ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА “СИКЕР”
Иво БРАТАНОВ
Между думите, употребявани в Библията, чието значение не е
задоволително обяснено, е съществителното име сикер. Тъй като тази дума
е преминала и в нашия книжовен език, изясняването на нейния произход и
значение е свързано не само с разбирането на свещените текстове, но и с
лексикологията на българския книжовен език. Особено важни в това
отношение са следните два факта.
1. В съвременния български книжовен език думата сикер се
използува като съществително име от мъжки или от женски род.
Познаването на етимологията и историята на това съществително име е
необходимо, за да стане ясно коя от двете форми трябва да бъде
предпочетена.
2. Въпросите на еврейската филология не са добре разработени в
нашата научна езиковедска книжнина1. В съвременния български
книжовен език обаче се употребяват десетки еврейски думи2, чийто
произход и значение трябва да бъдат изяснени, за да се осветлят връзките
между еврейския и нашия език. Сред тези думи е и съществителното име
сикер.
То се среща “на много места”3 в Библията. Ето случаите на неговата
употреба в новобългарския синодален превод на Свещ. Писание4: “и съ тия
пари накупи всичко, що ти душа пожелае, волове, овци, вино, сикеръ и
всичко, що ти душа пожелае” (Втор. 14: 26), “вино и сикеръ не пихте”
(Втор. 29: 6), ”не пий вино и сикеръ” (Съд. 13: 4), “не пий вино и сикеръ”
(Съд. 13: 7), “нека не пие вино и сикеръ” (Съд. 13: 14), “и вино и сикеръ
нýма да пие” (1 Царств. 1: 11), “вино и сикеръ не съмъ пила” (1 Царств. 1:
15), “Виното е присмýхулко, сикерътъ – размирникъ” (Притч. 20: 1), “Не е
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за царе, Лемуиле, не е за царе вино да пиятъ, нито за князе – сикеръ”
(Притч. 31: 4), “Дайте сикеръ на загинващия и вино на огорчения по душа”
(Притч. 31: 6), “Горко на ония, които отъ ранно утро дирятъ сикеръ и до
късна вечеръ се разпалятъ съ вино” (Ис. 5: 11), “не пиятъ вече вино съ
пýсни; горчивъ е сикерътъ за ония, които го пиятъ” (Ис. 24: 9), ”Но и тия
се клатушкатъ отъ вино и побъркватъ п©тя си отъ сикеръ: свещеникъ и
пророкъ се спъватъ отъ силни пития; побýдени с© отъ вино, обезумýли отъ
сикеръ” (Ис. 28: 7), “тý с© пияни, ала не отъ вино, – политатъ, ала не отъ
сикеръ” (Ис. 29: 9), “ще доставя вино, и ще се напиемъ съ сикеръ” (Ис. 56:
12), “ще ти проповýдвамъ за вино и сикеръ” (Мих. 2: 11), “нýма да пие
вино и сикеръ” (Лук. 1: 15).
В речниците няма единно и общоприето обяснение на значението на
думата сикер, срв. например “хмельной напиток” (Фасмер, 1987, с. 620),
“питие отъ хмелъ, вино отъ овощия” (Войновъ, 1943, с. 737, кол. 2), “вид
пиво у древните” (Младенов, 1992, с. 377), “вид питие от овощия, сикера”
(Милев - Михайлов, 1956, с. 278, кол. 2), “хлебное или фруктовое вино”
(Дворецкий, 1958, с. 1473, кол. 2), “пьянящий напиток” (Дворецкий, 1976, с.
928, кол. 1), “вид питие” (Милев – Братков – Николов, 1958, с. 566, кол. 2),
“вид спиртно питие” (Милев – Братков – Николов, 1970, с. 661, кол. 1;
същото определение се намира във Филипова-Байрова, 1982, с. 777, кол. 1
и в Енциклопедичен речник, с. 907, кол. 2), “вид питие у евреите” (Войнов –
Милев, 1980, с. 657, кол. 2), “спиртно, опиващо питие (не от грозде);
палмово вино” (Бончев, 1995, с. 200, кол. 2), “алкохолна напитка”
(Иванова-Мирчева – Давидов, 2001, с. 381).
В различни речници по различен начин е обяснен и произходът на
съществителното име сикер – като еврейски (например в Дворецкий, 1958,
с. 1473, кол. 2; Дворецкий, 1976, с. 928, кол. 1; Бончев, 1995, с. 200, кол. 2;
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Милев – Братков – Николов, 1958, с. 566, кол. 2; Милев – Братков –
Николов, 1970, с. 661, кол. 1; Филипова-Байрова, 1982, с. 777, кол. 1;
Енциклопедичен речник, с. 907, кол. 2), като арамейски (Войновъ, 1943, с.
737, кол. 2) и “от изт. ез...” (Младенов, 1992, с. 377).
В някои речници на съвременния български език и в изследвания по
българска лексикология съществителното име сикер не е посочено (вж.
например Геров, V; Геров, Допълнение; Речник на съвременния български
книжовен език, III; Андрейчин, 2001; Речник на редки, остарели и
диалектни думи; Филипова-Байрова, 1969; Армянов).
В богословската книжнина също така не съществува общоприето
обяснение на значението на съществителното име сикер. “Равинитý го
оеднаквяватъ съ египетска или мидийска бира отъ ечемикъ или жито,
други пъкъ го считали ябълчно вино или пъкъ за такова, приготовлявано
отъ медъ. Известно било и виното отъ фурми. Въобще подъ сикера трýбва
да се разбира опиващи силни питиета, приготовявани не отъ грозде.”
(Марковски, 1929, с. 125) В други трудове се посочва, че сикер е “ракия
отъ фурми и други плодове, или изобщо всýки силенъ, опиващъ напитъкъ
– не отъ грозде” (Попов, 1991, с. 74). Други дават следните сведения:
“Сикер се споменава на много места (срв. Втор. 29: 6; Съд. 13: 4). Има
различни обяснения за тази напитка. Смята се, че наименованието се
използува за означаване на: бира, мидийска или египетска (според
равините), ябълково вино или медено вино. От самото име (šakar –
напивам се; пиян съм) става ясно, че сикерът е силно упойващо питие (срв.
синонимната употреба на сикер вместо вино, Числ. 28: 7, 14 и Изх. 29: 40).
Имало е и вино от фурми.” (Шиваров, 1992, с. 135) В един по-нов
протестантски коментар на Новия Завет се посочва във връзка с Лук. 1: 15,
че сикер е спиртно питие, което се прави от плодовете на другите
растения, а не от плода на лозата (вж. Макдоналд, 1993, с. 259, кол. 2).
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Неяснотата на значението на съществителното име сикер оказва
влияние и върху различните преводи на Библията. Например σίκερα в Лук.
1: 15 се превежда на английски език със словосъчетанието strong drink, във
френския икуменически превод – със словосъчетанието boisson fermentée, а
в ревизирания протестантски превод на Новия Завет на български език –
със словосъчетанието спиртно питие.
Съществителното име сикер е от еврейски произход (евр. )שׁכר. То е
употребено още в онези части на Ветхия Завет, които са написани на иврит
(вж. напр.  וּביּין וּבשּׁכרвъв Втор. 14: 26 и  ויין ושׁכר לא שׁתיתיв 1 Царств. 1: 15).
Обяснението, че тази дума е от арамейски произход, е невярно.
Трудността при определянето на значението на думата сикер се
обуславя от отсъствието на по-конкретни данни за неговото приготвяне,
“понеже ник©де не е казано, отъ какво се е приготовлявало това питие”
(Марковски, 1929, с. 125). От друга страна, думата сикер е сродна с глагола
пия, опивам се (евр. שׁכר, вж. например  מן־היּין ויּשׁכּרв Бит. 9: 21 и ושׁעוּ שׁכרוּ
 ולא־יין נעוּ ולא שׁכרв Ис. 29: 9). Фактът, че двете думи са сродни, е твърде
важен за правилното определяне на значението на съществителното име
сикер. Както е известно, в иврит коренът на думата най-често се състои от
три съгласни и той е носител на нейното основно лексикално значение.
Обстоятелството, че съществителното име сикер е сродно с глагола опивам
се, доказва, че сикер е силно упойваща алкохолна напитка.
Съставът и начинът на произвеждане на сикера не могат да бъдат
точно определени, но е очевидно, че тази напитка се различава от виното.
В библейските текстове се прави разлика между думите ( שׁכרсикер) и יין
(вино; съществителното име вино е многократно засвидетелствано във
Ветхия Завет, вж. напр. Бит. 9: 21; 14: 18; 19: 32, 33, 34, 35; Числ. 6: 3, 20).
Има обаче и случаи, в които тези две думи се употребяват като синоними5,
вж. напр.  ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שׁכר ליהוֹהи „и къмъ нея да
има възлияние четвърть инъ за едното шиле; на свето мýсто извършвай съ
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вино възлияние Господу” (Числ. 28: 7). В нашия синодален превод на
Библията думата  שׁכרсе предава не само със съществителното име сикер,
но и със словосъчетанието силни пития, срв. ( ײן ושׁכר אל־תשתЛев. 10: 9) и
“вино и силни пития да не пиешъ“.
И така, питието сикер се различава от виното и освен това е силно
алкохолно питие.
Съществителното име сикер е преминало и в гръцкия език, където е
nomen indeclinabile (грц. σίκερα и σικέρα, вж. Дворецкий, 1958, с. 1473, кол.
2, където се посочва, че то се среща в Новия Завет). Употребено е в Лук. 1:
15, вж. κα√ ο⇐νον κα√ σ∏κερα ο⎛ μℑ π∏®, лат. et vinum, et siceram non bibet.
То е заето и в латинския език (лат. sicera). Среща се във Вулгата и в
текстове на църковните автори (Дворецкий, 1976, с. 928, кол. 1).
В старобългарския и в църковнославянския език думата сикер е заета
чрез преводите на Свещ. Писание. В тези езици тя се употребява като
съществително име от мъжки и от женски род (за употребата в
старобългарския език вж. ñèêåðà и ñèêåðú, срв. Иванова-Мирчева – Давидов,
2001, с. 381; в църковнославянския превод на Библията формата за мъжки
род е засвидетелствувана например в Лев. 10: 9, Втор. 29: 6, Съд. 13: 4, 7,
14 и Лук. 1: 15, а формата за женски род – във Втор. 14: 26)6.
По-горе бе изтъкнато, че съществителното име сикер в нашия език се
използва като дума от мъжки или от женски род. В новобългарския
синодален превод на Библията то се употребява само в мъжки род. В
речниците обаче същата дума е посочена като съществително име от
женски род (вж. Младенов, 1992, с. 377; Милев – Братков – Николов, 1958,
с. 566, кол. 2; Милев – Братков – Николов, 1970, с. 661, кол. 1; ФилиповаБайрова, 1982, с. 777, кол. 1; Енциклопедичен речник, с. 907, кол. 2).
Формата за женски род очевидно се дължи на гръцкото езиково
посредничество при заемането на думата. Редно е да бъде предпочетена
формата сикер, защото тя по-добре съответства на фонетичния облик на
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изходната еврейска форма и освен това е нормализирана в новобългарския
синодален превод на Библията.
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