
ЩО Е ДЕЙДВУД НА КОРАБ И ОЩЕ НЕЩО ЗА „ТРЪБА НА 

СТИВЪН”, „ПРЕДНИЦА НА СТИВЪН”, „ЗАДНИЦА НА СТИВЪН”, 

„ТРЪБА НА СТЕФАН” И ДРУГИ ПРЕВОДАЧЕСКИ ХРУМКИ 

 При издирването на сведения за библиографията по български морски 

език, която подготвям от години, в българския форум „Modelistika” попаднах 

на понятийно-терминологичен спор на тема „дейдвуд” [1]. Той е започнат от 

участник с псевдоним АРР, който въз основа на немски източници отначало 

категорично твърди: „това просто е тръба на Стивън (подч., И.А.). Толкова 

ли е трудно да се проумее; или се нуждаете от помощ?” [2]. Е, за мой срам, не 

го проумявам.  

За да разберете интереса ми към този преводачески въпрос, позволявам 

си да съобщя кратки автобиографични бележки. В началото на 1968 г. 

завърших корабно машиностроене и още през март с.г. започнах работа като 

конструктор в Научноизследователския и проектно-конструкторски институт 

- Варна (НИПКИК), в отдел „Машинно- и електрообзавеждане”. Възложиха 

ми да отговарям за проектирането на корабните валопроводи и закрепването 

на главните двигатели и като конструктор (от 1971 г. – научен сътрудник) до 

април 1974 г. участвах в проектирането на 23 500-, 38 000- и 100 000-тонните 

кораби, както и на всички по-малки кораби през периода 1968–1974 г., след 

което преминах на работа в Базата за внедряване на корабни дизелови 

двигатели - Варна (БВКДД). Като научен сътрудник продължих да участвам 

пряко в проектирането на корабните валопроводи и закрепването на главните 

двигатели, но разработвах и научноизследователски теми, а първата от тях 

беше „Проучване на съвременни дейдвудни устройства на морски кораби” 

[3].  

Една от най-неприятните трудности, с които се сблъсках в първите 

месеци на работата си като млад конструктор, завършил техническо 

образование в друга страна, беше  българската корабостроителна 

терминология. А тогава тя беше наситена най-вече с русизми, гарнирани тук-

там с германизми и англицизми. Уважавам руската култура, респ. руския 

език, но от онова време съм противник на чуждиците в българския език. В 

интерес на истината обаче замърсяването на езика ни с англицизми от 

1990 г. насам е далеч-далеч по-неприятно от русизмите в периода до 1989 

г., но това е отделна тема. Споменавам терминологичния проблем през 

конструкторските си години, защото той стана причина за първата ми 

публикация (1971 г.) [4]. 



След април-май 1974 г. загърбих корабните валопроводи, защото по ред 

обстоятелства професионалните ми задължения се насочиха към други 

направления в българското корабостроене, но интересът ми към морския ни 

език остана траен. Поради това ще си позволя да споделя някои спомени 

относно спора за  що е това „дейдвуд” и трябва ли този термин да се заменя с 

недоразумения като „тръба на Стивън”, „тръба на Стефан” и т.п. Моля обаче 

да имате предвид следните уговорки: 

Първо. Спомените ми се отнасят до съвременни едновинтови и 

двувинтови кораби.  

Второ. В спор с техничари стане ли дума за чистота на езика, 

обикновено те са склонни да подозират опонента си в пуризъм и многократно 

съм установявал факта, че мнозина колеги нямат представа, че чуждите думи 

във всеки език са два вида – заемки и чуждици. Заемките са равноправни 

думи, ако и да са навлезли в езика ни от чужд език, чуждиците обаче са 

грозотии, които го замърсяват и не трябва да се използват, защото все пак 

става въпрос не само за професионално използване на понятийно-

терминологичен апарат, но в не по-малка степен и за национално достойнство 

[5].  

Трето. Думите термин и понятие не са синоними, въпреки че често 

пъти така ги използват дори в уж научни публикации. Най-общо казано, 

терминът е знаков израз на понятието. Поради това, от една страна, различни 

термини може да означават едно понятие (синонимия), но, от друга, един 

термин може да означава различни понятия (омонимия).  

Четвърто. Понятийно-терминологичният апарат се развива във времето 

и нерядко в съвременната наука и техника стари термини се използват за 

означаването на нови понятия.  

Доколкото разбрах, АРР е дългогодишен корабомоделист, към момента 

на терминологичния спор през 2011 г. работи в Германия. Седмица след 

началото на обсъждането той отсича: „Извод: понятието „дейдвуд“ има 

съвсем друго значение и е погрешно въведено в българския технически език! 

Смисълът, който влагаме в българското понятие „дейдвуд“, се съдържа в 

общоприетото (в интернационален мащаб) понятие „тръба на Стивън“. [6]. 

Това е оригиналният текст без никаква намеса от моя страна, включително в 

оцветяването. Червеният цвят ясно подсказва категоричността на извода. За 

да имате по-пълна представа за позицията на АРР, добавям и неговото 

въвеждащо обяснение в началото на обсъждането: „Това, което разбираме на 

български под това понятие (дейдвуд, И.А.), включва следните машинни 



елементи: вал, предаващ въртящия момент към винта, тръба, в която той 

лагерува, както и лагери, които осигуряват поемането на реакционните сили, 

породени от винта, и уплътнения, чрез които се изолира вътрешното 

пространство на модела от заобикалящата го среда (водата)” [7].  

Вече ми е трудно да си представя колко чертежа на корабни 

валопроводи съм изработил през периода 1968–1974 г., но все още добре 

помня, че това, което АРР нарича „дейдвуд”, описвайки включените в него 

машинни елементи, в българския технически език  е всъщност „дейдвудно 

устройство”. В устния професионален жаргон съм чувал понякога колеги да 

използват термина „дейдвуд” за означаване на понятието „дейдвудно 

устройство”, но не помня това да се е случвало в техническата документация. 

А и невъзможно е в нея да се допусне подобна езикова немарливост, защото 

техническата документация за корабния валопровод, част от който е 

дейдвудното устройство, подлежи на съгласуване от страна на 

класификационна организация. Ако това е Българският корабен регистър, в 

неговите „Правила за класификация и строеж на морски кораби” ясно се 

различават термините, респ. понятията, дейдвуд, дейдвудна тръба и 

дейдвудни лагери. 

Що се отнася до съдържанието на понятието дейдвуд, което според АРР 

било погрешно въведено в българския език, то е обяснено в известен 

български тълковен речник по морско дело така: „подводна стеснена част на 

кърмата между ахтерщевена и кила, през която преминава (подч., И.А.) 

дейдвудната тръба […]” [8, с. 91]. Това определение обаче категорично 

противоречи на немския термин Stevenrohr, преведен от АРР повече от 

злополучно като „тръба на Стивън”, вместо правилното „дейдвудна 

тръба”. Нещо повече, въпреки убедителни аргументи от страна на най-

активния участник в обсъждането OldVlad [9]–[12], към края на спора АРР 

съвсем сериозно заявява: „понятието „Stevenrohr“, „тръба на стивън“ или 

„стивънсова тръба“, чието определение, буквално преведено на български 

[…], означава „корабен вал“ и няма нищо общо с понятието „дейдвудна 

тръба“:” (червеният текст е според оригинала, И.А.) [13]. Оставям настрана 

преводаческото недоразумение да се нарича немската дума Stevenrohr „тръба 

на Стивън”, „стивънсова тръба” и т.п. производни, но твърдението, че 

Stevenrohr било „корабен вал” и „няма нищо общо с понятието 

„дейдвудна тръба”, когато адекватният превод на Stevenrohr на български 

език е тъкмо „дейдвудна тръба” и тя естествено не е „корабен вал”, сиреч не е 

въртящ се машинен елемент, е (най-деликатно изразено!) доста смущаващо 
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… Добавям и това, че в солиден немско-български политехнически речник 

терминът Stevenrohr е точно посочен като „дейдвудна тръба” [14, с. 1011]. 

 Дейдвуд на кораб - 

Морской энциклопедический справочник. Том 1 А – Н. Ленинград, 

Судостроение, 1986, с. 217 

 

Какъв е произходът на термина „дейдвуд” в българския език? 

Такова етимологично проучване не ми е известно. А и трудно би могло 

да се направи, не толкова заради изключителната трудопоглъщаемост, а най-

вече заради трудната достъпност на източниците, които трябва да се проучат. 

Само един пример. През периода 1878–1944 г. в България са издадени 35 

речника на чужди думи в българския език с над 15 000 стр., 32 френско-

български, 29 немско-български, 10 руско-български и 2 английско-български 

речника. Прегледът само на тази литература за една дума е нецелесъобразен, 

а освен това е  необходимо да се проучат специализирана морска литература 

(книги и статии) и техническа документация от период с продължителност 

десетки години…  

В учебника за Морското училище „Записки по корабостроение” от 

Александър Левков (1930 г.), по въпроса за дейдвудната тръба и дейдвуда на 

стр. 17 е написано само: „При кораби с едно витло, валът минава през 

съответното отверстие в кърмовия опор; при двувитлови кораби за 

поддържане на краищата на валовете служат кронщайни” (спазен е 

оригиналният правопис). Нищо повече. Най-ранният български източник, 

който ми е известен за термина дейдвудна тръба, е от 1938 г.: „Коридорният 

вал се съединява с изходния (дейдвудния), който минава през изходната 



(дейдвудната) тръба” [15, с. 118]. Авторът на този текст Койчо Георгиев е 

изтъкнат дългогодишен преподавател на Морското училище, завършва 

Морското инженерно училище на император Николай I в Кронщат, Русия, 

през 1915 г. [16, с. 62]. Макар да е руски възпитаник, той предпочита 

българското слово. Във връзка с използвания от него термин си спомням, че 

видният български главен конструктор на кораби инж. Живко Тодоров, който 

е завършил Немското висше техническо училище в Бърно (1939 г.), 

предпочиташе термина „валоизходно устройство”.  

Според задълбочено съвременно изследване на чуждестранната 

подготовка на българския флотски офицерски корпус до 1944 г., „обучението 

на морски кадри зад граница до началото на Първата световна война се 

доминира от обучението в Русия” [16, с. 248]. Това, наред с ползваната 

българска морска литература от 50-те и 60-те години на миналия век, ми дава 

основание да подкрепя предположението на участника в спора за произхода 

на термина „дейдвуд” OldVlad, според когото той навлиза в българския под 

влияние на руския език [10], [12]. Съветска морска енциклопедия от 1986 г. 

съобщава, че този термин описва две понятия: „1. Подв. часть  корм. и нос. 

заострений судна в месте сопряжения киля с ахтерштевнем и форштевнем. На 

одновинтовых судах внутри кормового Д. размещается дейдвудное 

устройство. 2. Брусья, к-рыми на деревянном судне плотно заполняют 

пространство между штевням и килем, чтобы в труднодоступном для осмотра 

месте не скапливалась вода” [17, с. 216-217]. 

Второто понятие очевидно подсказва, че терминът „дейдвуд” навлиза в 

руския език най-напред по време на ветроходния флот, когато се строят 

дървени корпуси (преди средата на XIX в.). Навлязло е от английски език, 

докато през същия период в немското корабостроене използват термините 

Totholz, Füllhӧlzer и Aufklotzung [18, с. 203]. Буквалният превод на български 

на първия от тях наистина означава „мъртво дърво”, какъвто е и преводът на 

английския термин „deadwood”, но това не е основание днес да се твърди, че, 

видите ли, преди години този термин бил погрешно въведен в българския 

език. Инициаторът на спора относно достоверността на заемката дейдвуд в 

съвременния български език просто не отчита два факта: 

Първо. С един термин може да се означават повече от едно понятия. 

Поне от трийсетте години на миналия век в България с този термин означават 

понятие за район от корпуса на кораба, в който монтират дейдвудната 

тръба, наричана от германците предимно Stevenrohr, но те имат за нея най-
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малко още четири термина – Schraubenrohr, Sternrohr [19, с. 403], Wellenrohr и 

Sternbuchse [20, с. 194]. 

Второ. Нерядко в техническия език термин от един етап на развитие на 

техниката се използва в следващ етап за означаване на ново понятие. 

Например: а) В края на XVIII и началото на XIX в. терминът „телеграф” е 

въведен във Франция за означаването на понятие за вид оптически телеграф, 

известен понастоящем като семафор. В наши дни в България обаче дори в 

научна литература с термина „телеграф” означават само понятие за 

електрически телеграф, вследствие на което се допускат съществени грешки 

при изследването и популяризирането на развитието на телеграфните връзки 

[21]; б) В края на XIX и първите години на XX в. в България с термина 

„камион” означават само понятието „конска платформа”, докато по-късно той  

се използва само за понятие за „Голяма моторна кола за товарни превози” [22, 

с. 67]; в) Към 1893 г., когато в България започват да навлизат 

ветродвигателите за добив на електроенергия, те са наричани „ветрена 

воденица”;  г) В наши дни Параходство БМФ не експлоатира единствено 

параходи, както е правил неговият предшественик Българското търговско 

параходно дружество до средата на ХХ в., а изключително моторни кораби. 

По силата на логиката за тъй наречения грешен дейдвуд  трябва ли сега да 

измайсториме термина Моторство БМФ?? И т.н., и т.н. … 

 
Чертеж на дървен корпус с означение на кърмовия дейдвуд - 

https://4.bp.blogspot.com/-

l6nTlH2OZ7Q/V_k6zn6wAwI/AAAAAAAAAtE/fCqGle4_Bf0h5jGN7c65E9CtqOGm

ZQl2QCEw/s1600/stern_keel_stem.jpg 
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 Кърма на дървен корпус с 

дейдвуд - https://4.bp.blogspot.com/-

ptwc1746iSs/WBIhJ3hNwMI/AAAAAAAAAu4/7UzMSqdcNe45yUd0YNPSdvvofrXy

6iW7gCEw/s1600/00-0011.jpg 

 

Има ли „вихри на Кармански” 

За краткост няма да навлизам в очевадния факт, че в немския език 

терминът Stevenrohr не означава „тръба на Стивън”, т.к. не съществува 

лицето Стивън, което да е изобретило (внедрило) въпросната тръба в 

корабостроенето. Само накратко отбелязвам още един крайно несполучлив 

(да не казвам – грешен) превод на друг термин, използван в спора за що е 

това дейдвуд. Обяснявайки предназначението на „мъртвото дърво”, АРР 

споменава като допълнителен аргумент „мъртвата вода” и как „Следващите 

други ефекти, породени от спада на налягането, са известни като „вихри на 

Кармански” [6]. Потърсих в интернет допълнителна информация за тези 

загадъчни вихри, но се появи само един линк – този към нашенското 

обсъждане на тема „дейдвуд” [20]… В това няма нищо чудно, защото 

откривател Кармански не съществува комай не само в областта на 

хидродинамиката.  Известно е обаче друго. През 1911 г. американският физик 

от унгарски произход Теодор фон Карман описва въпросното явление, а 

неговото фамилно име се изписва на немски език така Kármán [23]. Това 

означава, че точният превод на гореспоменатите „други ефекти” от немски на 

български език би трябвало да е „вихри на Карман”. Тъй като с този превод 

също не открих заглавия в интернет, потърсих отново сведения с широко 

известния немски термин Kármánsche Wirbelstraße [24], сиреч „Карманова 

вихрова улица”. Този термин се оказа известен в българската научна 

литература [25, с. 215], но наред с него битува голямо терминологично 

разнообразие за едно и също понятие:  „вихрови улици на Карман” [26], 

https://4.bp.blogspot.com/-ptwc1746iSs/WBIhJ3hNwMI/AAAAAAAAAu4/7UzMSqdcNe45yUd0YNPSdvvofrXy6iW7gCEw/s1600/00-0011.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ptwc1746iSs/WBIhJ3hNwMI/AAAAAAAAAu4/7UzMSqdcNe45yUd0YNPSdvvofrXy6iW7gCEw/s1600/00-0011.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ptwc1746iSs/WBIhJ3hNwMI/AAAAAAAAAu4/7UzMSqdcNe45yUd0YNPSdvvofrXy6iW7gCEw/s1600/00-0011.jpg


„Карманов вихров път” [27, с. 188], „Вихров път на Карман” [28, с. 26], 

„вихрова пътека на Карман” [29, с. 28]  „вихрова пътечка на Карман” [30]. 

Подобна синонимия (6 термина за едно понятие, без да се брои случаят с 

Кар[а]мански) е крайно нежелателно явления при  информационно търсене, 

но  това е друга тема. 

 Вихров път на Карман 

- http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10256/366_read-

18224/#/gallery/23388 

 

За произхода на термина „бакаут” 

В споменатия в началото понятийно-терминологичен спор за 

„дейдвуда” участникът Иво Горанов изказва предположението, че това 

понятие се появява в българския език, когато „основно се е използвало бакаут 

в тръбата, през която излиза изходящият вал за лагеруването на последния. 

Впоследствие се появила „Симплекс“ системата, както и замяната на бакаута 

със синтетики” [31]. По принцип това е вярно предположение, но е интересно 

бакаутът кога за пръв път е внедрен в дейдвудните лагери и особено – какъв е 

произходът на термина. 

Според български академичен речник бакаут произхожда от 

нидерландската дума pokhout, но навлиза в българския през руския език [32, 

с. 119]. Pokhout e сложен термин, съставен от думите pokken – едра шарка 

(вариола) и hout – дърво. Името произхожда от употребата на отвара от това 

дърво за лечението на сифилис, наричан по Колумбово време „испанска 

шарка” [33]. Ако приложим същия преводачески подход, с който терминът 

„дейдвуд” е обявен за грешно въведен в българския език, защото той 

всъщност означавал понятието „мъртво дърво”, би трябвало да обявим 

бакаута също за преводаческа грешка, защото той пък е 

„противосифилистично дърво”. Но заемката бакаут си е съвсем на място в 

https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10256/366_read-18224/#/gallery/23388
https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10256/366_read-18224/#/gallery/23388


българския език. Няма да навлизам в разнообразните му наименования в 

дендрологията, но предлагам кратки сведения за появяването на бакаутовите 

лагери в корабостроенето. 

Историята на дейдвудните устройства до средата на XIX в. е 

изключително слабо проучена и досега не съм открил нито една публикация 

на тази тема. Известно е обаче, че през 1854 г. английският инженер Джон 

Пен (1805–1878 г.) получава английски патент № 2114 за дейдвудни лагери 

със сегменти от бакаут или друго твърдо дърво и водно мазане [34, с. 28]. 

Един от първите кораби с такова лагеруване на гребния вал  е английският 

параход „Himalaya”, който влиза в експлоатация през 1854 г. [35], [36, с. 149]. 

Интересен е фактът, че през периода май 1854 - май 1855 г. този параход се 

използва като военен транспорт в района на Черно море, включително до 

Варна (по време на Кримската война) [37, с. 85 и 437]. 

 Джон Пен (1805–1878 г.) – английски 

инженер, изобретател на бакаутовите дейдвудни лагери (1854 г.) - 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Penn_(engineer)#/media/File:John_Penn.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Penn_(engineer)#/media/File:John_Penn.jpg


 Английският параход 

„Himalaya” - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/HMS_Himalaya.jpg/

1280px-HMS_Himalaya.jpg 
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