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Разкриване на взаимовръзката между термините „опасност”  

и „заплаха” в „Градушка” на П. Яворов 

 

Петър Христов 

 

There is a discussion on the relationship between the terms ”danger” and “hazard” in the Bulgarian 

science of security – which term is more general and includes the other one. The author of the article tries to 

find the answer in the linguistic model depicted in Peyo Javorov’s poem “Gradushka”. 

Keywords: risk, danger, safety, hazard, linguistic model. 

 

Ако хората се бяха договорили за определенията,  

нямаше да съществуват спорове. 

Демокрит 

Днес съждението на Демокрит звучи крайно категорично – не е възможно 

споровете в науката да престанат. Но ако основните понятия са ясно дефинирани, а 

предметът на анализ е определен точно, ще има гаранции, че основният тезис няма 

да бъде подменен, което още от времето на Аристотел се смята за непростим грях. 

Разбира се, става дума за такива ценности и понятия, които обогатяват 

практическия опит и правят по-ефективни изследванията, като свързват това, което 

става в една област с общокултурния контекст. Няма съмнение, че много от 

понятията във всяка теория се нуждаят от допълнителни пояснения и трябва да 

бъдат илюстрирани с конкретни примери от реалния живот. Всяко понятие и теория 

е модел на заобикалящата ни действителност. Литературата и изкуството също са 

отражение на живота – модели, изградени с художествени средства. Чарлз Сноу в 

своята прочута лекция „Двете култури и научната революция” сигнализира за 

поляризирането на интелектуалния живот на две фракции – „литературна” и 

„научна”. Юджин Вигнер доуточнява, че науката без ценности и интереси ще изчезне 

като се превърне в технология за създаване на технологии.  

Опасността и заплахата са термини, за които в теорията няма изработени 

общоприети дефиниции. Те са от тези понятия, чието съдържание се нуждае от 

допълнителна илюстрация с примери от реалния живот. Опасността винаги се 

свързва с настъпването на някакви  нежелани, вредни, дори фатални последици. 

Всеки обект, независимо дали се възприема като механична, биологична или 

обществена система, съществува като сe включва в кръговрата на вещества и 

енергия. Резките, внезапни промени създават предпоставки за  нарушаване на  

предела на жизнена устойчивост. До подобен резултат може да се стигне и без да са 

настъпили промени в средата на съществуване, а измененията да са се случили 

вътре в обекта, поради което той да не е в състояние да продължи да функционира 

ефективно и да запази своята устойчивост в обичайната среда. Естественият край 

на живота обикновено е резултат от такива вътрешни изменения в организма, които 

настъпват със стареенето. Тази екзистенциална проблематика винаги е вълнувала 

хората на изкуството и литературата. На този етап от развитието на познанието за 

риска,  обаче много положения в неговата метатеория се нуждаят не само от 

намирането на философски подход към тях и от изработване на компютърни 

модели, но и от прости и схеми и допълнителни пояснения, илюстрирани с конкретни 

примери от реалния живот. В. Томов постави началото на практиката, възприета от 

редица български изследователи на сигурността и риска /Б. Медникаров, Л. 

Владимиров и др./  при изясняване съдържанието на един или друг термин и в 

опитите да дефинират понятия  да се позовават или даже да изхождат от 

всекидневния език и неговото отражение в  различни езикови и търковни речници [1]. 

Заплахите могат да бъдат ограничени и дефинирани както от света и явленията в 

него, така и от думите на езика. В. Илиев обръща специално внимание на силното 
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влияние на езика върху описанието на риска, което според него поражда 

лингвистичното конструиране на определени рискове. Казано по друг начин чрез 

назоваването се създава риск от определен вид. Неназованите рискове, като че ли 

не съществуват [2].  

Не са един и два световните шедьоври, които лингвистично пресъздават 

случили се бедствия и трагедията, която изживяват хората. Само на изригването на 

вулкана Везувий и затрупването с вулканичен прах и лава на древния град Помпей 

са посветени поне три класически произведения – елегията „Помпей и Херкулан” на 

Фридрих Шилер, платното „Последния ден на Помпей” на Карл Брюлов и романът 

„Последните дни на Помпей” на Едуард Бълуър-Литън. Има множество други 

примери, отражение на морската стихия – картината „Деветият вал” на Иван 

Айвазовски, повестта „Сърце на мрака” на Джоузеф Конрад и нейната филмова 

версия „Апокалипсис сега”. Филмът „Перфектна буря” на Волфганг Питърсън 

пресъздава в детайли действителен случай по време на урагана Грейс 1991 г., 

когато неколцина рибари, притиснати от съдбата, след като са чули за зараждащия 

се мощен ураган, поемат отчаян риск да пресрещнат рибния пасаж и след това да се 

опитат да избегнат стихията. 

 Използването на компютърната възстановка на изригването на Везувий в 

археологическите разкопки се оказва изключително полезна, заради своята 

достоверност. Нима по-малка е достоверността на възстановката на ужаса, който 

изживяват жителите на града, която създава Карл Брюлов в своята картина. 

Възприемането и преживяването на опасността и заплахата са един от най-

важните елементи на посочените произведения. Един от дискусионните въпроси в 

теорията е за характера на тяхната взаимовръзка. Според Д. Йончев заплахата е 

състояние на средата, което предхожда загубата на контрол и появата на криза. „За 

да се съзре заплахата, не се иска нито компетентност, нито поглед - тя е 

очевидна.”[3] Именно в очевидността за Л. Владимиров е разликата между опасност 

и заплаха [4]. Има и друго виждане – заплахата и рискът имат различна степен на 

интензивност, когато те нараснат достатъчно се превръщат в опасност, която 

непосредствено предшества настъпването на нежеланото събитие /”загубата на 

контрол”/ [5].  

Отговорът на въпроса – кой от двата модела съответства в по-голяма степен на 

реалността – дали опасността предхожда заплахата или обратно - има важно 

значение за организацията на дейността по своевременното разкриване на 

настъпването на нежеланото събитие. Правилният отговор се съдържа в  

практиката. Според нас българската литература, чрез едно от най-хубавите 

стихотворения в нея – поемата „Градушка” на Пейо Яворов, предоставя такава 

картина на реалността, която има силата на научен доказателствен материал. 

Поемата е публикувана за първи път в списание „Мисъл”. Тогава първите 

редове са написани в проза. Може би за това в последния вариант текстът звучи 

повече като разказ изпълнен с чувство на безсилие и обреченост. Години по-късно 

Яворов си спомня: „...аз съм от Чирпан, от един лозарски град, където градушката 

всеки две-три години разплаква сума свят. Тези градушки така силно са се 

запечатали у мен...То е една тъпа болка....Аз съм чувствал тая болка......Аз съм 

следял всеки стих вади ли частица от това чувство из мен и прилепявали се към по-

горния”. Започва с  размисли за минали тежки събития, за преживяни природни 

бедствия: 

"Една, че две, че три усилни 

и паметни години...  

Макар и точен брой изброените години остават усещането за една постоянна 

неопределеност. За това преди поетът да изброи селските беди отправя риторичен 

въпрос към Бога за човешкия грях и наказанието за него, едва тогава идва 

връщането към спомена: 
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Да беше мор, да беше чума, 

че в гроба гърло не гладува, 

     ни жадува! 

А то градушка ни удари, 

а то порой ни мътен влече, 

слана попари, засух беше - 

в земята зърно се опече... " 

Темата за чумата напомня за разказа на Елин Пелин, написан само една година 

по-късно – „Напаст божия”. За Яворов чумата не е най-страшното в живота на 

селянина, както не е единственото зло и в разказа на Елин Пелин: „друга беда 

настана. Застоя се суша.....Грозна тримесечна задуха се простря. Навсякъде..от 

припламналите класове...се ронеше като дъжд изцибрено и безхлебно зърно...” За 

това и следва аналогичния измъчен въпрос: „Боже, какъв тежък грях сторихме, 

боже!”. Така поетът и писателят проникват до същността на проблема – природните 

бедствия, като необяснимо божие наказание, унищожават не само труда, но и 

надеждата за избавление. Той контрастира на златния цвят на лятото и образа на 

утешителната надежда:   

Назряла вече тучна нива, 

 класец натегнал се привежда 

 и утешителка надежда 

 при труженик селяк отива. 

 Добрата реколта затопля радостно сърцето, връща усмивката на лицето, но и 

мрачното предчувствие, което идва от възможността пак да се случи вече 

преживяна беда остава:  

... въздишка кротка пръст до пръст –  

ръка неволна прави кръст:  

„Да бъде тъй неделя още,  

неделя пек и мирно време,  

олекне ще и тежко време, - 

 на тежки мъки края дойде”.  

До тук опасността е абсолютно абстрактна. Тя се основава на спомена от 

практиката на хората, които са се сблъсквали с нещастието и са наясно с 

възможността да се случи беда, мисълта за която нарушава спокойствието им. За 

зла беда абстрактната възможност да падне лятна градушка  започва да се 

превръща в реална възможност. Хората познават признаците, по които съдят за 

наближаващата заплаха : 

...Задух страшен. 

И всеки вдигне взор уплашен, 

.....и дълго гледа към небето, 

а то сивее мъгловито. 

И слънцето жълтей сърдито: 

От юг бухлат се облак дига 

пълзи и вече го настига; 

.....Знак е – чуй петлите. 

А гъски около реката 

защо размахали крилата, 

и те са глупи закрещели, 

Какво ли са орали, сели? 

Заплахата макар и реална, все още е само  възможност,  конкретизирана 

опасност, т.е. опасност, на която са известни източника, носителя и параметрите [6]. 

Докато градушката не е паднала и нейното случване  не е абсолютно сигурно, 

надеждата не си отива. И въпреки, че читателят  вече е „подготвен” за идващото зло 

следва кулминацията, която превръща поемата в драма: 
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Върни се облако неверен,- 

почакай, пакостнико черен, 

неделя – две...ела тогази, 

страшилище! 

Съдбата този път обаче е неумолима. Случването на нежеланото събитие 

става все по-реално: 

...А облак лази,  

ръсте и вий снага космата, 

засланя слънце; в небесата 

тъмней зловещо...Милост няма! 

Непосредствено преди градушката да се случи хората предприемат 

единственото, което могат: 

Ще стане пак беда голям,- 

на завет всичко се прибира, 

сърцето трепне, в страх премира, 

че горе - дим и адски тътен. 

Бог е неумолим и нещастието се стоварва върху с невероятна сила. Когато това 

се случва,  повече не може да се говори за опасност и заплаха. Те са налице  само  

докато нежеланото събитие все още не се е реализирало и е само абстрактна или 

придобиваща реални очертания възможност. Когато ледената „бясна хала”  

връхлита нивите с просо, пшеница, ръж и ечемик,  животът на хората е коренно 

променен - бедата се случва и усещанията и изживяванията на хората се изпразват 

от надеждата, че облакът може да „се върне”, да „почака неделя – две...”. 

Върхушка, прах...ей свода мътен 

продран запалва се – и блясък –  

и още – пак, - О Боже!...Трясък 

оглася планини, полета –  

земя трепери...Град! – парчета – 

      яйце и орех...Спри...Недей... 

      Труд кървав, Боже, пожалей! 

Пейо Яворов, владее не само майсторството на съвършената словесната 

изящност, но и способността да пресъздаде много точно картината на това, което се 

е случило, да покаже последователността и логиката на случващото се в реалния 

живот. Започва с разкриване на абстрактната възможност да се случи зла беда, 

показва трансформацията на тази абстрактна възможност в реална възможност, 

описва признаците, чрез които хората най-напред долавят, а след това  възприемат 

протичащата трансформация. Литературната критика обръща специално внимание 

на симетрията – Яворов отделя седем реда, за да опише облака, носещ самата 

градушка и седем реда, за да опише самата градушка. Непосредствените авторови 

наблюдения и автентичното свидетелство на селската трагедия превръщат поемата 

в уникално описание, което възпроизвежда цялата последователност на градушката. 

Ужасът е не само от очакваната небесна буря, а и от края на надеждата,на вярата в 

резултата на човешкия труд. Поетът отчетливо разграничава и нежеланото събитие 

от последиците, които  поражда неговото случване: 

Но свърши. Тихо гръм последен 

заглъхва нейде надалече 

и вълк на стадо - вихър леден 

подгоня облаците вече. 

А ето слънцето огряло 

тъжовно гледа върволица 

от стари, млади и дечица 

забързали навън от село; 

в калта подпретнали се боси, 
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глави неволнишки навели, 

отиват, - черно зло ги носи 

в нивята грозно опустели. 

Че там жетварка бясна хала 

просо, пшеница, ръж, ечмени – 

безрадно, зрели и зелени, 

и цвет - надежди е пожнала... 

Паралелът с „Напаст божия” се налага от само себе си. На молебена 

„...селяните – измъчени, боси, гологлави – мълчаливо вървяха след белите 

черковни хоругви...”. Яворовите селяни и селяните на Елин Пелин вече не търсят 

Бога. По лицата на едните „...се чете тъга и покаяние...”, а другите произнасят 

греховните думи „Бог не е милостив – не молете му се!” Ужасът от природните 

бедствия ражда безверие, което убива и последната надежда. 

Една от най-често срещаните дефиниции на риска е той да се разглежда като 

измерима опасност [7]. Това определение, в контекста на изложеното е вярно, но 

непълно. В него са синтезирани само  два от структурните елемента, две от 

пределните значения на риска, а именно, че той винаги е свързан с опасност и с 

възможността да бъдат калкулирани  вероятността да се случи нежеланото събитие 

и тежестта на вредата, която то е в състояние да причини. 

Подобна дефиниция по никакъв начин не показва, че рискът е една от  формите 

на трансформиране на абстрактната възможност да се случи някакво нежелано 

събитие в реална възможност. В основата на механизма на тази трансформация е 

решението на този, който поема отговорност за негативните последици, причинени  

от евентуалното случване на нежелано събитие. Това е така, защото риск е налице, 

когато при вземането на решение, евентуалната опасност може да бъде осъзната, а 

вероятността да се случи нежеланото събитие, тежестта на вредата, която то може 

да причини, както и параметрите на условията, чиито нарушаване води до 

настъпване на опасно събитие, което причинява вреди, могат да бъдат, всичките 

или поне едно от тях, могат да бъдат приведени в известност чрез измерване или 

изчисляване
1

. Следователно рискът, подобно на заплахата е една от формите на 

трансформиране на абстрактната /формална/ възможност да се случи нещо 

нежелано, вредно или фатално в реална възможност. Казано с други думи  

опасността е родово понятие, което включва две видови понятия – заплаха и риск, 

които се формират на база на критерий, дали преминаването на абстрактната 

възможност в реална възможност да се случи нежелано събитие има външен 

характер - заплаха или вътрешен /вътрешносистемен/ характер – риск [8].
 2

 

Опасността, именно в битието си на риск позволява да бъде използвана като 

инструмент за прогнозиране и контролиране на бъдещите последици от човешката 

дейност. Реалната опасност, независимо от това как се възприема - като заплаха 

или като риск, - има важно значение за оцеляването на човек, за защита на целостта 

на обекта и устойчивостта на процесите, чрез които той съществува. Опасност крият  

явления, процеси, обекти, които са в състояние при определени условия да 

навредят пряко или косвено на човека. Опасни са всички системи, които притежават 

енергия – физични, химични или биологични активни компоненти. Усещането за 

опасност, за несигурност е импулсът, който задейства защитната подсистемата – 

способността за разкриване на причините и условията за настъпване на нежелани 

събития, за опознаване хода на процеса на тяхното случване, за правилното им 

оценяване и вземане на най-точното решение за адекватна реаакциа. Актът на 

вземане на решение предполага наличие на алтернативи, на практика това е избор 

                                                 

1

 Използването на термините „измерване” и „изчисляване” и дискусионно. 

2

 Родово-видовата зависимост на опасността със заплахата и риска се разкрива и когато се приема, 

че „наличието на остри прояви на заплаха и риск можем вече да говорим за опасност”. 
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на предпочитан вариант, основан освен на всичко друго и на разкриване и оценка на 

опасностите и на способността те да бъдат своевременно доловени, случването на 

нежелани събития да бъде предотвратено, а ако те са неизбежни /природни 

явления/ - последиците да бъдат ограничени до минимум и неутрализирани. 
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