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«Стари думи» от град Тараклия

 На VII Международен форум «Българско наследство» Групата за автентичен фолклор  «Черноочки» от с. Чернооково, 
общ.Г.Тошево, от НЧ «Стефан Караджа 1941», с худ.р-л г-жа Росица Танкова се явиха с типични песни от Северна Добруджа, 
в чиито текстове присъстваха СТАРИТЕ ДУМИ от статията на г-жа Мария Сухинина.                Фото: Кольо ГАНЧЕВ

Мария Сухинина, старши преподавател,
Тараклийски държавен университет 

„Гр. Цамблак”

 «Както рекъл оня» или 
«стари думи» - така наричал 
пословиците и поговорките 
нашият народ. Старобългар-
ското им название е притча – 
нравоучителен разказ, който 
се тълкува и преносно, или 
мъдро изречение.  Според 
прочутия български фолкло-
рист Михаил Арнаудов «В 
най-сполучливите образци 
на този вид творчество на-
шият народ проявява наис-
тина една изобретателност 
и духовитост, които му от-
реждат завидно място между 
анономните създатели на фи-
лософски максими».
Самата същност на посло-
виците и поговорките – те 
са кратки изречения, с кои-
то се изказва мъдра мисъл, 
породена от натрупания жи-
тейски опит.  Пословиците 
и поговорките имат свои 
характерни особенности: по-
словиците са народни мъд-
рости, изразени в завършено 
по форма изречение, което 
предава сбито и в емоцио-
нална форма дълбоки мисли 
и широки обобщения. Те са 
разгънати изречения, а по-
говорките са едночленни, се 
състоят от един израз.
 В процеса на общуването 
между хората пословиците 
и поговорките служат като 
готови отговори или оценки. 
«Особенно когато са употре-
бени намясто, впечатлението 
от тях е незаличимо», — по-
сочва Михаил Арнаудов. «Те 
са украшението в речта, до-
казателството в една препир-
ня, мъдростта в една поука, 
хуморът в една история, кри-
тиката, израътз на протест 
срещу насилието или злото 
в живота, сентенцията, коя-
то най-сбито, като формула, 
предава ръководната идея 
или заключението на една 
беседа», — отбелязва той.
Пословиците и поговорките  
имат смисъл, който е разли-
чен от съставящите ги думи. 
Шилишките кожи са пойчи 
на пазаря. — Казват, когато 
смятат, че младите по-много 
мрат от старите.
Куту си напраиш пътечка, 
няма съ окалиш. 
Празен казан не замръзноо. – 
Казват за глупава глава.
Той не е самичък или Настъ-
пил на лозеота пръчка или 
Кавардисан– Казват за пи-
ения.
Се залепи ляба за солтъ.
Огриза кобилицата.
Бълва гущери. За думите при 
ядосване.
Тази особеност на послови-
ците и поговорките – едно 
се казва, а друго се разбира 
– приближава ги до същност-
та на гатанките. И днес в Та-

раклия по-възрастните хора 
често си служат със «стари 
думи», като приказват по за-
обиколен път, разчитайки на 
досетливостта на другите. 
Това е често от желание за 
избягване на непосредствен-
но изявена откровеност, коя-
то понякога създава известни 
неудобства. 
Идеята за подсещане с намек 
има в пословиците разноо-
бразен израз: «Казвам, ти, дъ-
щерьо, нагаждай се, снао!», 
«Ти казвам:- «Дам», пак ти 
тръси вратата.»
«Старите думи» съдържат и 
идеите на народната педа-
гогика. Проф. Дече Денев 
обозначава като намек ин-
тересен метод, невключен 
в класическата педагогика, 
който се нарича индиректно 
внушение. Прилага се, когато 
от тактични съображения се 
избягва някое желание да се 
съобщи направо, а се изпол-
зува заобиколен път.  
Пословичните изрази са екс-
пресивно-характеризиращо 
езиково средство. Звучащата 
реч е не само среда за тях-
ното пораждане, но и форма, 
позволяваща в най-пълен вид 
да се прояви експресивно-
характеризиращата енергия, 
заложена в тях. Експресив-
ния спектър при тях е твърде 
богат, той включва: шегови-
тост, ироничност, подиграва-
телност, пренебрежителност, 
неодобрителност, укорител-
ност, грубост, вулгарност, ри-
торичност и т. н.  
Да посочим експресивните 
особенности на някои от по-
словичните изрази. 
С ирония са маркирани, на-
пример, следващите посло-
вици и поговорки:
Намерила щипану, чи тръси 
апану.
Дето отиваш, аз са връщам
Слушай орта– жа ядеш бял 
ляб;
Пусни си заека от клетката чи 
въри тръси дивия в гуръта:
Присмял се дармон на реше-
то, чи му са големи дупкити.
Пофаляла съ булката, чи на-
мерила чуряслуту (а то било 
зад вратата) 
Пофалял съ циганинанъ, чи 
му й бял задникъ. 
Наяла съ въшка, изляла на 
чело 
Подфащаш заека – ми той 
бяга!
Ти  му дади сърци.
Шеговити: 
На младото очи му извади – 
лав ни му вади.
 Мъж от камъш.
 Мъж без пари — огин да гу 
изгури.
 Щипка риза не къса, цалувка 
дупка не прай.
 Дъж да вали, сняг да вали, 

лошо време да не фаща.
 Бял къкту тиган на месчинта.
 Чакай, бабо, за меки круши.
 Яйцето жа учи кокошката!
Таа шийка не яла трошийка.
 Със две котки да оръ, ами в 
города да умръ.
Смърками да смърками – да 
се из’ясни времето.
Кой ял, кой не ял — бог да гу 
нарани.
Стари кокали  младо месо.
Мъж без пари — огин да гу 
изгори
Дай си, мъжо, жената, пак ти 
въри в трънкити.
 Ку не е ф рая – ф курая.
Куреме, куреме, саде за тебе 
рабута.
Куту няма доиш ти ф неделя-
аз ж’доа в събота.
Винту казва «Не тръгвай, чи 
ж’та стигна», ракията вика 
«Сей на мясту!»
Неодобрение
Гъбав с пари. 
Риторични са пословиците, 
които са във форма на въ-
прос:

Кво се отървало от човешки 
ръце?!
Гладно око заспива ли?
То да не е ино прасе сиву?
Кой каза на тати «Рашпил»?
Парити да ни ги пърди мага-
риту?
Куту кажат на кучету чи й  
бясну, кой жму пувярва, чи й 
свясну?
Квото фърчи, сичкото ли се 
яде? Квото се галчи – сичкото 
да й верну?!
Сичките искат убоото, ми де 
да иди  простуту?
Кой жа кажи «Ела, вълко, 
изяш ма»?
Лудия три зелника изява, ми 
кой му дава?
Той – в гераня, и ти – подър 
него?
Вълкъ да не е изял зимата?
На ква  бога та мяса?
Тоо не пий, уноо не пий, кой 
си пуснал винту в дирето?
Да ти са ръцете ф медъ --  
няма си улижиш пръстити 
ли?!
Себе си обича един път в го-
динта, га жа обича другити?
Себе си не вярва, чи на други-
ти ли жа пувярва?
Закво ми са имоти, куту няма 
животи?
Някои от пословиците са във 
форма на въпрос със отговор:
Ко има от човека ? Нищо. 
Една умраза, една лакомия.
Ко тряба? Ляп и сол и убоо 
слову.
Ониа зако съ убесил? Щото 
гу марзялу да съ облича и да 

съ саблича.
Ко праиш? Шия на питела 
гащи. 
Ко праиш? Валям грънци.
Ко жа ядем? Мушмали.
Де гърми?Де вали? В Алават 
риба са жари.
Често пословиците се по-
строяват по принципа на 
сравнението и контраста:
Криву да сидим, праву да га-
льчим.
В къщи — мечка, пред орта 
— бубулечка.
Скъп на трициту, ефтин на 
брашноту.
Мъдро сбирало, лудо пръс-
кало.
Чузда семя – тъмна гуръ.
Си жувеат къкту котету с ку-
чету.
Си играй къкту котката с 
мишката.
Са държат както свинско.
Особеното на някои от посло-
виците е римуването. Римите 
засилват музикалността, из-
разителността и поетичност-
та. Ето някои от тях:

Ку не би са аресал – би съ 
убесил.
Кой за сватба, кой за брадва.
Куче от кумат не бяга, куче 
бяга от тояга.
Койту рану става – бог му 
дава.
Упустялу му имоти, гату 
няма животи.
Бабо, меки круши еш, да си 
яка да вършеш.
Топъл ляб и сиренце - ти си 
мойту пилинци.
Твойто дите – от твойто сър-
це.
Шума, вълна, дупка пълна.
Не би чуду станалу – ни са й  
песня изпяла.
Куту имаш ти малай, чузду 
куче ни та лай.
Койту ма обича – пудър мен 
да тича,
койту ма мрази – пудър мен 
да лази.
Казану – отрязану. 
Празну чи умразну.
Пиян-залян.
Най-живи са безглаголните 
изрази, понеже се доближа-
ват до афористичното изказ-
ване:
От две стольчета, чи на зе-
мята.
Гарне с мюрдия, и ти – чер-
вен пипер.
Без лошуту -- по-лошу.
Чуз тамян – майчин спомен.
Пет пръста – идно углявани.  
За крадец. 
Особенно са изразителни 
безглаголните елиптични 
пословични изрази, като, на-

пример:
Управен съм къкту въже ф 
турбъта.
Стягането на пословиците се 
достига също така и с изпус-
кането на сочинителния про-
тивополагащ съюз:
Да ни ма иде инията, да ма 
иде пумията.
Орта акъл дават, ляп не дават.
Не питай старилу, питай па-
тилу.
Устата милува, устата убива.
Също така и с изпускането на 
конструкцията да:
Куту си направиш патечка, 
няма съ укалиш.
Ж’та прекара през вудъта и 
няма съ намокри.
Накарай глупувия  се кръсти, 
и си начупи челото.
Има пословици, които крият 
една сполучлива метафора:
Свърши  къкту кучето на ни-
вата.
Съ ежи къкту кушинка на фа-
етона.
Някой път - кучи и човек, ня-
кой път-саде кучи.

Оди от дърво на дърво гачи 
прузявката от човек на човек.
Върви от пармак на пармак - 
за човешкия живот
Някои пословици са оживени 
от диалогична форма:
 – Въри, куче.
– Въри, упашко. 
–Мириши
–На вети кириши.
 или
Питали чиишийчинъ: «Колку 
картофи са надяваш да изва-
диш?»
 – «Колкуту Госпуд жа де» -- 
рекъл  той.
– Ми колку вину жа налееш?
– Колкуту искам. Защото ще 
добави вода колкото иска.
Известни пословици, които 
са лаконично скъсен разказ:
 Чиийшичинъ си фалел ку-
нете: – Да не е уградата, жа 
прискочат черкоата! 
Зарекала съ свинята
Да не рови ф лайната
Прискочила плет
И налапала пет
Боже, боже
само не може,
За двама ляб няма,
За трима черга не стига.
Са научил поп
на варен боб.
Са свършил боб,
Са утучил поп.
Итър
куту Стойкуф Димитър :
с урганя в гераня,
с дитету в дирету. 
Вино, вино, голо вино -
продадох си вола,

бати - и двата,
Тати - кулата.   
 
Голям брой пословични изра-
зи са същински афоризми: 
Страх лозе пази.
Пудър дъж качулка.
Песен синур няма.
Парен каша дува.
Учити са красотата, зъбити 
са- сладостта.
Очи лакум.
Несмаслену свят светува.
Ни дете, ни куте.
Ден-гудина.
Пара и петак.
Често в речта са употребя-
ват съкратени варианти на 
известните пословици, като 
допълнението им се подраз-
бира:
Бръкне ли в чуздата пазва...
Научило и й куче да гризе 
кокал…
Не сякоа муя прай мед… 
В речника на нашите посло-
вици и поговорки са проник-
нали през време на турското 
робство много турски думи, 

например:
Станах пишман
Урташкуту и кучаата ни гу 
идът.
Арам дуде, арам си утиди.
Дребни и едри, каршик наме-
шани.
Да намериш кулай.
Да си гледа пашалъка.
Известна част от послови-
ците  и поговорки са другое-
зични изрази, които са често 
смесени, съдържат, напри-
мер, румънски и български 
думи: има вънтот него; рабо-
тих за деджяба; лимбата му 
рабути; кум пулагязэ; урмэ 
аледже; Дакъ няма ко да ям, 
че съ фак дицата?.
Има и любопитни изречения
Гледай му акъла чи му мери 
кептаря.
Дорде са свари мамалигата, 9 
9 ордена са меняват.
Свири му сетне с габрова пи-
щялка.
Оди ой, Маро, из улицити.
Жти пей галя.
Срещат се пословици, кои-
то представят част от песен. 
Например, изречението «Се 
баба не яла» е рефрен от ше-
говита народна песен за една 
баба, която изяла една яре-
бичка, две кокошки, три пат-
ки, четири овци и т.н., и «се 
баба не яла».
От песни са пословиците
Гато беше  баба младичка, ба-
ничката беше слатичка.
Дай ма, мамо, ф другу селу 
лесну да са фалям

Някои народни разкази, анек-
доти, приказки и предания са  
се сгъстили в иносказателни 
или обобщителни изрази. 
Когато чуваме такиви изре-
чения, веднага ни идат на ум 
съответните приказки или 
анекдоти.
Кой коту прай – за главъта си.
Вряк не вряк – пари й дадено, 
тряба да са изде.
Посмали, Манго! 
Наш Иван цяла кокошка не 
яде.
Янко – кораво сърце.
Бързи гости – топъл ляб.
Я кажи си, куме, първото 
слово. 
Се упъва къкту магари на 
моста.
 Лъжъта й ут рая. 
Чака да му падне абълка в 
устата.
Има определен брой посло-
вици, които водят началото 
си от конкретни случки и 
събития. По този път са се 
зародили, например, такива 
изрази, като:
Пане мале, земи таа, устави 

унаа. 
Я кажи си, куме, първуту сло-
ву. (Кумецъ бил срамежлив. 
Кумъ неколко пъти го канил 
до масата, той се казвал, чи 
бил сит. После не утърпял и 
рекъл на кумъ да …)
Той да не е луд да изде цялу 
яйце. 
Ко са накръйноош, гачи ти са 
свършилу брашноту?
Бързи гости – топъл ляб.
Нашти спът, пък аз съ жена. 
Зако да ма знай Бишира Ма-
тей, чи имам на курема бра-
давица?
Куту ни ти стига акъл, въри 
у Машкин Иван да ти пузича 
една паница. (Смятали го за 
простичек, защото той, да не 
върви празен, носил камъни в 
торбата)
Гуляеньто е до време, пиянка-
та е до гроба.  (От история за 
дъщерята, която се оплаквала 
на майка си, че мъжъ и ходи 
по врата си, после – че пий)
Прави коту праиш, чи и си 
лягами. (Казвал синъ на баща 
си  - овчарина. Той всяка ве-
чер, когато се прибирал в 
къщи, ги биял.)
За да се осмислят пълноцен-
но, пословиците могат да бъ-
дат съпроводени с описание 
на случката или личността, 
които са ги породили. Но 
често връзката  между песня-
та или приказката и съкра-
тения и тип в пословицата, 
която те са породили, вече е 
неуловима.  Днес не е винаги 


