена, 
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а на границата между XX и XXI в. е често използвано гальовно име, 
което е положително емоционално заредено (Pleskalová 2014:14).

Класификация на собствените имена

I. Живи същества – събирателният термин за имената на 
живите същества е бионим. Той включва всички собствени имена 
на хора или живи същества и други организми, които са фиксирани 
в социалните отношения. В рамките на бионимите различаваме:

1. Антропоними – собствени имена на лица или групи хора 
(Ondřej, Němci) и несъщински антропоними (псевдоантропоними) 
т.е. собствени имена на фиктивни лица, включително и 
митологични, свръхестествени същества: (starobýlý řecký bůh ) 
Hermés, princezna Zlatovláska, персонифицираното Hoře и под.).

2. Зооними – собствени имена на действителни животни (pes Rek) 
и несъщински зооними (псевдозооними), т.е. измислени собствени 
имена на животни (mytický okřídlený kůň Pegas, včelka Mája).

3. Фитоними – собствени имена на растения: Semtínská lípa, dub 
Napoleon.

II. Неодушевени предмети и явления – събирателният термин 
за тези имена е абионим. Включва всички имена на неодушевени 
предмети и явления, както естествени (природни) – hora Sněžka, 
така и изкуствени: město Brno. (Pleskalová 2014:11)

Според вида на назовавания обект различаваме:

1. Топоними – собствени имена на географски обекти, които са 
картографично фиксирани (Brno, Krkonoše, Svratka, Vltava, Dolní 
pole). Имената на заселени обекти, наречени ойконими, имената на 
незаселени обекти, биват означавани като анойконими.

2. Космоними/астроними – собствени имена на обекти, 
разположени извън планетата Земя, т.е. галактики, планети, 
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звезди, както и изкуствени космически тела и т.н., например 
Saturn, Challenger. 

3. Хрематоними – собствени имена на човешки творения, 
които не са творение на природата, а са продукт на 
обществото. Към тях се включват имена на продукти 
(индивидуални – zvon Václav и серийно производство – zubní 
pasta Elmex), имена на публични институции, организации и 
институции (Masarykova univerzita, Česká lékařská komora), 
имена на социални явления (Štědrý den).  Границите между 
различните видове хрематоними могат да бъдат постоянни или  
свободни, например hotel Racek (собствено име на кораб и хотел) 
(Pleskalová 2014: 11).

Антропономастика

Антропонимът (личното име) е собственото име на един човек 
или на група от хора. Повечето съществителни собствени имена 
са имали лексикално значение при своето възникване (Daniel ‘Bůh 
je můj soudce’ – „Бог ми е свидетел“, David ‘miláček’ „любим“, Jakub 
‘druhorozený’ „второ по ред дете от мъжки пол в семейството“). 
През периода на своето функциониране обаче губели значението 
си, защото като имена, назоваващи именувания обект въз 
основа на конвенцията, не било необходимо да изпълняват тези 
онимически функции. 

Така антропонимите назовават конкретен човек в дадено 
общество и го различават от останалите хора, назовани с 
други собствени имена. От това следва, че значението на 
антропонимите се състои от набор от функции, които правят 
възможно идентифицирането и индивидуализирането на своя 
носител в социума, например dobrek „силен човек“ x Dobrek (‘osoba 
mající jméno Dоbrek, mužského pohlaví, určitého stáří, společenského 
postavení’ – „личност, носеща името Dobrek, от мъжки пол, на 
определена възраст и с определен обществен статус“). Когато 
се появява необходимостта от индивидуализиране на човека 



 28

в обществото, възникват и съществителните собствени 
имена, главно въз основа на съществителни нарицателни, 
които позволяват да се характеризира носителят на името. 
Антропоними, мотивирани от съществителни собствени, 
значително улеснили идентификацията на назоваваните обекти, 
например имената Črnek, Grdoň, Hovora, Rváč. Съществуват и 
имена, производни от апелативи, които изразяват връзка с друга 
личност: Vitovic (‘syn Vítův’ „син на Вит“). 

Антропоними и техните видове

1. Съществителни собствени имена:

1.1 Лично име (Petr, Jana);

1.2 Фамилия (Petr Dvořák, Jana Svobodová);

1.3 Официално собствено име (Bohuslaus, Elisabeth – в 
административните документи от XIII в.);

1.4 Хипокористикаи/гальовни названия (Pepík, Jaruška, Evča);

1.5 Фамилии – (Jíra Hlaváč, Markéta Kantorová);

1.6 Бащино име (Sergej Dmitrijevič Kuzněcov, Naděžda Olegovna 
Kozlova);

1.7 Прякори (Špekáček );

1.8 Съществуващо собствено име (Jan Křenek z Valašska 
обикновено е наричан в семейството си Janek z Benešek);

1.9 Имена спрямо местоживеенето (Jan Sladký po chalupě 
Kozina);

1.10 Фиктоними – имена,  използвани за прикриване на 
истинските имена (Jaroslav Vrchlický с истинско име Emil Frida).

2. Групови антропоними, т.е. собствени имена на обществени 
групи от хора:
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2.1 Имена на жители – в зависимост от характера на 
основната дума се отличават собствени имена на жители 
(Pražan) и нарицателни (vesničan), които в чешката 
ономастика не се смятат за съществителни собствени имена;

2.2 Етноними, т.е. собствени имена на племена и народи, 
които могат да бъдат:

2.2.1 Автетоними, т.е. етноними, които племето или 
народът е дал сам на себе си – Deutsche;

2.2.2 Алетноними, т.е. етноним, който племето или 
народът е получил от съседни до него народи или племена – 
Němci;

2.3 Семейни имена (фамилии), назоваващи семейство или 
няколко негови члена: Novákovi, Horští (rodina Horských), něm. 
Müllers;

2.4 Генерични имена – в разбирането за родовите имена няма 
единно мнение за тях. 

3. Фиктивни антропоними, т.е. собствени имена на живи 
същества, които човек си представя като подобни на него, 
например собствени имена на митологични фигури (митичният 
гръцки скулптор Daidalos, строител и „изобретател“ на 
изкуствата и занаятите). Също така собствени имена на 
приказни герои (принцесата Zlatovláska и Bajaja), алегорични 
собствени имена (Hoře), собствени имена на играчки (přítel Ken) и 
т.н. (Pleskalová 2014: 20).

Собствени / лични имена

1. Собственото или личното име, заедно с фамилното име, 
съставят двата основни компонента на официалната система 
за назоваване на гражданите в Чешката република. Имената 
имат много важна роля в живота на човека като средство за 
идентификация на гражданите в рамките на текущата социално-
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правна система. Личното име има официален характер и заедно с 
фамилното име съставя двучленното собствено име, което не 
може да бъде произволно променяно.

2. Според граматическия род и пола се различават:

2.1.  Мъжки лични имена, които в чешкия език обикновено 
завършват на съгласна (Stanislav, Josef), но съществуват и 
такива, завършващи на гласна (Ota, Jiří).

2.2. Женски лични имена, които в чешкия език обикновено 
завършват на гласни букви (Markéta, Kristýna), по-рядко 
завършват на съгласни (Dagmar, Ingrid).

2.3. Двуродови лични имена, които се срещат много рядко в 
чешкия език (René, Nikola, Saša) (Pleskalová 2014: 21).

Фамилни имена

Наследственото фамилно име обикновено образува един от 
функционалните членове на двучленната или многочленната 
антропонимична система: Petr Novák, Jekatěrina Alexejevna Petuchova. 
Фамилиите имат общи мотивиращи признаци, въз основа на 
които основно могат да бъдат разделени на няколко вида:

1. Възникнали въз основа на съществителни нарицателни – Skála, 
Vrána, Bělohlávek,Tichý, Bednář, Plachta. Към тях обикновено се 
причисляват и фамилни имена, съставени въз основа на други 
части на речта, най-вече от глаголи, наречия, междуметия и 
различни словосъчетания: Spal, Osolsobě, Tenkrát, Blabla, Zadva.

2. Възникнали въз основа на собствени имена:

2.1. Възникнали въз основа на антропоними, в чешкия език са 
най-често срещани: Václavík < Václav, Kubín < Jakub, Benda < 
Benedikt, Gottfried;

2.2. Възникнали въз основа на топоними: Lhota, Žirovnický 
(< Žirovnice), Šmilauer (< Schmilau, tj. Smilov u Štok), Moravec 
(Pleskalová 2014: 22).
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В контекста на икономическото и социалното развитие още от 
зараждането на езика по чешките земи се появяват антропоними 
с чужд произход, главно еврейски (Adam), гръцки (Ambrož), 
латински (Havel) и немски (Hartmann). Женските фамилни имена 
са създадени като производни от съответните мъжки фамилии. 
За тази цел се използва наставката -ová (Nováková), а когато 
фамилното име е образувано от прилагателно име от твърд тип 
dobrý, се добавя формантът -á (Dlouhá).

В настоящата работа беше представена темата за 
съществителните собствени имена в чешкия език и техните 
видове. Бяха разгледани също и основите на ономастиката – 
науката за съществителните собствени имена, нейните 
функции и задачи, също и нейното разделение. Бяха приведени 
много примери като доказателства за изведените твърдения в 
изследователската работа.

Изключително увлекателно беше изследването на собствените 
имена в чешкия език и бихме искали в бъдеще да изследваме темата 
и от други страни. За нас темата за причините за възникването 
на първите собствени имена е много интересна, не само в чешкия 
език, но и в световен мащаб. Голям обект на изследване биха били 
принципите на формиране на собствените имена в различните 
езици и тяхното сравнение, както и маркирането на техните 
прилики и разлики. 
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Абревиация и абревиатури. 
Инициални абревиатури в българския 
и чешкия език
Антония Киранова

Абревиацията  е много разпространено явление не само в 
българския, но и в другите книжовни езици – чешкият език 

също  не прави изключение. Това е така, тъй като абревиацията 
в съвременните езици е породена от стремежа към езикова 
икономия. В настоящата работа ще се опираме на следните 
източници: „Съкращаването и съкращенията в българския език“ 
(Крумова, Чоролеева 1982), „В света на думите“ (Радева 2007), 
както и на „Příruční mluvnice češtiny“ (1995).

В езиковедската литература съществуват разнородни 
определения и становища, отнасящи се до същността на 
явлението абревиация, тъй като да се даде точна дефиниция на 
този вид словообразуване е трудна и сложна задача. Като изходно 
определение обаче би могло да се  използва това на руския езиковед 
В. Борисов, което е цитирано и в книгата „Съкрщаването и 
съкращенията в бъргарския език“, а именно: „Процес в езика, 
в резултат на който изходната единица (Х) изгубва част от 
съставящите я елементи (А) и се превръща в „съкратена“ единица 
(Х-А). Така че графичният израз на явлението е Х→(Х-А)“. Според 
В. Борисов основен белег на абревиацията, чрез който тя се 
разграничава от сродни явления, е това, че съкращенията са  
„продукт на еднократен акт – без промеждутъчни стъпала“. Той 
казва: „Процесът абревиация е еднократен процес, в резултат на 
който от пълнозначна дума или номинативно словосъчетание 
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(представляващо еквивалент на дума) чрез изпускане на някои 
елементи, носещи по-малка информационна натовареност, се 
образува нова единица, структурно различна от изходната, 
но запазваща с нея определена семантична връзка“ (Крумова, 
Чоролеева 1982: 23).

Вземайки предвид съвременната лингвистична наука, под 
абревиация можем да разбираме образуването на нови думи 
чрез обединяването на началните звукове или букви, или на 
съкратени части от сложни названия. Резултатът от този 
процес назоваваме с термина „абревиатури“. Най-общо казано, 
абревиатурите се разделят на лексикални и графични, като 
графичните се използват изцяло в писмени текстове и са 
несамостойни, защото нямат собствено произношение и 
ударение, нямат свои самостоятелни граматични признаци и не 
могат да служат за образуване на нови думи. От своя страна, 
лексикалните абревиатури могат да се използват и в устната реч 
като самостойни единици, но и при тях се срещат изключения – 
най-вече при инициалните съкращения, свързани с названия на 
библиотеки, вестници, списания и др. Ще се спрем на три модела 
на инициална абревиация в българския и чешкия книжовен език. 

Абревиатурите, които се образуват от инициалите на думите, 
се наричат инициални съкращения и са най-разпространените в 
българския език. Заедно с груповите съкращения те се определят 
като синтактична абревиация. Като характeристика на 
инициалните абревиатури можем да посочим това, че се 
използват първите букви на всички компоненти, които 
са пълнозначни думи от сложно название и в получената 
абревиатура, освен в редки случаи (напр. ВиК [ве-и-ка]), не се 
използват предлози и съюзи. Можем да срещнем и такива, при 
които самата абревиатура е съкратена, т.е. имаме вторична 
абревиация. Съществуват и примери за инициална абревиация, 
при които, за да не се утежнява структурата на полученото 
съкращение, се изпускат елементи от пълното наименование, 
които имат уточняваща или допълваща роля.



 34

Първият вид съкращение, който ще рзгледаме, е този на 
инициалната буквена абревиация.  Абревиатурите се образуват 
от началните букви на думите от сложното название въз основа 
на самите названия на отделните букви, а не въз основа на  
полученото звукосъчетание. 

Такива са например съкращенията БНТ [бе-не-те], ЖК [же-ка],  СУ 
[се-у], НБУ [ен-бе-у].

Вторият вид съкращаване, върху който ще се спрем, е 
инициалната звукова абревиация. За разлика от буквените 
съкращения, тези са се формирали въз основа на начина на 
изговарянето им, защото се произнасят  звуковете, означени със 
съответните букви.  Абревиатури от този тип са: БАН [бан], 
НАТФИЗ [натфис], СОУ [соу].

Последният вид инициална абревиация е този на смесените 
инициални съкращения, които могат да са звуково-буквени и 
буквено-звукови.  Този вид инициални абревиатури не се срещат 
особено често, а причината за тяхното формиране е улесняване 
на изговора, който понякога бива затруднен при натрупване на 
повече съгласни.

Нека се спрем и на съкращенията, които са приети в българския 
книжовен език под влияние на чужди езици и най-вече на английския 
език. През последните години английският език наистина получава 
много широко разпространение и оказва голямо влияние не 
само върху съвременния български език, но и върху други езици. 
Абревиатурите, които са приети от английския език, най-
често са от сферата на информационните технологии или пък 
означават нещо, което много скоро е навлязло в живота на 
хората. Точно поради тази причина много често латинската 
графика на съкращението е запазена (GSM, CD, DVD, PR, DJ), 
като постепенно започват да навлизат и кирилски графични 
форми (VIP/ВИП, IT/ИТ). Интересно е да се отбележи, че някои 
от споменатите абревиатури се появяват и като самостойни 
лексеми (диджей, джиесем, пиар, вип, сиди, дивиди). 
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Сега ще се върнем на строежа на инициалните абревиатури. Сред 
инициалните съкращения най-често можем да видим такива с 
три или четири знака, тъй като при повече знаци изговорът бива 
затруднен.

От гледна точка  на строежа си тризнаковите буквени 
абревиатури могат да бъдат:

•	гласна-съгласна-съгласна – АДГ [а-де-ге];

•	съгласна-съгласна-гласна – ББИ [бе-бе-и];

•	 съгласна-съгласна-съгласна – ДВГ  [де-ве-ге];

По строеж четиризнаковите могат да бъдат:

•	гласна-съгласна-съгласна-съгласна – ЕСДП [е-се-де-пе];

•	съгласна-съгласна-съгласна-гласна – ДВТУ  [де-ве-те-у];

•	съгласна-съгласна-съгласна-съгласна – БВТБ [бе-ве-те-бе] (Крумова, 
Чоролеева 1982: 79-80).

Що се отнася до звуковите съкращения, те могат да бъдат със 
следния строеж:

•	Инициалните абревиатури, които са двузнакови и се състоят 
от две гласни, спадат към звуковите абревиатури – АЕ [ае], АИ 
[аи]. Те обаче се срещат сравнително рядко. Рядко се срещат и 
такива, съставът на които е гласна-съгласна, да се изговарят като 
звукови – АН [ан]. Този вид двузнакови съкращения най-често се 
произнасят като буквени –  АГ [а-ге]. При строеж на двузнакови 
абревиатури съгласна-гласна изговорът им е прието да бъде 
буквен – БА [бе-а], ГИ [ге-и] (Крумова, Чоролеева 1982: 80-81).

 По-характерен обаче за звуковите съкращения е състав от три 
знака нагоре. Строежът им бива:

•	съгласна-гласна-съгласна – КЕЦ [кец], ВИФ [виф];

•	гласна-съгласна-съгласна – този строеж е характерен повече за 
буквените съкращения;
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•	гласна-съгласна-гласна – ЕМА [ема], АСА[аса];

•	гласна-гласна-съгласна или обратното – ЕИМ [еим], НОИ [нои];

•	гласна-гласна-гласна – ЕИО [еио] (Крумова, Чоролеева 1982: 80-81);

В обобщение можем да посочим, че инициалните звукови 
абревиатури се лексикализират и получават самостойно значение 
по-лесно от буквените, тъй като се изговарят като обикновени 
думи. Важно е да се каже, че обикновено инициалните съкращения 
възникват в писмената реч и чак тогава преминават в устната.

Ако сравним инициалните абревиатури в българския език с тези 
в чешкия език, ще видим, че те не са коренно различни.  И в него 
инициалните абревиатури също могат да се разделят най-общо на 
буквени, звукови и смесени (буквено-звукови). Като цяло можем да 
кажем, че инициалните съкращения в повечето славянски езици са 
идентични и тяхната разлика се състои предимно в детайлите.

Чешкият лингвист Й. Хърбачек оспорва класификацията 
на някои руски езиковеди, че инициалните абревиатури 
могат да се класифицират като буквени, звукови и буквено-
звукови. Това е основната разлика, която можем да изведем 
на преден план, сравнявайки становището на Й. Хърбачек 
с това на българските лингвисти. Й. Хърбачек класифицира 
съкращенията на структурно-функционално равнище, 
разделяйки ги на графични, които в чешкия език имат 
същите характеристики като в българския, т.е. те са само 
в писмената реч и са несамостойни,  и на графично-фонични. 
Графично-фоничните се реализират не само графично, но 
и звуково и според характера на съставящите ги части се 
делят на лексикални и нелексикални. Авторът класифицира 
инициалните съкращения като нелексикални с оглед на това, 
че инициалните абревиатури са лексикални единици само 
по своята функция, защото са назоваващи единици, но не 
и по своята форма. Инициалните абревиатури могат да 
бъдат съставени от различен брой знаци, но както и при 
българските, най-често са съставени от три или четири 
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инициални знака (OSN – Organizace spojených národů, ČSAV – 
Československá akademie věd) (Hrbáček 1979: 54). 

Голямото разпространение на инциални абревиатури в 
съвременните езици създава проблеми в езиковата структура, 
що се отнася до вписването им като част от нея. Докато 
инициалните абревиатури са били предимно в писмената реч, 
подобни проблеми не са се проявявали, но с навлизането им все 
повече и в говоримия език се, появяват проблеми с включването 
им в структурата на езика. Това е така, тъй като те не са добре 
пригодени за влизане в синтагматичните връзки на езика (най-вече 
във флективните езици).  Нормално е, че новите компоненти на 
езика се приспособяват към вече съществуващи връзки, а никога не 
става обратното. Проява на този процес е и лексикализацията на 
нелексикални (инициални) съкращения.

Предпоставка за лексикализирането на инициалните форми 
е тяхната сричкообразуваща звукова реализация. Чрез нея се 
придобива необходимият вокален елемент за лексикализация. 
Силабизацията на инициалните абревиатури обаче още не създава 
автоматично дума. В словообразуването се говори за създаване на 
лексикална единица тогава, когато словообразувателната форма 
по някакъв начин се оформя, за да изпълни системните условия 
за лексикални единици. Минимално условие за лексикализация 
е създалото се графично оформление на съкращението да бъде 
написано с малки букви: esenbé, káčé (< Kč) и т.н. Съществуват 
и други условия за лексикализация. Едно от тях е това, че трябва 
да отстраним дължината на гласната, която стои накрая, тъй 
като чешките склонитбени модели на съществителните имена 
не завършват на дълга гласна, а също и да пренесем ударението от 
последната сричка на първата: OVK [o-ve-ká] > Oveka (Oldřich 
Vitáček, Karlín) (Hrbáček 1979: 55).

Приликата от гледна точка на сричкообразуването дава 
възможност на звуково реализираните инициални абревиатури да 
изпълняват функция на основа на производни думи (обикновено 
след по-малки форми, често след преместване на гласни 
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компоненти от последната сричка, съпроводено със звукова 
алтернация). Чрез създаването на деривати от инициалните 
абревиатури възникват лексикални единици от типа  esenbák, 
embečko, esesák.

Полулексикални (преходни) могат да бъдат абревиатури като 
ÚRO, ÚBOK, AMU, които се наричат инициални съкратени 
думи. Те формират една преходна категория между инициалните 
абревиатури и съкратените думи. Говорим за вид инициални 
съкращения, които при звуковата си реализация имат 
тенденцията да се превръщат в съкратени думи. Преходността 
на тези съкратени форми обаче води до неяснота на тяхната 
позиция и затова някои езиковеди ги смятат за инициални 
абревиатури, а други за съкратени думи. 

От генетична гледна точка еднозначно става въпрос за инициални 
абревиатури, но преходността се проявява от функционално-
структурна гледна точка. Графиката им показва, че като 
инициални съкращения  влияят оптично, докато при звуковата 
си реализация придобиват качествата на лексикални единици. 
Формират звуков комплекс с ударение на първата сричка, което 
обаче отчасти се мести. Инициалните съкратени думи имат 
структура на немотивирани думи с морфологичен строеж или на 
неизменяеми думи.

Редица инициални съкращения, които съдържат гласна графема на 
мястото, което би позволило тяхното изговряне като думи, 
обаче не се променят. Съществуват въпроси относно това 
защо например се казва [u-es-a], а никога [usa], и обратно – [uro], 
но никога [u-er-o]. Тук ще посочим и някои формални причини, 
засягащи лексикализацията на инициални абревиатури:

1) чрез лексикализацията би се формирала звукова цялост, 
оказваща експресивно влияние, заради своята фонологична 
необичайност: FOK, ČOS;

2) възниква нежелателна омонимия: ROH;
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3) възникналата форма би изглеждала като непълна лексикална 
единица: ZPA (Závodyprůmyslové automatizace);

4) би възникнала форма, причиняваща проблеми – например при 
изразяване на съгласуване, при скланяне и др.: USA.

Инициалните съкратени думи могат да са съставени най-често 
от три до пет инициала или от една до три срички: KOR, TON, 
AUS, AMU, IRA; ÚLUV, ÚBOK, и т.н. Съкращенията на титли 
като MUDr., JUDr., също имат характер на инициални съкратени 
думи (Hrbáček 1979: 57).

Като обобщение можем да кажем, че в чешкия език, както и в 
българския, абревиатурата е образувана от началните букви 
на сложното наименование (ČR, ODA (Občanská demokratická 
aliance). Сложните абревиатури могат да се изобразяват 
графически  с разстояние помежду си за по-гoляма яснота 
(ÚJČ AV ČR – Ústav pro jazyk český Akademie věd České 
republiky). Инициалните абревиатури, за да се различават от 
обикновените думи, се пишат с главни букви, като в повечето 
случаи се слага ударение на последната сричка. По този начин  
се четат  голяма част от абревиатурите от чужд произход. 
Има и такива, които е прието да се изговарят както в чуждия 
език, от който са заети – за по-голяма яснота (PhD [pí-ejč-dí]). 
При други инициални абревиатури пък се допълват още букви, 
за да не могат да бъдат объркани със същата абревиатура, но 
означаваща с пълното си название нещо различно – например PřF 
(Рírodovědecká fakulta) PrF (Рrávnická fakulta).  Някой път при 
инициалните съкращения може да бъдат възможни два начина 
на четене – ODA [o-dé-á], но и [oda] – тогава говорим за вече 
споменатите инициални съкратени думи, които впоследствие 
започват да се скланят (N. ODA, Gen. Ody) (Příruční mluvnice 
češtiny 1995: 224-225).

В заключение можем да кажем, че класификацията на Й. Хърбачек 
е може би по-усложнена, за разлика от тази, която са приели 
българските лингвисти.
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Развитие и промени на чешката 
химическа номенклатура
Михаела Димитрова

Във времето на Възраждането химията е все още млада 
наука. Терминологичният º апарат не е завършен, тъй като 
откритията, фактите и новите познания, свързани с науката, са 
се увеличавали много бързо. По-късно, през 20-те години на XX в., 
е създаден и Съюзът по чиста и приложна химия, който и досега 
изпълнява функциите на контролиращ и кодифициращ орган в 
областта на химията.  

Преди създаването на Съюза обаче съществува определен времеви 
отрязък (втората половина на XIX до 20-те години на XX в.), в 
който научните открития са били факт и е трябвало да бъдат 
наименувани. Този отрязък от време разглежда настоящият 
доклад.

Приемаме да означаваме понятията от областта на химията 
най-общо като термини, названия или химична номенклатура. 
В работата понятията химичен – химически и неорганичен – 
неорганически са приети за дублети.

Начало на терминологията в чешкия език

Чешката научна терминология започва да се изгражда през 
годините 1810–1818 от братята Пресъл, Ян Сватоплук и 
Карел Борживой. Най-голямо влияние има Борживой, който 
създава терминология въз основа на научните постижения на 
Й. Добровски в областта на чешкото словообразуване и изобщо 
на структурата на думата. Той се съветва също и с Й. Юнгман. 
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Нова терминология на чешки език създават освен братята 
Пресъл, Й. Юнгман – литературоведската терминология, 
ученикът му Антонин Марек – философска терминология, 
Антонин Юнгман – природонаучна терминология, Франтишек 
Палацки – естетическа терминология, Войтех Седлачек – 
геометрична и физическа терминология и т.н.

Ян Сватоплук Пресъл създава преди всичко ботаническата чешка 
терминология, но работи и в други области – напр. минералогия, 
физика и др. Химията е една от допълнителните науки, които Ян 
Пресъл засяга. До наше време се запазват термините kyslík, vodík, 
dusík, uhlík, prvohory, zeměkoule, krápník, naplaveniny, rula, hadec; 
химичната терминология с известните наставки за образуване на 
названия на съединенията: -ný, -natý, -itý, -ičitý.

Целият период на създаването на термини приключва с 
издаването на Немско-чешкият речник на научната терминология 
(Německo-český slovník vědeckého názvosloví) през 1853 г. под 
редакцията на П. Й. Шафарик (Šafařík 1853). Речникът приема 
терминологията, създадена под ръководството на Й. Юнгман, 
като запазва преди всичко вече приети названия. Друго подобно 
помагало е Речникът на правната и административната 
терминология, разработен под редакцията на К. Я. Ербен и 
издаден през същата 1853 г.

Разбира се, не всички думи, които се съдържат в тези книги, се 
запазват до наше време. Двата речника обаче  са свидетелство за 
процеса на установяване на чешката терминология, който можем 
да наблюдаваме към края на Чешкото възраждане. Най-важните 
принципи, според които са се създавали новите думи, за Й. 
Добровски са старият език и системността, а според Й. Юнгман – 
системността и аналогията. Фр. Палацки и Й. Юнгман отхвърлят 
онези нови думи, при които липсва аналогия със съществуващите 
дотогава в езика езикови модели на думи и термини.

Епохално значение за чешкия речников запас има Чешко-немският 
речник на Й. Юнгман (Slovník česko-německý). Той излиза през 
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1834–1839 г. и съдържа стара и съвременна чешка лексика, както и 
предложения за по-нататъшно обогатяване на езика. Речникът има 
не нормативна, а информативна функция. 

•	 Химическата номенклатура в началото

Още преди ерата на алхимиците човечеството е познавало някои 
от химичните елементи. Ако класифицираме елементите според 
годината на откриването им, ще получим 5 групи. Първата група 
съдържа елементите въглерод, сяра, желязо, сребро, мед, калай, 
антимон, злато, живак и олово. В чешкия и българския си вариант 
названията на тези елементи съдържат общославянски корен. 

Бълг. Рус. Чеш.

1. въглерод углерод Uhlík
2. сяра сера Síra
3. желязо железо Železo

4. сребро серебро Stříbro
5. мед медь Měď
6. калай олово Cín
7. антимон сурьма Antimon

8. злато золото Zlato

9. живак ртуть Rtuť
10. олово свинец Olovo

Наблюдаваните в тази най-стара група oбщославянски названия 
отпращат към епохатата на праславянския език. Химичните 
елементи са били познати на славяните още преди отделянето 
на старобългарския и старочешкия език от техния език-основа. 
Затова и тези 10 елемента споделят в 8 от 10 случая едно и също 
праславянско название, а в 2 от 10 случая съдържат друг корен. 
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За съжаление, предвид обема на настоящия доклад, не е възможно 
да бъдат представени и петте групи химични елементи.

•	Химията в Чехия

Войтех Шафаржик, синът на Павел Йозеф Шафарик, е авторът 
на един от първите учебници по химия на чешки език: „Основи 
на химията или лучбата“ (Základové chemie čili lučby, 1860) и 
списание „Ръководство по химия“ (Rukověť chemie), Шафаржик 
се интересува от химическата номенклатура. Както видяхме, 
нейните основи са положени от Ян Сватоплук Пресъл с помощта 
на Йозеф Юнгман. Резултатите от изследванията си Пресъл 
публикува в „Лучба“ през 1828 г. и по-късно още веднъж през 1835 г. 
Делото на Пресъл е продължено от В. Шафаржик, който през 
1851 г. е помолен да създаде чешка химическа номенклатура.

В. Шафаржик използва като основа окончанията на Пресъл, а 
названията на съединенията избира така, че на определен тип 
химичен състав да отговаря определено окончание. На тези 
принципи е изградена и съвременната чешка номенклатура, която 
в голямата си част е съставена от Емил Воточек и Александър 
Сомер-Батек. Войтех Шафаржик остава в историята на чешката 
химия и като първият председател на Съюза на чешките химици 
и първият редактор на вестника на съюза (Petrů 1954: 7–60).

Предложението на Батек и Воточек е прието официално на 
V Конференция на природоучените и лекарите в Прага през 
1914 г. и публикувано в ХII годишник на списанието „Химически 
листи“. Следващата промяна на чешката химическа номенклатура 
е въведена след дълга дискусия от Комисията по названията 
при чехословашката химическа научна общност, ръководена 
от професор Ян Хануш. През 1953 г. започва своята дейност 
следваща Комисия по названията при чехословашката химическа 
научна общност, ръководена от О. Томичек, О. Вихтерле и С. 
Шкрамовски, а от 1960 г. дейността на Комисията е продължена 
от Комисията по названията при Чехословашката академия на 
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науките, ръководена от Р. Бърдичка.

Въпреки всички усилия на комисиите, чешката номенклатура 
не получава своя завършен вид. Дори в незавършено състояние 
названията на химичните елементи са публикувани в учебници, 
както и в сп. „Химически листи“ (Klikorka 1974: 13).

•	Учебниците по химия в Чехия

При разглеждането на чешките учебници по химия се ръководим 
от съществуващите комисии по названията. За да проследим 
промените в имената на химичните елементи, разделяме 
учебниците според годините, в които има работеща комисия.

За основоположник на химичната терминология чешките учени 
приемат Ян Сватоплук Пресъл. Той участва в зараждането на 
това, което по-късно ще бъде наречено „абсолютно завършена 
неорганическа номенклатура“. С Пресъл работи и Йозеф Юнгман, 
който му помага от филологическа гледна точка.

Неизразимо голям е приносът за чешката терминология 
на учебниците на Ян Пресъл. От четирите му труда „За 
естеството на растенията или растениевъд“ от 1820 г. („O 
přirozenosti rostlin aneb Rostlinář“), „Общо растениеописание или 
Всестранно описание на растенията, полезни и вредни“, 1846 г. 
(„Wšeobecný rostlinopis, čili, Popsání rostlin we wšelikém ohledu 
užitečných a škodliwých“), „Лучба или експериментална химия“, 
1828 г. („Lučba čili chemie zkusná“) и „Основи на ботаниката“, 
1848 г. („Počátkowé rostlinoslowí“), ще разгледаме „Лучба или 
експериментална химия“.

1. Учебници, публикувани преди 1853 г.

1.1. „Лучба или експериментална химия“, 1828 г. („Lučba čili 
chemie zkusná“)

В този труд Я. С. Пресъл се придържа към названията на 
елементите, дадени в първите две публикации. Тук обаче от 52 
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елемента той запазва названията само на 10 (съвпадат с група 5.1. 
от втора глава на дипломната работа). Останалите 42 химични 
елемента получават ново чешко название.

Всички нови чешки названия на химични елементи, създадени от 
Пресъл, съдържат наставката -ík. Единадесет от тях не биват 
засегнати от по-късната намеса на В. Шафаржик. От 42 нови 
названия на елементи Шафаржик премахва 31. Останалите 11 
елемента се запазват, като след правописната реформа от 1849 г. 
не успява да се задържи названието на фосфора – kostjk.

В „Лучба“ Я. С. Пресъл променя името на калия от drsljk на drasljk, 
на тантала – от kolumbjk на tantaljk, на германия – от germenjk 
на germjk а за 28 елемента приема названията от по-старите си 
трудове.

Напълно нови названия получават 14 елемента. Част от 
тях запазват латинския корен на названието и завършват с 
типичната чешка наставка -ík, а други получават названието 
си според физичните си свойства. Тази група е съставена от 
елементите wraljk, sladjk, ďasýk, ytřjk, cyrkonjk, žestjk, ruměnjk, 
paladjk, ladjk, wonjk, bořjk, lunjk, zemnjk и wtožjk.

1.2. „Orbis pictus или светът в картинки“ 1852 г. („Orbis pictus 
čli svět v obrazích“) на Карел Славой Амерлинг.

Карел Славой Амерлинг продължава с преименуването на 
химичните елементи, създадени от Я. С. Пресъл. Цирконият от 
cirkoník става lalík, танталът от tantalík – zdořík, селенът от 
luník става švábel и телурът от zemník става župel. При други 
елементи пък изоставя своите имена и се връща към създадените 
от Я. С. Пресъл и Й. Юнгман – напр. волфрамът от krušík 
възвръща името си chvořík, а ванадият от vanadík – vandík.

К. С. Амерлинг чехизира и названията на новооткрити елементи 
като лантана skrytík, на ниобия – niobík или kolumbík (което е 
и названието на Пресъл от 1820 г.), на рутения rusík, на тербия 
terbík и на ербия erbík.
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2. Учебници и речници, публикувани в периода 1853 – 1859 г.

2.1. Немско-чешки речник на научната терминология, 1853 г. 
(„Německo-český slovník vědeckého názvosloví“) от П. Й. 
Шафарик

2.2. „Основи на химията или лучбата“, 1860 г. („Základové 
chémie čili lučby“) от В. Шафаржик

Ще разгледаме двата речника (2.1. и 2.2.) заедно, тъй като те 
представляват една цялост. Речникът и „Основите“ са първите 
текстове, които имат ролята на коректура. „Основите на 
химията“ пък са резултат от работата на първата комисия по 
названията, ръководена от П. Й. Шафарик.

През 1860 г. В. Шафаржик издава „Основи на химията или 
лучбата“. Този труд е завършен с много усилия, тъй като 
неговата основа е положена в Немско-чешкия речник на научната 
терминология. В двата си труда авторът показва извънредно 
чувство към живия език. Някои чешки названия и термини 
остават непроменени, докато други са изтрити от химическата 
номенклатура и заменени от гръцко-латинския си еквивалент.

В неорганическата номенклатура Шафаржик оставя 11 от 
названията, въведени от Я. С. Пресъл. Запазените названия са 
изведени от името на материята, от която са съставени или 
според физичните свойства на елементите. Единадесетте 
елемента са кислород kyslík, азот dusík, водород vodík, въглерод 
uhlík, калций vápník, алуминий hliník, силиций křemík, магнезий 
hořčík, натрий sodík, калий draslík и фосфор kostík.

Названията на Я. С. Пресъл, с наставка -нk, често възникват чрез 
калкиране на латинското название. Но дори и латинският корен 
не спира В. Шафаржик да замени старите чехизирани имена: напр. 
приетото през руски surmík или названието на берилиума sladík, 
който сменя латинското си название. В. Шафаржик заменя всички 
названия, създадени от К. С. Амерлинг. Словотворчеството 
на Амерлинг е прекалено явно и ненужно, заради това и 
предложенията му са отхвърлени.
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3. Учебници, публикувани в периода 1861–1914 г.

3.1. „Основи на химията“ 1873 г. („Základové chémie čili lučby“) 
на Едвард Стоклас

Единствената разлика в номенклатурата на елементите на Е. 
Стоклас и тази на В. Шафаржик, която открихме, е названието 
на елемента цинк, който носи името cink вместо въведеното 
през 1860 г. cinek.

3.2. „Основи на химията“ 1877 г. („Počátkové chemie“) на Йили Ян

Въпреки наличието на кодифициращ текст, в този учебник се 
забелязват разминавания в химичните названия. Елементът 
цинк носи названието cink вместо cinek. Напълно отреченото и 
заменено название на фосфора – kostík се появява отново, въпреки 
въведеното ново име fosfor.

3.3. „Физика“ I част 1877 г. и II част 1881 г („Fysika“) на Густав 
Мюлер

И в тези два учебника срещаме разминаване между названията, 
кодифицирани от В. Шафаржик и тези, въведени от Г. Мюлер. 
Прави впечатление съкращаването на гласната „о“ в едносричните 
названия напр. chlor, jod, bor вместо по-старите chlór, jód, bór. 
Елементите лантан и ниобий тук съдържат в названията си 
нставката -um: lanthanum и niobium, вместо lanthan и niob.

От разгледаните досега учебници изглежда, че названието на елемента 
цинк е представлявало трудност за авторите и съставителите на 
учебници. Г. Мюлер въвежда названието zinek. Това обстоятелство 
отдаваме и на факта, че учебниците са публикувани във Виена и 
авторът е бил повлиян от австрийския правопис.

3.4. „Минерална химия въз основа на опити“ 1895 г. („Chemie 
minerlná na základě pokusů“) и „Химия и минералогия“ 1900 г. 
(„Chemie a mineralogie“) на Микулаш Хофман

На границата между XIX и XX век вече се забелязва по-голямо 
колебание във въвеждането на неорганичната химическа 
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номенклатура. В разстояние на 5 години М. Хофман въвежда 
различни имена за пет елемента. Имената от първия учебник 
са по-близки до дадените от В. Шафаржик – iod, niob, vismut, 
cink, cirkon, caesium, докато имената от учебника от 1900 
г. показват нуждата от нова комисия и от въвеждането на 
обновена химическа номенклатура – iod, niobium, vizmut, zinek, 
zirkonium, cesium.

3.5. „Неорганична химия“ 1903 г. („Chemie anorganická“) на Ян 
Мацнер

Учебникът на Я. Мацнер потвърждава нуждата от нова единна 
номенклатура. Три години по-късно йодът получава стария си 
графичен вид jod, ниобият и цирконият запазват наставката 
-um, за разлика от предложените от В. Шафаржик. Стронцият 
за първи път заменя част от името си и приема латинската 
графика и наставка – stroncium, вм. strontik.

3.6. „Неорганична химия“ 1910 г. („Chemie anorganická“) на Фр. 
Машек и Х. Немечек

Номенклатурата, въведена от Машек и Немечек, се различава от 
тази, представена от Мацнер, само в названието на елемента 
стронций. Тук той носи името strontium.

4. Учебници, публикувани в периода 1914–1941–1953 –1974 г.

Важна част от развитието на чешката химическа неорганическа 
номенклатура е трудът на А. Батек и Е. Воточка (Batek 1923) – 
названието на всяко химично съединение се състои от две части – 
от съществително и от прилагателно име. Съществителното 
име се извежда от характера на аниона – напр. оксид, хидроксид, 
киселина или сол (chlorid, sulfid, síran, uhličitan, chlorečnan, 
jodistan и др. под.). Прилагателното име зависи от катиона на 
съединението – напр. натриев, калциев, фосфорен и под. (sodný, 
vápenatý, fosforečný, manganistý, osmičelý).
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Най-важна за съставянето на названието на съединението, т.е. 
за суфиксите на прилагателните имена, е валентността на 
елемента в даденото съединение.

През 1941 г. приключва работа комисията по названията, 
ръководена от Й. Януш. Комисията приема за свой ръководител 
Съюза по приложна и чиста химия, затова и при описване 
названията на химичните елементи започва да се съобразява с 
изискванията, публикувани от ЮПАК.

Комисиите по названията от 1953 г. и 1974 г. продължават да 
разискват преди всичко химическата номенклатура, отнасяща 
се до неорганичните съединения. Названията на елементите, 
освен от въведените от Я. С. Пресъл, следва да се ръководят от 
правилата, публикувани от Съюза по приложна и чиста химия. 
Това потвърждават и изследваните учебници.

4.1. „Обща химия“ 1921 г. („Chemie všeobecná“) на Зденек Кобза - jod

4.2. „Химични типове“ 1923 г. („Chemické vzorce“) на 
Александър Батек – iod, zirkon

4.3. „Химия“ 1930 г. („Chemie“) на Машек и Немечек – jodum, 
zirconium

4.4. „Неорганична химия“ 1956 г. („Anorganická chemie III“) на 
Иржи Кликорка – jod

4.5. „Неорганична химия“ 1965 г. („Anorganická chemie“) на 
Ярослав Вокалек и Милош Прошек – jód, zirkon

След приемането на труда на Батек и Воточка всички елементи, 
съдържащи латинския корен в названието си, приемат латинския 
правопис. След 1914 г. разминаване в названията имат само 
елементите йод и цирконий. От разгледаните учебници става 
ясно, че йодът затвърждава името си след 1930 г., докато името 
на циркония остава zirkonium, след като завършва работата 
си Комисията по названията от 1974 г. под ръководството на 
проф. Иржи Кликорка и д-р Йозеф Ханзлик.
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В заключение можем да направим следните изводи.

Я. С. Пресъл създава чешката нероганична номенклатура – 
специалист и учен, който работи напълно самостоятелно на 
родния си език; Учебниците по химия, написани и съставени в 
Чехия след Пресловите, следват неговия модел, що се отнася 
до номенклатурата на химичните елементи. Промените по 
чешките названия на химичните елементи са по-чести по време на 
Възраждането и преди обстойното запознаване на чешките учители 
и учени с методическата литература по неорганична химия.  

С развитието на химията, химическата индустрия и по-късно, 
основаването на Съюза по приложна и чиста химия, промяната на 
номенклатурата става почти невъзможна. Затова и промените 
по названията на химичните елементи са повече през първата 
половина на XX в. Унифициращата роля на ЮПАК не позволява 
свободното преименуване на химичните елементи, заради което 
и в химичната номенклатура има по-голямо „движение“ през XIX в.
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Един от най-използваните прозаически жанрове през 
барока е проповедта. Тя продължава традициите 

на Средновековието, но придобива и множество 
нови елементи, усвоявайки стила на епохата: засилва 
се употребата на антитези, хиперболи и метафори, 
риторични похвати, а в основата на всичко това се 
поставя библейският цитат (Карагьозова 2013: 81–82).

Обект на настоящия доклад са немските проповеди за 
Кирил и Методий, изнесени в дворцовата църква „Св. 
Михаил“ във Виена през XVIII в. В периода 1708–1782 г. 
виенската църква чества тържествено празника на св. 
св. Кирил и Методий като моравски народен празник в 
най-близката неделя до 9 март. Проповедите, които се 
изнасят на немски език по повод споменатите тържества, 
са посветени на Кирил и Методий като покровители 
на Моравия и са предназначени за представителите на 
моравското население, живеещо във Виена. Традицията 
на честванията за Кирил и Методий приключва с 
религиозните реформи на Йозеф II през 1782 г.

Голяма част от тези слова са запазени и са обект на 
изследователска работа. Най-напред внимание им обръща 
чешкият учен Бохумил Зламал (1904–1984) в своята статия 
„Barokní chvála sv. Cyrila a Metoděje” от 1938 г. Неговите 

Барокови проповеди за Кирил и 
Методий и западните Кирило-
Методиевски традиции

Петя Младенова
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наблюдения са допълнени от Милан Копецки през 1965 г. Двамата 
изследователи разглеждат 29 проповеди. Към днешна дата 
чешката изследователка Михаела Солейман пор Хашеми определя 
броя им на 74 (по една проповед за всяка година от честванията). 
От българските изследователи с тях се занимава Славия Бърлиева. 
В момента проповедите се пазят в манастира Клостернойбург 
край Виена, а част от тях са достъпни за българските 
изследователи в научния архив на Кирило-Методиевския научен 
център при БАН.

Един от основните въпроси, свързани с проповедите, е какви са 
историческите и политическите причини за появилия се интерес 
към Кирил и Методий в немска среда. 

Образите на солунските братя традиционно са едни от 
основните символи на националната идентичност при 
славянските народи. Още от IX в. техният живот и дело се 
използват за легитимиране на политическа независимост, за 
обосноваване на териториални претенции и за зараждането 
на етническото съзнание у славяните. В този смисъл 
актуализирането на темата за солунските братя по време 
на кризи, както е в периода на XVII – XVIII в. в Чехия, е 
естествена. Неуспехът на битката при Била Хора, последиците 
от Реформацията и Контрареформацията, сблъсъкът 
между католицизъм и протестантство и последвалата 
Тридесетгодишна война – всички тези събития оставят ярък 
отпечатък в чешкото общество. Поражението при Била Хора 
(1621) има сериозни последици за чешката народност – част 
от претърпелите неуспех протестанти емигрират, а други 
са екзекутирани.  Това е време на  физическа саморазправа и 
изземане на имотите на противниците на властта. През 1627 
г. е приет „Обновен поземлен устав“, с който се привилегирова 
немският език, а за официална религия по чешките земи се 
провъзгласява католицизмът, с което се цели изкореняване 
на протестантството в региона. Унищожаването на 
интелектуалния елит поражда редица опасности, сред които 
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и денационализацията на чешките земи. Настъпват промени 
в литературния живот, липсват обществени предпоставки 
за установяването на чешкия книжовен език. Това, от своя 
страна, извежда на преден план темата за славното чешко 
минало, за чешкия език, за  Кирил и Методий. Чешките 
книжовници от периода са поставени пред задачата да докажат 
културната идентичност на народа си и делото на славянските 
първоучители е темата, която поставят в основата на 
своите историографски трудове. Те разглеждат въпроса за 
Великоморавската мисия, за християнизацията на чехите, за 
живота и делото на Кирил и Методий. През Възраждането тези 
текстове ще имат огромно значение за чешката литература. 
През този период също така са създадени множество драми, 
поеми и литургии за солунските братя.

Но ако появата  на темата за Кирил и Методий в Чехия през 
XVII и XVIII в. е естествена и свързана с необходимостта 
да се отстояват обществените позиции и да се защитават 
национални ценности, то актуализирането на темата за 
солунските братя в изцяло немска среда, каквато е тази във 
Виена, изглежда на пръв поглед нелогична и поражда въпроса какви 
са причините за това. Австрийската вътрешна политика по 
отношение на Моравия и Чехия след разтърсващите събития 
от XVII в. цели, на първо място, да затвърди своето влияние. 
Само няколко години преди да бъде изнесена първата проповед, в 
Чехия и Моравия избухват поредица селски въстания. Възможно 
е тежките санкции върху моравското население да не са дали 
очаквания резултат. Също така не бива да се подценява фактът, 
че от 1547 г. Моравия е присъединена към империята на 
Хабсбургите и остава част от нея до 1918 г. До известна степен 
това обяснява честванията на покровителите на Моравия 
през XVII и XVIII в., но този факт не отговаря на въпроса 
защо тези чествания започват именно през 1708 г. До този 
момент изследователите на проповедите нямат отговор и по 
отношение на това кой е инициатор на тези чествания, което 
е още един от интересните въпроси, свързани с проповедите. 
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От друга страна, причината честванията на Кирил и Методий 
във Виена да продължат толкова дълго време (почти 70 
години) вероятно се крие както в доброто им възприемане 
от обществото, така и в политиката на Мария Терезия. В 
политически аспект нейната цел е да германизира всичките 
си поданици. Под нейно господство се намират различни по 
етнически произход поданици, които трябва да бъдат обединени, 
за да се избегнат вътрешните размирици в империята. Тя 
предприема редица реформи. Като език на интелигенцията и 
образованието се налага немският, който поставя чешкия в 
секундарна позиция. Вероятно тези тържества, посветени на 
моравските патрони, и то проведени точно в  сърцето на 
империята, биха допринесли за укрепването на управлението 
на Мария Терезия. Сигурно е само, че честванията на Кирил и 
Методий приключват през 1782 г. с реформите на Йозеф II (1780–
1790)1, който бил отявлен противник на бароковата набожност. 

От друга страна, католическата църква използва имената 
на Кирил и Методий, за да засили влиянието си върху 
населението след събитията при Била Хора и за да се справи 
с протестантските идеи. На първо място, чрез темата за 
солунските първоучители тя цели да докаже, че  католическата 
църква е пряко свързана с тяхното дело. В проповедта на 
Арнощ Ермблих от 1736 г. дори се казва, че и двамата братя са 
починали и са погребани в Рим. Това е твърдение, което е било 
широко застъпено по онова време. „Рим е седалището на нашата 
вяра“, се спомената в проповедта. Също така вероятно чрез 
популяризирането на делото на Кирил и Методий католическата 
църква се опитва да измести от паметта на чешкия народ вече 
позабравения култ към Ян Хус като първи идеолог на чешката 
Реформация.

Друг важен аспект от изследването е да се проучи откъде 

1  Император Йозеф ІІ е държавник реформатор, ярък представител на епохата 
на просвещенския абсолютизъм. Известен със своите религиозни реформи и 
главно с Декрета за религиозната толерантност.



 57

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

немските проповедници, автори на словата, черпят информация 
за живота на двамата братя и кои извори използват. Важно тук 
е проследяването на интертекстуалните връзки в проповедите 
и по-точно цитирането на домашни извори. Това е интересно, 
защото дава възможност да се проверят и анализират 
източниците, които са били познати в този момент, кои 
мотиви от житията на светците са използвани и причините 
за този позор. Тези факти показват кои барокови, а и по-стари, 
произведения са били познати сред немското духовенство. 
Епохата на барока има огромен принос по отношение на изворите 
за живота и делото на Кирил и Методий по няколко причини. 
„Почитането и чувството за благодарност към св. св. Кирил 
и Методий в чешките земи никога не е изчезвало напълно, но е 
имало своите върхове: към тях принадлежи времето на барока“ 
(Zlámal 1938: 3). На първо място, това е издаването  през 1668 г. на 
значителна част от изворите за живота и делото на славянските 
апостоли чрез първото им научно издание Acta Sanctorum. 

 Приема се, че автори на проповедите са духовни лица, 
католици, но почитта към славянските първоучители 
често е противоречала на безкомпромисната официална 
контрареформаторска политика. Според учени като Милан 
Копецки немските проповедници се позовават на съчинението 
на чешкия историк Ян Иржи Стршедовски (1679–1713) 
Sacra Moraviae historia sive Vita SS Cyrilli et Methudii. Най-
вероятно текстът на Стршедовски е въведен най-вече заради 
идеята за победата на християнството над езичеството. 
При Стршедовски важно място заема темата за Кирило-
Методиевския и Великоморавския култ. При това той се 
позовава на Кристиановата легенда и пише, че  солунските братя 
защитават славянското богослужение. Стршедовски посочва 
позабравените заслуги на солунските братя, като за него те са 
не само най-големите славянски мисионери, но и важни фигури 
за политическата и държавна мощ на Чехия и Моравия. Сред 
цитираните чешки писания в проповедите се откриват и 
препратки към текстовете на чешките барокови автори като 
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Томаш Пешина от Чехород, Бохуслав Балбин и Вацлав Хайек 
от Либочани. Това е съвсем логично, защото Балбин, Пешина 
и Стршедовски са католици, йезуити. Би могло да се очаква, 
че щом се споменава темата за Кирил и Методий, е логично 
да се говори и за важността на славянския език, но това не е 
така. Проповедниците са предимно немскоговорещи  и явно не 
намират за значима темата за защитата на „моравския“ език. В 
някои проповеди само се споменава, че братята знаели славянски 
език и че от любов към моравския народ научили техния език 
още докато били в гръцките земи. Според Зламал високо е оценен 
преводът на богослужебните книги на славянски език от Левин 
фон Роте в неговата проповед от 1716 г.   

От не по-малко значение е да се проучи по какъв начин се чества 
празникът на солунските братя и да се проследи неговото 
развитие в целия 70-годишен интервал от време. През 1995 г. са 
публикувани вестникарски съобщения за чествания на празника 
на св. св. Кирил и Методий във Виена през XVIII в. Ако бъдат 
проследени датите, за които са написани проповедите, може да 
се открие точно съвпадение с датите на честванията, описани 
във вестника. Благодарение на тези съобщения съществуват  
документални свидетелства за обстоятелствата, при които 
са произнасяни проповедите. Записките от вестника, макар и 
много еднотипни, описват тържествена церемония с участие 
на хор и оркестър от тимпани и тромпети. Споменава се, че на 
всеки празник се изнася предварителна и тържествена литургия, 
на която се обръща особено внимание. Централният престол 
е бил украсяван с  голяма гравюра, изобразяваща светците. 
Съобщенията дават информация за проповедниците, които 
винаги са високопоставени личности, притежатели на две или 
повече духовни и светски титли, идващи от различни страни и 
райони (виж Panova 1995: 63-93). В съобщенията се споменава и за 
публиката, „почитаемото моравско общество“ – представители 
на дворцовите кръгове във Виена, благородници от цяла Австрия. 
В отделни слова има директно обръщение към слушателите, 
които са наричани моравани и славяни.
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Обичайно е темата за солунските братя да се използва за защита 
на националните интереси на славяните. Потвърждение за 
това е  Чехия, където темата за славянските апостоли се 
актуализира тогава, когато е усетена потребност да се защити 
целокупността на народа пред заплахата от германизация. 
Появата на проповеди, свързани с църковната прослава на 
Кирил и Методий в немска среда в посочения период, може 
да бъде определена като интересно изключение. Те са значимо 
доказателство за развитието на Кирило-Методиевската 
традиция в Западна Европа.
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Образът на новия свят в превода 
на Йозеф Юнгман на „Атала“ от 
Шатобриан
Йоана Папазова

Образът на новия свят в чешка среда за първи път прониква 
през XIX в. Йозеф Юнгман, който е филолог, литературен 

историк, преводач, деец на Чешкото възраждане и създател на 
литературния книжовен език, за първи път запознава родните 
читатели с образа на Новия свят. В този текст под понятието 
Нов свят ще се разбира Америка, а като Стар свят ще се 
разпознава Европа, в частност Франция и Испания, които 
са засегнати пряко в „Атала, или любовта на двама диваци в 
пустинята“ (оригинално заглавие „Atala, ou Les Amours de deux 
sauvages dans le desert“; в превода на Юнгман „Atala aneb Láska 
dvou divochů na poušti“) от Франсоа Рене де Шатобриан. 
Романът „Атала“ е издаден на френски език на 2 април 1801 г.  
Произведението е вдъхновено от пътуванията на френския 
автор  в Северна Америка, преиздадено е пет пъти още първата 
година след отпечатването си. Съвсем скоро, още през 1805 г., 
Йозеф Юнгман  превежда книгата и на чешки език. Преводът 
на Юнгман не е буквален, на много места той добавя и допълва. 
Много от думите, използвани в превода, са негови неологизми, 
появили се в резултат на лексикалните липси в чешкия език. Това 
е и една от основните цели на превода на Юнгман – да докаже 
богатството на поетичния чешки език. Другата му цел е била да 
запознае чешкия читател с този новооткрит свят.

„Атала, или любовта на двама диваци в пустинята“ е съставена 
от пролог, четири части (глави) на същинската история и епилог. 
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Още в пролога на творбата е въведен образът на Новия свят 
чрез множество природни картини, които потапят читателя в 
атмосферата на този непознат свят. Въведен е основният топос 
в творбата, както и присъствието на познатия свят в рамките 
на новия: „Francia  měla jindy v Americe půlnoční rozlehou říši, 
vztahující se od Labradoru až ku Floridě a od pomoří atlantického 
až k jezerům nejzazším Kanady horní“1. По този начин са въведени 
границите на Новия свят, които са познати на тогавашния 
„стар“ свят. Веднага след това се появява и образът на реката 
чрез многото притоци на река Мисисипи (Mešasebé), около която 
е позиционирано голяма част от действието в романа. Река 
Мисисипи, наречена по-нататък в текста Нил на Новия свят 
(„Jest to Nil na poušti“), е символ на битието на човека, независимо 
от неговия пол, неговата принадлежност към „стария“ или към 
„новия“ свят, или неговите години; символ е на невъзможността 
човек да спре течащото време.  Чрез описанието на двата бряга 
на Мисисипи авторът ни помага да усетим духа на природата 
на този свят. Обикновено природните картини са в унисон с 
чувствата на героите и със случващото се. Затова идиличната 
природа, представена още в увода на творбата, е толкова важна. 

В края на увода на романа читателят за първи път се среща и с 
главния герой Шакта (Šakta). Той е представен като вече остарял, 
ослепял, но много мъдър старец. Първоначално се запознаваме с 
отношението му към Франция и Луи XIV, т.е. авторът полага 
тези непознати досега „диваци“ в контекста на познатото, за да 
ги доближи до европейците. В началото образът на главния герой е 
заблуждаващ – в увода авторът го показва в светлина, която след 
това се променя коренно, защото с развитието на романовото 
действие разбираме по какъв начин отношението му към Франция 
и краля еволюира. Описано е и индианското племе в Ню Орлиънс, 
към което принадлежи – начези: „Po vynálezem Mešasebé otcem 
Henepinem a Lasallem nešťastným první Frankové, kteří osedli Biloxu a 

1  Jungmann, Josef. Překlady II. Praha, 1958, с. 13. Всички цитати в текста са по 
това издание.
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Nový Orleán, učinili smlouvu s Natchezy, národem indickým, jehož to 
moc strašlivá byla v krajinách oněch“ (с. 14).

В последните редове на увода в този нов свят е представен 
и следващият основен за историята герой – французинът 
Рене (René), както и точната година, в която се появява в 
живота на вече остарелия главен герой. Рене е много важен за 
повествованието на романа, тъй като точно на него Шакта за 
първи път ще разкаже историята на живота си. Само той ще 
види истинските чувства на главния герой, както и неговите 
изпълнени с болка сълзи. Слушателят Рене  в целия роман ще бъде 
на границата на реалността на Новия свят и привидно нереалния 
спомен за живота на Шакта в същия този свят.

В първа глава от романа „Ловците“ (Lovci) започва същинската 
история за живота на Шакта, който е индианец и е здраво 
свързан с Новия свят. Така цялото повествование, целият разказ 
на стареца е представен през очите на човек от „стария“ свят – 
Рене. Това е един от начините авторът да покаже сближаването 
между двата свята, чрез тези двама герои. Още преди да започне 
разказа си, Шакта споделя, че двата свята вече са се слели и няма 
значение дали си от единия или от другия: „Jest to, můj milý synu, 
osud podivný, který nás na této spojil poušti. Já v tobě vidím člověka 
vzdělaného, on se podivočil; ty ve mně vidíš člověka divokého, jehož 
svrchovaný Duch, mimo pochybu za svým úmyslem, vzdělati umínil“ 
(с. 15). Шакта започва разказа си за времето, когато е бил на 
седемнадесет години. 

В началото на частта се явява една от характеристиките 
на Новия свят – индианското летоброене. То е неразбираемо 
за човека от Европа, който за първи път се сблъсква с него. 
Индианците използват циклите на Луната, за да отмерват 
изминалото време, и затова авторът запознава читателя с тази 
особеност. В приложението в края на книгата дори уточнява 
какво точно се има предвид: „Budoucího měsíce května bude 
sedmkrát deset sněhů a tři sněhy nad to, co mne na svět přinesla 
matka má na břehu Mešasebé“ (с. 16). След това Шакта въвежда 
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Рене първо в картината на заобикалащата го природа, в която 
ще се развива разказът на живота му. Също така времето на 
началото на разказ е точно определено – когато испанците тъкмо 
са се заселили в Пенсакола Бей, щата Луизиана, където все още „бял 
мъж“ не е обитавал, както казва разказвачът. 

След смъртта на баща си Шакта, без да го осъзнава, създава един 
от своеобразните мостове между „стария“ и „новия“ свят. 
Той стига до Св. Августин – това е наскоро построен испански 
град. Там Шакта среща Лопез (Lopéz), който му предлага покрив 
над главата. Главният герой прекарва тридесет месеца в града, 
където испанецът и сестра му го обсипват с грижи. Но въпреки 
това той не успява да свикне с градския начин на живот: „той ме 
отвращаваше,  притъпяваше усещанията и чувствата ми“, т.е. 
мостът между двата свята не е много стабилен. 

 Една сутрин Шакта решава окончателно да се откъсне от града, 
символизиращ „стария свят“, и отново да се върне към познатия 
си живот в природата, сред индианците, въпреки че там може 
да намери смъртта си сред племето, убило баща му. Веднага след 
като Шакта се оказва в горите на Новия свят, той е заловен 
от индиански племена, както Лопез му предсказва. След като се 
представя пред вожда им, той е осъден на смърт чрез изгаряне. 
По този начин главният герой е отхвърлен от собствения си 
свят, след като не се е вписал и в „стария“. Но с високо вдигната 
глава той приема съдбата си и изпява типичната за Новия свят 
песен на смъртта, което доказва неговата принадлежност към 
индианците. Чрез адекватното си държание и словото си той се 
харесва на жените в племето и въпреки че е пленник, те му носят 
различни подаръци и започват да го уважават. Героят разказвач 
е постоянно завързан и охраняван от някой от бойците на 
племето, докато чака деня на смъртта си. 

Войните от индианското племе вечер си устройват т.нар. „огън 
на войната“, където цялото племе се събира – типичен образ от 
Новия свят. Една от тези вечери има голямо значение – тогава 
Шакта се запознава с много красива жена от племето – Атала. 
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Начинът, по който º говори, я кара да си помисли, че той е 
християнин, какъвто всъщност не е, въпреки че е отгледан от 
християнин (Лопез). Точно чрез религията героинята разпознава 
„стария“ свят. Шакта е индианец – представител отново на 
Новия свят, който обаче е имал пряк досег с християнството. 
По този начин тези двама „диваци“ още при първото си 
запознанство, с първите думи, които си разменят, са свързани 
от типичен образ от другия, непознатия за тях свят. Още с 
първия разговор пламва и любовта на двамата „диваци“. Атала се 
привързва толкова към младия Шакта, че му помага да избяга от 
смъртта. Чистата любов между двамата индианци е един от 
типичните образи на Новия свят. Тя е толкова силна, че главната 
героиня престъпва всички закони на племето, закони, които баща 
º е въвел. 

В момента, в който тя освобождава любимия си от въжетата, 
природната картина се променя. Авторът е предал чрез нея 
бъдещето на героите, а именно постоянното бягство. Ключов 
тук е образът на крокодила – хищник, разкъсващ всичко, което 
намери: „Chceš tedy, abych vyplakala sobě srdce? Škoda, že mi není 
utéci s tebou! Nešťastný byl život matky tvé, Atalo! Proč jsi mne 
nehodila krokodýlům na vrchovišti!“ — V tu samu dobu krokodýli 
před západem slunce počínali výti hlasitě“ (с.17).  Няколко дни те 
бягат през тъмни и страшни гори, както и през непроходима 
пустош. Тук отново природата е в унисон със случващото се 
на двамата бегълци. Всичко в описаните от автора природни 
картини на Новия свят показва емоциите им. 

В образа на главната героиня – Атала, се крие ключът към 
връзката между „стария“ и „новия свят“. От бягството на 
двамата влюбени до края на повестта се разкрива точно това. 
Скоро след като успяват да избягат, двамата преминават през 
различни перипетии. Атала търси отговор и сила не в какво да е, 
не в някое от многото  индиански божества, а в християнската 
вяра, приета от майка º. Първото обръщение на тази „дивачка“ 
към Бог е в момент на слабост, когато се съмнява дали решението 
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„да спаси любимия си от гибел“ е правилно. Случва се в средата на 
непристъпна гора: „Simaghanova dcera utekla se k Bohu křesťanů: 
vrhši se na zemi, říkala vroucné modlitby“ (с. 19).

Пак с помощта на Атала Шакта се измъква от смъртта още 
веднъж. Двамата влюбени продължават да бягат, преминават през 
различни места, описани колоритно от автора. Докато се крият и 
опитват да намерят своето място под слънцето, те живеят сред 
природата, ловят различни, непознати в Европа животни, правят 
си заслон от екзотични растения, които са толкова прецизно 
описани, че на четящия чех се струва, че е там заедно с героите. 
Шакта забелязва в любимата си задълбочаващо се безпокойство и я  
предразполага да му каже какво терзае душата º. Атала му признава 
причината да бъде християнка, както и обета, който е дала на 
майка си на смъртното º ложе, а именно да остане непорочна, за да 
може душата на майка º да почива в мир. След това Атала споделя, 
че неин баща е Лопез. Оттук нататък двамата влюбени са още по-
здраво свързани от Лопез и християнството. Образът на Атала се 
превръща в събирателен за два различни свята – „стария“, защото 
е християнка, и „новия“, защото е индианка. Това доказва, че двата 
свята могат да съществуват заедно, въпреки душевните терзания 
на младата жена.

За зла участ, в края на тази глава от романа ги застига буря – 
отново природата е в унисон с безизходното положение на 
героите. Но тогава, се появява още един важен за повестта герой – 
пустинникът отец Обри, който е представител на „стария“ 
свят, християнин, избрал да живее в Америка и да помага на хората. 
Той ги спасява като ги води в пещерата си. Вярата сближава отец 
Обри и Атала и тя му разказва историята на живота си като пред 
свещеник, молеща за опрощение на греха, че се е влюбила и може би 
така е нарушила обета, даден пред майка º. 

В началото на главата „Земеделците“ (Rolníci) пустинникът е 
представен като медиатор между двата различни свята: „Kdo 
viděl jako já otce Aubrya putujícího v samotě o hůlce své na poušti, 
ten má pravý obraz křesťanského poutníka na zemi“ (с. 21-22). Той 
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показва на Шакта нещо ново, създадено с негова помощ – света 
на земеделците, които са индианци, приели християнството и 
живеещи в пълна хармония. Точно в тази глава се появява образът 
на естествено създадения мост: „Odtud přišli jsme do hlubokého 
údolí, kdež jsem viděl věc přepodivnou. Byl to most přirozený, jako 
ten ve Virginii, o kterém snad mluviti slyšel jsi“ (с. 23-24). Мостът 
тук функционира като своеобразна връзка между Новия свят с 
неговите непристъпни, неизследвани гори, където се намира и 
пещерата на пустинника, и „стария“ свят на индианците, приели 
християнската вяра. Сливането на двата свята е предадено от 
автора чрез срещата на пустинника и земеделците, които го 
посрещат като Бог: „Uhlédavše Indové starého pastýře na pláni, 
opouštěli tudíž práci svou a sbíhali se k němu. Jedni líbali uctivě šat 
jeho; druzí podporovali kroky jeho motavé; matky, vyzdvihujíc dítky 
své, ukazovaly jim otce dobrého“ (с. 36). 

В частта „Преговорите“ (Jednání) двамата мъже се връщат в 
пещерата и намират Атала бледа и тъжна. След дълги разговори 
за душевните º терзания, които тя твърди, че не може да 
превъзмогне, си признава греха. Младата жена е взела отрова, 
защото не е могла да се помири със себе си. Тежи º обетът към 
майката, заради който, както тя си мисли, няма право да обича 
Шакта. Атала е убедена, че според християнската вяра не трябва 
да се нарушава обет, а тя вече го е нарушила, като се е влюбила в 
младежа и го е целунала. Това е причината да погълне отровата. 
Отец Обри º споделя, че има начин за отменяне на обета – ако 
двамата с Шакта сключат брак пред Бога. Но е твърде късно 
за това, защото отровата вече действа на крехката девойка и 
бавно отнема живота º. Тя разбира в тези свои последни мигове, 
че според Библията посегателството над собствения живот е 
свещен грях. Така незнанието на младата жена отнема живота º, 
въпреки старанието да живее праведно. Пустинникът обещава 
на Атала, че Бог ще прости греховете º. Дори в последните си 
мигове тя се уповава на вярата; въпреки че е индианка от Новия 
свят, тя по нищо не се различава от европейците. 

В последната глава „Погребението“ (Pohřeb) Атала издъхва, 
Шакта и отец Обри са съкрушени. Погребват я точно 
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под моста, символ на връзката между двата свята. Точно 
тук емоциите на разказващия сляп старец ескалират и 
ретроспективното повествование прекъсва: „Ó synu můj! 
Bylo tu podívati se na mladého divocha a starého poustenníka 
křesťanského, oba dva na kolenou klečící proti sobě na poušti a 
ryjící rov (hrob) rukama ubohé dívce, jejíž tělo prostřeno bylo podle 
nich ve vyschlém výmolu řeky“ (с. 52). Въпреки силните чувства, 
старият Шакта довършва разказа за историята на живота си. 
След като погребват Атала, той е решен да заживее в тези земи, 
близо до гроба на любимата си, при християнизираните индианци 
и пустинника. Но е разубеден от отец Обри и заминава, за да 
намери племето, от което произлиза и да продължи живота си. 
Шакта никога не приема християнството, защото го обвинява 
за смъртта на Атала. След години, когато се връща да посети 
гроба º, намира моста срутен върху него. Сринатият мост 
символизира разрушената връзка на главния герой Шакта с 
християнството.

Преводът на „Атала“ от Йозеф Юнгман постига няколко ефекта: 
от една страна, той запознава чешкия читател с Новия свят, 
от друга страна, изгражда връзки между Стария и Новия свят. 
Показва, че двата свята могат да съществуват заедно.
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Теоретична рефлексия и личнен 
опит в „Картини от Русия” на Карел 
Хавличек Боровски
Цветелина Стоилова

Възраждането е период на открояване на националната 
идентичност. Това е времето, в което чешкият народ 

очертава облика се, често разграничавайки себе си от другите. 
В чешка среда „другият“ е немецът. За да се противопостави на 
могъщия немски враг, чехът се обръща към славянството – то 
се оказва една от най-стабилните опори още от 70-те години на 
XVIII в. Чувството за принадлежност към една голяма общност 
вдъхва на чехите усещането за превес над немците. Същевременно 
често усилията са насочени не само към ефективното отхвърляне 
на упреците към славяните, но и към ясното посочване на 
силните им страни. 

В тази посока показателна е статията „Славянинът и чехът“ 
(Slovan a Čech, 1846), в която журналистът Карел Хавличек 
Боровски споделя, че в университета се ражда положителната 
му нагласа към голямата славянска общност, към братството, 
към единомислието на различните народи от един корен. 
Споделянето на възгледите за единство между всички славяни 
е причината той да откликне на поканата на Павел Йозеф 
Шафарик за пътуване до Русия. Боровски е подходящ за 
начинанието не само защото е образован, но и в редица писма 
до свои приятели пише, че планира подобна обиколка. По това 
време той идеализира всичко руско и копнее да се потопи в 
тази действителност. Отправя се на път сам и единственият 
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„отдушник“ на впечатленията му остава хартията. Така се 
раждат есетата, събрани под заглавие „Картини от Русия“ 
(Obrazy z Rus, 1846). 

Пътуването към Москва започва през октомври 1842 г. 
Повествованието на „Картини от Русия“ е разделено на 7 
глави, всяка от които описва определена тема – изпита по 
чешко-словашки език в Москва, православния празник, гуляя, 
търговците, чужденците в Русия и др. Авторът насочва 
вниманието си към хората – разглежда навиците и начина 
им на живот. Първоначалните му възприятния са повлияни 
от убежденията му и симпатиите му към руския народ, но 
скоро остро критичният му поглед започва трезво да оценява 
всичко, на което става свидетел. Наблюдателят не се поддава 
на информация от недостоверни източници. В писмата до 
приятелите си  (Janáčkova 1990) той искрено обрисува руския 
свят и споделя преките си впечатления. Кореспонденцията добре 
характеризира вътрешното състояние на автора, чувствата и 
емоциите му при досега с чуждата страна. В писмото си до Карел 
Владислав Зап от 1 май 1843 г.  (Janáčkova 1990: 68-77) той описва 
пътуването си от Киев до Москва. То е неудобно и неприятно 
заради превозното средство, на което трудно се пази равновесие, 
но най-голямото препятствие представлява калта: „...a okolo vás 
na všech stranách tak skáče bláto v rozmanitých formách, velikostech, 
řídkosti všelijaké... Snad Vám povědomo, že v Rusi není dělaných 
silnic“. Сблъсъкът с руската реалност е стряскащ и не може 
да остави писателя безучастен. Още преди достигането на 
желаната цел, героят вижда жестокия свят на дивата провинция. 

Самият Боровски казва, че е възпитан в любов към руснаците и 
преди да се отправи към Русия, често е прекалявал с похвалите 
си към тях. Признава обаче, че скоро му се е наложило да възвърне 
здравия си разум и да разкаже голата истина, без да я разкрасява 
(Heim 1979: 80). Безспорно епизодът, който му доставя най-голямо 
удоволствие, е „První zkouška z Československého jazyka v Moskvě“. 
Това е и първата „картина от Русия“, която кореспондира с 
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главната тема, която занимава съзнанието му – идеята на Колар 
за възобновяване на приятелските отношения между славяните 
и разбирането за общия им корен. Героят се чувства прекрасно, 
като слуша как руснаците и поляците четат чешка поезия и 
какво изключително внимание отдават на творбите на Павел 
Йозеф Шафарик, Карел Яромир Ербен, Франтишек Ладислав 
Челаковски и на Краловедворския ръкопис. Самият професор 
Бодянски прави изключително добро впечатление на автора, 
защото точно учителят запалва искрата на любовта към езика у 
децата: „Velikou zásluhu z toho má p. Boďanský, který, sám jsa veliký 
milovník češtiny, i všem svým posluchačům lásku tuto ve škole i doma 
vštípiti usiluje“. Повествователят е едновременно горд от факта, 
че родният му език се изучава в Париж, Берлин и Москва, но е и 
огорчен от отношението на съвременниците си. Идеализирането 
на западни образци прекъсва връзката с майчиния език и отдалечава 
от корените. Притеснен за бъдещето на чешкия език, Боровски 
изтъква, че след сто години ще се наложи в страната му да идват 
чужди лектори, които да преподават чешка граматика. От 
тогавашна гледна точка визията за бъдещето на родния му език не е 
никак оптимистична, но може би точно стряскащата прогноза би 
накарала родоотстъпниците да проумеят грешката си.

В по-късен етап от повествованието, в главата „Чужденците 
в Русия“ (Cizozemci v Rusích), авторът обръща внимание 
как самите руснаци се отнасят към чужденците и към 
чуждоезиковите влияния. Образованите хора в Русия знаят поне 
един европейски език – немски, френски, а също и английски или 
влашки. В гимназиите и университетите се преподава на немски 
и френски и всеки, който завършва, разбира и говори тези езици. 
Но причина за широкото им разпространение е и големият 
брой немци в империята – чиновници, занаятчии и търговци. 
Аристократите смятат френския за език на господарите, на 
висшите кръгове. Затова и много заможни семейства избират 
именно чужденци за възпитатели на децата си. Сляпото 
идеализиране на западноевропейската култура и в Русия достига 
нелепи измерения. За родителите е важно възпитателката да 
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учи децата им на няколко езика, но те не обръщат внимание 
на образованието º. Така се стига до абсурда децата на 
аристократите да се отглеждат от френски, немски или 
английски перачки, продавачки и всякакви необразовани жени. Те, от 
своя страна, мразят всичко руско, отчуждават руснаците от всичко 
родно и дори подхранват чувството за срам от него. Благородните 
дами, укорява Боровски, до такава степен се поддават на чуждото 
влияние, че дори не могат да се изразят на руски.

Ситуацията с чуждопоклонничеството е много добре позната 
на автора, защото през периода на Възраждането много чехи 
се „понемчват“. Те смятат, че принадлежността към чуждата 
култура ще ги извиси над останалите. Боровски коментира 
криворазбраната представа на руснаците за интелигентност – 
без добро образование знанието на езици не значи нищо. 
А в стремежа си да се доближат възможно най-много до 
западноевропейската култура, руските аристократи отказват 
да записват децата си в „непрестижните“ руски училища или 
университети. Така разчитат само на възпитателите, които 
не могат нито да осигурят истински знания на младежите, 
нито да изградят добри качества у тях. Юношите остават 
неподготвени за живота.

Една от причините, поради които у автора се формира 
положителното отношение към руснаците, е тяхната 
религиозност. Самият Боровски четири години следва теология, 
което оказва голямо влияние върху начина му на мислене. В 
писмото до приятеля си К. В. Зап (Janáčkova 1990: 68-77) той 
споделя, че най-голямо въздействие му е оказала славянската 
литургия на Великден и дори изказва впечатлението си от 
църковните одежди на свещенослужещите:. „Již z toho chudého 
popsání pomyslíte sobě, jak překrásná ceremonie to být musí. Já 
bych Vám ji popsal mnohem obšírnější ale hned jak jsem z církve 
domu přišel, byl jsem v takovém zapálení, že jsem celou slavnost 
velmi drobně a (jak myslím) dosti ohnivě popsal. Nemám tedy již 
chuti vícekrát popisovat, protože by všechno, co bych nyní pověděl, 
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bylo mnohem slabší“. Именно в „Празника на православието“ 
(Svátek pravoslavnosti) авторът излива всички емоции, които 
предизвиква церемонията у него. Действието в храма е 
описано последователно и подробно. Създава се усещането, че 
читателят става част от празника. Героят обръща внимание на 
вътрешната емоция, която цялата обстановка поражда у него: 
„to všechno vzbudilo ve mně tichý, zbožný, statný cit, a s zádumčivou 
touhou čekal jsem na počátek ceremonií”. Не може един вярващ да 
остане равнодушен към молитвите, песните на църковния хор 
и тържествената атмосфера. Не само свещеникът поразява с 
необикновената си външност, но и миряните. Те, за разлика от 
чехите, спазват изключителна тишина в храма, изражението 
на лицата им показва блогоговение, страх пред Господ. Добро 
впечатление прави на наблюдателя и частта от службата, в 
която се припомнят славните имена от руската история. За 
техния народ родината е олтар. По същия начин и чехите не 
трябва да забравят героите си, необходимо е да им отдават 
почитта, която им се полага. Така се поддържа националната 
гордост и самосъзнание.

Съсловието на търговците също е описано като дълбоко 
вярващо, въпреки че в него има и много отцепници. Авторът 
отбелязва, че представителите му са милостиви и 
добросърдечни и затова неслучайно и най-голямата част от 
даренията за храмовете идва от търговците. Когато се молят, 
те винаги избират някоя тъмна икона; избягват позлатените и 
посребрените, защото ги смятат за светски. Авторът обръща 
внимание на сплотеността помежду им – в техните кръгове се 
разпространяват народни песни, приказки, легенди. 

В следващия текст обаче, в главата „Търговия“ (Kupéčestvo), се 
представя истинският нрав на руския търговец и привидно 
позитивният му образ е снизен. Той притежава едно основно 
качество, без което не би могъл да изпълнява занаята си – хитър 
е. Героят нарича търговците „шмекери“ и „мошеници“, защото 
успяват да продадат некачествената си стока, представяйки я 
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за добра. Описаната в предишната част на главата „Търговия“ 
религиозност противостои на измамите, които извършват: 
„Jako u nás v některých krámech zvláštní jsou nápisy: „Zde se prodává 
za určitou cenu“, tak si musíme nad celým górodem mysliti veliký 
nápis v oblacích: „Zde se všeobecně dle možnosti šidí“, a každý, kdo 
při tom nápisu přece do něho vstupuje, nemá se vlastně, byv ošizen, 
na nic horšiti, leda na svou nezkušenost a hloupost“.

Героят е разочарован от руските търговци, които използват 
наивността на чужденците, за да печелят на техен гръб. Смята, 
че са по-хитри търговци дори от евреите. За успеха им голямо 
влияние оказва и връзката им с пазарите в различните краища 
на страната. Така продуктите достигат бързо и клиентът не 
може да предположи, че не са съвсем пресни. Всичко е организирано 
добре с цел по-висока печалба.

Интересна е частта от повествованието, в която героят 
разказва за празненствата – „Гуляй” (Gulaňje). В такова време по 
улиците на Москва са пъстри и многообразни. Тържествата не 
могат да се сравнят с тези в Лондон или Париж. Руснаците не са 
сдържани като немците; гуляят им е бурен, весели са и радостта 
сякаш извира от сърцето. След успешно свършената работа 
те празнуват и забравят за света и всичко останало: „...jako by 
zjitra již žádného dne, žádného světa, žádných klopotů nebylo. Ruský 
maladěc (jonák), když si umínil „pogulať“, tančí, jako by si chtěl 
nohy přelámat, zpívá, jako by se chtěl o hlas připravit, a pije, jako 
by chtěl duši vypustit“. Тази освободеност на духа е характерна за 
руския народ; масово по време на празници се срещат хора, които 
напълно са скъсали връзката с околния живот. По лицата им се 
чете искрена веселост, няма и следа от грижи и притеснения.

Както за Боровски е чудно как руснаците се напиват, така за 
местния народ това е нещо нормално. Пиенето – навик, обичай, 
традиция – обединява хората. Когато руският мъж се напие, той 
става брат с всички останали – не се бие, а целува и прегръща 
околните. Привидно всичко изглежда в допустими граници. 
Но авторът не може да си обясни как всеки от празнуващите 
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предварително дава по сто рубли за тържеството. Непонятно 
му е как може човек да хвърли на вятъра толкова пари, като 
предварително знае как се печелят! Разликите в манталитета и 
начина на мислене между руснаците и чехите са огромни. 

Не само празникът събира хората, но и традициите. Авторът е 
впечатлен от сплотеността на руското семейство, което всеки 
ден се събира около самовара. Този обичай е непонятен за чехите. 
Колкото повече навлиза европейският начин на живот, толкова 
повече хората се отдалечават един от друг. И колкото повече 
разумът се просветлява, толкова повече сърцето охладнява, 
коментира Боровски. Болезнено е чувството, което предизвиква 
у него реалната картина: „...vkročme jen do hostince a vizme ony 
automaty okolo stolů, jak všichni jedním taktem jedí, jedním taktem 
pijí a jedním taktem smýšlejí; v holbách a mázech se jim odměřuje 
pramen veselosti, a jak jinak nazveme naše hostince než fabrikami 
vyražení!!”.

Всички впечатления, които повествователят получава във 
времето на престоя си в Русия, оказват влияние върху по-
нататъшния му начин на мислене. „Светата Рус“ (Janáčková 
1990: 64) е незаслужено идеализирана от чехите. Управлението 
º, стремежът на аристокрацията да се откъсне от родното, 
безскрупулното мамене на търговците, разгулният живот 
и много други картини от Русия карат автора да промени 
отношението си. Той по-късно осмисля описаните епизоди 
и ги коментира много остро. В писмо до свой приятел от 
22 май 1844 г. казва, че: „S Poláky a Rusy nechci mít nic. To však 
jenom sub rosa mé mínění a teprv za několik let se odvážím tiskem 
všechno těm pánům do očí opakovat a proti celé Kollárově idei, 
proti Slovanstvu bouřit. Jsem totiž v stavu a mám chuť dokázat, 
že Rusové a mutatis mutandis Poláci nejsou naši bratři, jak je 
jmenujeme, ale mnohem větší nepřátelé a nebezpečnější naší 
národnosti než Maďaři a Němci”.  В периода, когато вярата 
в славянското обединение дава надежда на народа, е много 
трудно да се изказват толкова крайни тези. Но Боровски е 
категоричен в убежденията си и не отстъпва от тях. 
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Пътуването до Русия и преди това до Полша скъсва връзката 
на писателя с панславизма. Апелът му е за съхранението на 
националното самосъзнание, а не на колективното такова: 
„Slované nejsou jeden národ, nýbrž čtyřy tak samostatné a mezi 
sebou nespojené národy, jako kterékoli jiné národy evropské... 
čest a hanbu národní nemají společně“ (Masaryk 1996: 162-163). 
Руската действителност, видяна през собствените му очи, 
води Боровски по пътя от привързаността към славянската 
идея до нейното крайно отрицание. Той не остава равнодушен, 
а е изпълнен с негодувание и с усещане за предателство. 
Кулминацията на негативизма е знаменитата му реплика: „S 
hrdostí národní řeknu: ‘Já jsem Čech,’ ale nikdy ‘Já jsem Slovan’“ 
(Borovský, 1846). Усилията за обединение според Боровски 
трябва да са насочени към самия народ. Външните влияния само 
пречат на чехите да развиват своя потенциал, да покажат 
възможностите си. Така те нямат и самочувствието на 
пълноправен народ, втълпявано им е, че са „племе“. А за да се 
създаде здрава национална общност, нейните съсловия трябва да 
са сплотени и да притежават ясно съзнание за собствената си 
стойност. Той коментира, че славянството е идеал, към който 
се стремят, но и добавя, че във всекидневието често тези 
идеали нямат място. 

Личният опит, който Карел Хавличек придобива, както и 
критицизмът му, са рядко срещани сред съвременниците му. Той не се 
опитва да прикрие или да тушира истината. Създадените от него 
„Картини от Русия“ са вдъхновение за мнозина следващи творци.
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Любомир Фелдек. Думите и чистото 
знание за нещата

Ирена Димова

Този доклад започна като упражнение по четене. Целта беше 
Фелдек, чиято поезия ме препрати към чешката група „Кветен“ 
(Květen). Третата стъпка се оказа прочитът на словашкия 
конкретист през призмата на идеите за литературата на групата. 

Представителите на „Кветен“ се обръщат към поетизма, а 
конкретистите се позовават на Незвал1. Сам Фелдек в книгата 
си „Прокълнатата търнавска група“, връщайки се с половин 
столетие назад във времето, с ясното съзнание за приемственост 
поставя встъпването в литературата на наречените по-
късно конкретисти до това на „Кветен“2. И в двата случая се 
набляга на съпринадлежността, на самоосъзнаването на личното 
творческо присъствие като част от по-широката рамка на 
едно общо „говорене“. Програмните текстове на „Кветен“, 
като съдържащи понятия, които влизат в активна употреба в 
литературната продукция на групата, могат до голяма степен да 
ни помогнат при прочита на поезията им. Функционалността 
на подобно съпоставяне води и до възможността „матрицата“ 
от смисли, които се раждат в чешките манифести, да се 

1 Вилям Турчани дори предлага да бъдат наречени „неопоетисти“ поради 
„голямата степен, в която се основават на Незвал“ (Turčány, Viliam. Nástup 
mladej básnickej generácie na konci páťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych 
rokov.  — In: Slovenská literatúra, 22, 1975, č. 6, s. 492).  

2 „V Čechách začal vychádzať časopis Květen (okolo ktorého sa združila skupina, 
ktorá sa definovala ako  „umění všedního dne”) a na Slovensku Mladá tvorba“ 
(Feldek 2007: 10).
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наложи и върху творбите на Фелдек. В тези свои текстове 
представителите на „Кветен“ говорят за връщане към делника, 
което Мирослав Холуб нарича „връщане към конкретното, 
отразяващо общото“ (Přibáň, ed. 2002: 552). Стремежът им 
е да изравнят действителността, която е константна; да 
се занимаят, по думите на Иржи Шотола, с т. нар. делнични 
преживявания (Přibáň, ed. 2002: 548). Става въпрос за виждането 
на този свят чрез възприятията и фантазията, превръщането 
му в „обект на една откривателска потенция“ (Přibáň, ed. 
2002: 549). За същото многообразно възприемане на многоликия 
свят радее и Фелдек (2006: 130). За авторите на „Кветен“ 
изкуството е отговорност към постоянно обновяващото се 
битие, а истина може да се намери единствено в изразяването 
на непосредствената действителност. Поезията е „особен вид 
познание“, което възстановява някакви липси – следствие от 
невъзможността за пряко назоваване. „Нашият делник е твърда 
земя“, която обаче поетът изразява през индивидуалния си почерк. 
Тук ще видим какви образи създава значещото отсъствие и 
„виждането“ на действителността при словашкия конкретист 
и каква картина на света създава той.

В статията си „Едно-друго“ Любомир Фелдек посочва 
детството като време на изграждане на „първите несъзнателни 
основи на вкуса и на способността за различаване на изкуството 
от кича“ (Bokníková-Tóthová, ed. 2006: 121). Три години по-късно 
издава книгата „Единственият солен дом“ (Jediný slaný domov, 
1961), която е своеобразен резултат от срещата със света, 
случила се непосредствено след необременяващия пренатален 
период. Въздухът „виси в небето“, еднакъв за всички, но това, 
как се възприема, вече е нещо друго. Фелдек смята, че за да се 
стигне възможно най-близко до една абсолютна истина, трябва 
да се „възприема комплексно” (Bokníková-Tóthová, ed. 2006: 
127). Дебютната му книга изразява самия процес на създаване, 
перформативен по своя характер. Това предполага и съответна 
вариативност на прочита. Моят започва от втората част на 
книгата.
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Потенциално изкушение пред читателя, запознат с 
„Единственият солен дом“, би било започване на повторното 
четене с програмното стихотворение от втората част. 
„Северно лято“3 (Severné leto) не само е най-дългата творба в 
стихосбирката, но и по особен начин скрепява целостта º. 
Това може да си обясним с относително установен речник на 
образите, от който Фелдек се ползва, както и с идеолектните 
особености на перспективата, която той заема при 
изграждането на един поетичен свят4. „Северно лято“ носи 
подзаглавието „Първа симфония“, като до края на творбата 
не се срещаме с представяне на имплицитната идея за следваща 
част. Симфонията изразява в пълнота възможностите на 
оркестъра, при което участващите музикални инструменти 
се сработват при относителна едновременност помежду си. 
Неслучайно в нея се повтарят основни мотиви от предходни 
в книгата стихотворения, като се включват в създаването на 
това, което в края º ще бъде наречено „единственият и солен 
дом/ който търсиш“ (jediný a slaný domov/ ktorý hľadáš). Творбата 
на Фелдек е изградена от четири прозаически части (плюс пета 
заключителна)  – между другото, за симфонията е характерна 
четиричастната структура, – последвани от различни по брой 
свободни стихове. Тук ще си позволя да използвам двумерната 

Декартова система, чрез която 
лесно едно пространство може да се 
„разгърне“ и подложи на анализ. 

Първият „квадрант“ ни поставя в 
Орава, там, където е познатият от 
друго едноименно стихотворение 
в стихосбирката „древен щъркел” 
(prastarý bocian), който „свири 

3 Първа публикация в „Slovenské pohľady“ от 1960, бр. 9, с. 1084.
4 Валер Микула, от друга страна, убедено обособява тази тенденция като обща 

за стихосбирки, които отразяват схематичността на социалистическия 
реализъм (Mikula 2004: 50-55). 
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над фабриката“ (nad fabrikou sviští). Точно с наличието на 
споменатата фабрика можем да си обясним проектирането 
на „единствения солен дом“. Построяването на свят или се 
води от наличния, или го „неглижира“ като присъствие; или 
го дообогатява, или изцяло го компенсира. В случая може да се 
каже, че срещу готовата пространствена даденост се нарежда 
функционално натовареното изготвяне на друг алтернативен 
свят. Книгата е плод на един действен механизъм за усвояване на 
света, какъвто е детският. Това е и причината за постоянното 
„движение“ в стихосбирката. Сякаш всичко се събира във въздуха, 
който при превръщането си във вятър създава значенията на 
това всичко, изработва понятията за предметите. Желанието 
на детето да се докосне до видимото, инстинктът да го 
почувства тактилно, привежда движението като основна 
характеристика в процеса му на усвояване на света. 

Стихосбирката на Фелдек е плод на дейното детско възприятие 
и онагледява хода на изграждане на детско отношение към света. 
Акцентирам върху отделните конструкти на алтернативния 
свят в книгата и върху употребата на сетивността при 
поставянето на предметите в нови контексти. Поставям 
въпроса за това, как въпреки знанието за нещо може да се 
актуализира процесът на познаване. Дактилната реч не 
носи „клеймото“ на спомена за преживяно. Възприемането е 
първично, то тепърва организира опита, не е белязано от 
репрезентирането на спомнянето и въобразяването. То е 
своеобразно епохе (безпристрастно съзерцание и наивно виждане)5. 
Поезията на Фелдек не проверява някаква постоянност на света, 
тя не е следствие от задействан генератор на очакванията. 
Въпреки това този свят сякаш знае, че е именно „свой“, тъй като 
сам си е създал и изпитал тази картина на света.

Имайки предвид стихотворенията от първата част на книгата, 
позицията на пътуващ във влака във втората част, се явява 

5 В смисъла, който Хусерл влага в него като знание, получено от „чистия наглед“, 
като едно „чисто и непосредствено съзерцаване“ (Хусерл 1996: 41-45).
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своеобразно продължение на предприетото вече „приключение“ на 
лирическия „аз“. В това начало той подчертава „встъпването“ си 
в литературата „добре облечен“ („do literatúry však znova vstúpiť 
chcem dnes dobre oblečený“). Мястото, към което се е насочил 
пътуващият, се откроява с постоянното наличие на дъжд, за 
разлика от „Сонет за чатака“ (Sonet o vtákovi čátakovi), в който 
поетът е застигнат от изключителна жажда, понеже „дъждовете 
му не идват“ (jeho dažde nejdú). „Проговарянето“ в цялата 
стихосбирка е силно контекстуализирано, то е ситуационно 
обусловено. Диалогът (Dialóg) само се преструва на такъв, докато 
всъщност е бърз, непрекъснат монолог. И ако книгата е главно 
процес на четене, опознаване, то говоренето, като творчески 
акт, е зависимо от наличието на определени условия, както е 
например във споменатия „Сонет за чатака“. Самата фигура на 
художника, на поета също е проблематизирана („Povesť o rytcovi“, 
„Požiar v Ríme“). Като това са по-скоро единични случаи на 
скъсяване на разстояния и обговаряне на акта на създаването 
в дискурса на древни епохи. Голямата отдалеченост, времева, 
пространствена, изобщо образна, самият Фелдек намира за 
нужна за добрата употреба на т.нар „метафоричен принцип“ 
(Bokníková-Tóthová, ed. 2006: 128). Още в тази първа част 
на „симфонията“ виждаме пренасяне на сюжетност от друго 
стихотворение или на един вид негово продължение – единият 
от непознатите в „Непознати“ (Neznámi) продължава да чака 
на гарата с празни ръце, понеже във влака е оставил всичките си 
куфари. 

В третия „квадрант“ мъжът, който живее между четири 
каменни стени, си мисли, че просто се разхожда из стаята си 
и не знае, че е като във влак, че се учи да вярва в невъзможното 
„като дете“. То започва да изучава, да открива и да прави свои 
предметите в стаята. Това може да е и същото онова дете, 
което остава само у дома, от „Игра за твоите сини очи“ (Hra 
pre tvoje modré oči). В стихотворението „за деца“ циркът на 
„зеленчуците“ се открива с нотен ключ. На няколко места в 
книгата се срещаме с мотива за ключа, респ. за отключването 
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на пространства, но и за четенето на другия, както онази 
„пръстовка“ (prstoklad) в „Диалог“ (Dialóg). С ключа се отключва 
играта, чрез която светът се опознава, в която детето 
започва да „чете“ заобикалящата го среда. И ако дланите 
непрестанно търсят и откриват, то очите играят още по-
голяма роля в генерирането на свят. Казано на сюрреалистичен 
език – оптичният нерв „колажира”, докато ръцете 
„фронтажират“. Фелдек ни поставя пред освидетелстването 
не на азови лирически стилизации, а на самото стилизиране на 
възприемането. Зрението има съществено значение в цялата му 
книга, тъй като в нея се опознава светът, а точно погледът е 
поривът за опознаването му.

Детството е началото и всъщност краят на книгата на Фелдек. 
А някъде по средата е събирането на предметите, привидно 
несъвместими, и търсенето на формите и цветовете им често 
във формите и цветовете на други предмети (Bokníková-Tóthová, 
ed. 2006: 117). Поетът се ползва от многозначността на думите. 
Така в „Дупчици“ (Jamky) дупките в земята се превръщат в 
трапчинки по бузите на момичето. Стихотворението отваря 
книгата и е игровото начало, с което се задейства пренасянето 
на образност. Самата земя постоянно се прелива в дланите и 
азът се опитва да прочете света по събраното количество 
пясък. Предметността се опознава и в такъв смисъл се създава 
за отделния човек чрез докосването. Домът в затварящото 
първата част „Проветряване на небето“ (Vetranie neba) е 
вятърът: „И зад него вятърът/Неговият дом – единствен и 
солен“ (A za ním vietor/ Jeho domov jediný a slaný). Той е движението, 
в което се създава и жената на Мирослав Ципар в посветеното 
му „Стихотворение“ (Báseň). В него въздухът, събран в шепа, 
говори, когато го приближиш до ухото си, а всичко, което все 
още не е нарисувано, се изрисува, понеже е „на гости“ на сватбата 
на художника. Ако първата част на книгата е вид овладяване на 
дактилната реч, то във втората цветовостта е тази, която 
очертава смислови полета – още след „Игра за твоите сини 
очи“ срещаме системното „улавяне“ на действителността чрез 
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фотографирането (Fotograf) или изрисуването (Báseň). Палитрата 
на Фелдек е трицветна. Семиозисът му се подчинява на синьото, 
червеното и зеленото. Универсалността на тези три цвята тук 
е в тяхното еволюиране. Така текстът на „Игра за твоите сини 
очи“ е резултат от адитивни ефекти. Погледът на детето в 
този „диалог“ позеленява не само заради жълтия балон в синьото 
небе, както е в „Неделен шансон“ (Šanzón na nedeľu), но и защото 
реквизитът на цирка се състои от червени топки и червени 
плакати, а гласът, който ги изговаря е посинял от студа. 

Фелдек ни поставя пред процеса на натрупване на човешки 
опит, който е чистото знание за нещата, необременен от 
субективността на овладяната му употреба като предубеденост 
на възприемането. Книгата му е усвояване на думите-вещи, 
които не са културно и исторически означени, а са освободени 
от инструментализация; на думи, които са в състояние 
на превръщане в поезия. Недостигането на конкретната 
пространствена реалия е значещо отсъствие, което създава усета 
за „перспективата на детайла“ (Přibáň, ed. 2002: 552). Фелдек 
преодолява „завода“ като образ, зад който стои задължителната 
картина на света, създавана от идеологията на комунистическия 
режим, чрез опит за създаване на онзи пръв свят, раждащ се в 
детското съзнание.
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Концепции за човека и света в 
песенните текстове на Карел Гот 
и „The Plastic People of the Universe“
Александра Александрова

Съпоставката между несъпоставимите на пръв поглед легенди 
на чешката музикална сцена Карел Гот и „Plastic People of the 

Universe“ би се сторила на повечето чехи дръзка и екстравагантна. 
Затова и задачата на един чужденец да ги изправи рамо до рамо 
е  многократно усложнена и изисква подчертаване на причините 
за подобен тип анализ. В рамките на този текст ще опитаме да 
посочим някои основни представи за човека и света в песенните 
текстове на поп певеца Карел Гот и на ъндърграунд групата 
„Plastic People of the Universe“. Относно концепциите за света в 
двата модела музика (естрада и психеделия) ще си отговорим на 
краткия въпрос какви са двата свята, представени в песенните 
текстове. Времево ще се спрем върху десетилетието на 70-
те години на миналия век, когато тези песенни текстове 
функционират в монолитната културна среда на тоталитарния 
режим и „нормализацията“. 

Преди да пристъпим към конкретния анализ, ще изведем 
лаконично някои по-важни биографеми, които доказват, че 
Карел Гот и „Пластмасовите“ са социални феномени и които 
ни дават основание да посегнем към теми, болезнени за чешкото 
културно съзнание и днес, но и разкриващи перспективите за 
съпоставката между двете културни и социални явления „Готяк“ 
и „Пластмасовите“.

Карел Гот е любимецът на тоталитарната власт по времето 
на социализма в Чехословакия, но е любим чешки поп певец 
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и след 1989 г. Той е носител на наградата „Златен славей“ 
(„Чешки славей“) цели четирийсет пъти, а през 2016 г. получава 
отличието „Абсолютен славей“. Концертите му и днес се 
радват на небивал интерес, а неговите колеги музиканти го 
определят като любимец както на 3-годишните, така и на 
73-годишните представителки на нежния пол. Парадоксалното 
в неговата кариера е, че като „богопомазан“ или по-скоро 
„властопомазан“ по времето на Густав Хусак, Карел Гот в нито 
един свой песенен текст не възпява режима, а дори смело следва 
капиталистическите буржоазни западноевропейски музикални и 
текстови модели.

Ако Карел Гот е представителен за официалната музикална 
сцена в Чехословакия, то психеделичната рок група „Plastic People 
of the Universe“ е емблема на ъндърграунда. Като алтернативна 
субкултура чешкият ъндърграунд избягва всякакъв контакт 
с властта, но в същото време темата за властта не остава 
незасегната в текстовете им. През 70-те години „Пластмасовите“ 
стават жертва на репресии и попадат в затвора, което, от своя 
страна, се превръща в повод за създаването на „Харта 77“. Ако 
преди 1989 г. „Plastic People“ са принудени да свирят и репетират 
нелегално в мазетата и частните жилища на интелектуалци като 
Егон Бонди и Вацлав Хавел, то след падането на авторитарния 
режим те се превръщат в легенди. Днес са един от символите 
на свободомислието и неподчинението и интересът към 
музиката им е огромен – концертите им се излъчват на живо 
по националната телевизия, свирят с филхармонии и за тях се 
снимат биографични филми и интервюта.

Че тези две абсолютно несравними явления – Карел Гот и 
„Plastic People“, са социални феномени, е безспорен факт. Че 
взаимоотношенията им с властта са парадоксални, също е факт – К. 
Гот не е изпял нито ред във възхвала на партията, а в текстовете 
на „Пластмасовите“ се прокрадват леви идеи. И въпреки своята 
несравнимост, ние ще дръзнем да направим кратък паралелен анализ 
на идеите за света и човека в песенните им текстове.
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Неслучайно Карел Гот е любимец на властта. Той преди всичко е 
любимец на публиката. А защо тя го боготвори? Може би защото 
в текстовете си „Кая“ пее за любовта – универсалната тема в 
поп музиката, или защото музиката му имплицитно пресъздава 
представи за живота, емоциите, чувствата, желанията на 
средностатистическия човек, положен в средата на своя 
делник и на своя празник? Парадоксалното е, че текстовете 
на „божествения славей“ не пропагандират представите за 
порядъчния, родолюбив социалистически човек, дори напротив 
– лирическият субект е твърде свободолюбив и взрян във 
вселената на собствената си индивидуалност.   

Лирическият Аз в песните на „Пластмасовите“, от своя страна, 
е човекът на подземията, на психеделията, нихилист, безразличен 
към постановения ред и създаващ своя собствена реалност 
посредством наркотиците и алкохола. Той осъзнава себе си 
като дете на тъмнината, защото на слънце са изложени „всички 
глупави мозъци“, а в „кадифените подземия“ са събрани най-
силните (Riedl 1997). „Подземният“ човек (ако си позволим да го 
наречем така) носи усещането за колектив, той говори понякога 
патетично и наставнически в първо лице, множествено число. 
Изпитва удоволствие от шока и ужаса. Любовта за него е игра на 
страсти и по-скоро има физическо измерение. Такова е звученето 
в първите им албуми „Muž bez uší“ (1969 – 1972 г.) и „Vožralej jak 
slíva“ (1973 – 1975 г.).

Човекът в песните на Готяк е джентълмен, миролюбив, влюбен в 
живота, в жените и в красотата на света, мечтаещ и сънуващ, 
човек, който съзнава и цени високо своята социална роля на 
музикант, който забавлява останалите. Обича спокойствието 
и уюта на дома и издига на пиедестал любовта към жената. 
Човекът в текстовете на К. Гот е обърнат главно към своя 
вътрешен свят; той старателно изследва чувствата и емоциите 
си и винаги се изразява първолично. Оттук идват и силните 
индивидуалистки послания. 

В лириката на „Пластмасовите“ от албума с текстове 
на Егон Бонди „Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned“ се 
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преминава не само към друг тип поетика, но и към друг модел на 
портретиране на човека. Текстовете актуализират вълненията 
на интелектуалеца през 50-те години и надсмиването му над 
властта. Те са адаптирана поезия, която самият Бонди нарича 
„тотален реализъм“. Човекът в този албум е изключително 
ироничен към себе си и към заобикалящата го реалност; езикът 
в лириката е съзнателно профанизиран и вулгаризиран, с което 
се демонстрира тотален отказ от съобразяване с каквито и 
да е (властови) конвенции (кратък пример: S něžnou opatrností 
prdím, abych se neposral, вж. Riedl 1997). Лирическият субект тук 
е много силно социално ангажиран. Той обговаря проблемните си 
взаимоотношения с родината посредством цинични и саркастични 
реплики.

При песните на К. Гот нямаме усещане за конкретно родно, а по-
скоро за универсално. Той не използва думи като родина и роден 
край, народ, отечество, братство и т.н., което е парадокс за 
официалната музика, ако вземем предвид  актуалната естрадна 
продукция от същия период у нас: Паша Христова („Една 
българска роза“, „Пътнико свиден“, „Янтра“), Емил Димитров 
(„Моя страна, моя България“) и мн. др.

Ако потърсим образа на света, който създават песенните текстове 
на „Пластмасовите”, то виждаме отразена една по-конкретно 
обособена реалност – подземната – пространство на тъмнината, 
нощта, кошмарите, но и на „веселото гето“, както го нарича 
Иван Мартин Ироус (Jirous 1975). При К. Гот лирическият Аз се 
движи сред осезаемите пространства на ежедневието, с които 
всеки негов почитател може да се идентифицира - семейното, 
общественото. Подземният свят, описан в текстовете на „Plastic 
People“, е пространство, с което се идентифицира определена 
прослойка на обществото – алтернативната субкултура 
ъндърграунд, както и дисидентите. Ето защо песенните им 
текстове имат по-частно обусловено приложение. 

Стилизацията на самия чешки културен ъндърграунд е много 
силна особено в първия албум на „Пластмасовите“ „Мъж без уши“, 
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където е озвучена лирика на Иржи Коларж, Вера Ироусова, Михал 
Йернек и дори на Шекспир и където изобилства от тайнствени 
образи като еднорог, пластмасов доктор и феи, както и като 
одушевените планети Марс, Меркурий, Венера и Плутон. Цялата 
тази богата и пъстра образност следва да бъде видяна като 
символика на психеделията и естетиката на ужаса. Освен това 
„Пластмасовите“ лиризират иначе прозаичните свои пороци 
като пиянство и наркомания и в този смисъл образцово следват 
англо-американските психеделични модели от 60-те години. 

Много любопитна е темата за библейските мотиви, която 
заслужава отделна разработка и затова тук само ще се докоснем до 
нея. Такива мотиви срещаме в два от албумите на „Plastic People“ 
„Pašijové hry velikonoční“ по текстове на Вратислав Брабенец и „Jak 
bude po smrti“ с адаптирани текстове от едноименната новела 
на Ладислав Клима. Тук лирическият субект е обвит в мистерия, 
пасивен, аналитичен. Библейската стилизация на текстовете 
в албума „Великденски мистерии“ и изпълнението на песните с 
типичното за църковните певци звукоизвличане обаче е поредната 
вариация на психеделията и израз на  огорчение от реалността, 
безразличие към нея, отправяне на погледа към други реалности, 
които обаче също не гарантират спокойствие на душата. 
Текстовете не представляват възхвала на Бога, а упрек за неговото 
отсъствие. Звученето им е апокрифно („Exodus 12“, „Otče“, „Nebo 
Jití jest Hospodinovo“, Riedl 1997).

Библейската тематика при Карел Гот е вплетена по един 
по-различен начин – чрез коледните му албуми. Текстовете на 
песните в тях обаче са или фолклорни („Nesem vám noviny“, 
„Pásli ovce Valaši“), или старинни готически („Sophia“, „Daniel“), 
или световноизвестни („Аве Мария“, „Тиха нощ“, „Agnus 
Dei“). В тази „най-атеистична държава“, както недвусмислено 
отбелязва Мариуш Шчигел (Шчигел 2007), Карел Гот е приеман 
като нещо божествено. Нещо повече – Петър Билек говори за 
литургическата стилизация на концертите му: „сравнително 
видимо травестиране на идеите на католическата литургия под 
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формата на концерт“ (Bílek 2010: 70). В страната, в която голяма 
част от населението е атеистично, песните на Карел Гот се 
превръщат в своеобразна религия. Петър Билек се взира още по-
внимателно в тази стилизация и дори вижда в това съзнателен 
акт, с който целенасочено се постига ефектът на проповед и 
литургия, като това е видимо главно в сценичния пърформанс на 
Карел Гот и на неговия оркестър. Начинът, по който оркестърът 
се подрежда на сцената, начинът, по който К. Гот застава на своя 
своеобразен олтар, движенията му по време на изпълнение1, които 
според П. Билек напомнят на благославяне и кръстене – всичко 
това изследователят обобщава по следния начин:

...докато идеологическата пропаганда през 50-те години опитва да 
придаде божествени качества на своите комунистически лидери, 
то кулминиращата нормализация на прелома между 70-те и 80-те 
прехвърля тези качества върху нещо, което, от гледна точка на 
създаването на необходимите идеологически значения, се оказва много 
по-продуктивно: Божествения Карел Гот. Божественото слово е 
заместено от песните на Гот (Bílek 2010: 71).

Явленията Карел Гот и „Plastic People of the Universe” изграждат 
сложни взаимоотношения с властта и създават две паралелни 
вселени – тези на официалната музика и на ъндърграунд музиката 
в Чехословакия. И двата свята играят своята важна роля при 
формирането на чешката национална идентичност, затова и 
двата заслужават вниманието на съвременните изследователи 
литературоведи, музиковеди, историографи, социолози.
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1 Вж. Karel Gott – Adeste fideles pastores <https://www.youtube.com/
watch?v=26gPKVM_zi8> (09.01.2017)
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Естетизиране и документалност 
на града. Прага в края на XIX и 
началото на XX в.
Тиха Бончева

През втората половина на ХІХ в. се развива процес на 
рационализация на свързаните с града митове, започнат още 

от романтиците. Периодът се характеризира със завръщане 
към историческите източници и научен позитивизъм. Отделя 
се все по-голямо място на научните или псевдонаучни обяснения. 
Проникването на нови направления в изкуството води и до 
актуализиране на темите за мистичното и ирационалното, 
философията на Ницше за свръхчовека. И в чешка литературна 
среда това е време на засилено индивидуалистично отношение, 
търсене на нови форми и експерименталност на всички нива. 
Градското пространство е в центъра на литературни, но 
и на други произведения на изкуството. Текстът за града и 
изобразяването му носи редица специфични характеристики в 
сравнение с текстовете, показващи други пространства. Даниела 
Ходрова дава някои основни характеристики за урбанистичния 
текст, който е: „политематичен, многолик, многоезичен (в смисъла 
на Бахтин), интертекстуален и фрагментарен“ (Hodrová 2006: 47).

Романовото пространство се променя. Заедно с културно-
историческия период градът се видоизменя, а в литературните 
произведения бива персонифициран и придобива очертанията 
не само на декор, но и на обект – герой. Прага е именно такъв 
романов град (наред с градове като Париж, Лондон и др.), който 
е възпримен като конкретен топос, хронотоп. Променяйки 
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легендарния си облик през вековете, чешката столица е 
представяна както като чуждото пространство, носещо 
усещането за самота, така и като място на злокобност, 
мистичност и фантастичност.

Развитието и обновяването на градската среда влияе върху 
структурирането на пространството в творбата. Изгражда се 
концепцията за романа като град-лабиринт. В чешката литература 
тази стилизация и документалност на Прага започва с един 
от романите на Вилем Мръщик „Света Луция“ („Santa Lucie“). 
Естетизирането и градският тип човек са развити и в „Готическа 
душа“ („Gotická duše“) от Иржи Карасек от Лвовице. Новият 
образ на града от края на XIX в. е обвързан до голяма степен и 
със събирателската дейност на Карасек и с поставянето на нови 
екстралитературни акценти. Готическият образ, пресъздаден от 
Карасек е актуализация на Средновековието и барока, разкрити 
при Мрщик. Крайни проявления на образа си градът достига през 
декаданс, когато градът е изгубил илюзорността си и е придобил 
вид на мрачен монумент или зловещо създание.

Следвайки традицията на реалистичната проза, романът 
„Света Луция“ на Вилем Мръщик от 1893 г., съчетава елементи 
от импресионизма, сецесиона, декаданса, символизма. Името 
на романа е символно и в него се изразява копнежът на главния 
герой по Прага. За младия Иржи Йордáн Прага е като света 
Луция от едноименната неаполска песен – нещо красиво, скъпо и 
недостъпно. Заглавието на романа привлича с необичайност, а в 
него е зашифрована основната функция, заложена в творбата. 

Разказът за живота на бедния студент в Прага е в основата 
на повествованието. Пространстовото на града е наистина 
симптоматично и играе важна роля за сюжета на романа. Градът 
се променя като живо създание, което контролира съдбата 
на Йордáн. Лицата на града се сменят и от живописните, 
импресионистично описани пражки пространства и места, 
героят се сблъсква с хищническата и свирепа атмосфера на 
пражките улици, тъмните и опустели кафенета, студения и 
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неприветлив дом. Образът на Прага се появява като „любима“ – 
недостижима, студена дама. Света Луция е Прага – героят я 
възпява, обожествява, бленува за нея. Прага е жената, която от 
девойка придобива облика на жена изкусителка, а в края дори на 
жена хищник. „О, красив град – небесен рай – пееше под мустак 
света Луция...“ (Mrštík 1990: 25).

За Иржи Йордáн градът придобива символен характер и носи 
живителна сила. Прага за него не е само пространство, а и 
привлекателна сила, която очарова, но и погубва: 

Съблазнителко черна! Как си живяла скрита в сенките на белите 
вълтавски мъгли! Само ако можеше поне още веднъж да погледна в 
нейното каменно лице - спомни си той и главата му падна върху 
изправените му лакти, а устните му заблестяха в тиха усмивка. 
Колко по-щастлив би бил, ако лети след нея без планове, без пари, 
без работа, само с тихата си любов и с тази необикновена молба в 
гърдите, само за миг, за да се отпусне в скута º и влюбен да се раздели 
с нея или завинаги да остане в обятията º... (Mrštík 1990: 31).

Градът започва да се възприема като субект, неговата 
персонификация през втората половина на ХІХ в. се свърза с 
мистицизма (познат още от „Романетата“ на Якуб Арбес). 
Мистичният роман от Прага на Густав Майринк „Голем“, появил 
се на границата на XIX и XX в. (1915 г.), е своеобразен градски 
лабиринт, изграден под формата „сън наяве“ и проникването на 
дневното в нощния град. Макар авторът да е роден във Виена 
и да е определян като австрийски писател, продължителният 
му престой в Прага е причина за вдъхновението му да 
пресъздаде историята на пражкия Голем. В творчеството 
му се открива интерес към мистиката и окултизма1, видени 
сред урбанистичната среда. „Голем“, популяризира образа на 
изкуственото създание до такава степен, че почти век по-късно 
Умберто Еко ще се занимае с този сюжет в романа си „Пражкото 
гробище“.

1 Мистичните и окултни учения добиват популярност и се развиват именно 
на границата на ХІХ и XX в. 
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От цялата разнородна сплав и глина изниква образът на Голем, 
таил се дотогава в старите еврейски предания. Действието 
на романа се развива в пражкото гето в началото на ХХ в. 
На него контрастира образът на красивата и разцъфтяваща 
Прага. Майринк предава много точно пражката версия на 
легендата, разпространявана много по-късно (в началото на 
XIX в.), но именно тя е и сред най-популярните. Легендата 
разказва как равинът Раби Леви създава Голем, вдъхвайки му 
живот чрез магическата сила на пергамент (с написан на него 
„emeth“ или еврейската дума за истина), който пъха в устата му. 
Творението остава тяло без душа, а всеки петък вечер равинът 
маха пергамента от устата му и Голем се превръща отново в 
безжизнена глина. Един петък кабалистът забравя да го направи 
и докато всички са в синагогата, слугата се разярява и започва 
да руши всичко наоколо. Предупреден, равинът успява все пак да 
изтръгне пергамента и Големът рухва безжизнен в краката му.  В 
Речника на литературните митове Голем е представен така: 
„Голем е тайнствено същество, което броди из тесните улички 
на града, сякаш разклаща къщите и ги облъхва с диханието си, за да 
ги изпълни със средновековен страх и трепет. Според легендата 
Голем е изкуствен човек, създаден от червена глина – фигурата не 
трябвало да надвишава размерите на десетгодишно дете; после º 
се вдъхва живот, като се произнасяло по особен начин името на 
Йехова или пък се изписвали на челото º тайнствени знаци... Но 
Голем бил лишен от душа и дар слово, той бил безмълвен и ако се 
изплъзнел от властта на своя създател, способен бил да разруши 
всичко около себе си (Брюнел, ред. 2007: 206).

Прага на Голем се ограничава в пространството на еврейското 
гето, което, от своя страна, носи множество специфики. То се 
различава от други части на чешката столица и вътрешно, и 
външно. Представлява град в града, а животът там е изолиран 
от другите градски пространства. Евреите се отличават не само 
в религиозен план, но и в начина си на живот и икономическия 
си статус. В миналото са били принудени да носят различни 
отличителни предмети – от високи шапки по времето на 
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Карел IV до жълти колелца години по-късно. Гетото се превръща 
в символ на ограничения свят, в който хората живеят изолирани, 
и единствено чрез отваряне на пространството те могат да 
пробудят душата, волята и желанието си за свобода. Именно в 
романа на Майринк се вижда затвореността на пространството 
на еврейския квартал, която е в унисон с дома без врата на самия 
Голем – митичния дом „При последния фенер“.

Призрачният ужас на мистиката и на кабалистичните заклинания 
пълзят през студените градски/пражки есенни вечери. Образът 
на Голем е призрак-великан, дух от гетото, обитаващ странна 
руина – „Къщата на петте улички“. Създанието живее в стая без 
вход в съседство със Старо-новата синагога, само с един прозорец 
към света. Голем приема множество форми, често объркващи 
и трудни за разпознаване, но характерни детайли позволяват 
да се разпознае митичното същество и да се направи връзка със 
следващите му превъплъщения. Къщите от еврейския квартал 
крият тайни, разказват легенди в сънищата. В техния „зловещ 
шепот“ се крие загадката за призрачния Голем, която е заключена в 
„стаята без вход“ в дома на „Алтшулгасе“.

Самият Голем е заплаха за еврейския квартал, всява страх и ужас. 
Гетото в Прага е лабиринт, който подобно на мистичния 
персонаж (Голем) се преобразява и придобива дяволски очертания. 
Стаята без вход, в която сред дълги подземия се оказва затворен 
главният герой Пернат, е пример за такъв капан. Жителите на 
еврейския град губят духовната си субстанция, оплетени сред 
мистериозни и тъмни улици. Голем е тайнственото същество, 
скитащо из тесните улички на Прага.

Прага на прелома на ХІХ в. е раздвоена между фантазията и 
реалността, между видението и всекидневието. Градът е не само 
обичайният декор за романите, но и герой, водещ до драматични 
и неочаквани събития. „Пространството е състояние на 
душата“ (Mrštík 1990: 15) е мотото на Мръщик, което се 
превръща в използван модел в декадентската поетика. Прага като 
реален топос може да се възприема и като един вид архетипно 
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пространство, чиято интерпретация се превръща в ключ към 
разгадването на произведението. В своята същност текстовете 
за града и по-точно тези за Прага са многопластови, отразяващи 
многообразието на реални градски места. На границата на 
новото XX столетие Прага е поставяна в позицията на кралица – 
изкусителка, но и често е лишавана от митичните си конотации 
на идиличен град и придобива демоничен образ.
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Милош Урбан. Катедралата в 
сянката на готическото писане
Йолиана Илиева

В настоящата работа ще търсим характеристиките на 
каноничния готически роман, които Огнян Ковачев извежда в 
книгата си ,,Готическият роман: генеалогия, жанр, естетика“ 
(Ковачев 2004). Ковачев прави своите заключения въз основа на 
класически готически романи като ,,Замъкът Отранто“ (1764) на 
Хорас Уолпол, ,,Монахът“ (1795) от Матю Грегори Луис, ,,Мелмот 
Скитника“ (1820) от Чарлз Робърт Матюрин, ,,Потайностите 
на Удолфо“ (1794) и ,,Италианецът“ (1797) от Ан Радклиф и др. В 
увода към книгата си авторът подчертава ,,липсата на български 
изследвания върху готическия роман“ (Ковачев 2004: 10), това ни 
дава причина да използваме горепосочения труд като основен за 
настоящото изследване.

Преди време попаднахме на интервю със заглавие ,,Да влезеш 
в катедралата като в обществена сграда“, взето от Милош 
Урбан след излизането на романа ,,Сянката на катедралата“ (Stín 
katedrály, 2003) на чешкия книжен пазар. Петър Матоушек задава 
на Урбан следния въпрос: ,,Какво може да кажете за съвремието 
на готическия роман, изконно английски жанр от изминалите 
векове, който се появява малко или много във вашите книги?“, а 
отговорът на Милош Урбан е:

Това зависи от читателите и главно от критиците, но за мен 
е начин на изразяване, възможност да се изкажа с помощта на 
романтиката и страха. Винаги съм изпитвал и двете, тази крайност 
е някъде в мен. Същевременно това е маска. Не съм в състояние 
да говоря директно за себе си, също категорично не бих искал да 
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досаждам на никого, така че търся за своя разказ форма, която ме 
удовлетворява. С тази маска, която често е мрачна, тъжна, вбесена 
или отчаяна, за да отговаря на моя мироглед.

По-нататък в интервюто Милош Урбан казва, че е имал 
намерението да напише любовен роман, който романтиката и 
страхът превръщат в ужасяваща и опасна неизвестност. За себе 
си Урбан казва, че се стреми да говори за света на любовта, без да 
повтаря думите на писателите преди него. 

Романът ,,Сянката на катедралата“ носи подзаглавието 
„Божествена криминална комедия“, за да подчертае криминалната 
нишка. Духът на готическото се крие не само в неоготическата 
архитектура на катедралата, но и в сюжетното действие, 
ролите на персонажите, употребата на пророчества и тайни 
знаци1. В края на романа един от героите заявява, ,,[...] именно в 
символите се крие истината от памтивека“ (Урбан 2005: 226).

С промените в обществото от началото на 90-те години 
настъпват и промени в литературата. Навлизат в употреба 
литературните термини „неоготика“ и „постмодерна готика“ 
като реакция на обществените промени и като зазвръщане към 
дуалистичната философия на двете начала – добро и зло (Beville 
2009: 15). Характерни за жанра са отново тъмните и мрачни 
сюжети, в които опасността крие истинското си лице на Другия 
зад маската на свръхестественото. Повишава се интересът към 
образците на готическата художествена литература в Англия от 
края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ в.  и към неоготическия 
роман в Западна Европа и САЩ от края на ХІХ и началото на 
ХХ в. Отношението между готиката и неоготиката2 разяснява 

1 Анализът на тези и други, свързани с готическата литература романови 
елементи е разгърнат в дипломната ми работа на тема ,,Жанровата 
генеалогия на романа в творчеството на Милош Урбан (,,Седмоцърквие“, 
,,Сянката на катедралата“ и ,,Езикът на Сантини“).

2 В настоящото изследване двата термина се разграничават. Под термина 
,,готика“ се разглеждат английските художествени романи от периода 1764-
1820, докато под термина ,,неоготика“ се подреждат по-късно създадените 
литературни произведения, които се опират на готическата художествена 
традиция и възраждат жанра.
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един от героите от ,,Седмоцърквие“ (първият готически 
роман на Милош Урбан) във връзка с архитектурния стил на 
катедралата ,,Св. Вит“. Той казва: ,,Важното е да почиташ 
първоначалния вид, първоначалната идея“ (Урбан 2008: 353). 

Характерните черти на класическия готически роман, които 
извежда Огнян Ковачев и които откриваме в романа на 
Милош Урбан ,,Сянката на катедралата“, са: употребата на 
архитектурната метафора, ,,готическите герои“, задаването 
на вътрешносюжетен тълкувателски модел, свързан с 
пророчества, старинни книги и картини; свръхестественото, 
историите на четенето в романа, междутекстовостта и 
фикцията на съхраненото минало във връзката между Роман 
Ропс и Сидония Борн.

Готическата архитектура в романите с готическа тематика 
придава неустоимия и примамлив ефект на тайнственост и 
загадъчност. Емблематичен за жанра е замъкът, но архитектурната 
метафора се среща под различни форми. Катедралата е символ 
на духовната власт, която в романа на Милош Урбан е изгубила 
своята сила и се превръща в декор на убийства, загадки и търсене 
на извършителя. Зад стените на катедралата профанното 
надделява над съкралното. В противовес на извършените 
убийства в катедралата са предприети мерки по реставрирането 
º. Но докато едни я връщат към живот, то други със същите 
инструменти  отнемат човешки животи. 

В романа на Милош Урбан катедралата е представена като 
централен персонаж и топос на действието. Героите и уликите, 
свързани с убийствата, са разположени в пространството на 
катедралата по хоризонтала и по вертикала. Ръката на отец 
Каландра е открита в един от олтарите, Клара вижда Сидония 
за първи път от кулата на катедралата, липсващите фигурки на 
Златната порта, надписите и рогатите кръгчета по стените и 
вратите, тялото на Хенрик зад главния олтар. Само скелето на 
Фулканели е подвижно и няма определено място. Движението в 
романа е ориентирано в посока към и от катедралата. 
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Според художествени стандартите, които въвежда Хорас 
Уолпол в ,,Замъкът Отранто“ в готическите романи трябва 
да присъстват злодеят, преследваната героиня, добродетелният 
влюбен, монахът и слугите (Ковачев 2004: 96). В героите от романа 
,,Сянката на катедралата“ откриваме типичните за Уолпол 
герои, но редом с тях се явяват и герои, които са типични за 
криминалния роман като разследващия детектив (Клара Брохова), 
полицейския началник (Биг Бос) и партньора (Мравката). Според 
ситуацията читателят би могъл да открие качества, които 
се проявяват само за да го заблудят, които са част от играта. 
В образа на Килиан Урбан на пръв поглед откриваме приемника 
на убития Йозеф Каландра, но впоследствие разбираме, че 
той е героят злодей. Като причина за злите си постъпки той 
посочва желанието си да върне Роман Ропс, своя духовен син, 
при Бог и при себе си (Урбан 2005: 230). Характерно за злодея в 
класическия готически роман е, че той е фигура на негативната 
трансформация. Разкрива се като фалшив герой, който достига 
своето отрицание като злодей (Ковачев 2004: 218). Но също 
така в него откриваме образа на духовното лице (монаха), което 
посредничи на героите.

Като добродетелния влюбен е представен Роман Ропс, историк 
и изкуствовед, който пише книга за катедралата ,,Св. Вит“ 
под заглавие ,,Каменната гора“ и който също има своите тайни. 
В негово лице откриваме обсебения и болен влюбен, който е 
способен на магии, извращения и отричане на истината само за 
да задържи любимата си Сидония, фатално красивата жена, на 
която се посвещава. 

Но героят на доброто е Клара Брохова, разследващата полицайка 
от отдел ,,Убийства“. Следите я водят към престъпленията 
или към тяхното предотвратяване. Освен разследващ по случая, 
тя изпълнява ролята и на спасител на героите. Клара навлиза 
в любовната история между Роман Ропс и Сидония, която 
продължава от миналото в настоящето, като разследващ 
полицай, но и като влюбена жена. Нейният образ нарушава 
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установената в готическото писане структура на героите.

Преследваната героиня е Сидония Борн. Тя е наранена от 
любовта на Роман Ропс и затова бяга от него, но не спира да 
го обича и се връща. Завръщането º е използвано от злодея 
Килиан Урбан, който º изпраща фалшиво писмо (Урбан 2005: 
219). Срещата между Роман Ропс, Сидония и Килиан Урбан в 
криптата на катедралата води до разкритията по отношение 
на извършените убийства и до предотвратяването и 
извършването на нови такива.

Като слугите в романа са представени героите на Макс 
Унтервасер и Рут, които са приятели на Роман Ропс и споделят 
увлеченията му в изкуството, както и  Юлиус Малер и Михал 
Пешина (Бенон), които помагат на Килиан Урбан и споделят 
тълкуванията му на ,,Тайните на катедралите“ от Фулканели.

В романа всеки един от героите освен своя „готическа“ роля 
има и „криминална“ такава. Както вече споменахме, готическо и 
криминално се преплитат в романа. Произтичащият от това 
смесване ефект подсилва въздействието от игрите на убиеца.

Сюжетът в класическия готически роман се развива в рамките на 
архитектурното пространство, което крие множество тайни 
и загадки. Сред тях са тайните на героите, свръхестественото, 
символите и знаците. Като един от начините за въвеждане на 
готическия сюжет в романа Милош Урбан избира употребата на 
тайнствени книги, произведения на изкуството и пророчества. 
Те дават на читателя усещането за напрегнат сюжет и 
наближаваща развръзка. Задават модели на отговори, които са 
само част от истината или са изопачена истина. Основната 
книга, с която героите боравят в текста, е ,,Тайните на 
катедралите“ (Le Mystиre des Cathédrales, 1926) на Фулканели. 
Милош Урбан неслучайно избира името на един от героите да 
е с фамилията Фулканели (Анджело Фулканели, реставратора на 
катедралата) – така се получава двусмислие при цитирането и 
тълкуванията на книгата. 
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В романа ,,Сянката на катедралата“  в култ са издигнати 
обожествената красота на Сидония и изкуството. Двете 
ценностти за героя Роман Ропс са съчетани в портрета на 
Сидония. И ако Ропс разкъсва портрета и по този начин 
унищожава култа към Сидония (Урбан 2005: 214), то изкуството 
остава вечната страст на героите. Милош Урбан вплита в 
сюжета конкретни художествени творби на Данте Габриел 
Росети (1828-1882) и прерафаелитите, статуите и витражите 
в катедралата ,,Св. Вит“, антиквариата на Макс Унтервасер, 
вещите в дома на Роман Ропс. Споменават се предмети, които 
носят определена символика или предназначение в сюжета 
на романа като петлистната механична роза на Роман Ропс; 
огледалото в апартамента на Ропс; гривната, която Фулканели 
подарява на Клара; портрета на Сидония в апартамента на Роман 
Ропс; инструментите на първостроителите на катедралата и 
тристенната мизерикордия на Ропс. Те създават или разкриват 
загадките в романа.

Готическото писане разделя свръхестественото на 
неопровержимо свръхестествено (supernatural accepted), с 
което Цветан Тодоров отъждествява една от функциите на 
фантастичното – първичното въображение (Ковачев 2004: 101) и 
обясненото свръхестествено (supernatural explained), което въвежда 
,,кралицата на готическия роман“ Ан Радклиф (Ковачев 2004: 
102). Чрез употребената в книгите на Ан Радклиф разновидност 
на фантастичното, тя прави и разграничението между страх 
(horror) и ужас (terror) в една от своите статии (Ковачев 2004: 
216). Механизъм на обясненото свръхестествено представя на 
читателя упадъка на религиозната мистерия и превръщането º 
в готическа ,,потайност“ (Ковачев 2004: 217). Катедралата вече 
не е само духовно пространство, а скривалище на престъпления и 
място за отправяне на  послания. Докато вярващите в романа се 
молят, по време на литургията, зад главния олтар виси разпънато 
тяло или нахлува ,,прасенце с черна кордела“, което тича между 
тях (Урбан 2005: 171). Дори и извършването на тайнствата не 
остава неопетнено от вършителя на злото. Катедралата става 
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неспособна да прикрие моралния упадък и дързостта на злодея.

В романа остават два образа, които са неразкрити. Двете 
сенки, които се появяват на няколко пъти в романа – сянката с 
широкополата шапка и сянката със забрадката. Те са свързани с 
липсващите фигурки на Златната порта – селянинът, селянката 
и прасето. Не всичко в романа се разкрива пред читателя. 
Въображението и предпоставките за неговото разгръщане 
са в детайлите около тайнстения разказ. За романите с 
готическа тематика е характерно оставащото у читателя 
след прочитането им чувство на тревожност и колебание дали 
тайната наистина е разкрита. 

Като следваща черта на класическия готически роман ще 
разгледаме историите на четенето в романа ,,Сянката на 
катедралата“. В романа Клара Брохова ни е представена като 
дръзка и еманципирана жена, която не се свени да чете личната 
кореспонденция на Роман Ропс (Урбан 2005: 11). Самите герои 
изпращат помежду си писма с информация за себе си; по този 
начин си определят и срещи и се сбогуват. Това е един от 
готическите похвати в играта на показване-прикриване на 
тайното знание (Ковачев 2004: 271).

Друг аспект е междутекстовостта, с която се свързват 
епиграфите в романа (Ковачев 2004: 271). Още в подзаглавието 
на романа на Урбан имаме препратка към текста на ,,Божествена 
комедия“ от Данте Алигиери (1265 – 1321). Преди началото на 
романа се използват три епиграфа: първият е от ,,Чистилище“, 
вторият е от ,,Ад“ на Данте и третият е от Франческо де 
Санктис за лириката на Данте. В текста на романа откриваме 
множество цитати от ,,Ад“ на Данте, които злодеят оставя, за 
да напътстват и предупреждават. Към този аспект ще посочим 
и цитатите, които героите използват, и тълкуванията, които 
правят от книгата ,,Тайните на катедралите“ на Фулканели. 

Същностен белег на готическото писане, но и на историческия 
роман е фикцията на съхраненото минало (Ковачев 2004: 84). За 
готическите писатели този белег има жанровоконструираща 
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роля като източник на необяснимото, свръхестественото, 
ужасното или непроизносимата тайна. В романа на Милош Урбан 
откриваме неприключилата любовна история между Роман Ропс 
и Сидония. Бягството на Сидония не прекратява обсебеността 
на Роман Ропс от идеалния образ, който си е създал за нея.  Той 
разпознава себе си като един нов Росети, поради трагичната 
история свързана с годеницата му. Ропс обявява Сидония за 
мъртва, въпреки че знае, че тя го е напуснала. В края на романа 
Сидония е жертвата, която според Килиан Урбан ще върне реда. 
Тя е пречката, която отдалечава Роман Ропс от истинския Бог. 
Разтрогването на църковния брак не е достатъчно, за да бъде 
Роман Ропс свободен. Сидония винаги ще има власт над него, 
докато не се появява Клара с жертвоготовността си. Романът 
започва и завършва с отрязана ръка.

Милош Урбан привлича читателския интерес с мрачни и 
загадъчни романи, като борави със сюжети от миналото или 
утопичното бъдеще. В интервю с Петър Фишер, носещо 
заглавието ,,Милош Урбан: Запленява ме, че мога да убия някого 
и няма да го излежа“, Урбан коментира съдбата на книгите си. 
Според него онези от тях, които не разказват за мрачното 
и загадъчното, се радват на добра критическа оценка, но на 
слаб читателски интерес. В същото интервю Милош Урбан 
споменава и за коментара на Йозеф Хухма3, че ,,...на него [Урбан] 
му е удобно в миналото, защото не разбира настоящето 
толкова добре“. Дори и да е така, Милош Урбан предоставя 
на читателите си напрегнати сюжети с ярки архитектурни 
метафори и възраждащи традициите на готическия роман.

В ,,Сянката на катедралата“ личи задълбочено познаване 
на образците на готическия роман, но и неприкритото 
желание на Урбан за свързването му с криминалния сюжет 
в пространството на един от най-въздействащите чешки 
символи – катедралата ,,Св. Вит“, сърцето на Пражкия Храд. 

3 Йозеф Хухма (род. 1959) – журналист и публицисг. Водещ на предаването Ясна 

реч (Jasná řeč) по Чешката телевизия (Česká televize).
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I. Въведение

В традиционните приказки на славянските народи 
героинята Баба Яга е назовавана по характерен начин и 
има специфични черти, които оформят нейния облик. В 
чешкия културен контекст се срещат названията Jezinka, 
Ježibaba; при рускоговорещите – Баба Яга,  Баба-Ягабова, 
Ега-биха, Егибиниха, Яга-Ягинишна, Ягая; в българските 
народни приказки не присъства героиня, носеща името 
Баба Яга. Образът на Баба Яга е познат на българския 
читател предимно от интерпретациите на руски народни 
приказки, направени от Ангел Каралийчев („Омагьосаната 
жаба“), Николай Райнов („Василиса Прекрасна“) и 
аудиодраматизациите, издадени от „Балкантон“, като 
„Василиса умница“. Анализът на същността на облика 
на Баба Яга в съпоставителен план, в контекста на 
българските, чешките и руските приказки, е показателен 
както за определянето на универсалните и присъщите 
й характеристики на приказна героиня, така и за 
разкриването на спецификите, нюансите и особеностите, 
обусловени от културата на съответния славянски народ. 
Показател за актуалността на тематиката е навлизането 
и трансформирането на образа на приказната героиня Баба 
Яга в съвременната култура и субкултура, а също така и 

Баба Яга – компаративистични 
аспекти на фолклорния персонаж 
(наблюдения върху български, руски и чешки приказки)

Елка Петрова
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наличието на значителен брой изследователски научни трудове 
от средата на XIX в. до днес в областта на фолклористиката, 
лингвистиката, психологията и педагогиката.

Целта на настоящата разработка е да се направи сравнителен 
анализ, като се представят особеностите и характеристиките, 
които изграждат образа на Баба Яга. В частност – да се изясни 
дали съществуват различия в интерпретациите на образа, като 
се разгледат проявленията му в различните славянски приказки 
през призмата на данни за неговия произход и културологичните 
и семиотичните особености, които носи. Поставяме си 
ограничението да се изследват определен брой приказки, които да 
са достъпни и съпоставими и в тях да се среща героиня, назована 
с името „Баба Яга“ и съответно „Ježibaba“.1

II. Кратък преглед на съществуващата литература по 
темата и етимология на името – Ježibaba/Баба Яга

Съществува значителен корпус научни изследвания, анализиращи 
образа на Баба Яга и аргументиращи различните хипотези за 
произхода на името Ježibaba/Баба Яга.

2.1. Кратък преглед на съществуващата литература по темата

Изследователите на образа на Баба Яга се съсредоточават върху 
изграждането на същностната º характеристика, изясняването 
на мястото º в приказния свят и символиката на всеки един 
елемент от нейния външен облик. Анализът на съществуващите 
изследвания, свързани с образа на Баба Яга, показва наличието на 
няколко основни аспекта на нейната същност. Първият аспект 
извежда отрицателната роля на Баба Яга – тя е разглеждана 
като нападателна, жестока, зла, неспособна на състрадание и 
прошка, безмилостна дори към най-чистите и невинни същества 

1  Конкретните тези в статията могат да се подкрепят от значителен 
брой примери, които в случая са изпуснати с оглед на ограничения обем на 
изложението.
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като децата. Тази теза е подкрепяна от учени като Зденек Ваня 
(Váňa 1990), Елизабет Варнерова (Warnerová 2006) и др. Другата 
хипотеза, която е изключително застъпена в научните трудове 
на редица изследователи като  Владимир Проп (Проп 1995), 
Мирей Пиарота (Пиарота 2003), Марина Луксина (Луксина 2016), 
Тина Уласевич (Уласевич 2012), Андреас Джонс (Johns 2004) и др., 
се отнася до амбивалентната роля на Баба Яга в приказките и 
се базира на случаите, в които тя е справедлив съдник, помага на 
героя –  напътства, спасява от сигурна смърт. В предходни наши 
изследвания детайлно са разгледани съществуващите в научните 
трудове възгледи относно образа на Баба Яга. 

2.2. Етимология на името на Ježibaba/Баба Яга

В процеса на подготовка на настоящата статия не бяха 
открити голям брой изследвания, в които да се търси 
произходът на името на приказната героиня Ježibaba. 
Съществуват две основни хипотези за етимологията на 
името на приказната героиня. Едната е на чешкия лексикограф и 
изследовател Иржи Рейзек, според когото името Ježibaba идва от 
„zlobit se, vztekat se“2 (Rejzek 2015: 270). Другата е на фолклориста 
З. Ваня, който извежда названието Ježibaba от ǫdžъ „had, užovka“3 
(Váňa 1990: 118). В научната литература на руски език, свързана с 
търсенето на произхода на името на приказната героиня Баба Яга, 
са представени различни твърдения, защитени чрез митологични, 
лингвистични и лексикографски аргументи. Първата част на 
името – думата „баба“, се приема като еднозначно в научната 
литература, свързана с този въпрос, и е тълкувано като „баба“, 
„бабичка“, „стара жена“. За разлика от единомислието, отнасящо 
се до значението на думата „баба“, изследователските мнения, 
свързани с втората част от името на приказната героиня – 
„Яга“, са различни. Според авторите на руската митологична 

2 На бълг. „сърдя се“, „ядосвам се“.
3 На бълг. „змия“, „смок, водна змия“.
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енциклопедия, думата „яга“ във всички славянски езици се 
свързва с представата за опасност, ужас, страдание или гняв: 
в българския език думата „еза“ означава „мъка“, „изтезание“; в 
старосръбския „jeza“ – „болка“, „кошмар“; в сърбохърватския  
„jeziv“ – „опасност“; в словенския  „jeza“ – „ядосан“, а „jeziti“ – 
„сърдит“; в чешкия „jezinka“ – „зла баба“; в староруския „язя“ 
(„яза“) – „слабост“, „болест“. В потвърждение на тезата за 
лингвистичната връзка на името „Яга“  с думи за нещастие, 
болка, страдание, раздразнение или гняв е становището, изказано 
от Макс Фасмер относно произхода на името на Баба Яга 
от праславянската дума (j)ega – носеща посочените значения 
в съвременните славянски езици. В други езици, като тези на 
инките, също се свързва с думи, означаващи „скръб“, „спор“ или 
„въпрос“ (Фасмер 1986). Допълнителен ракурс в лингвистичната 
аргументация въвежда Елена Гаврилова, която твърди, че думата 
„яга“ може да бъде свързана с думата „яг“, която на езика коми 
означава „бор“, „гора“. С думата „баба“ на този език се назовава 
„млада жена“. В продължение на тази логика името Баба Яга може 
да се тълкува като „горска жена“. Гаврилова изказва и тезата, че 
произходът на Баба Яга е от Египет или Индия, като се базира на 
твърдението, че в превод  Баба Яга означава „мъдра жена“, която 
има познания за света (Гаврилова 2013). Руският лексикограф 
и езиковед Владимир Дал предлага второ по ред значение на 
думата „яга“ – „шуба, връхна дреха от вълна“, което би могло 
да се възприеме като доказателство на тезата, свързваща този 
вид облекло с древните славянски одежди, символизиращи злото 
(Дал 1957). Различността на представените становища показва, 
че изследователите на образа на Баба Яга все още не могат да 
се обединят около една хипотеза, която да бъде подкрепена с  
достатъчно аргументи и доказателства, за да дадат единен и 
неоспорим отговор на въпроса за произхода на името, носено от 
приказната героиня – Баба Яга.

Допълнителен интересен ракурс внася народната етимология, 
свързана с името на  Ježibaba/Баба Яга. В чешкия културен контекст 
се срещат народни вярвания, според които  Ježibaba е една от злите 
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горски жени, които обитават запустели замъци, хълмове и гъсти 
гори и обикалят нощем като видения, за да вредят на хората. Друга 
често срещана митологема свързва Ježibaba с таралежите, в този 
случай обаче свързани с определени отрицателни конотации, като 
същества на злото, символ на опасността.

Рускоезичните народни предания, вярвания и митологеми 
разглеждат Баба Яга като жена, която крещи и носи зло. Асоциира 
се също така с „княгиня“, т.е. „ягиня“,  княгиня на гората, както 
и с възклицанието „Аха!“4 (като прослава на богинята, майката, 
която живее в гората и има познания за света). Срещат се и 
народни етимологии, при които  населението открива прилика 
между Баба Яга и индийските отшелници и йогата. 

III. Съпоставителен анализ на образа на Баба Яга в чешките, 
българските и руските приказки 

В настоящото изследване са анализирани и съпоставени 
следните приказки: чешки – „Ježibaba“, „Jak Ježibaba učinila 
dobrý skutek Jorošík“, „Ježibaba Filoména“; руски – „Царевна–
лягушка“, „Три царства – медное, серебряное и золотое“, „Баба 
Яга“; български „Омагьосаната жаба“, „Елена Прекрасна“, „Баба 
Яга“5 и е съставена система от характеризиращи образа на Баба 
Яга качества, които са избрани с цел неговото проучване. Те 
са посочени в Таблица 1, а именно: 1) Название на приказката. 
Анализираните и посочени в Таблица 1 от изследването приказки 
са избрани съобразно критериите достъпност, популярност и 
съпоставимост; 2) Качества, характеризиращи образа на Баба Яга: 
А. Място на живеене. Мястото на живеене е основна качествена 
характеристика на образа на Ježibaba/Баба Яга; Б. Външен вид. 
Външният вид на Ježibaba/Баба Яга е обект на обстоен анализ 

4 На руски „Ага!“
5 Правим уточнението, че посочените приказки са превод на руски народни 

приказки. В изследваните български народни приказки не присъства героиня, 
която да е назована с името „Баба Яга“ (Петрова 2016: 437-438).
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поради факта, че негативните конотации, свързани с образа, в 
българския културен контекст в голяма степен се основават 
на асоциации с външния º вид; В. Допълващи образа атрибути. 
Допълващите образа атрибути (различни животни и предмети) 
са включени в изследването като системна характеристика на 
образа с цел да изградят цялостна представа за облика на Ježibaba/
Баба Яга, предвид липсата на подробни описания на външния º 
вид в руските приказки; Г. Роля в приказния свят(Г). Разкриването 
на положителната или отрицателната роля, която изпълнява 
Ježibaba/Баба Яга в посочените приказки, е направено с цел 
уточняване на нейния характер. 

В резултат на направената съпоставка на посочените приказки и 
използваните качества, характеризиращи образа на Ježibaba/Баба 
Яга, е съставена Таблица 1:

Таблица 1:

Название на приказката Качества, характеризиращи образа  
на Баба Яга

Ježibaba (А) В къща насред тъмна гора. (Б) 
Много стара, с гърбица (В) Има котка 
и умее да прави магии и заклинания. (Г) 
Отрицателен герой.

Jak Ježibaba učinila 
dobrý skutek 

(А) В къща насред тъмна гора. (Б) 
Много стара, с гърбица (В) Има котка 
и умее да прави магии и заклинания. (Г) 
Амбивалентен герой.

Ježibaba Filoména (А) В пещера. (Б) Има брадавица, хубави 
дрехи. (В) Има метла, умее да лети и 
да прави магии. (Г) Положителен герой, 
който помага.
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Баба Яга (А) Живее в гората, в къщичка на кокоши 
крака. (Б) Няма характеристики на 
външния вид. (В) Тъче платно. Кърпа, 
гребен, хаванче. Котарак и куче. (Г) 
Отрицателен герой, който иска да изяде 
девойката.

Три царства – медное, 
серебряное и золотое

(А) В къщичка на кокоши крака, която се 
върти около себе си, намираща се в края 
на гората. (Б) Баба Яга е сухокрака, седи в 
едно хаванче, свита е и е завита в заешки 
кожух. (В) Няма описани допълващи 
образа атрибути. (Г) Положителен 
герой, който помага на момъка (Иван) и 
го спасява от сигурна смърт.

Омагьосаната жаба (А) В къщичка на кокоши крака. (Б) С 
нос, забит в тавана. (В) Няма описани 
допълващи образа атрибути. (Г) 
Положителен герой, който помага на 
героя.

Елена Прекрасна (А) В къщичка насред поляна. Къщата е 
обградена с ограда от човешки кости. 
(Б) С костелив крак, грозна. (В) Използва 
коне и лети с хаванче. (Г) Справедлив 
съдник.

От направените наблюдения се налага изводът, че Ježibaba има 
много по-различен външен вид от Баба Яга, която познаваме 
като герой от руските приказки, защото в анализираните чешки 
приказки не се акцентира върху грозната й и отблъскваща й 
външност, а върху нейната старост и сърце, изпълнено със злоба 
и омраза. Приказната героиня Ježibaba, за разлика от Баба Яга, 
умее да лети, като използва метла, и е способна да прави магии и 
вълшебства. Според нас тази метаморфоза и специфичност на 
образа е продиктувана от немското културно влияние в чешките 
земи, защото в редица немски народни приказки се появяват 
вълшебници с подобни характеристики. 
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Наличието на разнолик характер на Баба Яга в проучените 
приказки според нас поставя въпроса за първоначалната º роля, 
особено като се има предвид, че тя е била древнославянска богиня 
кръвопийца (Забилин 1880: 256). Трудно е да се установи дали тя 
е била изконно положително или отрицателно действащо лице 
в приказките и в какъв период нейните присъщи качества са 
претърпели промени. В тази насока по наше мнение влияние за 
развитието на образа оказва религията, културата, субкултурата 
и взаимодействието с чужди култури. 

IV. Заключение 

От направеното изследване върху описаните в анализираните 
приказки качества, характеризиращи образа на Ježibabа/Баба Яга, и 
етимологията на името º, може да се направи изводът, че двата 
фолклорни образа имат специфични характеристики, свързани с 
културата на съответния народ. Направеният съпоставителен 
анализ показва, че образът на Ježibaba/Баба Яга се отличава с 
многоликост и в трите групи изследвани приказки (доколкото 
Баба Яга е характерен за българския фолклор герой). Може да 
обобщим, че Ježibaba и Баба Яга са събирателни образи, в които 
се отразява отношението на хората към приказния и реалния 
свят, техните разбирания, вярвания, суеверия и надежди. Този 
образ ще продължава да бъде обект на множество изследвания и 
научни трудове дори и само поради факта, че името му остава 
неизяснено от етимологична гледна точка.
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Фолклорни маскарадни традиции  
в България и Чехия
Сурва и Масопуст – съпоставителен анализ

Мариела Симеонова

I. Въведение

Фолклорните традиции са едни от основните начини за 
запазване на същността на един народ. Те представляват онези 
ценности, умения и практики, които отразяват специфичните 
характеристики на всяко общество. Част от фолклорните 
традиции са и празниците, които имат за цел да прогонят злите 
същества, духовете, да бъде изпратена зимата и да се посрещне 
една нова, изпълнена с благополучие и здраве година.

Фолклорните празници, които ще разгледаме в настоящия текст, 
са чешкият Масопуст и българската традиционна Сурва. Всеки 
от тях има свои специфични черти и изразява определен аспект 
от културата на съответния славянски народ. Целта на този 
текст е да съпостави чешкия празник Масопуст с българската 
Сурва, да покаже и анализира  техните характеристики, 
особености и съответно място в културата и традициите на 
двата народа. Сравнението цели да докаже близостта на двете 
култури, разделени от хиляди километри.

II. Основни понятия и кратък обзор на литературата по 
въпроса

 2.1 Основни понятия

С оглед на поставената цел смятаме за необходимо изясняването 
на основните понятия, използвани в изследването:

•	 ритуал – думата е с латински произход и означава „обред“, 
„тържествена церемония“. Ритуалът представлява 
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съвкупност от обреди, които са съпровождани от религиозни 
актове и порядки на определен колектив (Кузнецов 2008). 
С оглед целта на нашето изследване приемаме тезата на С. 
Адонева, че понятията „ритуал“  и „обред“ са тъждествени 
(Адоньева 2007).

•	 традиция – определянето на същността на това понятие е 
обект на множество изследвания. През различните епохи то 
се модифицира. Тук приемаме, че под понятието „традиция“ 
се разбира съвкупността от привички, навици, дейности, 
обреди, които се предават от поколение на поколение и 
отразяват културните особености на дадена група хора.

•	 костюм – понятието има различни значения: дреха, която 
отразява определен социален или национален статус; 
художествено съчетание на елементи. Тук ще разбираме 
понятието като специфичен начин на обличане, чрез който 
човек изиграва определена и различна роля.

•	 маска – под маска ще разбираме предмет, който скрива лицето 
и се използва за различни церемонии и обреди.

2.2 Кратък обзор на съществуващата литература

До този момент характеристиките на двата празника не са 
разглеждани в съпоставителен план, но немалък корпус научни 
статии се съсредоточават върху спецификите на чешкия 
празник Масопуст и българската Сурва. Двата празника, 
техните наименования и история са изследвани от автори 
като А. Вондрускова, П. Бочков, З. Барбалова, И. Иванов и др. 
В своя труд „Чешката фолклорна и църковна година“ Алена 
Вондрускова прави исторически преглед на развитието и 
спецификите на чешкия празник Масопуст. Авторката поставя 
основните акценти върху характерното облекло на участниците 
в традиционното празнуване, типичните ястия, които се 
приготвят с цел изпълняването на задължителните обреди, 



 117

ФОЛКЛОР

театралните изпълнения на участниците и символиката на 
всяко едно движение в изпълнението. Специално внимание тя 
отделя на ролята на отделния персонаж в празника. Като под 
определението „персонаж“ А. Вондрускова разбира приказния 
герой, който участва в традиционните  представления и обреди. 
(Vondrusková 2015). В „Увод във фолклорната култура“ Пламен 
Бочков не се съсредоточава върху обстойното разглеждане на 
конкретния български празник Сурва, а пояснява каква според 
него е същността на понятието „маскарадни игри“. Авторът 
разглежда обредите, характерни за маскарадните игри в 
различните части на България. Той представя специфичните за 
всяка област на страната начини на назоваване на участниците 
в празника и символиката, с която са натоварени техните 
действия и външен вид (Бочков 2002). З. Барбалова от своя 
страна, детайлно анализира митологично-семантичната  
структура на прилагателните „сур“ и „сурва“ в българския език. 
Авторката аргументира тезата, че прилагателното „сур“ е 
митологично понятие и е пряко свързано с много древни наивни 
езически представи за слънцето като едно от най-ярките и 
значими за човека природни явления. Според нея както при много 
други природни явления липсата на научни знания довежда до 
това слънцето да бъде олицетворявано и да приема определен 
митичен образ (Барбалова 2012). Върху връзката между древната 
история на българите, особеностите при назоваването на 
явленията от воложките българи и древноасирийското название 
на слънцето (Surya) се съсредоточава И. Иванов.

III. Особености на чешкия Масопуст и българската 
традиционна Сурва

За постигането на целта на настоящото изследване ще бъдат 
разгледани и съпоставени специфичните характеристики, 
свързани с обредите и традициите при отбелязването на двата 
славянски празника.
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3.1 Особености на чешкия празник Масопуст

Названието на чешкия празник „Мasopust“ се превежда буквално 
като „довиждане на/сбогуване с месото“. Празникът има 
първоначален езически характер. Периодът, в който се празнува, е 
от Богоявление (на чешки  – Den tři králů) на 6 януари до Пепеляна 
сряда (на чешки – Popeleční Středa). Този период е точно преди 
великденските пости. Празникът бележи края на зимата и се 
приема за кулинарно веселие преди началото на  великденския 
пост. Характерно е организирането на редица празненства и 
панаири в цялата страна. Задължителен елемент е наличието 
на изобилие от  сирене, различни сладкиши и  най-изискани месни 
ястия. Месните ястия се приготвят предимно от свинско месо 
(като свински колбаси, скара), а най-популярно и типично ястие 
са кнедлите със свинско месо. Карнавалната традиция, свързана 
с Масопуст, е разпространена най-вече в Моравия. Жителите 
от Бохемия също отбелязват празника, като всяко село има своя 
специфична интерпретация на този карнавал. Универсална черта 
при многобройните вариации на празника в различните региони 
на Чешката република е носенето на маски от участниците в 
празничното шествие.

Най-разпространените маски пресъздават образите на популярни 
герои като дяволи, коминочистачи, пастири. Най-често 
изобразяваните върху маските животни са мечки, кози, овце, 
овни, прасета, пилета или коне. Интересен е фактът, че героят 
представящ образа на коня, носи чанта в устата си и събира 
понички в нея. Друг често срещан детайл при украсяването 
на маските е поставянето на  различни видове рога. С пеене, 
танцуване и викане маскираните герои поемат от къща на къща, 
където биват посрещани с храни и напитки. Кулминационният 
момент е в края на вечерта, когато обиколката завършва в 
кръчмата с голяма веселба, ядене и пиене. Празникът в кръчмата 
продължава до сутринта.

Характерно за отпразнуването на Масопуст в граничния 
регион между Моравия и Словакия е, че там танцьорите, 



 119

ФОЛКЛОР

които участват в карнавала, се разхождат с дървени мечове. 
Традиционно е мечовете да бъдат преплитани в затворена верига 
и по този начин да се образува кръг. Този обичай е назоваван 
като „обичая на древния меч“ и е танц, който  символизира 
вечния цикъл на живота, кръговрата на сезоните, а също 
така изразява и почит към слънцето. Специфичен елемент 
от карнавала е разходката на чехите и моравците с различни 
инструменти, които издават шум. Най-популярни инструменти 
са кречеталото (на чешки – řehtačka) и камшикът (на чешки – bič). 
По време на празника младите и старите се събират и танцуват 
заедно в центъра на селото или града.

Подготовката за Масопуст започва в така наречения „голям 
четвъртък“ (на чешки – tučný čtvrtek). Началото се отпразнува 
с клане на прасе и сервиране на традиционното ястие печено 
свинско със зеле. Вярвало се е, че на този ден човек трябва да 
яде и да пие толкова, колкото е възможно, за да има сила през 
цялата година. Самото откриване на празника Масопуст е 
в неделя и започва с богата вечеря. Вечерята е последвана от 
танци, развлечения и забавления през цялата нощ. В понеделник 
сутринта всички участници се събират на мегдана и с песни, 
танци и весело настроение започват да обикалят от къща на 
къща. При ритуалното обикаляне на домовете се изпълняват 
определени комични сценки. Участниците в карнавала, които 
обикалят къщите, винаги са съпровождани от малък духов 
оркестър и танцуват традиционен танц. В знак на благодарност 
стопанинът на къщата ги дарява с храна и пари. Важна роля в 
празничното шествие заема мечката – роля, която се изпълнява 
винаги от мъж, който танцува с жените и децата, а след това ги 
поваля в снега за здраве и късмет. С даровете, които са събрали 
през деня, участниците отиват в кръчмата и продължават 
веселието до следващата сутрин. След това се прави и така 
нареченият „mužovský bál“ – забава само за неженени младежи 
или за женени двойки (в различните краища на чешките земи 
този „mužovský bál“ е съпроводен със специфични традиции 
и е натоварен с определена символика). Костюмите на всички 
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участници във фестивала са изключително пъстроцветни, 
типично карнавални, носещи добро настроение. Традиционно се 
създават и регионални фолклорни пиеси.

Парадите, които се организират при отпразнуването на чешкия 
празник Масопуст датират от 1862 г.

3.2 Особености на българската традиционна Сурва

Аналогичен на чешкия Масопуст в българската народна традиция 
е празникът Сурва. Участниците в празника за прогонването на 
злите духове се наричат „кукери“ или „сурвакари“. Традиционни 
са ритуалните фигури, които наподобяват демони. Запалването 
и прескачането на огньове е част от специфичния ритуал за 
прогонване на злите духове и сили. Сурва е точно такъв древен 
езически български новогодишен ритуал, при който злото се гони 
с помощта на страшни маски и огън.

В Пернишкия край игрите се провеждат  в нощта на 13 срещу 
14 януари (по стар стил Васильовден). Почти всяко село в 
региона има своя маскарадна група и типични костюми. Често 
участниците в групите на всяко село са повече от 50 души. 
Основното обредно лице е многобройната група мъже с маски 
и звънци, придвижваща се със специфична ритмична стъпка. 
Традиционен ритуал е обхождането на селището и посещаването 
на всяка къща поотделно. Характерен детайл е колективната игра 
на всички участници, която се провежда на селския площад.

Костюмите на участниците в българската традиционна Сурва са 
главно два типа. Единият тип костюми са изработени само от 
кожи. Вторият тип костюми са направени от нарязани парцали. 
Маските са изработени лично от участниците и членовете на 
техните семейства от материали от собствените им домове. 
Маските са най-разнообразни. Някои от тях са оформени като 
глави на причудливи същества и животни с плашещи лица и 
стърчащи зъби, с рога, опашки, тракащи клюнове. Ликовете пък са 
вариация на маските и понякога достигат височина над 3 метра. 
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Облепени са с пера и крила на домашни птици. Някога в игрите са 
участвали само мъже, но традицията е толкова силна, че в наши 
дни с високите маски, наричани ликове, и десетки тежки звънци 
на кръста в мразовитата нощ танцуват много жени и деца. 
Сурвакарската група е предвождана от бюлюкбашия, облечен в 
костюм на войвода със сабя в ръка. Основните образи в групата 
са деверът и невестата, като и двете роли се изпълняват 
от млади момчета, облечени в народни носии. Невестата е 
забулена и пременена с опинци1 и черен литак2, обшит с мъниста, 
специфичен за граовския регион.

В деня преди Сурва навсякъде цари оживление и весела глъч. 
Сурвакарите правят последни приготовления за предстоящия 
празник. Вечерта на 13 януари сурвакарските групи в района се 
срещат на предварително уговорено място; в центъра на селото 
се пали голям огън, около който сурвакарите скачат и играят 
до полунощ.  Огънят символизира началото на игрите, чрез него 
те събират сили за следващия ден. На 14 януари рано сутринта, 
предвождана от своя войвода – „бюлюкбашията“, групата тръгва 
из селото. Започват да се играят кръшни хора и да се изпълняват 
ритуални танци, чрез които се прогонват злите духове и 
коварните болести от всеки дом. Домакините се приготвят 
още от предния ден и с баници, питки, варива, сладкиши, вино и 
ракия посрещат групата в домовете си. Сурвакарите прогонват 
злото от къщите със силен звук на чанове и хлопатари и със 
своите страшни маски и ликове. Както в чешкия Масопуст, така 
и в българската Сурва мечката и мечкарят повалят стопаните 
в снега за здраве и късмет. Вечерта участниците в трупите 
отиват в „мечкарницата“ или селската кръчма с всичко, което е 
събрано през деня, и празнуват до зори.

1 Опинците са традиционни български обувки, които се изработват ръчно от 
кожа (телешка най-вече).

2 Литак е названието на част от традиционната женска шопска носия.
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3.3 Съпоставителен анализ между чешкия празник Масопуст и 
българската традиционна Сурва

Двата разгледани празника имат много общи черти: 1)  и с 
двата  се посреща пролетта; 2) основен елемент в ритуалите е 
използването на разнообразни маски и костюми; 3) характерни са 
обредите, които целят да донесат здраве, късмет и плодородие 
в идната година; 4) настроението е много добро настроение, 
празнично; 5) наблюдава се еднотипност в изпълнението на някои 
ритуали, като показателен пример са обхождането на къщите, 
посрещането на групата от стопаните, ролята на мечката 
и повалянето в снега на стопаните за здраве; 6) имат древен 
произход и са се запазили и в наши дни.

Основната разлика между двата празника е, че чешкият Масопуст 
е карнавален, комичен и актьорите целят да предизвикат у 
зрителите смях, докато в българската Сурва шествието цели да 
всее страх и ужас. 

Разглежданите празници и всеки един от елементите, свързан 
с тяхното отпразнуване, заемат важна част в традициите на 
двата славянски народа и са показателни за особеностите на 
тяхната култура.
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