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ИРИНА А. СЕДАКОВА

ИНСТИТУТ ПО СЛАВЯНОЗНАНИЕ – РУСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
irina.a.sedakova@gmail.com
В статията се анализират семантиката, употребата и стилистичните нюанси на
руските и българските деривати от общославянските корени děl-, lǫč- и sta-, които
означават различни аспекти в ситуацията на раздяла. Целта е въз основа на лексикографски, фолклорни и етнографски материали да се очертаят общи и различни
черти в микротематични лексикални групи и потенциалът на всеки един от трите
корена в двата езика. Анализът показва, че се открояват разлики в хиперонимната
неутрална глаголна лексема (бълг. разделям (се), рус. расставаться), в липсата на
вътрешна граматична симетрия при рус. расставаться – *расставать, в поголямото разнообразие на суфиксите в руския език и др. Сходствата между двата
езика са по отношение на поетическата маркираност на думата разлъка / разлука,
богатството на лексикалната разработка на темата за разделянето на влюбени или
съпрузи и др.
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The article analyzes the semantics, usage and stylistic features of Russian and Bulgarian derivatives from the common Slavic roots děl-, lǫč- and sta- denoting different
aspects of the separation of people. The author’s goal is to identify shared and distinct
features in the micro-thematic lexical groups and the potential of each of the three roots
in the two languages. The investigation is founded on lexicographic, folklore and ethnographic data. The analysis shows that the languages differ in terms of the neutral hyperonym denoting separation (Bulgarian разделям се, Russian расставаться), the inter13
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nal grammatical asymmetry of the Russian verbs расставаться – *расставать, the
richer choice of suffixes used in Russian, etc. The two languages share the poetical
markedness of the words разлъка / разлука, richness of the lexis denoting the separation of lovers or spouses, etc.
Keywords: contrastive analysis, ethnolinguistics, lexis denoting separation, Bulgarian language, Russian language

1. Уводни думи
Тази статия е част от по-голямо, продължаващо етнолингвистично изследване, посветено на езиково-културните факти в българската, руската и
в по-широк план – в славянската и балканската народна традиция, свързано с различни ситуации на разделянето на хората. В него се анализират
лексиката със значение ‘разделям; разделям се; раздяла’ и ‘прощаване’,
както и обредно-етикетни формули и терминологията на ритуалните актове, като за целта се използва значителен обем фолклорно-етнографски материали. Особената роля на многоаспектния лингвистичен анализ на културната лексика – думите, които притежават символично значение и са
важни за народната традиция, се подчертава от всички последователи на
Московската етнолингвистична школа (Толстой, Толстая/Tolstoi, Tolstaia
2013). Подобен анализ е невъзможен без солидна база ектралингвистични
сведения.
Целта на статията е да се съпоставят българските и руските лексеми,
чиято семантика отразява различни ситуации и отношения, свързани с
раздялата на хората. Анализират се думите, образувани от родствените общославянски корени děl-, lǫč- и sta-, предимно с представка раз-/рас-/рос-,
за да се дадат отговори на следните въпроси: кои лексеми и в кои контексти доминират във всеки от двата езика, какво е общото и различното в тяхната семантика, стилистика и употреба. Работата се вписва в дългата редица съпоставителни славистични изследвания по етимология, лексикология,
семантика, диалектология и етнолингвистика (Перванов/Pervanov 2010;
Легурска/Legurska 2011; Делева/Deleva 2020 и др.). Особено място в семантичните и лексикалните изследвания с етнолингвистичен ракурс заемат трудовете на С. М. Толстая (Толстая/Tolstaia 2008; Толстая/Tolstaia
2019). Специални съпоставителни проучвания, особено в етнолингвистичен аспект, по така формулираната тема не са ни познати1, макар че в някои етноложки монографии се очертават детайлно ситуациите на раздялата (Щепанская/Shchepanskaia 2003; Вълев/Valev 2016). Като основен материал ни послужиха ексцерпции от речници, фолклорни и етнографски извори – публикувани и архивни.
Лексемата раздяла в българския език е обобщаващ хипероним за обозначаване на най-различни ситуации, когато хората се отдалечават един от
друг (другите) за по-кратко или за по-дълго време или завинаги. Този термин е доста условен по редица причини: той може да има синоними (бълг.
прощаване, сбогуване, разлъка, които на руски се превеждат като проща14
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ние, расставание, разлука), освен това може да се съотнася както със самия момент на разделянето, така и с процеса и живеенето отделно.
Използването на термина раздяла в тази статия създава лексиколожка
съпоставителна интрига: ако статията беше писана на руски, би трябвало
да се използва дериватът от друг корен – рус. раздел, разделение не могат
да означават в обобщаващ смисъл ситуацията на раздялата. На руски бихме използвали думата расставание. Това от самото начало потвърждава,
че макар и в двата езика да се срещат деривати от трите корена – děl-, lǫčи sta-, семантиката и употребата им значително се различават.
Дистрибуцията на дериватите е тясно свързана с типа ситуация и със
стила на описанието ѝ, като понякога се привлича и допълнителна лексика. Ситуациите на раздяла на хората не са малко; за да ги характеризираме,
трябва да вземем предвид основните параметри: наличие/отсъствие на трето лице; причината за раздялата и нейния „инициатор“ (виновник); дали се
очаква нова среща („Довиждане“), или не („Сбогом“) и др. Хората се разделят всеки ден, рутинно, и се разделят в особени условия, в контекста на
ритуални комплекси. Ритуалните раздели са важна част и дори център на
такива обреди като изпращане (в казарма, на гурбет, при миграция), сватба
(невестата се разделя със семейството си) и др. За изразяването на тези
аспекти се използват семантични, морфологични и граматични ресурси на
съответния език; актуализира се значението на отдалечаване в пространството, времето на сбогуването, „раздвояването на две части“ и др.
За да покажем, че специални ритуални актове и вербални изрази са актуални и днес при раздяла, свързана с изпращане, ще посочим два примера. В България при изпращане в чужбина или на далечен път, при отиване
някъде за първи път (на училище), на изпит или друго важно начинание
пред (понякога зад) тръгващия се излива вода („Да върви като по вода“), а
на заминаващия се пожелава „Лек път“. В Русия и до днес в много семейства е прието, преди да тръгнат на дълъг път, да сядат за кратко (някои четат молитвата „Отче наш“ и се прекръстват), след което най-малкият в семейството произнася „С Богом“ (на български означава ‘Бог с нас’, а не
‘Сбогом’).
Особен тип раздели (ще ги наречем „фолклорни“) са тези, които стават
насилствено (обикновено на двама влюбени или съпрузи), с използване на
различни средства и магии за раздяла. В нашето изследване често интерпретираме тази тема.
Този кратък преглед на ситуациите на раздяла цели да подчертае, че
семиотически раздялата е отдалечаване, развеждане, разминаване, напускане и това е важно за сравнителния анализ на българската и руската лексика, описваща тези ситуации. Релевантна е и маркиранността на ситуациите на разделянето като преходни, което се изразява с помощта на вербални формули, свързани с края на нещо старо и началото на новото. Но и
всекидневните раздели, при излизане от вкъщи например, не са аморфни,
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те също изискват определен сценарий, спазване на табута и притежават
определен „речник на разделянето“. В този случай езикът дава пример на
изключително хармонизирано единство на словото и действието.
2. Лексика със значение ‘разделям; разделям се; раздяла’
Дериватите от корен *prost-, формулите за прощаване и основните ритуални сценарии в общославянски контекст са анализирани в редица наши
публикации (Седакова/Sedakova 2004; Седакова/Sedakova 2009; Седакова/Sedakova 2018). Тук ще говорим за дериватите от общослав. děl-, lǫč- и
sta-, образувани с представка раз-/рас-/рос- в руския и в българския език.
Отграничаването от дериватите от *prost- се обяснява с няколко причини.
Семантиката на корена *prost- се различава от тази на děl-, lǫč- и stat- със
своята свързанност с идеята на ‘прав’ и ‘свободен’ (БЕР/BER 1971–2017 5:
770), а образуванията от *prost- със значение ‘сбогувам се, разделям се’ не
съдържат толкова релевантна за тази семантика представка раз-2. Освен
това прощаване, особено в българския език, се доближава до семантиката
на измолване на опрощение; бълг. прощавай означава и вербален сигнал за
раздяла, и молба за извинение. Тази лексика се среща често в етикетни
формули, синонимни на сбогом, при раздяла завинаги и затова е тясно
свързана с преходните обредни комплекси, особено с погребението. За
изразяване на извинение в лексиката на църковните обреди се използва
рус. Прощеное воскресение, бълг. нар. Прошка и др.
Представката раз- (рус. раз-, рас-, роз-, рос-) е полисемантична, като
едно от основните ѝ значения е ‘разединяване, отделяне, движение в различни посоки и отдалечаване’. За нашето изследване е важно обобщението
на Т. Куртева, че тази представка засилва значението на корена (Куртева/Kurteva 2004; Куртева/Kurteva 2007), което се отнася особено до корените děl-, lǫč-. В Академичната граматика на българския език сред 7-те
словообразувателни типа с представка раз- се посочват такива типове, в
които действието довежда до резултат и е насочено центробежно (3), както и действие, което е означено с произвеждащата основа и също довежда
до резултат, с пример разделя (6) (ГСБКЕ/GSBKE 1983 2: 224–225). Следователно на тази представка е присъща семантиката на резултативността и
пространственото отдалечаване. Руските лингвисти подчертават, че префиксът раз- е способен да губи пространственото си значение и да придобива допълнителни, преносни значения, включително и абстрактни, като
напр. разрушаване на целостта и др.3
Тук ще цитираме фрагмент от стихотворението на Марина Цветаева
„Расстояние“ (1922), посветено на разлъката и изцяло построено върху използването на префикс раз-:
Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
16
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Рас-стояние: версты, дали…
Нас рас-клеили, рас-паяли,
В две руки раз-вели, рас-пяв,
И не знали, что это – сплав…
Разделянето като действие може да се означава чрез взаимно-възвратни глаголи с частици – бълг. се, рус. -ся (бълг. разделям се, рус. расстаться, разлучаться) или чрез отглаголно съществително (девербатив), в
което се запазва семантиката на процесуалност: бълг. раздяла, разделяне,
рус. расставание. Когато има инициатор на раздялата, се използва невъзвратна форма: бълг. разделям, разлъчвам; рус. разлучать. Граматически
тука важат двата модела на управление, предложени от М. Кронгауз: X
[им.п.], Y [с+тв.п.] и (X [им.п., мн.ч.]). Можем да ги представим по следния начин: разделя, разлъча ‘X е направил нещо, за да прекъсне отношенията с Y’ и ‘X и Y са направили така, че да спрат отношенията помежду
си’ (Кронгауз/Krongauz 1998). Трябва да добавим и още един модел: ‘Z е
направил нещо X и Y да не са заедно’.
2.1. (orz) děliti и други деривати от děl2.1.1. Ще започнем от неутралния глагол в съвременния български
книжовен език, общослав. (orz) děliti (ЭССЯ/ESSIa 2007 33: 36–37). Той е
полисемантичен: за разделям многотомният РБЕ регистрира 15 значения,
за разделям се – 12. В семантичния спектър доминират физически, акционални и пространствени значения като ‘определяне на дялове, правене на
части’ – в съответствие с етимологията (РБЕ/RBE 2001–2015). Безпрефиксният глагол деля в много отношения е синонимен на разделям, включително и значението ‘отлъчвам, отделям един от друг; разделям’ (РБЕ/RBE
2001–2015) с пример за разделяне на двама влюбени. Съществено за семантиката на безпрефиксния глагол и на префигираните глаголи е ‘материално поделяне на части (напр. на имот и др.)’, срв. съществителното
делба и известния песенен фолклорен сюжет „Двама братя делба делили“,
който има много регионални варианти (вж. https://liternet.bg/folklor/motivi3/delba-petar-pavel/boliarovo.htm); срв. и рус. дел делить ‘делить добычу’
(Аникин/Anikin 2019 13: 161).
Глаголът разделям се свързва с анализираната семантика едва в 10-о и
11-о значение: (10) ‘ставам причина да не са заедно, отделям един от друг
двама души, които са влюбени или женени’. 11-ото значение се свързва с
раздялата само потенциално, защото то описва причината за отдалечаването на хората въобще: ‘ставам причина да не са в добри отношения двама
или повече души, противопоставям един на друг; деля’.
При възвратния глагол разделям се значението ‘разлъчване’ се дава
три пъти с малки нюанси, като се уточнява, че се използва само в мн. ч.:
(5) ‘преставаме да сме на едно място или да се движим заедно, тръгваме
поотделно, в различни посоки; (6) ‘преставаме да сме заедно с някого, да
се виждаме, да живеем на едно място с някого и под., обикн. при замина17
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ване надалече и под.’; (7) е много близко до (6): ‘прекъсваме, преустановяваме връзки, отношения помежду си’. Както се вижда, значението отразява много ситуации на разделяне: всекидневното напускане на дома или
прощаване по пътя; заминаване далече, а също така разделяне в преносен
смисъл – идейно или ценностно разминаване.
Разликата в лексикографското представяне разкрива някои важни детайли в определянето на доминантните семи и стилистичната маркираност. Така напр. в еднотомния БТР при разделям като едно от петте значения се дава ‘отделям един от друг’ с пример „Свекървата успя да раздели
младите“. При разделям се се дават две значения: (2) ‘тръгвам отделно’ и
(3) ‘прекъсвам съвместен живот, заживявам отделно’ с пример „Съпрузите
се разделиха“. Интересно е, че действието по разделяне на влюбените и
съпрузите се дава като преносно значение (БТР/BTR 1973: 843). И в
РСБКЕ като преносни се дават значенията, отнасящи се до разделяне на
хора: първо се дават преките значения: ‘правя нещо на дялове’; ‘извършвам действие деление’, ‘ставам по средата’, след това – преносното: ‘внасям разединение’, ‘правя чужди един на друг’; ‘разтрогвам законен брак’
(РСБКЕ/RSBKE 1955–1959 3: 28). Такова представяне на семантичния
развой на глагола е доста традиционно. Още Н. Геров за разделям (хората)
слага бележка преносно при последното значение ‘правя раздор, омразявам, раставям’ (Геров/Gerov 1975–1978 5: 25).
Семантиката на девербатива раздяла обаче се ограничава тъкмо с тези
значения, които ние анализираме: (1) ‘разделяне с близък човек; разлъка’ и
(2) в съчет. с предл. на ‘времето, когато става разделянето; на сбогуване’
(РБЕ/RBE 2001–2015). В речниците е налице вариативност при второто
значение, например РСБКЕ посочва (2) ‘време, прекарано далеч от близки’
(РСБКЕ/RSBKE 1955–1959 3: 32). БТР дава само едно значение, доста емоционално: ‘откъсване от близки, напущане на близки; разлъка’ (БТР/BTR
1973: 844). Н. Геров посочва две значения: 1. ‘разделение, раздялба’ (с
пример от фолклора „Жива раздяла“); 2. ‘нещо, що разделя някои’ (Геров/Gerov 1975–1978 5: 25). Причината или агентът за разделянето доста
често се вербализират в езика на българската народна култура и във фолклора. В народните песни за разлъка се среща и собственото име Разделина
– то е записано в речника на Геров (Геров/Gerov 1975–1978 5: 25). Това
име е типичен пример за български антропоним с прозрачна вътрешна
форма. Жива раздяла се именува и мъж, заминаващ за гурбет: „Левен Герги, левен, ж’ува раздяла, / като пристигаш бързата коня да бягаш, / левен,
мене на кого млада оставяш?“. В народните песни моментът на сбогуването на влюбените се описва експресивно, за което допринася и повтарянето
на еднокоренни думи: „Девойче, моме, девойче, Девойче, жива раздела,
Как ще се ние разделим?“ (СбНУ/SbNU 1892 8: 53, отд. паг.). Това е типично и за руските текстове.
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Агент на разделянето на двама влюбени или на съпрузи могат да бъдат
хора (майка, свекърва4, зълви, любовница и др.), като за целта се използват
специални билки (делянка, деленче, разделниче, раздялка и др.) (Барболова, Симеонова, Китанова и др./ Barbolova, Simeonova, Kitanova i dr. 2018:
324), които са предназначени или за пораждане на омраза, или за смърт на
единия от двамата. Срв. народната песен (СбНУ/SbNU 1983 57: 142–143):
Радина баба ходеше
По село по дугенето,
Та си бакальле питаше:
Имате ли бильле разделно
Да си Стояна напоя
Да го от Рада разделя?
И накрая, прилагателното разделно поема значения, типични за еднокоренния глагол със семантика ‘извличане на части, раздвояване, поделяне
на групи’. То участва в образуването на фразеологични съчетания и (или)
прецедентни изрази. Така, изразът време разделно в книжовния език, който се използва като заглавие на известния роман на А. Дончев, символично
означава ‘преломен момент в обществения живот, в историята’, а съчетанието разделни билки се свързва с магични обичаи и поверия и е част от
народната реч.
2.1.2. За разлика от българския език в руския книжовен език почти не
се използват еднокоренните глаголи делить, делиться, разделить/разделять и разделиться/разделяться в значение ‘разделяне, сбогуване и прощаване’. Речникът на Д. Н. Ушаков за разделить, разделиться дава предимно разпределителни значения, разделяне на части, разпространение. Само
значение 5., отбелязано като книж., се отнася за хора: ‘да се отдалечат, да станат чужди вследствие на разногласия и идеи’ (Ушаков/Ushakov 1935–1940).
Съществителните, образувани от корен дел-, включително и с префикс
раз- (раздел), в книжовния език също не означават ‘отдалечаване, сбогуване, прощаване’. Така при съпоставяне на лексемите за означаване на ‘раздяла’ наблюдаваме асиметрия: доминиращите в българския книжовен език
деривати от дел- в руския книжовен език почти не се срещат.
Делить в руски, както и в български, притежава пряко значение ‘деля
нещо на части, разединявам’. И в двата езика лексемата има преносно значение ‘правя нещо заедно, споделям мисли, идеи’ – един интересен семантичен развой на дериватите от корен дел- (срв. долу за лъч-). Диалектното
делиться означава ‘скарвам се’, което потенциално може да стане причина
или начало на раздялата (СРНГ/SRNG 1965–2001 35: 213).
Диалектите и фолклорът са запазили такова значение, но не при глаголите, а при девербативите. То е отбелязано в речника на В. Дал за думата
раздел: „Супруги в разделе живут, разошлись“ (Съпрузите отделно живеят, разведени са) (Даль/Dal' 1978–1980 4: 29). Но такова съществително с
корен дел- със значение, което да съответства изцяло на значението на
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българското раздяла, в руския книжовен език няма. В някои региони има
глагол разделиться в значение ‘развестись о супругах’ (СРНГ/SRNG
1965–2001 35: 323) и даже оказионализъм разделяция (иркут.) ‘скарване,
довеждащо до прекъсване на отношенията’ (СРНГ/SRNG 1965–2001 35:
325). Последният пример датира от 1923 г. и е показателен за присъединяването на морфеми от чужди езици към славянски корен.
2.2. Orz stati (sę) и други деривати от sta2.2.1. Тук ще започнем с руския материал, защото глаголът расстаться/расставаться (orz stati (sę) (ЭССЯ/ESSIa 2008 34: 300–301) е основният аналог на българския глагол разделям се. Веднага ще отбележим, че
глагол *расставать, т.е. аналог на бълг. разделям, в руския език няма, такава симетрия на активна и взаимно-възвратна двойка глаголи липсва. Това значение в руски се изразява от глагола разлучать (аналог на бълг. разлъчвам, вж. по-долу).
Расстаться расставаться е регистриран в ТСРЯ с три значения, като
първото покрива много типове и детайли на раздялата като житейска ситуация: (1) ‘уйти от кого-н., откуда-то, перестать встречаться или разойтись,
попрощавшись’. Като второ и трето значение се посочват (2) прен. ‘лишить
кого, чего-н.’ и (3) ‘отказаться от чьих-л. услуг, уволить’ (ТСРЯ/TSRIa
2007: 814). Структурата на речниковата статия в ТСРЯ е почти идентична
на тази в труда на Ушаков с тази разлика, че значението ‘разделям се’ той
определя като (1) ‘попрощавшись, удалиться друг от друга, разлучиться’ и
дава нюанс на значението: ‘перестать встречаться, перестать жить вместе,
разойтись, разлучиться надолго, навсегда’ (Ушаков/Ushakov 1935–1940).
В. И. Дал представя лексемите със значение ‘разделям се’ в гнездото на
глагола разставлять5: расставаться ‘расходиться, разъезжаться врознь,
разлучаться’ (Даль/Dal' 1978–1980 4: 49). Той включва в статията и диалектни думи, деривати от корен ста-: разставанье, разстанье ‘розстани,
прощанье, проводы, угощенье перед разлукой, последнее свиданье с отбываюшим’ (Даль/Dal' 1978–198 4: 49). В съществителното расставание
ТСРЯ подчертава момента на разлъката – точно както и в някои лексикографски дефиниции на бълг. раздяла (ТСРЯ/TSRIa 2007: 814).
Деривати от корен ста- обозначават различни обстоятелства, действия
и обекти, свързани с раздялата. Ще посочим само няколко деривата, означаващи локуси на раздялата: ростанка, росстани расстанище, расстань
‘определен кръстопът, където се сбогуват със заминаващия’ (СРНГ/SRNG
1965–2001 35: 191, 193, 197; ЭССЯ 2008 34: 295). Росстань, росстани,
росстанюшка (фолкл.) означава и самия момент на раздялата, която става
на кръстопът извън населеното място (СРНГ/SRNG 1965–2001 35: 197).
2.2.2. Рус. расставаться няма пълен аналог в книжовния български
език. Обаче разставям и възвратният разставям се са се запазили в диалектите и във фолклора, възприемат се като остарели и не са включени във
всички речници. Така напр. РСБКЕ и РБЕ за разставям не дават значение
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‘разделям се с хора’. В РБЕ за разставям се значението ‘преставам да бъда
заедно с някого, разделям се, отделям се от някого; разстаям се’ е посочено като второ с бележка остар., диал.
В БТР като първо значение на разставям с бележка обл. се посочва
‘разделям, разлъчвам’ и отделя две други значения: (2) ‘поставям на различни места’ и (3) ‘разстилам’ (БТР/BTR 1973: 857).
В българските диалекти и в някои исторически текстове може да има
условно близко, гранично значение ‘разделям се’ на глагола раставям се.
В РБЕ е дадено 2-ро значение с бележка остар. и диал. на разставям ‘отделям едно нещо от другo’ (включително и хора) с пример „Кога виде
нейна макя, / живи са се прегърнали, / мрътви са ги разставили“ (РБЕ/RBE
2001–2015). Н. Геров привежда разставям се във 2-ро значение ‘преставам да бъда заедно с някого, разделям се, отделям се от някого; разстаям
се’ с бележка остар. и диал. и с пример от народна песен: „Дойде време
обоица да се разставят, / на разставка един другому говорят“ (Геров/Gerov
1978–1980 5: 54). Авторът включва в речника си и разставка със значение
‘расставание’ (Геров/Gerov 1978–1980 5: 54), а в БТР този субстантив e
включен с бележка обл. и значение ‘раздяла, разлъка’ (БТР/BTR 1973:
857). Ще добавим, че в РСБКЕ тези лексеми липсват, но в някои диалектни речници глаголът присъства: растанем се със значение ‘разделя се’
(вж. Котова/Kotova 1960–2000: 206).
В езика на народната култура деривати от изследвания корен са често
срещани при описание на магично разделяне на влюбени, срв.: „Големият
хвощ бил прилаган в района на Трънско с подобна цел и поради тази причина бил наричан там „раставичи“, „раставничав буран“: „С тоя бурен правят магия, когато искат да разставят (разпуснят) мъж и жена, или пък сгоденици“ (СбНУ/SbNU 1905 21: 123). Подобни примери се откриват и в
други изследвания (вж. напр. Барболова, Симеонова, Китанова и др./Barbolova, Simeonova, Kitanova i dr. 2018: 325, 327).
2.3. (Orz) lǫčiti и други деривати от lǫč2.3.1. Тези деривати в руския и в българския език показват еднакви
черти както в семантиката, така и в употребата. И в двата езика те са маркирани като поетични, фоклорни, понякога и диалектни, но основният
глагол и девербативът присъстват в книжовните езици. Етимологията на
lǫč- ни отвежда към семантиката на ‘извиване, огъване’ и позволява на
дериватите да се развиват семантически в две противоположни посоки –
съединение и разединяване (БЕР/BER 1971–2017 3: 566; ЭССЯ/ESSIa 2007
33: 269–271). Подобно развитие имат и дериватите от дел-.
В българския език разлъчвам според лексикографското представяне
има основно значение ‘отделяне на хората’: (1) ‘отделям, откъсвам едни от
други хора, които са в близки или интимни отношения; разделям’
(РБЕ/RBE 2001–2015 ); ‘разделям някого от близките му’ (БТР/BTR 1973:
849; РСБКЕ/RSBKE 1955–1959 3: 41). Н. Геров дава по-широка дефини21
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ция: ‘с лъчене отделям едно нещо от друго’ (Геров/Gerov 1978–1980 5: 35),
като има предвид широката употреба на деривати от корена лъч- за назоваване на отбиванетото на бозайниче от кърмещата майка (било то жена
или животно)6. За разлъчвам се в БТР отделна статия няма, в РСБКЕ се
отбелязват граматичните характеристики (страд., сред.), а РБЕ като първо
значение дава пространственото: (1) ‘отделям се от някого, с когото сме
били заедно на едно място, като всеки тръгва поотделно, в различна посока; разделям се, разлъчам се’. Като второ значение се дава разделянето с
акцент върху близостта на хората, които се разделят: (2) ‘преставам да съм
заедно, да поддържам връзки с някого, който ми е бил близък, скъп; разделям се, разлъчам се’ (РБЕ/RBE 2001–2015). Н. Геров подчертава народното възприятие на разделянето като активно действие на външен деятел:
разлъчвам се (2) ‘бивам разлъчен’ (Геров/Gerov 1975–1978 5: 35).
Някои нюанси в бълг. разлъка се отнасят до бележките: РБЕ и РСБКЕ
определят това съществително като поетично, докато БТР не посочва стилистични нюанси. Има нюанси и в семантиката: РБЕ като второ значение
отбелязва темпоралния параметър: (2) ‘период, прекаран отделно и обикн.
далече от близките или от скъп, любим човек’, а БТР – пространствения:
(2) ‘живеене далеч от близките’ (БТР/BTR 1973: 848). РСБКЕ тълкува лексемата разлъка с думата раздяла. Н. Геров не включва девербатив разлъка
в своя речник. Не намираме и много свидетелства за присъствието на това
съществително в диалектите. Предполагаме, че в народния език доминират дериватите от děl- и sta-. Можем ли да поставим въпрос за руско влияние на думата разлука върху българската лексика за означаване на раздяла? Изискват се повече изследвания, но въпросът вероятно има право на
съществуване. Ще припомним, че в градския дискурс думата разлъка става
популярна благодарение на шлагера на К. Щъркелов „Таз вечер празнувам
разлъка“, срв. и руската народна песен „Разлука, ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля“. Бълг. разлъка и рус.
разлука са доста чести в поезията от първата половина на XX в.
2.3.2. В руския език дериватите от lǫč- развиват много морфологични
варианти и са познати на всички диалекти и фолклорни жанрове. Някои
речници на книжовния език дават само едно значение на разлучить и както и в българските лексикографски трудове, подчертават разделянето на
близки хора (ТСРЯ/TSRIa 2007: 797). Други изреждат начини на отделяне
на хората един от друг: ‘разъединить, удалить друг от друга, прервать совместное пребывание, близость кого-н.’ (Ушаков/Ushakov 1935–1940). Статията в речника на В. Дал съдържа много примери за употреба на деривати
както на глаголите, така и на девербативите, което доказва, че в руския народен език тази лексика през XIX в. е била доста активна. Разлучить авторът определя като ‘раз(от)делять, удалять, разводить, разъединять, не давать быть вместе, разрознить’ и привежда поговорката „Судьба прилучает,
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судьба и разлучает“ (Съдбата събира, съдбата и разеделя) (Даль/Dal' 1978–
1980 4: 34).
Д. Ушаков отделя две значения на лексемата разлука: (1) ‘состояние по
глаг. разлучиться – разлучаться, жизнь вдали от близких’; (2) ‘расставание
с близким, час, день разлуки’ (Ушаков/Ushakov). Важно за нас е подчертаването на момента на разлъката, който поема цялата символика и обредност и е съществената част от семантиката на този термин.
В. Дал включва в своя речник цяла група еднокоренни деривати, много
от които са присъщи на диалектите и на фолклора. Примерите, които
илюстрират изследваните думи, често описват ритуали или обредни ситуации на раздялата: „Выпьем на разлуку“ (Да пием на раздяла), или са пословици, характеризиращи емоционално живота на разделените близки хора: „Жить в разлуке, жить в муке“ (Да живееш в разлъка, да живееш в мъка). Еднокоренните думи означават ‘място на раздялата извън селото’
(разлуки, срв. по-горе ростани); ‘разведена жена, живееща отделно от съпруга си’ (разлучка). Доста думи са свързани със сватбения обред и със женитбата от гледна точка на невестата. Сватбата се нарича разлучный день,
зетят се нарича разлучатель или разлучник. Изразът „Замужество судьбина, дело разлучливое“ (Женитбата е съдба, раздяла) потвърждава възприемането на венчавката като раздяла (на булката със семейството ѝ) (Даль/Dal' 1978–1980 4: 34).
Диалектните и фолклорните примери са много, но ние ще се ограничим с няколко от съвременните диалектни речници. Показателно е и морфологичното разнообразие на дериватите, срв. напр. назоваването на човека, който е субект на разделянето: разлучейка, разлучница, разлучельницы,
разлучина и др.
Ситуацията на разлъчването се описва с повтаряне на еднокоренни думи: „Твоя мать была злодейка, сестра твоя разлучейка, разлучила нас с
тобой, словно рыбицу с водой“ (Майка ти беше злодейка, сестра ти – разлъчничка, разделила ни е като рибката от водата); „А мне молодещеньку,
разлуку дают, такую и разлучиньку – разлучают нас. Разлучают нас со милым дружком“ (А на мене, младичката, раздяла дават, разделят ни – разлъчват ни с милото ми либе). Често такива повторения се срещат в сватбените нареждания: „Разлука моя, разлукутка, разлучила ты меня, разлукутка, с отцом моим, со матерью“ (Раздяло моя, раздяло, разделила си ме, раздяло, с моя баща, с майка ми). Откроява се богатството на суфиксите, които изразяват специфичната експресивност на лексиката за раздяла. В българския фолклор, макар че също се среща повтаряне на еднокоренни думи,
силата на емоцията по-често се предава със съдържателни (сюжетни) и
поетически похвати (сравнения, метафори и др.).
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3. Кратки изводи
Можем да резюмираме, че независимо от наличието и в двата езика на
деривати от трите изследвани корена със семантика ‘раздяла’ лексикосемантичните разлики са повече от приликите. Налага се изводът, че тематичните микросистеми се различават доста сериозно. Като хипероним в
български и в руски функционират различни лексеми: бълг. разделям се –
рус. расставаться, съставът и значението на дериватите от един корен
(бълг. раздяла и рус. раздел) не са еднакви, стилистичното маркиране и
използването в определен дискурс и конкретни речево-обредни ситуации
също не съвпадат. Наблюдават се и други системни различия: в българския език има симетрия по отношение на активност и пасивност: разделям
някого с някого и разделяме се, докато в руския има расставаться, но няма *расставать кого-либо с кем-то – тези значения поема глаголът разлучать.
Анализът на дериватите от общославянските корени в микротематичната група, свързана с ‘раздяла с хора’, потвърждава, че в двата близкородствени езика се формират самостоятелни подсистеми с различни опорни думи (разделям се и расставаться) и съответно с нееднакви системни
вътрешни отношения. Това различие не идва от праславянско време, а е
доста ново, защото корените и дериватите от тях запазват основното си
значение, но нюансите, употребата и стилистичната маркираност на дериватите не са еднакви.
Степента на междуезикови различия при дериватите от един и същи
корен не е еднаква. Започвайки от дериватите от корен děl-, които в съпоставителен план демонстрират най-значителни несъвпадения, минавайки
през дериватите от корен sta-, които в определени форми са междуезикови
омоними, особено ако вземем предвид някои историзми и диалектизми в
българския език, стигаме до дериватите от корен lǫč-, при които синонимията и стилистичните нюанси са още по-големи. За сметка на това дериватите от sta- и lǫč- в руския език, особено във фоклорни и диалектни текстове, са по-многобройни благодарение на наличието на разнообразни
умалителни и гальовни суфикси. За разнообразието в руския език допринасят и вариантите на представката раз-/роз-.
Освен анализираната в статията лексика, в българския и в руския език
съществуват и много други лексеми със значение ‘раздяла’: неутрални,
диалектни, фолклорни и поетични, които понякога се използват като културни термини и обозначения на ритуали и обредни актове. Те са предмет
на отделно изследване.
БЕЛЕЖКИ / NOTES
Има дисертации върху руски лексикографски материали по темата съединение и разединение от XVII–XX в. (Просянкина/Prosiankina 1985) и по концептосферата среща и раздяла (Шемарова/Shemarova 2004).
1
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Рус. распрощаться означава ‘сбогуване, което е решително и окончателно’ и
е експресивно маркирано.
3
За ролята на представките (в това число и раз-) в семантиката и граматиката
вж. публикациите на М. А. Кронгауз (Кронгауз/Krongauz 1998) и Т. В. Мусинова
(Мусинова/Musinova 2005).
4
Срв. за зла жена скуби-свекърва, раздели-братя (Геров/Gerov 1973–1978 5: 25).
5
Този руски глагол съвпада в много от значенията си с българския разставям
‘разполагам по места’.
6
По-подробно тази лексика и богатата ритуална вариативност е описана от И.
Седакова (Седакова/Sedakova 2013: 199–204).
2
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