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ПО СЛЕДИТЕ НА БАЛКАНСКАТА 
ПРЕДСТАВА ЗА ВРЕМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Текстовете в това издание очертават разнообразни аспекти от представата за 
концепта „време” като една от най-характерните особености на регионалната балканска 
култура. Интерпретирайки идеите на Ем. Бенвенист за „лингвистично време” и за 
„хронологическо време”, те търсят езиковите изражения на времето и многопосочните 
му исторически проявления. Тези схващания открояват фрагменти от манталитета на 
хомо балканикус и многосъставните „картини на света” на балканските народи и 
култури. Замисълът на изданието е ориентиран към прилагането на съвременни научно-
изследователски подходи, привличането на неизвестни или – малко известни факти, 
което води до обогатяването на сегашното познание, а също така и - до преосмисляне 
на явления и събития от миналото и настоящето на балканския свят. Важен момент в 
цялостната философия на този сборник е включването му в потенциален задочен дебат 
с негативните конотации на все още популярни понятия като „балканизъм”  и 
„ориентализъм”.

Главните цели на отделните изследвания са ориентирани към очертаването на 
спецификата на балканското като продукт на продължително историческо развитие и 
на междукултурно взаимодействие. Търсят се различни модуси и топоси на 
балканските представи за време, откривани в сферата на езика, литературата, 
историята, историческата памет, традиционната и съвременната култура. Важен техен 
акцент е открояването на историческата динамика на представите за време, както и -
начините за тяхното обозначаване и структуриране при различни социални и етнически 
общности. Ето защо в част от разработките е предпочетен диахронният подход и те се 
насочват към анализ на  явления от миналото, а други – към случващото се в момента. 
По този начин историческата битийност на балканската представа за време се осмисля 
като фактология и събитийност, в плана на индивидуалния и на груповия човешки 
опит. При това, струва ми се, особено резултативен  е сравнително-съпоставителният 
подход в някои от статиите. Също така, до интересни наблюдения и заключения 
довежда прилагането на различни гледни точки към изследвания обект: на външния 
наблюдател (не-балканския човек) към Балканите и на балканските изследователи към 
собствената им култура. 

За калейдоскопичния характер на изданието допринася и обстоятелството, че 
към него са привлечени изследователи с различен професионален опит (студенти, 
преподаватели, докторанти, научни работници) с различна специализация (езиковеди, 
културолози, литературоведи, историци, фолклористи, етнолози), от различни 
институции и от различни държави (България, Унгария, Русия, Азербайджан). 
Независимо от различието в предпочетените теми, в техните акценти, приложените 
изследователски методи и следваните научни авторитети, убедена съм, че с техните 
съвместни усилия, сложният и противоречив свят на Балканите ще стане още по-
разбираем и още по-достъпен.

ВЕНЕТА ЯНКОВА
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TIME AND DATING OF SOME OTTOMAN TURKISH SOURCES
associate professor Katerina Venedikova

       
Abstract: The author explores the theme of time and dating of three types of written sources, created in 

the Balkans, or related to them - manuscripts, documents and epigraphic monuments. She examines the ways and 
means by which time was measured in the different types of Ottoman Turkish written sources. 
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[3a] te tücc r ndan ez cümle Anastas bendesi 
[3b] Yapd (yapt) bir dilke  bin  kim sarf idüb dürr-i fer d [.] 
[3c] umnu mi‘m r si klm  ‘ lem içre bir (hakk ?) sum  (süm )
[4a] Sad hez r tahs n iderler (ederler) umnuda güftü in d
[4b] ak idüb h me deh nn açd Rasim (R sim) [,] söyledi 
[4c] ki msra‘[i] cevher  [,] tam dü di (dü tü) t r h-i ber güz d [.] 
[5a] Virdi her etr fa revnakbah  bu k rg r nev bin

       [5b] Kld pek ra‘n  [,] Anastas yapd(t) bir ma aza ced d [. 
[5c] Ketebehu al-fak r Hüseyin Rü di Bad liz de [.] S[ene 1]266 [= 17 XI 1849, 

Cumartesi – 6  1850, Ç r amba.] 
. 5  1246 = 22 V  1830,  – 12. 

V . 1831, . [1]266 [ . = 17  [1]849,  – 6  [1]850, .
.  “  1266” = 1850. 

[3a]  ( )

  [3 ]  ( )  [,] 
 ( )  [.] 

[3 ]  ( )
( )  ( )  [,]
  [4a]  ( )  ( )
[.]

[4 ]
[4 ]  [,]  [,] 

 [:] 
  [5a]  [.] 

[5 ]  [ ]  [,] 
( , )[.]
  [5 ]  [ ]  [.] 1266 [= 17 XI 
1849,  – 6  1850, .]

.
3 , 3 , 4 , 4 , 4 .  “ ” . 5 .  sum . 3

 ` , `  [1976: 375]. 
. 4  4 , ,

, . . ,
:

[5a] Virdi her etr fa revnakbah  bu k rg r nev bin
[5b] Kld pek ra‘n  Anastas yapd(t) bir ma aza ced d [.] 

. . .
.  (

 ` `, . 4 )
. 5  “ ”: Virdi: (  10 + 

 10 =) 20 + her (0) + etr fa:  80 + revnak: (  50 +  100 =) 150 + bah : (  2 + 
600 +  300 =) 902 + bu: ( ) 2 + k rg r: (  )10 + nev: ( ) 50 + bin : (  2 +  50 =) 
52.

20 + 80 + 150 + 902 + 2 + 10 + 50 + 52 = 1266
. 5

1266 . . (17. XI. 1849,  – 6. . 1850, ) – ,
. 5 . .
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. 5 : “  [ ]
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ВРЕМЕТО КАТО КАТЕГОРИЯ НА ТУРСКИЯ ГЛАГОЛ 
В ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ КРАЯ НА ХІХ И ПЪРВАТА 
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TENSE AS A GRAMMATICAL CATEGORY OF THE VERB IN THE TURKISH LANGUAGE IN 
PUBLICATIONS, WRITTEN IN BULGARIAN LANGUAGE FROM THE LATE XIXth TO THE 

MIDDLE OF THE XXth CENTURY

Head Assit. Dr. Meryem Salim
Sibel Dzhenap – student

Abstract: The present article makes a short review of the grammatical category tense of the verb in the 
Turkish language in publications, written in Bulgarian language from the late XIXth  to the middle of the XXth 
century. This period is also associated with the transition from Ottoman language to the gradually emerging
official Turkish. Some Bulgarian writers and scholars kept on looking for the ways of studying Ottoman and 
Turkish language. They compiled and published a number of grammars, reference books and dictionaries. 
Turkish verb and its tense take place in all Bulgarian grammars. In the reviewed books authors present verb 
tenses, forms, functions and meanings with example conjugations.

Key words: Turkish, Ottoman Turkish, verb, conjugation, tense

В тюркските езици, в това число и в турския, глаголът като част на речта е развил 
най-голямо многообразие от значения, форми и нюанси, които имат морфологичен 
израз. При дефиницията на глагола всички специалисти по турски език посочват като 
първи и основен негов признак, неговото значение като дума, показваща действие или 
състояние [Вж. Ергин 1967: 266; Бангуоглу 1990: 408; Кононов 1956: 190; Коркмаз 
2003: 527]. Глаголите, както съществителните, прилагателните, числителните и 
местоименията имат граматическо и лексикално значение. Без да се променя 
лексикалното значение, чрез промяна на окончанията или наставките може да се 
променя формата на даден глагол и с това да се дава допълнителна информация за 
лицето, което върши действието, за времето, когато се извършва то, за отношението на 
говорещото лице към реалността на действието и др. Чрез промяна на глаголната 
форма, следователно, могат да се изразяват различни граматически значения и 
категории. Броят и характерът на граматическите категории при глаголите не е еднакъв 
за всички езици. Както вече бе отбелязано, турският език се отличава с богатство и 
разнообразие от граматически значения и категории на своята глаголна система. 
Граматическата категория време означава положението на глаголното действие във 
времето, в което говорещият възприема и представя действието спрямо момента на 
говоренето. Времето е функция на протичането като цялостен процес на извършване на 
действието, на осъществяване в определени хронологични рамки и последователност. 
Всички действия, за които става дума в конкретно езиково общуване, се съотнасят към 
момента на говоренето. Според това глаголните действия (състояния) могат да се 
разпределят в три основни групи: едни, които се извършват едновременно с момента на 
говоренето; други, които са се извършили преди момента на говоренето; и трети, които 
ще се вършат след момента на говоренето. Изхождайки от тази основна ориентация, 

при определяне на времето на глаголното действие се приемат и три основни глаголни 
времена: сегашно време (şimdiki zaman), минало време (geçmiş zaman) и бъдеще време
(gelecek zaman).

Турският език принадлежи към онези езици, при които системата на глаголните 
времена е много богата. Така например сегашно и минало време представляват особени 
общородови понятия, всяко от което включва в себе си отделни видове: действието, 
осъществяващо се в сегашно време има три форми за изразяване; действията, 
извършващи се, или са извършени в миналото, се изразяват с помощта на няколко 
глаголни форми [Кононов 1956: 221-223]. 

В съвременната турска граматична литература понятието време на глагола се 
свързва с изявителното наклонение, което всъщност намира израз във формите на 
сегашно, минало и бъдеще време. Според З. Коркмаз, формите или времената на 
изявителното наклонение в турския език притежават качеството да съобщават, да 
изразяват под формата на съждение извършеното, извършващото се, или предстоящото 
да се извърши действие. Те обхващат всички преходни, непреходни, положителни и 
отрицателни глаголни корени и основи. Афиксите, с които се образуват изявителните 
наклонения (bildirme kipleri) съдържат в себе си едновременно както модални 
признаци, така и темпорални. Тези наклонения (формите или времената на 
изявителното наклонение) в турския език включват основно пет времена: сегашно 
време (şimdiki zaman), сегашно-бъдеще време (geniş zaman), минало свършено време 
(görülen geçmiş zaman), минало несвидетелско време (duyulan geçmiş zaman) и бъдеще 
време (gelecek zaman) [Коркмаз 2003: 583-584].

Граматическата категория време на глагола в различните езици има различен 
състав и организация, тъй като представлява съвкупност от езикови морфологични 
средства. Граматическата структура на категорията време на глагола се характеризира 
със съединяване на коренни и афиксални морфеми. В турския език личните форми на 
всички времена се образуват по схемата: основа на глагола + афикс за време + 
показател за лице/число.

Глаголът и неговите форми, както и категорията време в турския език са 
изследвани и особеностите са отразени в много съвременни издания по турска 
лингвистика. Известни турски и чужди езиковеди години наред полагат големи усилия 
при пълното описание и разкриването на особеностите на специфичните за турския 
език граматически категории на глагола.

Настоящата статия представлява опит за разглеждане на категорията време не в 
съвременната турска граматична литература, а в турските граматики и учебници по 
турски език, написани на български език и издадени в края на ХІХ и първата половина 
на ХХ век. В разработката се цели да се представят вижданията на българските 
турколози за времената на глагола от групата на изявителното наклонение и да се 
установи мястото им в богатата интерпретация за формите и категорията време на 
глагола в турския език.  Изборът на тези източници от споменатия период е провокиран 
от факта, че все повече изследвания са насочени към образуването и семантиката на 
формите на времената на глагола в съвременния турски език, а през ХІХ век 
състоянието на турския език като книжовен и като обществена практика все още не 
може да претендира за утвърдена граматическа нормативност. Факт е, че в през този 
период се извършва преходът от османски език1 към постепенно оформящия се 

1 В резултат на твърде продължителен и своеобразен социолингвистичен процес, започнал в периода на 
формирането на турската държавност, при условията на социална диференциация и под влияние на ред 
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при определяне на времето на глаголното действие се приемат и три основни глаголни 
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официален турски език, изграден върху реалната езикова практика, предимно с оглед 
на истанбулското наречие. В процеса на формирането на тази норма играят роля и 
диалектите на Румелия, а диалектите от Анадола остават малко в сянка, тъй като през 
ХІХ в. пътищата за връзка между Европа и Империята минават през Балканите.

Трудовете по турски език на българските автори от споменатия период имат чисто 
практическа насоченост. До Освобождението и няколко десетилетия след това 
османотурският като език на официалната власт заема значително място в 
комуникативното пространство на българския етнос. Изучаването и владеенето на 
османотурски език през вековете на османското владичество е резултат от една 
практическа необходимост от общуване, от една непринудителна битова комуникация 
между българи и турско население, както и между българи и административно 
управление. 

Редица български османисти, езиковеди и изследователи обръщат внимание на 
този факт и в стремежа си да намерят начини за изучаване на официалния и сложен 
имперски език, започват сами да си изготвят граматики, помагала, речници и 
справочници, които съчетават в себе си теоретичните и практическите особености на 
езика.2

В предговора на първата част на своята „Османска граматика” (1906) П. Сарафов 
споменава издадените преди половин век учебници по турски език на Й. Груев (1864) и 
Н. Марков (1870). Към тях заслужава да се добавят имената и на авторите Ив. П. 
Чорапчиев (1864), А. Димитров (1895), С. Стършенов (1933), Б. Мавров (1930) и 
известният турколог Г. Гълъбов (1949), които съставят своите трудове до към средата 
на миналия век.

Всички тези публикации представляват ценен извор за историята и развитието 
на турския език във всички негови равнища и дават възможност да се проследят и 
определят езиковите особености и тенденциите на развитие. Тъй като анализите в 
настоящата разработка са ориентирани преди всичко към набелязване на особеностите 

политически, икономически, религиозни, културни и други екстралингвистични фактори, се извършва 
рязка социална стратификация на турския език, която довежда до образуването на социално обусловени  
функционални стилове. Този процес, имащ аналогии в редица европейски езици през епохата на 
феодализма, довежда до образуването на “висок литературен стил”, който се формира на базата на 
конгломерат от арабски и персийски езици, а също на собствено турски лексически и граматически 
елементи. Като основна норма на литературния турски език, този стил обслужва твърде тесен социален 
кръг – султанския двор, висшите слоеве на феодалното общество и духовенството. Възникнал като 
писмена норма и отъждествяван традиционно с термина “османски език” Lisan-ı Osmani въпросният стил 
се използва като официален държавен език. Той се използва в художествената литература и наука, 
концентрирани през феодалната епоха при султанския двор и в резиденциите на едрите феодали и 
духовенство. Елитарността на “високия” стил и неговото ограничено разпространение обуславят 
съществуването на другия вариант на литературния стил на турския език, по-малко наситен с 
чуждоезични заимствания и опиращ се на народния език (ТРС 1977: 5–7). през цялото историческо 
развитие на книжовния турски език се употребяват и двата стила на турския език: османски стил (език на 
султана, управляващите в османската държава и дворцовата литература) и народен стил (опиращият се 
на общоговоримия народен турски език).
2 За целите на обучението по  османотурски език в България през 1856 г. Стефан Вълков издава “Турский 
буквар за българските юноши...” с пояснения на български език. Като подчертава потребността и 
срещаните затруднения при изучаването на турския (османския) език, авторът отбелязва, че букварът е 
народен и предлага лесен начин за усвояване на езика [Цариградски вестник, г. 5, бр. 212]. Издават се 
също букварите на Й. Груев (1864 г., 1867 г., 1873 г. ) и на Ив. Чорапчиев (1864 г., 1866 г.). През този 
период излиза и единственият отпечатан в скромния обем от 94 страници Турско-български речник от П. 
Радов (1851), “който е пръв опит за научно отношение на един български възрожденец към турския език” 
[Николова 2004: 173].

на глаголните времена в избраните трудове, същите ще бъдат разгледани с оглед на 
терминологията, образуването и семантиката на времената от групата на изявителното 
наклонение в турския език.

Преди да се премине към разглеждане на глаголните времена, е необходимо да се 
обърне внимание на понятията и термините време и наклонение в избраните издания. 
На пръв поглед прави впечатление, че авторите се обединяват около основното 
значение на понятието време, с което се изразява темпоралността и употребяват почти 
еднакви термини за назоваване на времената на турски (османотурски) език и техните 
съответствия на български език. Интерес представлява употребата на термините време 
и наклонение в „Османска граматика” на Сарафов (1906), в която след названието 
„времена” се дават еднозначните съответствията „земан или сига”. Думата siga (sıyga)
в периода на османотурския означава „наклонение, или всяка от формите, образувани 
при спрежението на глагола” [Девеллиоглу 2003: 951]. Сарафов отбелязва, че в турския 
език наклоненията са пет, а времената са шест. Тук възниква въпросът, дали тези два 
термина са равнопоставени и обезпечават времената като цяло. В съвременния турски 
език сига (sıyga) отстъпва място на термина kip, с който се назовава наклонението. С. 
Стършенов (1933), под названието sigalar (наклонения) представя шест наклонения в 
турски език. Именуването на изявителното наклонение с термина sigai şartıye, а 
условното със sigai ihbariye се приема като допусната от автора неволна грешка
[Стършенов 1933: 81].

Както вече бе отбелязано, категорията наклонение на глагола означава 
отношението на говорещото лице към изказаното действие, а когато глаголното време 
се представя от говорещия като реално, съобщава се за действието, такова, каквото е 
било, е, или ще бъде, тогава това наклонение е изявително. В турския език пет времена 
са в изявително наклонение. След преглед на дефинициите, свързани с термина kip
(наклонение) в съвременните турски граматики, се установява, че при представянето на 
категорията наклонение и категорията време в турски език и днес съществуват 
известни противоречия и неясноти. Известни тюрколози, като З. Коркмаз (2003), Н. Коч 
(1990) в своите трудове назовават отделните времена с термина наклонение, като 
например şimdiki zaman kipi (наклонение за сегашно време), geniş zaman kipi
(наклонение за сегашно-бъдеще време), görülen geçmiş zaman kipi (наклонение за 
минало свидетелско време), duyulan geçmiş zaman kipi (наклонение за минало 
несвидетелско време), gelecek zaman kipi (наклонение за бъдеще време).

П. Сарафов отбелязва, че всички глаголи в турския език са правилни и се спрягат 
само по едно спрежение [Сарафов 1906: 97]. Аналогично на това негово становище се 
открива и в „Турска граматика” (1949) на Гълъб Гълъбов, която представлява новост в 
българската туркология. Езиковедът, познаващ добре османотурския и съвременния 
турски пише, че „турският глагол има едно спрежение, и то е правилно, неправилни 
глаголи в турския език няма”[ Гълъбов 1949: 226].

По отношение на броя на времената в разглежданите издания, се установява, че 
той е различен при отделните автори, тъй като някои от тях правят обобщена 
класификация на времената, а други ги изброяват и представят по отделно (Вж. 
Таблица 1). При Н. Марков в „Грамматика за турскый язык” (1871) се посочват седем 
времена, в „Османска граматика” на П. Сарафов (1906) са шест, но авторът пояснява в 
забележка, че „освен горните шест времена има и други”, като очевидно има предвид 
сложните времена [Вж. Сарафов 1906: 99 и следв.]. С. Стършенов и Б. Мавров ги 
генерализират на три, а към „трите главни/основни времена” добавят по още няколко 
[Стършенов 1933: 83-85; Мавров 1938: 56-57]. Названията на отделните времена се 
дават с османотурски и турски термини, с техните еднозначни или описателни 
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в периода на османотурския означава „наклонение, или всяка от формите, образувани 
при спрежението на глагола” [Девеллиоглу 2003: 951]. Сарафов отбелязва, че в турския 
език наклоненията са пет, а времената са шест. Тук възниква въпросът, дали тези два 
термина са равнопоставени и обезпечават времената като цяло. В съвременния турски 
език сига (sıyga) отстъпва място на термина kip, с който се назовава наклонението. С. 
Стършенов (1933), под названието sigalar (наклонения) представя шест наклонения в 
турски език. Именуването на изявителното наклонение с термина sigai şartıye, а 
условното със sigai ihbariye се приема като допусната от автора неволна грешка
[Стършенов 1933: 81].

Както вече бе отбелязано, категорията наклонение на глагола означава 
отношението на говорещото лице към изказаното действие, а когато глаголното време 
се представя от говорещия като реално, съобщава се за действието, такова, каквото е 
било, е, или ще бъде, тогава това наклонение е изявително. В турския език пет времена 
са в изявително наклонение. След преглед на дефинициите, свързани с термина kip
(наклонение) в съвременните турски граматики, се установява, че при представянето на 
категорията наклонение и категорията време в турски език и днес съществуват 
известни противоречия и неясноти. Известни тюрколози, като З. Коркмаз (2003), Н. Коч 
(1990) в своите трудове назовават отделните времена с термина наклонение, като 
например şimdiki zaman kipi (наклонение за сегашно време), geniş zaman kipi
(наклонение за сегашно-бъдеще време), görülen geçmiş zaman kipi (наклонение за 
минало свидетелско време), duyulan geçmiş zaman kipi (наклонение за минало 
несвидетелско време), gelecek zaman kipi (наклонение за бъдеще време).

П. Сарафов отбелязва, че всички глаголи в турския език са правилни и се спрягат 
само по едно спрежение [Сарафов 1906: 97]. Аналогично на това негово становище се 
открива и в „Турска граматика” (1949) на Гълъб Гълъбов, която представлява новост в 
българската туркология. Езиковедът, познаващ добре османотурския и съвременния 
турски пише, че „турският глагол има едно спрежение, и то е правилно, неправилни 
глаголи в турския език няма”[ Гълъбов 1949: 226].

По отношение на броя на времената в разглежданите издания, се установява, че 
той е различен при отделните автори, тъй като някои от тях правят обобщена 
класификация на времената, а други ги изброяват и представят по отделно (Вж. 
Таблица 1). При Н. Марков в „Грамматика за турскый язык” (1871) се посочват седем 
времена, в „Османска граматика” на П. Сарафов (1906) са шест, но авторът пояснява в 
забележка, че „освен горните шест времена има и други”, като очевидно има предвид 
сложните времена [Вж. Сарафов 1906: 99 и следв.]. С. Стършенов и Б. Мавров ги 
генерализират на три, а към „трите главни/основни времена” добавят по още няколко 
[Стършенов 1933: 83-85; Мавров 1938: 56-57]. Названията на отделните времена се 
дават с османотурски и турски термини, с техните еднозначни или описателни 
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еквиваленти на български език. В един период, когато турската граматична 
терминология тепърва започва да се уточнява, усилията на авторите да посочват и 
назовават времената на изявителното наклонение на османотурски, турски и български 
са впечатляващи. Видима е разликата в назоваването и представянето на времената в 
трудовете, издадени след Езиковата реформа (1928 г.), от което ясно личи тенденцията 
на осъвременяване на терминологията от края на ХІХ към първата половина на ХХ век 
Б. Мавров още в началото на своя труд „Динамична метода” (1938) пише, че учебникът 
е с новата турска азбука (yeni Türk alfabesi) – „езикът на големия обновител Кемал 
Ататюрк”. Авторът, както и неговият предшественик С. Стършенов, старателно 
предават в скоби названията на отделните времена, както по традиционния начин – с 
османотурски термини, така и със съвременните им турски названия, разкриващи 
тяхната семантика: сегашно време (şimdiki zaman, hal), минало време (geçmiş zaman, 
şuhudi mazi), бъдеще време (gelecek zaman, istikbal). Г. Гълъбов в „Турска граматика” 
(1949) демонстрира едно съвременно схващане в областта на турската граматика и 
разглежда пет глаголни времена в рамките на изявителното наклонение (haber kipi) със 
следните турски названия: şimdiki zaman, geniş zaman, - di’li geçmiş zaman, - miş’li 
geçmiş zaman, gelecek zaman като в скоби отразява и френските им съответствия 
[Гълъбов 1949]. 

Таблица 1

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 
метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. 
Турска 
граматика. 
София, 1949

1.Настояще
2.Настояще и 
бъдеще
3.Преминало 
свършено
4.Преминало 
определено
5.Бъдеще
6.Бъдеще 
надлежно
7.Друго бъдеще 
надлежно
(стр. 18-19)

1.Сегашно (хал)
2.Сегашно-бъдеще
(музари)
3.Минало 
свършено (мази-и 
шухуди)
4.Минало 
неопределено 
(мази-и накли)
5.Бъдеще 
(мюстакбел)
6.Бъдеще 
надлежно (фил-и 
вуджуби) 
(стр. 98-99)

1.Сегашно – Hal 
(şimdiki zaman)
2.Сегашно-бъдеще 
– Muzari
3.Минало 
свършено – Şuhudi 
mazi
4.Минало 
неопределено -
Nakli mazi
5.Минало 
несвършено –
Hikayei hal
6. Бъдеще време –
İstikbal
7. Близко бъдеще 
(надлежно) – fiil-i
vücübi
(стр. 83-85)

1.Сегашно време 
(şimdiki zaman, 
hal)
2.Минало време 
(geçmiş zaman, 
şuhudi mazi)
3.Бъдеще време 
(gelecek zaman, 
istikbal)
4.Минало 
неопределено 
време (işitilip 
söylenen, nakli 
mazi)
5.Постоянно време 
(daimi, müzari)
(стр. 53-59)

1.Сегашно време
(şimdiki zaman)
2.Сегашно-бъдеще 
време (geniş 
zaman)
3.Минало 
свършено време 
(di’li geçmiş 
zaman)
4.Минало 
неопределено 
време (miş’li 
geçmiş zaman)
5.Бъдеще време 
(gelecek zaman)
(стр. 226)

Сегашно време
В турски език сегашно време (şimdiki zaman) е времето, при което съвпадат 

моментът на говорене и извършването на действието. Авторите на разгледаните 

източници се обединяват около определението, според което сегашно време (хал) 
означава действие или състояние, вършено в минутата на говоренето.

Сегашно време се образува с наставката – yor, която отделните автори предават 
както на арабица – -یور , така и на кирилица - йор (Марков 1871, Сарафов 1906) и 
латиница -yor (Стършенов 1933, Мавров 1938, Гълъбов 1949) –iyor (Мавров 1938). При 
спрежение гласната на тази наставка не се подчинява на вокалната хармония в турския
език, с което афиксът се смята за едно от изключенията в книжовния език, добили 
особен изговор по истанбулското наречие. Б. Мавров посочва два фонетични варианта 
на наставката (– iyor и –ıyor), като уточнява, че те се използват според „ahenk’a”
[Мавров 1938: 54]. Авторът има предвид едно от основните фонетични правила, стоящи 
в основата на словообразуването и словоизменението в турския език – хармонията на 
гласните. Звуковете на афиксите се уподобяват със звуковете в корена и основата на 
думите. Поради това, в турския език наставките и окончанията имат фонетични 
варианти и добавянето им към корени и основи става по определени правила. Законът 
за хармонията на гласните (ahenk) се състои в това, че всички гласни в една и съща 
турска дума, без значение дали е проста или производна, в качествено отношение се 
приспособяват към гласната в първата сричка. Сарафов, още в началото на миналия век 
много детайлно представя това правило, наречено „армония” (ахенк), а в учебника на 
Мавров под названието „хармоничен ритъм (ahenk или uygunluk)” се определя като 
„най-важната характеристика на чистотурския книжовен език” [Мавров 1938: 10].

Основата на сегашно време в турски език се състои от деепричастията на –ı, -i / -u,
-ü; -a / -e, които по-късно приемат ролята на съединителна гласна [Ергин 1992: 297] и 
неизменяемия афикс, който сравнително късно се оформя от глагола yorı- yürümek
(вървя, движа се): geli yorır (идва), gide yorır (отива). Стабилността на звуковия състав 
на наставката – yor в турски език се дължи на факта на нейното историческо формиране 
от дума в морфема: veri + yorur > veri+ yor (дава) [Eргин 1992: 296; Дмитриев 1960: 
47].

Морфологичният белег за сегашно време –yor в османотурския език има графична 
форма یور , а свързващата гласна пред наставката не се отразява при писане: یاپیورم 
[yapıyorum] (правя), کلیورسك [geliyorsun] (идваш), اوقویور [okuyor] (чете, учи). Въпреки 
направения опит за отбелязване на този звук с буквите ه и ا в някои учебници (یازه یور -
کلھ یور ,[yazayor] یازا یور [geleyor], آتایور [atayor]), като цяло в периода не може да се 
говори за установено правописно правило в това отношение. Наставката – yor за 
образуване на сегашно време като морфологичен белег се формира в среднотурския 
период от развитието на езика. Проф. Ерджиласун предполага, че широката гласна пред 
наставката (alayor) се стеснява през ХІХ в. [Ерджиласун 2004: 463]. В последните 
години на новотурския период е налице изписване на буква ی, която е графичен белег на 
деепричастието пред афикса за сегашно време: یاپییور  [yapı-yor] (прави), کلییور [geli-yor]
(идва), كولییور [gülü-yor] (смее се), (вкарва) [soku-yor] صوقییور [Tимурташ 1962: 61].

В граматиките на нашите автори също се наблюдават някои констатации и 
пояснения по този въпрос. Становището на Сарафов в това отношение е изложено 
доста ясно и подкрепено с примери. Според него наставката –йор превръща последната 
„неподвижна” (беззвучна) съгласна в „подвижна” (звучна) с „хареке3, аналогично на 
харекето, или гласната на последната сричка на корена, към който се добавя, съгласно 
„армоническото отношение”: калк-ъ-йор (става), къръ-ъ-йор (троши), дол-у-йор (пълни 
се), дур-у-йор (стои), гез-и-йор (ходи), гир-и-йор (влиза), дьок-ю-йор (излива), дюш-ю-
уор (пада) [Сарафов 1906: 102]. При Мавров се забелязват някои неточности и 
разминавания при представяне и спрежение на сегашно време. Двата варианта на 

3 Хареке – еквивалент на български език “огласовка” – бел. ред.
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източници се обединяват около определението, според което сегашно време (хал) 
означава действие или състояние, вършено в минутата на говоренето.

Сегашно време се образува с наставката – yor, която отделните автори предават 
както на арабица – -یور , така и на кирилица - йор (Марков 1871, Сарафов 1906) и 
латиница -yor (Стършенов 1933, Мавров 1938, Гълъбов 1949) –iyor (Мавров 1938). При 
спрежение гласната на тази наставка не се подчинява на вокалната хармония в турския
език, с което афиксът се смята за едно от изключенията в книжовния език, добили 
особен изговор по истанбулското наречие. Б. Мавров посочва два фонетични варианта 
на наставката (– iyor и –ıyor), като уточнява, че те се използват според „ahenk’a”
[Мавров 1938: 54]. Авторът има предвид едно от основните фонетични правила, стоящи 
в основата на словообразуването и словоизменението в турския език – хармонията на 
гласните. Звуковете на афиксите се уподобяват със звуковете в корена и основата на 
думите. Поради това, в турския език наставките и окончанията имат фонетични 
варианти и добавянето им към корени и основи става по определени правила. Законът 
за хармонията на гласните (ahenk) се състои в това, че всички гласни в една и съща 
турска дума, без значение дали е проста или производна, в качествено отношение се 
приспособяват към гласната в първата сричка. Сарафов, още в началото на миналия век 
много детайлно представя това правило, наречено „армония” (ахенк), а в учебника на 
Мавров под названието „хармоничен ритъм (ahenk или uygunluk)” се определя като 
„най-важната характеристика на чистотурския книжовен език” [Мавров 1938: 10].

Основата на сегашно време в турски език се състои от деепричастията на –ı, -i / -u,
-ü; -a / -e, които по-късно приемат ролята на съединителна гласна [Ергин 1992: 297] и 
неизменяемия афикс, който сравнително късно се оформя от глагола yorı- yürümek
(вървя, движа се): geli yorır (идва), gide yorır (отива). Стабилността на звуковия състав 
на наставката – yor в турски език се дължи на факта на нейното историческо формиране 
от дума в морфема: veri + yorur > veri+ yor (дава) [Eргин 1992: 296; Дмитриев 1960: 
47].

Морфологичният белег за сегашно време –yor в османотурския език има графична 
форма یور , а свързващата гласна пред наставката не се отразява при писане: یاپیورم 
[yapıyorum] (правя), کلیورسك [geliyorsun] (идваш), اوقویور [okuyor] (чете, учи). Въпреки 
направения опит за отбелязване на този звук с буквите ه и ا в някои учебници (یازه یور -
کلھ یور ,[yazayor] یازا یور [geleyor], آتایور [atayor]), като цяло в периода не може да се 
говори за установено правописно правило в това отношение. Наставката – yor за 
образуване на сегашно време като морфологичен белег се формира в среднотурския 
период от развитието на езика. Проф. Ерджиласун предполага, че широката гласна пред 
наставката (alayor) се стеснява през ХІХ в. [Ерджиласун 2004: 463]. В последните 
години на новотурския период е налице изписване на буква ی, която е графичен белег на 
деепричастието пред афикса за сегашно време: یاپییور  [yapı-yor] (прави), کلییور [geli-yor]
(идва), كولییور [gülü-yor] (смее се), (вкарва) [soku-yor] صوقییور [Tимурташ 1962: 61].

В граматиките на нашите автори също се наблюдават някои констатации и 
пояснения по този въпрос. Становището на Сарафов в това отношение е изложено 
доста ясно и подкрепено с примери. Според него наставката –йор превръща последната 
„неподвижна” (беззвучна) съгласна в „подвижна” (звучна) с „хареке3, аналогично на 
харекето, или гласната на последната сричка на корена, към който се добавя, съгласно 
„армоническото отношение”: калк-ъ-йор (става), къръ-ъ-йор (троши), дол-у-йор (пълни 
се), дур-у-йор (стои), гез-и-йор (ходи), гир-и-йор (влиза), дьок-ю-йор (излива), дюш-ю-
уор (пада) [Сарафов 1906: 102]. При Мавров се забелязват някои неточности и 
разминавания при представяне и спрежение на сегашно време. Двата варианта на 

3 Хареке – еквивалент на български език “огласовка” – бел. ред.
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наставката се посочват със свързващата гласна пред тях – iyor и –ıyor. След 
твърдението на автора, че всичко се спряга по един и същи начин, като се спазват 
правилата за благозвучието в турски език, се подкрепя със спрежение на следните 
глаголи: biliyorum, (зная), söyliyorum (говоря или казвам), yapıyorum (правя), arıyorum
(търся) [Мавров 1938: 52-53]. В текстове на упражнения в учебника обаче се вижда и 
употребата на закръглени варианти на наставката: Otomobili görüyormusunuz?, Tireni 
görüyormusunuz? [Пак там, 57]. По мнение на Стършенов, гласната пред наставката е за 
благозвучие и се добавя, ако коренът окончава на съгласна: biliyor, alıyor, görüyor, 
okuyor [Стършенов 1933: 103].

По отношение на значението и употребата на сегашно време в разглежданите 
граматики се вижда, че авторите се концентрират около основната му функция – да 
означава действие и състояние във времето на говоренето – şimdi, сега, когато говоря, в 
момента, когато се говори [Мавров 1938: 67, Сарафов 1906: 98, Стършенов 1933: 85].

Таблица 2. Спрежение на сегашно време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София,
1938

Г. Гълъбов. 
Турска 

граматика. 
София, 1949

обичам سویورم
обичаш سویورسك
обича سویور
обичаме سویورز
обичате سویورسكز
обичат سویورلر

-арайорآرایوررم
ум(търся) آرایورسین
арайор-сун آرایور
арайор آرایورز
арайоруз آرایورسكز
арайор-сунуз 
آرایورلر арайор-лар

biliyorum - аз зная
(сега)
biliyorsun biliyor
biliyoruz
biliyorsunuz
biliyorlar

biliyorum (зная)
biliyorsun
biliyor
biliyoruz
biliyorsunuz
biliyorlar

yazıyorum (пиша)
yazıyorsun
(пишеш)
yazıyor (пише)
yazıyoruz
(пишем)
yazıyorsunun
(пишете)
yazıyorlar (пишат)

Сегашно-бъдеще време
Според Г. Гълъбов, сегашно-бъдеще време (geniş zaman), каквото в българския 

език няма, означава, че действието се върши, както в сегашно време, така и в бъдеще, 
или, че действието изобщо се върши по всяко време, като например “земята се върти”, 
“птичките хвърчат”, “рибите плават”, “реките се втичат в морето” и др. подобни изрази, 
при които в турски език не може да се употреби обикновеното сегашно време – şimdiki 
zaman. [Гълъбов 1949: 242]. Неговият предшественик Мавров (1938) именува 
въпросното време с българския термин “постоянно време” и турските “daimi, müzari” и 
го определя като време, което изразява постоянно действие и на български се превежда 
със сегашно или бъдеще време: Kahve içer misiniz? /Кафе пиете ли? (не сега в дадения 
миг, а изобщо дали пиете кафе; или ще пиете ли кафе) [Мавров 1938: 58]. Сегашно-
бъдеще време (музари) в “Османска граматика” на Сарафов се дефинира, като време, 
“което означава действие, или състояние, на което извършването подир малко време се 
очаква, или навик и способност в извършване на нещо” [Сарафов 1906: 97]. Сарафов 
(1906), когато разглежда значенията на сегашно време (хал) и сегашно-бъдеще време 
(музари), изтъква разликата между двете “сегашни” времена със следната забележка и 
примери: “Сегашно: язъйорум (пиша сега, когато говоря); сегашно-бъдеще язаръм (ще 
пиша подир малко, или имам навик или способност да пиша)” [Сарафов 1906: 97]. 
Въпреки, че авторът приема и двете времена като сегашно, от тази негова бележка се 

установява значение за сегашно-бъдеще време като извършване на действие в не точно
определен момент или време, към намерение за извършване в бъдеще, а така също и 
към обичайност или постоянно извършване на даденото действие. 

Сегашно-бъдеще време се образува с помощта на наставките –r, за глаголни 
корени, окончаващи на гласна; -ar/-er, за еднострични глаголни корени (с някои 
изключения), свършващи на съгласна; -ır, -ir, -ur, -ür, за многосрични глаголи, 
окончаващи на съгласна. Сарафов посочва наставка за образуване на сегашно-бъдеще 
време ر (р), но представя фонетичните и варианти с пояснения и примери: -ер (север, 
гезер), -ар (ачар, сатар), и при едносрични корени, завършващи на ل (л) -  ,алър) (ур-) ور
калър, олур) [Сарафов 1906: 102-103]. В учебника на Мавров се дават наставките –r (-ir,
-ır, -ur, -ür) [Мавров 1938: 61]. Стършенов посочва “буквата” r или за “благозвучие с 
една гласна пред нея” [Стършенов 1933: 106].

За значението, което изразява сегашно-бъдеще време, единствено Гълъбов (1949) 
допълва, че „с него се изразяват и често повтарящи се действия на известни глаголни 
лица, като например артисти и други в театъра” и подкрепя казаното със следния 
интересен пример: „Yavaş yavaş perde iner. Завесата бавно пада (iner а не iniyor, защото 
в момента, когато четем пиесата у дома например, завесата не пада; тя пада всеки път, 
когато действието свърши на сцената)”. Също така авторът добавя, че „поради тази 
особеност на сегашно-бъдеще време, всички турски поговорки, чието действие е 
изразено в сегашно време, си служат със сегашно-бъдеще: Çalışan mahrum kalmaz.
(Който работи, не остава в нужда); Balta kendi sapını kesmez. (Брадвата не сече 
собствената си дръжка)” и др. [Гълъбов 1949: 243].

Таблица 3. Спрежение на сегашно-бъдеще време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 

граматика. София, 
1906

Б. Мавров. 
Динамична метода. 

София, 1938

Г. Гълъбов. Турска 
граматика. София, 1949

обичам (ще) سورم
 (ще) سورسك
обичаш
обича (ще) سور
обичаме (ще) سورز
 (ще) سورسكز
обичате
سورلر (ще) обичат

 арар-ъм (търся آرارم
или ще търся)
арар-сън آرارسین
арар آرار
арар-ъз آرارز
арар-сънъз آرارسكز
арар-лар آرارلر

bilirim (зная)
bilirsin
bilir
biliriz
bilirsiniz
bilirler

yazarım (пиша или ще пиша)
yazarsın (пишеш или ще 
пишеш)
yazar (пише или ще пише)
yazarız (пишем или ще 
пишем)
yazarsınız (пишете или ще 
пишете)
уazarlar (пишат или ще 
пишат)

Минало свършено (свидетелско) време
Термините, които се използват за минало свършено време (минало време, 

преминало свършено, минало свършено време) от авторите на граматиките са мази-и 
шухуди, geçmiş zaman, şuhudi mazi, di’li geçmiş zaman. Както става ясно и от самите 
названия на двата езика, това е свидетелското време, при което действието се е 
вършило и е приключило, преминало преди момента на говоренето. Основата на това 
време се образува с помощта на наставката –dı, която в съвременния турски език има 
фонетични варианти, употребата на които зависи от гласните и съгласните звукове в 
основата на глагола: –dı, -di, -du, -dü (след гласни и звучни съгласни – okudu, gördü, 
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установява значение за сегашно-бъдеще време като извършване на действие в не точно
определен момент или време, към намерение за извършване в бъдеще, а така също и 
към обичайност или постоянно извършване на даденото действие. 

Сегашно-бъдеще време се образува с помощта на наставките –r, за глаголни 
корени, окончаващи на гласна; -ar/-er, за еднострични глаголни корени (с някои 
изключения), свършващи на съгласна; -ır, -ir, -ur, -ür, за многосрични глаголи, 
окончаващи на съгласна. Сарафов посочва наставка за образуване на сегашно-бъдеще 
време ر (р), но представя фонетичните и варианти с пояснения и примери: -ер (север, 
гезер), -ар (ачар, сатар), и при едносрични корени, завършващи на ل (л) -  ,алър) (ур-) ور
калър, олур) [Сарафов 1906: 102-103]. В учебника на Мавров се дават наставките –r (-ir,
-ır, -ur, -ür) [Мавров 1938: 61]. Стършенов посочва “буквата” r или за “благозвучие с 
една гласна пред нея” [Стършенов 1933: 106].

За значението, което изразява сегашно-бъдеще време, единствено Гълъбов (1949) 
допълва, че „с него се изразяват и често повтарящи се действия на известни глаголни 
лица, като например артисти и други в театъра” и подкрепя казаното със следния 
интересен пример: „Yavaş yavaş perde iner. Завесата бавно пада (iner а не iniyor, защото 
в момента, когато четем пиесата у дома например, завесата не пада; тя пада всеки път, 
когато действието свърши на сцената)”. Също така авторът добавя, че „поради тази 
особеност на сегашно-бъдеще време, всички турски поговорки, чието действие е 
изразено в сегашно време, си служат със сегашно-бъдеще: Çalışan mahrum kalmaz.
(Който работи, не остава в нужда); Balta kendi sapını kesmez. (Брадвата не сече 
собствената си дръжка)” и др. [Гълъбов 1949: 243].

Таблица 3. Спрежение на сегашно-бъдеще време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 

граматика. София, 
1906

Б. Мавров. 
Динамична метода. 

София, 1938

Г. Гълъбов. Турска 
граматика. София, 1949

обичам (ще) سورم
 (ще) سورسك
обичаш
обича (ще) سور
обичаме (ще) سورز
 (ще) سورسكز
обичате
سورلر (ще) обичат

 арар-ъм (търся آرارم
или ще търся)
арар-сън آرارسین
арар آرار
арар-ъз آرارز
арар-сънъз آرارسكز
арар-лар آرارلر

bilirim (зная)
bilirsin
bilir
biliriz
bilirsiniz
bilirler

yazarım (пиша или ще пиша)
yazarsın (пишеш или ще 
пишеш)
yazar (пише или ще пише)
yazarız (пишем или ще 
пишем)
yazarsınız (пишете или ще 
пишете)
уazarlar (пишат или ще 
пишат)

Минало свършено (свидетелско) време
Термините, които се използват за минало свършено време (минало време, 

преминало свършено, минало свършено време) от авторите на граматиките са мази-и 
шухуди, geçmiş zaman, şuhudi mazi, di’li geçmiş zaman. Както става ясно и от самите 
названия на двата езика, това е свидетелското време, при което действието се е 
вършило и е приключило, преминало преди момента на говоренето. Основата на това 
време се образува с помощта на наставката –dı, която в съвременния турски език има 
фонетични варианти, употребата на които зависи от гласните и съгласните звукове в 
основата на глагола: –dı, -di, -du, -dü (след гласни и звучни съгласни – okudu, gördü, 
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buldu, yazdı); -tı, -ti, -tu, -tü (след беззвучни съгласни – yaptı, yıktı, geçti) [Гълъбов 1949:
245].

При образуването на формите за минало свършено време в избраните трудове се 
наблюдават някои особености. На арабица наставката за минало време се изписва с 
една единствена графична форма دى (dı) [Вж. Марков 1871: 19, Сарафов 1906: 104].
Според Ф. Тимурташ, правописът на наставката за минало свършено време по този 
начин е продължил като клише до последните години на новотурския период, с буквите 
дал и йе - دى [Tимурташ 1977: 37]. Независимо от това, произношението на наставката в 
изданията от този период е съобразено със звуковата хармония. В „Метод за изучаване 
на турский език” (1898) на А. Димитров се откриват примери, в които минало свършено 
време е предадено със закръглени и незакръглени варианти: деди (каза), башладъ 
(започна), сорду (попита) [Димитров 1898: 3-4]. В граматиката на Сарафов се откриват 
четири варианта със закръглени и незакръглени гласни и два със звучна и беззвучна 
съгласна на произношение на наставката: калктъ (стана), kърдъ (строши), долду
(напълни се), дурду (застана), гезди (ходи], гирди (влезе), дьоктю (изля), дюштю
(падна) [Сарафов 1906: 15, 16, 104]. Мавров представя афикса за образуване на минало 
време с –d, но от спрежението и бележките към него се вижда, че той също се 
придържа към звуковите особености и закономерности (благозвучието) в турски език: 
bildim, yaptım [Мавров 1938: 52-54]. При Стършенов се посочват всички фонетични 
варианти на наставката: -dı, -di, -du, -dü и -tı, -ti, -tu, -tü: bildi, aldı, gördü, okudu, içti, açtı, 
döktü, uçtü [Стършенов 1933: 109]. 

В съвременния турски език строежът на турските думи се подчинява, освен на 
законите за хармония на гласните, също и на хармонията на съгласните. Асимилацията 
(хармонията) на съгласните представлява фонетичен процес, при който е налице 
уподобяване на звуковете по определени признаци (в случая звучност - беззвучност), 
както в прогресивно, така и регресивно направление. За да хармонират съгласните в 
една дума в турския език е необходимо наставките или окончанията, започващи със 
съгласни звукове да имат звучни и беззвучни варианти. По такъв начин съгласната на 
наставката може да хармонира със съгласните в корена на думата. Много от наставките 
и окончанията, които в съвременния турски език имат звучни и беззвучни варианти, в 
ранните периоди от развитието на езика са имали една единствена форма, при което не 
може да се твърди за съществуващо сходство на съгласните в морфемната граница на 
думите. Наставка, започваща със звучна съгласна се добавя към корен без оглед на 
консонанта в края, или обратно. Например kaçdı, gözçi [Eргин 1992: 77]. В нито един 
период от развитието на турския език нестабилният правопис на арабската графична 
система не е позволил да се определи кога точно започват да хармонират съгласните в 
думите в османотурския език. Следователно, не е възможно във втората половина на 
ХІХ и началото на ХХ век да се търси приложение на съвременни фоно-морфологични 
принципи от авторите, но въпреки това би трябвало да бъде отбелязана фонетичната 
вариантност на наставките за образуване на времената, която, както се вижда е била 
характерна в това време и за разговорния стил на османския език.

По отношение на значението на минало свършено време в граматиките, може да 
се каже, че то означава еднократно действие, достоверно, осъзнато и известно от 
говорещото лице и окончателно завършено спрямо момента на говоренето. Казано по 
друг начин, формите за минало свършено време, употребени от авторите, означават, че 
действието се е вършило и е приключило в определен период от време преди момента 
на говоренето. В това отношение заслужава внимание ясното опеределение за минало 
свършено време (мази-и шухуди) на Сарафов, според което то означава “действие или 

състояние, свършено в едно минало време, и за което говорещият е уверен като 
очевидец или чул със собствените си уши.” [Сарафов 1906: 97].

Таблица 4. Спрежение на минало свършено време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. Турска 
граматика. София, 

1949

обикнах سودم
обикна سودك
обикна той سودى
обикнахме سودك
 سودیكز
обикнахте
سودیلر обикнаха

 ара-дъм آرادم
(търсих)
ара-дън آرادك
ара-дъ آرادى
ара-дъкآرادق
ара-дънъзآرادیكز
ара-дъларآرادیلر

Bildim – узнах
bildin узна
bildi – узна
bildik –узнахме
bildiniz узнахте
bildiler -узнаха

bildim – узнах
bildin узна
bildi – узна
bildik –узнахме
bildiniz узнахте
bildiler -узнаха

yazdım(писах)
yazdın (писа)
yazdı (писа)
yazdık (писахме)
yazdınız (писахте)
yazdılar(писаха)

Минало неопределено (несвидетелско) време

Според дефинициите в изданията, минало неопределено време (мази-и накли), 
означава действие, “също в едно минало време свършено, но говорещият не е уверен за 
него, понеже го знае от слух или от разказа на трето лице.”[Вж. Сарафов 1906, Мавров 
1938]. Авторът на “Османска граматика” П. Сарафов, за да покаже разликата между 
двете минали времена в турски език, привежда примери, в които отразява спецификата 
в семантиката им: минало свършено – Мехмед гелди (Мехмед дойде) – видях го с очите 
си, че дойде; минало неопределено – Мехмед гелмиш (Мехмед е дошъл) – не го видях с 
очи, но чух, или известих се от другиго, че е дошъл [Сарафов 1906: 98]. Мавров 
отбелязва, че “минало неопределено време (işitilip söylenen, nakli mazi) e обикновено,
както в българския език изразява действие, на което не сме били свидетели, а сме го 
научили от другиго.” [Мавров 1938: 58-59]. За разлика от минало свършено 
(свидетелско) време, миналото неопределено се характеризира с по-особено значение –
тук действието отново протича в миналото, но извършването му не се свързва с 
никакъв определен минал момент, а се възприема като резултат в момента на 
изказването. Следователно, неопределеността на вършенето в миналото и актуалността 
в момента на говоренето са най-характерните особености на това време. Кръгът от 
разкриване на семантичните особености на минало неопределено време се разширява в 
“Турска граматика” на Г. Гълъбов (1949), в която авторът изрежда следните значения 
на формите на miş’li geçmiş zaman (с. 247): говорителят изказва минали действия, като 
изводи и предположения, основани на други факти, или като резултат на незабелязани 
от него действия, или като недействителни, или с цел на осмиване, иронизиране, или 
като възпоменания на лични преживявания, или като действия, чието извършвате той 
нито е видял, нито е възприел лично, а ги предава като чути от други от други лица 
(Вж. Гълъбов 1949: 247-248 Примери). 

В учебника на  Н. Марков не се дава определениe и информация за образуването на 
времето, а се спряга глагола sevmek в преминало определено време (maazi-i nakli)
[Марков 1871: 18-19].
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състояние, свършено в едно минало време, и за което говорещият е уверен като 
очевидец или чул със собствените си уши.” [Сарафов 1906: 97].

Таблица 4. Спрежение на минало свършено време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. Турска 
граматика. София, 

1949
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от него действия, или като недействителни, или с цел на осмиване, иронизиране, или 
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Наставката за образуване на минало неопределено време на арабица се представя с 
един графичен белег مش (Вж. Марков 1871, Сарафов 1906), а на кирилица и латиница се 
посочва изговор с четири варианта на гласната: -мъш/-муш, -миш/-мюш [Сарафов 1906: 
101]; -miş, -mış, -müş, -muş [Мавров 1938: 59, Гълъбов 1949: 247].

Таблица 5. Спрежение на минало неопределено време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. 
Турска 

граматика. 
София, 1949

 обичал سومشم
съм
 обичал سومشسن
си
 обичал سومش(در)
е
 обичали سومشز
сме
 سومشسكز
обичали сте
سومشلر обичали са

 ара-мъш-ъм آرامشم
(търсил съм)
-ара-мъш آرامشسین
сън
ара-мъш آرامش
ара-мъшъз آرامشز
-арамъш آرامشكز
сънъз
آرامشلر ара мъш-лар

bilmişim - знаел 
съм
bilmişsin
bilmiş
bilmişiz
bilmişsiniz
bilmişler

bilmişim – узнал 
съм
bilmişsin
bilmiş
bilmişiz
bilmişsiniz
bilmişler

yazmışım (писал 
съм)
yazmışsın (писал 
си)
yazmış(tır)
(писал/е)
yazmışız
(писалисме)
yazmışsınız
(писали сте)
yazmışlar (писали 
са)

Бъдеще време
От сравнително кратките определения и представените спрежения в избраните 

трудове се разбира, че формите за бъдеще време означават действие, което ще настъпи 
след момента на говоренето. Сарафов констатира, че бъдеще време (мюстакбел) в 
турски език съответства на българското бъдеще време, като йазаджагъм (ще чета), 
окуйаджагъм (ще чета) [Сарафов 1906: 99]. Г. Гълъбов отбелязва, че в сравнение със 
сегашно-бъдеще време, бъдеще време може да се нарече “абсолютно бъдеще”. В 
„Граматиката” му наставката за образуване на бъдеще време е със следните варианти: -
acak, -ecek (след глаголна основа, завършваща на съгласна) и –yacak, -yecek (след 
глаголна основа, завършваща на гласна) [Гълъбов 1949: 250-251]. В “Динамична 
метода” на Мавров се посочват четири фонетични варианта на наставката за образуване 
на бъдеще време (gelecek zaman, istikbal): -acak, -ecek, - iyecek, -ıyacak [Мавров 1938: 53-
54]. Интересен е начинът на образуване на бъдеще време, представен от Сарафов, който 
дава два графични варианта на афикса за бъдеще време на арабица – جق (-джак) и جك
(-джек), като отбелязва, че наставката не се добавя направо към корена, за образуване 
на 3 л. ед.ч, а се добавя към основата на 3 л. ед.ч. на желателно наклонение и „приема 
харекето на наставката му, съгласно армоническото отношение”: калка-джак (ще 
стане), къра-джак (ще се строши), дола-джак (ще се напълни), дура-джак (ще стои), 
гезе-джек (ще ходи), гире-джек (ще влезе), дьоке-джек (ще излее), дюше-джек (ще 
падне) [Сарафов 1906: 105-106]. Стършенов отразява образуването на бъдеще време 
също по малко различен начин, като отбелязва, че най-напред към корена на глагола се 
поставя –e, -ye или –a, -ya и след това се прибавя наставката –cek или –cak [Стършенов 
1933: 122].

Тук е уместно да се отбележи, че преди да се оформи в своя окончателен вид и 
да се утвърди като писмена норма в класическия османски език, а по-късно и в 

съвременния турски, съвременната наставка -acak като морфологичен белег за бъдеще 
време претърпява доста дълъг път на развитие. В периода на староанадолския турски 
(ХІІІ – ХV в.) бъдеще време се образува с наставката –gay/-gey, чрез която се изразява и 
желателно наклонение. Авторите на ръкописи от този период много често изразяват 
значението на бъдеще време с желателно наклонение и със сегашно-бъдеще време, като 
например ... Türk bundan sonra kendini devşirüb bizim üzerimize gele. (След всичко това 
турчинът събирайки се ще дойде срещу ни) [ГСМ: 14б]

Таблица 6. Спрежение на бъдеще време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. Турска 
граматика. София, 

1949

 ще سوهجكم
обичам
 ще سونجكسن
обичаш
 ще سوهجكدر
обича
 щем سوهجكز
обичаме
 ще سوهجكسكز
обичате
سوهجكلر ще обичат

-арайа آرایھجغم
джаг-ъм (ще 
търся)
-арайа آرایھجقسین
джак-сън
арайа-джак آرایھجق
-арайа آرایھجغز
джаг-ъз
-арайа آرایھجقسكز
джак-сънъз
-арайа آرایھجقلر
джак-лар

bileceğim (ще 
узная)
bileceksin
bilecek
bileceğiz
bileceksiniz
bilecekler

bileceğim (ще 
узная)
bileceksin
bilecek
bileceğiz
bileceksiniz
bilecekler

yazacağım (ще пиша)
yazacaksın (ще 
пишеш)
yazacak (ще пише)
yazacağız (ще 
пишем)
yazacaksınız (ще 
пишете)
yazacaklar (ще
пишат)

Бъдеще надлежно време 

Освен бъдеще време, в граматиките от края на ХІХ и началото на ХХ в. се 
регистрира още един начин за изразяване на бъдеще време или наличие на още едно 
бъдеще време, наречено бъдеще надлежно или fiil-i vücubi [Вж. Марков 1971: 19, 
Сарафов 1906: 98, Стършенов 1933: 85]. Терминът fiil-i vücubi на османотурски 
означава наклонение, което се образува с помощта на наставката –meli, или 
наложително наклонение (като girmeliyim, sevmeliyim) [Девеллиоглу 2003: 267].

При Марков няма дефиниция, има спрежение на това време. Сарафов отбелязва, 
че бъдеще надлежно означава действие, или състояние, което трябва да се извърши: 
йазмалъ – трябва да се пише; Бугюн пазара гитмели. – Днес трябва да се отиде на 
пазар. [Сарафов 1906: 98]. Аналогично е определението на Стършенов, от което се 
установява, че fiil-i vücübi означава действие или състояние, което трябва да се извърши 
в най-скоро време: Bugün behemehal Filibe’ye gitmeliyim. (Днес непременно трябва да 
замина за Пловдив) [Стършенов 1933: 85]. Както се вижда наставката за образуване на 
“бъдещо надлежно време” е –malı/-meli. Н. Марков освен “бъдещо надлежно” 
(müstakbel-i vacubi), в състава на времената включва и “друго бъдеще надлежно” (diğer 
müstakbel-i vacubi), като представя образуването му с думата gerek [Марков 1871: 19].
Както по значението, така и по образуването на това време, се вижда, че бъдеще 
надлежно време всъщност е наложителното наклонение в турски език. В съвременния 
турски език наложително наклонение, заедно с желателното, желателно-условното и 
повелително наклонение образуват групата на т.нар. прескриптивни наклонения на 
глагола [Коч 1990: 242, Генджан 1979: 248, Бангуоглу 1990: 443, Ергин 1993: 274, 
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съвременния турски, съвременната наставка -acak като морфологичен белег за бъдеще 
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значението на бъдеще време с желателно наклонение и със сегашно-бъдеще време, като 
например ... Türk bundan sonra kendini devşirüb bizim üzerimize gele. (След всичко това 
турчинът събирайки се ще дойде срещу ни) [ГСМ: 14б]
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Бъдеще надлежно време 
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регистрира още един начин за изразяване на бъдеще време или наличие на още едно 
бъдеще време, наречено бъдеще надлежно или fiil-i vücubi [Вж. Марков 1971: 19, 
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означава наклонение, което се образува с помощта на наставката –meli, или 
наложително наклонение (като girmeliyim, sevmeliyim) [Девеллиоглу 2003: 267].

При Марков няма дефиниция, има спрежение на това време. Сарафов отбелязва, 
че бъдеще надлежно означава действие, или състояние, което трябва да се извърши: 
йазмалъ – трябва да се пише; Бугюн пазара гитмели. – Днес трябва да се отиде на 
пазар. [Сарафов 1906: 98]. Аналогично е определението на Стършенов, от което се 
установява, че fiil-i vücübi означава действие или състояние, което трябва да се извърши 
в най-скоро време: Bugün behemehal Filibe’ye gitmeliyim. (Днес непременно трябва да 
замина за Пловдив) [Стършенов 1933: 85]. Както се вижда наставката за образуване на 
“бъдещо надлежно време” е –malı/-meli. Н. Марков освен “бъдещо надлежно” 
(müstakbel-i vacubi), в състава на времената включва и “друго бъдеще надлежно” (diğer 
müstakbel-i vacubi), като представя образуването му с думата gerek [Марков 1871: 19].
Както по значението, така и по образуването на това време, се вижда, че бъдеще 
надлежно време всъщност е наложителното наклонение в турски език. В съвременния 
турски език наложително наклонение, заедно с желателното, желателно-условното и 
повелително наклонение образуват групата на т.нар. прескриптивни наклонения на 
глагола [Коч 1990: 242, Генджан 1979: 248, Бангуоглу 1990: 443, Ергин 1993: 274, 



2� Мийрям Салим, Сибел Дженап

Хенгирмен 1998: 218, Коркмаз 2003: 647, Кърджалъ 2012: 129]. Съществуването на тази 
група наклонения се приема от почти всички турколози, които макар да ги назовават с 
различни термини (dilek kipleri, isteme kipleri, uyarı kipleri, tasarlama kipleri), ги 
обединяват около основното им значение, а именно да изразяват някаква подбуда, при 
която говорещото лице предава действието, като заповед, желание, необходимост, или 
осъществяването на действието зависи от някакви условия. За разлика от турските, в 
някои български и руски издания по съвременен турски език тези четири наклонения се 
споменават поотделно, не се обединяват в група [Вж. Гълъбов 1949, Гълъбов 1964, 
Мавров 1954, Беров, Боев 1971, Кононов 1956, Дмитриев 1960]. Тази особеност, която 
обединява тези наклонения в група и същевременно ги разграничава от останалите 
такива, е съдържащата се в тях иреалност на желаното глаголно действие, с което се 
противопоставят по значение с изявителното наклонение, представящо действието на 
глагола като реално [Коркмаз 2003: 647]. По мнение на З. Коркмаз, назоваването на 
тези наклонения според функцията им се дължи на това, че те не притежават 
темпорални особености, поради което в някои граматики тази група наклонения се 
разглеждат под общото название “помощни времена” (yardımcı zamanlar). Езиковедът 
се позовава на учебника по турски език за чужденци (Yabancılar İçin Türkçe Dersleri), 
изготвен от Х. Зюлфикяр [Пак там].

По мнение на Гълъбов, наложителното наклонение (gereklik kipi) в турски език се 
образува с помощта на наставката –malı, -meli и означава действие, което трябва да се 
извърши, което е необходимо да се извърши или да стане, или което задължително 
трябва да се извърши [Гълъбов 1949: 256]. В следващото издание на граматиката от 
същия автор (1964) се вижда дефиницията: “наложителното наклонение показва, че 
говорещият разглежда действието като факт, който трябва да се осъществи (yazmalıyım
трябва да пиша, çalışmalısınız трябва да работите)” [Гълъбов 1964: 129]. 

В османски език за назоваване на тези наклоненя се използва термина siga-i
inşaiyye (dilek kipleri) – пожелатени наклонения, а наложителното наклонение, както 
вече беше отбелязано, с fi’l-i vücubi [Девеллиоглу 2003: 951, 267].

Изразяването на бъдеще време с формите за наложително наклонение, в известна 
степен може би се свързва с практиката за изразяване на бъдеще време в периода на 
староанадолския турски език, когато съчетанието на условната морфема –sa и думата 
gerek предават както желателно-условно наклонение, така и бъдеще време [Вж.
Тимурташ 1964: 333; Гюлсевин 1997: 103]. Гюлсевин отбелязва, че в много 
изследвания, свързани със староанадолския турски език (ХІІІ-ХVв.) формите, 
образувани със –sa и gerek се приемат като изразяващи “наложителност”, което е 
неправилно. Езиковедът посочва примери от текстове, съставени през споменатия 
период, в които –sa + gerek e с функция на показател за бъдеще време: İnşallah bu ulu 
taşı müslimanlarun yolından götürsem gerek, didi (Каза: дай Боже, един ден ще отместя 
този грамаден камък от пътя на мюсюлманите) [Пак там, 103]. В анонимно съчинение 
от ХV в. също се регистрират подобни употреби: 

Bu Türkler bize bir iş iderler kim, işlere benzemez olsa gerek [ГСМ, 16б] (Тези 
тюрки така ще ни наредят, че ще се видим в чудо.4); 

... koyun arslan önünden kaçduğı gibi siz şimdi kaçsanız gerekdir [ГСМ, 17б] (Както 
сте бягали като овце от лъв, така и сега ще трябва да бягате)

4 Превод - по  М. Калицин, “Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан”. София,
1992.

Таблица 7. Спрежение на бъдеще надлежно време

Н. Марков. 
Грамматика за 
турскый язык. 
Цариград, 1871

П. Сарафов. 
Османска 
граматика. 
София, 1906

С. Стършенов. 
Ръководство за 
изучаване на 
турски език с 
новата турска 
азбука. 1933

Б. Мавров. 
Динамична 

метода. София, 
1938

Г. Гълъбов. 
Турска 

граматика. 
София, 1949

 да سوملییم
обичам
 да سوملیسك
обичаш
 да سوملى(در)
обича
 да سوملییز
обичаме
 да سوملیسكز
обичате
سوملیدرلر да обичат

-арамалъ آراملییم
йъм (трябва да 
търся)
-арамалъ آراملیسن
сън
арамалъ آراملى
-арамалъ آراملییز
йъз
-арамалъ آراملیسكز
сънъз
-арамалъ آراملیدرلر
дърлар

bilmeliyim – трябва 
да зная
bilmelisin – трябва да 
знаеш
bilmeli – трябва да 
знае
bilmeliyiz – трябва да 
знаем
bilmelisiniz – трябва 
да знаете
bilmeliler/bilmelidirler
– трябва да знаят

---- ----

Друго бъдеще 
надлежно
 سوسھم كرك
трябва да 
обичам
 سوسھك كرك
трябва да 
обичаш
 трябва سوسھ كرك
да обича
 سوسھك كرك
трябва да 
обичаме
 سوسھكز كرك
трябва да 
обичате
 سوسھلر كرك
трябва да 
обичат

---- ---- ---- ----

След прегледа на времето на глагола в изданията на български език от края на 
ХІХ и първата половина на ХХ век, може да се обобщи, че глаголът и неговите времена 
заемат определено място в граматиките и учебниците по турски език от този период. 
Всички автори различават петте основни времена на турския глагол от групата на 
изявителното наклонение с османотурски и турски термини, полагат се усилия за 
описание на времената, но не всички пояснения за тях имат характер на дефиниция. 
Съществена особеност представлява добавянето на още две времена (бъдеще надлежно 
и друго бъдеще надлежно) към състава на времената от групата на изявителното 
наклонение в турски език. 
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В изданията от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. не може да се говори за 
еднаква графична визуализация на наставките за образуване на времената, тъй като 
използването на арабско (консонантно) писмо до писмената реформа (1928 г.) в 
известна степен е начин на неточно представяне и възпроизвеждане както на 
вариантите на афиксите, така и на езика и неговата същинска и естествена форма и
закономерности. Наред с това обаче, при посочването на наставките за образуване на 
отделните времена, у някои автори се наблюдава избиране на представителен афикс 
при наличие на няколко фонетични варианта, а при други се представят всички 
варианти на кирилица или латиница. Следователно може да се заключи, че като цяло 
звуковата хармонията на гласните и съгласните е застъпена в спреженията на 
глаголните времена в трудовете на всички автори от този период и се характеризира с 
всеобхватност и устойчивост. 
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Abstract: This report considers the general characteristics of legal terminology with a focus on the 
specific features of the Turkish legal terminology. It examines some interesting and important terms frequently 
used in particular types of legal documents known to be lexically conservative. The report reviews the 
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Главното достойнство на езика - в яснотата!
Мари Анри Бейл (Стендал)

Настоящата статия представлява опит за разглеждане и емпирично онагледяване 
на терминологичната проблематика в юридическите текстове и по-конкретно в турския 
правен дискурс. В публикацията се акцентира върху терминологичната лексика, чиято 
значимост С. Георгиев и Р. Русинов определят по следния начин: „Без 
терминологичната лексика не съществува нито една наука, нито един клон от 
материалното производство и техниката, нито една политическа или културна област.” 
[Георгиев, Русинов 1979: 157]. В статията е направен опит и за кратък преглед на 
развитието на нормативната база в Република Турция и формирането на турския 
юридическия език.

Преди конкретния анализ на правната терминология би било удачно да се 
дефинира какво са професионалните думи, термините и терминологията.
Професионалните думи принадлежат към специалната лексика, отнасяща се до 
определена производствена област или професия, позната на хората, които упражняват 
дадена специалност. В значителна степен тя остава чужда или неупотребима за 
обикновения човек, за неспециалиста. Всяка професия, област на науката и техниката 
борави с оръдия, средства на труда, производствени процеси, с понятия от 
специалността и по този начин се образуват ограничени сфери на по-тясно общуване с 
професионалния език, който се изгражда върху лексиката на общонародния, но има и 
своя специална лексика. В професионалните думи се отразява диференцираният 
подход, детайлните познания на определена професионална  група за процесите на 
труда и неговите средства на извършване [Георгиев, Русинов 1979: 156]. Според Ив. 
Васева „терминът е средство за номинация, за назоваване на понятия или обекти от 
дадена наука или тясно професионална област,” както и „средство за общуване на 
определена група от специалисти в дадена наука.” [Васева 1989: 42]. Същевременно те 
означават точно, строго определено дадено понятие в научната му същност и го 
отделят от другите понятия. Термините са еднозначни и трябва да бъдат еднозначни, 
ако искаме да ги запазим в тяхната специална употреба, за да изпълняват своята 
функция [Георгиев, Русинов 1979: 157]. От своя страна  Ив. Васева определя 
терминологията като наука, която изучава връзките между предметите и понятията в 

системата в дадена област на знанието, създава класификационни схеми, нормализира и 
подрежда термините [Васева 1989: 46]. В статията „Терминология на мениджмънта” 
Сп. Димитров също посочва, че в съвременното езикознание думата терминология се 
употребява със следните три значения:

1. Терминологична система – съвкупността от всички съществуващи научно-
технически термини в езика на науката, техниката и професионалните области или 
друго яче казано - съвкупността от термините на всички терминологични подсистеми.

2. Терминологична подсистема – характеризира се със своя вътрешна 
организация и е част от общата терминологична система на езика. Терминологичната 
подсистема представлява система от понятия на една отделно взета научна, техническа 
или професионална област.

3. Терминология – науката, която изучава термините т. е. терминознанието.” 
[Димитров Пос. съч.]. Известният немски езиковед Хуго Шухард (Hugo Schuhardt, 
1842-1927) отбелязва, че неяснотата на терминологията е толкова опасна, колкото и 
мъглата за мореплавателя. Това ясно определя значението на терминологията в науката.
Всяка наука може да съществува при наличието на език, приспособен за нейните
нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната 
терминология, която от своя страна не е спомагателен, а същностен елемент на науката. 
Терминологичният речник и неговата основа – терминологичната подсистема, по 
своята същност са форма за представяне на знанията на дадена наука. Те играят не само 
просветителска роля, но и съдействат за развитие на самото научно направление [цит. 
по: Димитров Пос. съч.].

По-нататък редица автори като Пумпянски и Сенкевич са на мнение, че по сфера 
на употреба и характер на съдържанието обикновено термините се диференцират или 
се делят на две големи категории - общонаучни (общотехнически) и специални [цит. по 
Васева 1989: 44]. Същевременно според А. Н. Василиева термините биват общонаучни, 
профилно-специални (за две или няколко сродни науки, напр. хуманитарни, 
технически, физико-математически) и тясноспециални (за даден клон на науката) [Пак 
там, 42]. 

Изхождайки от тези класификации и отчитайки особеностите на правния език, 
можем да кажем, че правните термини попадат в категорията „специални термини”.
Въпреки че съществуват мнения от типа: „Правото не си служи с някакъв особен език.” 
[Богоров 2002], трябва да отбележим, че редица учени, сред които В. И. Кириллов, А. 
А. Старченко, Т. В. Кашанина, Д. Н. Лызлов, В. Ю. Картухин разграничават  „езика на 
правото” и разглеждат особеностите на юридическата терминология. 

В съвременното ни динамично общество процесът на глобализация е 
изключително актуален.  Всички ние ставаме свидетели на една широкомащабна 
интеграция, „свиване” на света, обединяване на страни, премахване на национални 
граници, отваряне на пазарите на труда, свободна търговия, свободно движение на 
хора, обмен на стоки, трансфер на капитали, разпространение на културни ценности, 
обмен на технологии. Наблюдаваме процеси на хармонизиране на национални 
законодателства, прилагане на единни правила, международни норми, закони и право, 
международно правораздаване. Редица държави полагат усилия както за 
сътрудничество в сфери като икономика, търговия, финанси, транспорт, култура и др., 
така и за сътрудничество в областта на правосъдието. Съвременните международни и 
междуезикови контакти, политическият живот, особеностите в развитието на 
обществото, икономическият, научно-техническият и културният прогрес, държавата и 
водената от нея езикова политика са фактори, оказващи влияние върху развитието на 
езика като цяло и по-конкретно върху езика на юристите. И, както справедливо 
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[Димитров Пос. съч.]. Известният немски езиковед Хуго Шухард (Hugo Schuhardt, 
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нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната 
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на употреба и характер на съдържанието обикновено термините се диференцират или 
се делят на две големи категории - общонаучни (общотехнически) и специални [цит. по 
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технически, физико-математически) и тясноспециални (за даден клон на науката) [Пак 
там, 42]. 

Изхождайки от тези класификации и отчитайки особеностите на правния език, 
можем да кажем, че правните термини попадат в категорията „специални термини”.
Въпреки че съществуват мнения от типа: „Правото не си служи с някакъв особен език.” 
[Богоров 2002], трябва да отбележим, че редица учени, сред които В. И. Кириллов, А. 
А. Старченко, Т. В. Кашанина, Д. Н. Лызлов, В. Ю. Картухин разграничават  „езика на 
правото” и разглеждат особеностите на юридическата терминология. 

В съвременното ни динамично общество процесът на глобализация е 
изключително актуален.  Всички ние ставаме свидетели на една широкомащабна 
интеграция, „свиване” на света, обединяване на страни, премахване на национални 
граници, отваряне на пазарите на труда, свободна търговия, свободно движение на 
хора, обмен на стоки, трансфер на капитали, разпространение на културни ценности, 
обмен на технологии. Наблюдаваме процеси на хармонизиране на национални 
законодателства, прилагане на единни правила, международни норми, закони и право, 
международно правораздаване. Редица държави полагат усилия както за 
сътрудничество в сфери като икономика, търговия, финанси, транспорт, култура и др., 
така и за сътрудничество в областта на правосъдието. Съвременните международни и 
междуезикови контакти, политическият живот, особеностите в развитието на 
обществото, икономическият, научно-техническият и културният прогрес, държавата и 
водената от нея езикова политика са фактори, оказващи влияние върху развитието на 
езика като цяло и по-конкретно върху езика на юристите. И, както справедливо 
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подчертава Масис Хаджолян: „В битността си на наука правото се развива под 
въздействието на глобализацията.” [Хаджолян Пос. съч.]. 

В тази връзка е очевидно, че езикът на правото се превръща във все по-актуална 
и значима тема в глобален мащаб. Същевременно все повече увеличаващия се обмен на 
юридически документи между България и съседните й  балкански страни, и по-
конкретно – Турция, прави подобно изследване на турската правна терминология все 
по-необходимо. 

Естествено историята и развитието на езика са в пряка връзка с историята на 
народа, носител на езика, както и с националния прогрес. Всяко държава си има 
специфично право и правна система. Специфичните особености и появата на типичните 
юридически термини са тясно свързани със самата държава и гражданите [Йоздемир 
2006: 1]. Несъмнено и в самата Турция съществува език на правото, за когото е 
характерен висок процент на специална терминология, клиширани конструкции и 
езикови щампи, специфични конструкции, като например:

1/ Специална терминология: mürafa, mahçuz, sulh, feragat, tevkil, teşrik,
azl, taksir, müebbet, icra, fail, müsadere, mahkûmiyet, tekerrür, ıtiyadi, maksat,
tebligat, iştirak, irtifak, irtifak hakkı, intifa, sükna, gayri ayni hak, şerh, taksim, ifraz,
tevfhid , izale, kazai, terkin, ferağ, icrai, takrir, tadil, muvafakat, mutabakat, müzakere,
tashih, ita, vaz etmek, irsen, teselsülen, intikal, müşterek, temellük, fek, temdid, tecdid,
ihtarname, ihbarname, muhafaza, muamelat, müvekkil, mühlet, münhal, münferiç, 
müktesebat, müteakip, müsbit, mahsup, re’sen, tanzim, temerrüt, tebliğ, tebellüğ

2/ Клиширани конструкции и езикови щампи: gereği düşünüldü,
bilgilerinize sunulur, bilgilerinize arz edilir, tevkil, teşrik ve azle, irsen ve teselsülen, 
sulh ve ibraya, temsil ve ilzama, ahzükabza  

3/ Специфични конструкции: Esbabı mucibe, Mürürü zaman, Sukutu hak, 
Talıki şart, Evrâkı müsbite, İhtiyati haciz, Derece-i ula, Ehl-i hibre, Mazeret-i sahiha.
Историческо влияние върху турската правната терминология оказва езикът на 

Корана (на турски: Kur’ân или Kur’ân-ı Kerîm), Свещената книга на исляма, който е и 
стожер на религиозното право. Други източници на религиозното право, които 
неминуемо са оказали влияние върху формирането на турския юридически език, са 
Сунната (позната още като Сюннет; на турски: Sünnet (hadis-i şerifler) - изказванията и 
практиките на пророка Мохамед), Иджма (на турски: İcma-ı ümmet - съгласувано 
мнение на най-компетентите познавачи на шериатските норми), Къяс (на турски: Kıyas-
ı fukaha – съждения по аналогия) и фетвите (на турски: Fetvâ – документи, разясняващи 
въпроси, свързани с шериата или представляващи становище по решението на даден 
казус, издавани от шейх юл исляма (главния мюфтия или мюфтиите). Самото 
ислямското право обаче не е нещо постоянно и неизменно, то се променя, за да може в 
определен момент да даде отговор на редица съвременни социални проблеми [Тимур 
1956: 75].

През ХV-ХVІ в. кануните (закони) и кануннаметата (сборниците със закони), 
които се считат за източници на турското светско право, се утвърждават като 
компонент на правната система, но понеже са дело на султаните, имат ограничено 
действие и валидност, приключващо с края на управлението на султана – автор на 
кануна (закона). Законотворческата дейност на султаните продължава до смъртта на 
Сюлейман I (1494-1566), известен като Сюлейман Великолепни или Законодателя 
(Кануни). 

След втората половина на ХVІІІ век в сферите на образованието, 
правораздаването, политиката и социално-икономическия живот се появяват редица 
сложни проблеми. Два са най-важните правни актове в Османската империя –

Гюлханският Хатишериф и Хатихумаюна. С премахването на еничарския корпус през 
1826 г., паралелно на военните реформи в Османската държава, започват значителни 
реформи в законодателството, икономиката, образованието и т. н. Както посочва 
Светла Янева: „За разлика от модернизационните опити през ХVІІІ-и в. на част от 
османския управленски елит, насочени главно към модернизиране на армията, през 
ХІХ-и в. се предприемат цялостни реформи по модерен европейски образец, целящи 
съхранението на Османската империя и обхващащи всички области: армията, 
администрацията, аграрния режим, данъчната сфера, правосъдието, образованието. 
Тази епоха на модернизация, започнала с унищожаването на еничарския корпус от 
султан Махмуд II и огласяването на Гюлханския хатишериф през 1839 г., известна като 
ерата на Танзимата, завършва с приемането на Османската конституция през 1876 г.” 
[Янева  Пос. съч.]. Гюлханският хатишериф (на турски: Tanzimat Fermanı, Gülhane Hatt-
ı Şerif-î), е указ на султан Абдул Меджид (1839-1861), прокламиран на 3 ноември 1839
г. в султанския дворец Гюлхане (в Цариград) в присъствието на всички европейски 
посланици. Хатишерифът провъзгласява равноправие на всички поданици на 
империята, независимо от тяхната националност и вероизповедание; свобода на 
религията; гарантиране неприкосновеността на живота, честта и имуществото им;
право на съдебен процес на основата на закона, недопускащ наказание без присъда;
справедливо разпределение и събиране на данъците, включващо и отмяна на илтизама 
– системата на откупуване на данъците; нов начин на организиране на войската;
ликвидиране на произвола, който представлява проект за реформи с цел европеизация 
на Османската държава; [http://bg.wikipedia.org/wiki].

1 - Гюлханският хатишериф 2 - Превод на Хатишерифа - начална 
страница, Букурещ, 1839 г., Народна 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий", 

София. Снимка: Архив „Труд"
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реформи в законодателството, икономиката, образованието и т. н. Както посочва 
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София. Снимка: Архив „Труд"
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Според Хатихумаюна от 1856 г., следващият важен реформен документ,
обнародван от султан Абдул Меджид, се дават равни възможности за религиозна 
свобода на всички поданици.

3 - Хатихумаюнът
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турско-oсмански, пълен с арабизми и персизми. Тези многобройни чуждици се смятат 
за неподходящи от новото правителство, което иска да „пречисти” турския език от 
всякакви чужди елементи като ги замести с „истински” турски думи [Хейд 1954: 40].
Това, според изследователя А. Таш „дава допълнителен тласък на въвеждането на нови 
турски думи и изрази” [Таш 2005: 3].

Турските езиковеди са поканени да издирят древни тюркски корени и думи, 
които, съчетани с множеството наставки, характерни за аглутинативните езици какъвто 
е турският език,  трябва да послужат за изковаването на „чисто турски думи” и изрази. 
Сам Ататюрк написва учебник по геометрия като въвежда някои термини, които 
продължават да се използват и до днес (например думата за триъгълник “ючген”). През 
1932 г. “бащата на турците” основава “Турското езиково дружество” (Türk Dili Tetkiki
Cemiyeti), на което впоследствие ще завещае голяма част от личното си имущество 
[Таш 2005: 3].

Изхождайки от призива на Хасан Али Юджел1, турското право да се изрази на 
турски език, на 11.02.1937г. Турският институт по право (Türk Hukuk Kurumu) решава 
да публикува „Енциклопедия на турското право” (“Türk Hukuk Kamusu (Ansiklopedisi”), 
само две години по-късно през 1939 г. е взето решение за отпечатване на „Юридически 
речник”. 

Определени са и няколко работни правила като: 
- Създаване на речник, който ще посрещне и потребностите, установени при 

отчитане значението на ислямското и римското право от исторически и научен аспект.
- Посочване на термини, които са еквиваленти на немските, френски, английски 

и латински термини, доколкото е възможно. 
- Отпечатване на „Немско-турски юридически речник” „Френско-турски 

юридически речник”, „Английско- турски юридически речник”[Бозлу Пос. съч.]. В 
периода 1924 – 1945г. в конституцията от 1924г. и редица правни актове много от 
арабските и персийските думи са заменени с турски, а малкото останали добиват турска 
версия, доколкото това е възможно. 

След Втората световна война обаче критиките срещу езиковите реформи 
започват явно да се проявяват [Бибина 1988]. В резултат в сферата на езика на правото 
също се тръгва по един среден път, който да отстрани крайностите в позициите както 
на реформаторите, така и това на консерваторите. В Конституцията от 1952 г. се 
извършват промени като същевременно в нейния език започва да навлиза и стара, по-
архаична лексика. По този начин многобройни арабизми се връщат отново в езика на 
правото и администрацията [Шукриева 2012: 3]. Законите, които се приемат след 
смъртта на Ататюрк, допускат употребата на някои арабски термини, които преди това 
са били елиминирани [Хейд 1954: 40]. Нещо повече, трябва да посочим, че известна 
част от юристите са радетели за запазване на навлезлите в турския език арабски и 
персийски думи. Трябва да отбележим, че и днес, въпреки опитите за пречистване на 
езика, някои закони, както и най-често срещани документи като пълномощни, съдебни 
решения и др., съдържат арабски и персийски заемки, които са станали неизменна част 
от езика на юристите.

Въпреки мнението на Азиз Таш, който смята, че пуризмът в съвременния турски 
език е довел до това, че през последното столетие той се явява най-бързо 
видоизменящият се в цял свят език [Таш 2005: 3], нашите наблюдения  в сферата на 
правната терминология показват, че за разлика от динамиката в техническата сфера, 
медицината, областта на природните и хуманитарните науки, тя се очертава като 
твърде консервативна както от гледна точка на термините, така и от гледна точка на 
граматичните структури и синтаксиса като цяло [Чалъкова, Шукриева 2012]. Правят се 
опити правните термини, чиито произход е арабски или персийски, да се заменят с 
турски термини. Тези опити дават резултати при някои нормативни актове, но не бива 
да се пренебрегва фактът, че съществуват различни гледища по отношение на 
запазването на старата правна терминология или подмяната й чрез търсене на турски 
еквиваленти, както е видно от Таблица 1:

1 Министър на народното образование в периода 28 декември 1938 – 5 август 1946 г. По негово време се 
извършват сериозни университетски реформи. Напр.: създава се Анкарският медицински факултет, 
Висшето инженерно училище се преобразува в Истанбулски технически университет, създават се селски 
институти с цел да се подготвят учителски кадри. Благодарение на неговите усилия Турция става член на 
ЮНЕСКО, открива се Държавната консерватория и на 25 юни 1946 г. влиза в сила Закон за 
университетите.   
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Правен термин с арабски или 
персийски произход

Турски еквивалент

Abes Gereksiz, yersiz
Agâh Bilen, haberdar olan, bilici

Ahde vefa Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
Ahkâm Düzenlemeler, hükümler

Ahir Sonraki, son
Alâ hazâ Buna göre, bunun üzerine

Aza Üye
Bâr Yük

Beytûtet Geceleme, gece kalma
Binaen Dayanarak
Cürüm Suç

Efrat (efrad) Bireyler
Ehemmiyet Önem

Ehil Yetkin
Ehlivukuf Bilirkişi

Emsal Benzer
Esbab-ı mucibe Gerekçe

Fert Birey
Gaip Yitik
Hacir Kısıt
Iaşe Geçim
Ibra Aklama
Icbar Zorlama
Idame Sürdürme

Mahrukat Yakıt
Mazbata Tutanak
Muharrer Yazılı

Müddeabih Dava konusu
Natamam Eksik
Sarahat Açıklık
Şerh İrdeleme, açımlama
Şerik Ortak
Şifahen Sözle
Şufa Önalım
Şümul Kapsam
Tahdit Sınırlamak
Tahkik Soruşturma, inceleme
Tecil Erteleme
Tevsi Genişletme

В изказване по време на Симпозиум на тема „Турски граждански процесуален 
кодекс”, организиран на 24. 03. 2011 г., адвокат Бюлент Нури Курдоглу подчертава, че 
езикът в новия процесуален кодекс, както и в другите новоприети основни нормативни 
актове, е пречистен и сведен до разбираемо ниво, но въпреки това редица архаични 

думи са запазени с мотива, че са специфични юридически термини. В допълнение 
Курдоглу отбелязва, че голяма част от тези термини имат турски еквиваленти, които 
могат да заместят чуждиците и посочва конкретни примери в защита на своята теза 
[Курдоглу Пос. съч.].

Müdahiller Katılanlar
Aleniyet İlkesi Açıklık İlkesi

Makul süre Uygun süre
Sevk ve idare eder Yönetir

İsticvap Sorgu
Terditli Dava Kademeli Dava

Както бе посочено и по-горе, по въпроса за замяната на стари думи с арабски 
или персийски произход съществуват разнородни възгледи и теории. Според проф. д-р 
Хюсеин Хатем, преподавател в Юридическия факултет на Истанбулския университет, 
цитиран от Мурат Айдън, пуризацията в езика на правото е резонна, но с нея не бива да 
се прекалява. Хатем е на мнение, че в езика на правото има трайно установени термини 
като manevi tazminat, zilyetlik, които трябва да се запазят в този си вид, понеже са 
придобили широка употреба. В допълнение той посочва и примери за неудачни замени, 
например на думата dava (означаваща дело и идваща от арабски език) с aranç (турска 
дума със значение „дело”). [Айдън Пос. Съч.]

Наличието на специфични, често неразбираеми за широката аудитория термини 
в езика на правото е особено явление, което Мелинков приема като своего рода начин 
за опазване на професионалната мощ, при който тайните на занаята се заключват в 
неясен за другите език [Мелинков 1963: 101]. Или, както пише и Бренда Данет, 
правният език използва думи, познати за всички, но с непознато значение [Данет 1985:
279]. Много точно е забелязал и Годрих, че в съвременността изучаването на правото 
до голяма степен означава и усвояването на високотехнически език, често архаичнa
лексика и професионален жаргон [Годрих 1987:176].

От гореизложеното можем да заключим, че правният турски език е наситен с 
остарели думи и чуждици (с арабски и персийски произход), които отсъстват от 
ежедневната реч, но за сметка на това, въпреки усилията за пуризация на езика, 
присъстват, макар и по-рядко, в част от нормативните и поднормативни актове, 
правните документи и речниковия запас на юристите. Приложеният Кратък речник 
ясно илюстрира това специфично явление в турския  правен език. 
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цитиран от Мурат Айдън, пуризацията в езика на правото е резонна, но с нея не бива да 
се прекалява. Хатем е на мнение, че в езика на правото има трайно установени термини 
като manevi tazminat, zilyetlik, които трябва да се запазят в този си вид, понеже са 
придобили широка употреба. В допълнение той посочва и примери за неудачни замени, 
например на думата dava (означаваща дело и идваща от арабски език) с aranç (турска 
дума със значение „дело”). [Айдън Пос. Съч.]

Наличието на специфични, често неразбираеми за широката аудитория термини 
в езика на правото е особено явление, което Мелинков приема като своего рода начин 
за опазване на професионалната мощ, при който тайните на занаята се заключват в 
неясен за другите език [Мелинков 1963: 101]. Или, както пише и Бренда Данет, 
правният език използва думи, познати за всички, но с непознато значение [Данет 1985:
279]. Много точно е забелязал и Годрих, че в съвременността изучаването на правото 
до голяма степен означава и усвояването на високотехнически език, често архаичнa
лексика и професионален жаргон [Годрих 1987:176].

От гореизложеното можем да заключим, че правният турски език е наситен с 
остарели думи и чуждици (с арабски и персийски произход), които отсъстват от 
ежедневната реч, но за сметка на това, въпреки усилията за пуризация на езика, 
присъстват, макар и по-рядко, в част от нормативните и поднормативни актове, 
правните документи и речниковия запас на юристите. Приложеният Кратък речник 
ясно илюстрира това специфично явление в турския  правен език. 
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КРАТЪК РЕЧНИК НА ТУРСКИТЕ ПРАВНИ ТЕРМИНИ 

Термин Пояснение Превод на български
Abrama Deniz taşıtlarını yönetme Мениджмънт/управление на 

морския транспорт
Acir Kiraya veren kimse Наемодател 
Aciz Bir şahsın borçlarını 

ödeyemeyecek durumda bulunması
Неплатежоспособност 

Açık artırma Bir malın, teklif veren kişiler 
arasında en yüksek bedeli öneren 
kimseye satılmasını sağlayan satış 
biçimi

Явно наддаване 

Adem-i iştirak Katılmamak Неприсъединяване
Ahde vefa Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık Принцип на добросъвестно 

изпълнение на поетите 
договорни задължения 
/Pacta sunt servada/

Ahkâmı 
mahsusa

Özel hükümler Специални разпоредби

Ahzükabz Bir miktar meblağın elden tesellüm 
edilmesi veya o miktar meblağın 
kasa hesabına kaydı 
Kendine mal etme;

Para tahsili yapmaya yetkili olma

Получаване на средства/ 
инкасиране  

Придобиване; 
Право на придобиване/ 
усвояване  

Akar Taşınmaz mal
Кiraya verilen ve gelir sağlayan
şeyler

Недвижимо имущество
Отдавани под наем вещи

Akd-i sahih Geçerli, doğru, kusursuz akit, 
anlaşma, sözleşme

Валиден договор/ 
споразумение 

Âkideyn Her akitte akdi yapan iki taraf Договорни страни 
Âkit Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp 

üstlerine alan taraflardan her biri;
sözleşme veya mukavele yapan

Договорна страна 

Alâhilâf'ül-
kanun

Yasaya aykırı olarak Противозаконен, незаконен, 
незаконосъобразен 

Alâkadar İlgili; ilişkili Съответен, заинтересован 
Ale-l-umûm Genel olarak; umumi bir biçimde;

bütün
Като цяло; цял, цялостен, 
общ, всестранен  

Alelusul Usulüne uygun Съответно, надлежно, както 
подобава

Amme intizamı Kamu düzeni Обществен ред
Arazi-i miriye Devlete ait arazi Държавна земя/ площ/ 

територия
Arzuhal Dilekçe Молба

Asgarî En az; en aşağı; en azından; en 
düşük; en küçük

Минимален 

Ayni haklar Eşya üzerinde doğrudan doğruya 
mutlak egemenlik yetkisi veren ve 
herkese karşı ileri sürülebilen 
haklar

Вещни права

Âzâde Serbest; hür; özgür Свободен, независим
Azil Verilen temsil yetkisinin ortadan

kaldırılması
Анулиране на предоставени 
права/ пълномощия;
Отхвърляне (на иск);
прекратяване (на дело);
оправдаване (на обвиняем);
разпускане, разтурване (на 
парламент)

Bâ tapu
Tapulu; tapu ile tasarruf olunan Притежание, за което е 

налице нотариален акт
Bâhir Belli; besbelli; açık; apaçık Явен, открит, видим, 

очевиден 
Bâ-husus Hele; özellikle; üstelik Особено, най-вече, 

предимно, преди всичко
Bedâyî Sermayeler; anamallar; Капитал
Bedialar Göze güzel görünen şeyler; estetik Красив, хубав; естетичен
Beraat Aklanma Оправдание, освобождаване 

от отговорност, 
оправдателна присъда

Beyanname Bir makama veya kamuoyuna
yapılan açıklama belgesi

Декларация 

Bey'i Satım; satma; satış; satılma Продажба 
Bey'i mukayaza Malı mal ile değiştirmek; trampa Бартер, натурална замяна 
Beyyine Bir olayın veya işlemin 

doğruluğunu ortaya koyabilmek 
için hakimi iknaya yönelik yöntem 
veya her türlü vasıta; delil, şahit 

Свидетелско показание; 
доказателство; показване, 
доказване

Bidâyet Başlama; başlangıç Начало, стартиране 
Bidâyet
mahkemesi

İlk mahkeme; davaları birinci
derecede gören ve çözümleyen
mercii

Първоинстанционен съд 

Bi-haseb-il
verase

Veraset nedeniyle; verasetten 
doğma 

По наследство

Bi-hükm'ül-
kanun

Kanun hükmü gereğince; yasa 
kuralı ile

Съобразно законовите 
разпоредби

Bilâ kayd ü şart Kayıtsız ve şartsız Категорично и безусловно
Bilâ-müddet Süresiz Безсрочен
Bilanço Bir kuruluşun, belli bir tarihte, 

alacaklı ve borçlu bulunduğu 
değerleri gösteren özet muhasebe 
cetveli; işletmenin finansal durumu 
ve faaliyet sonuçlarını gösteren 
tablo

Баланс, балансов отчет



41ТУРСКА ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Asgarî En az; en aşağı; en azından; en 
düşük; en küçük

Минимален 

Ayni haklar Eşya üzerinde doğrudan doğruya 
mutlak egemenlik yetkisi veren ve 
herkese karşı ileri sürülebilen 
haklar

Вещни права

Âzâde Serbest; hür; özgür Свободен, независим
Azil Verilen temsil yetkisinin ortadan

kaldırılması
Анулиране на предоставени 
права/ пълномощия;
Отхвърляне (на иск);
прекратяване (на дело);
оправдаване (на обвиняем);
разпускане, разтурване (на 
парламент)

Bâ tapu
Tapulu; tapu ile tasarruf olunan Притежание, за което е 

налице нотариален акт
Bâhir Belli; besbelli; açık; apaçık Явен, открит, видим, 

очевиден 
Bâ-husus Hele; özellikle; üstelik Особено, най-вече, 

предимно, преди всичко
Bedâyî Sermayeler; anamallar; Капитал
Bedialar Göze güzel görünen şeyler; estetik Красив, хубав; естетичен
Beraat Aklanma Оправдание, освобождаване 

от отговорност, 
оправдателна присъда

Beyanname Bir makama veya kamuoyuna
yapılan açıklama belgesi

Декларация 

Bey'i Satım; satma; satış; satılma Продажба 
Bey'i mukayaza Malı mal ile değiştirmek; trampa Бартер, натурална замяна 
Beyyine Bir olayın veya işlemin 

doğruluğunu ortaya koyabilmek 
için hakimi iknaya yönelik yöntem 
veya her türlü vasıta; delil, şahit 

Свидетелско показание; 
доказателство; показване, 
доказване

Bidâyet Başlama; başlangıç Начало, стартиране 
Bidâyet
mahkemesi

İlk mahkeme; davaları birinci
derecede gören ve çözümleyen
mercii

Първоинстанционен съд 

Bi-haseb-il
verase

Veraset nedeniyle; verasetten 
doğma 

По наследство

Bi-hükm'ül-
kanun

Kanun hükmü gereğince; yasa 
kuralı ile

Съобразно законовите 
разпоредби

Bilâ kayd ü şart Kayıtsız ve şartsız Категорично и безусловно
Bilâ-müddet Süresiz Безсрочен
Bilanço Bir kuruluşun, belli bir tarihte, 

alacaklı ve borçlu bulunduğu 
değerleri gösteren özet muhasebe 
cetveli; işletmenin finansal durumu 
ve faaliyet sonuçlarını gösteren 
tablo

Баланс, балансов отчет
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Bilâ-sebeb Sebepsiz Безпричинен, неоснователен
Bililtizam Bile bile Съзнателно, умишлено 
Bilmuvafakat Razı olarak В съгласие с...

Съобразно, съответно
Binniyabe Naip eliyle; vekillik ile; vekaleten По пълномощие 
Bî-taraf Tarafsız Неутрален, безпристрастен
Butlan Geçersizlik Недействителност, 

невалидност
Cânî Cinayet işlemiş olan kimse Убиец
Canîp Yön; taraf; cihet; yan Страна, посока, направление 
Cari Uygulanan; yürürlükte olan Прилаган

В сила
Текущ 

Celb-i menafi Fayda sağlamak Осигурявам облаги
Celesat-ı âti Gelecekteki celseler, oturumlar Следващи/ предстоящи 

заседания
Celpname Yargılamada,davacı,davalı,tanık,bil

irkişi gibi kimseleri mahkemeye 
getirtmek için yapılan çağrı 

Призовка

Cereme Başkası tarafından yapılan veya 
kaza sonucu ortaya çıkan zararı 
ödeme; para cezası

Парична глоба/ санкция

Cerh ü iptal Geçersiz hale getirme Анулиране 
Cevâz İzin; müsaade; caiz olma Разрешение, позволение; 

разрешен, позволен
Ceza Suç işleyen kişilerin 

karşılaşacakları tepkidir,yani 
kanunun suç işleyen kimseye 
uygulanmasını öngördüğü 
müeyyidedir

Наказание, санкция 

Cibâyet Alma; toplama; vergilerin ve 
başkaca devlet gelirlerinin tahsili

Вземане; събиране

Cihet Yön; taraf; amaç Посока, направление; 
Страна; цел 

Cismanî zarar Kişinin vücut bütünlüğüne verilen 
zarar

Телесни повреди

Cism-i câmid Cansız cisim Неодушевен предмет 
Cürmü meşhut Suçüstü; göz önünde işlenen suç Заварено престъпление; 

На местопрестъплението
Cürüm Suç Престъпление 
Dahiliye
Vekâleti

İçişleri Bakanlığı Министерство на 
вътрешните работи

Dâyin Borç veren; alacaklı Кредитор
Demirbaş Bir taşınmazın kiraya verilmesinde 

kiraya dahil olan, kiralamanın 
sonunda aynı cins ve değerde iade 

Инвентар 

edilen veya değer eksilmesi kiracı 
tarafından tazmin edilen eşya

Der-uhte Üstüne alma; yüklenme; üstlenme;
sağlama

Поемане, встъпване; 
приемане, допускане;
осигуряване

Devlet Şurası Danıştay Държавен съвет
Deyn Borç Заем
Divan-ı 
Muhasebat

Sayıştay Сметна палата

Dûçâr Tutulmuş; uğramış; yakalanmış Обзет, обхванат
Düstûr Kanun; kaide; yasa; devlet

yasalarını içine alan kitap; genel
kural; başyasa; yasalar dergisi

Закон; правила; сборник с 
нормативни актове; основни 
правила; конституция, 
издание за законови 
разпоредби

Ecrimisil Bir malın kullanılmasından doğan 
yararların para ölçüleriyle takdiri 

Парична стойност

Ecr-i müsemmâ Taraflar arasında belirlenen ücret Договорено възнаграждение 
Efrâd Fertler; bireyler Лица, индивиди
Ehil Ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki

işlem yapabilme yeteneğine sahip
Правоспособен, 
компетентен

Ehl-i hibre Bilirkişi Вещо лице
Ehl-i vukûf Bilirkişi Вещо лице
Ekalliyet 
(akalliyet)

Azınlık Малцинство

Ekseriyeti ara Oy çokluğu Мнозинство от гласовете

Emlâk-i sirfe Yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları 
mülk olan taşınmaz mallar

Недвижими имоти

Emtea Ticaret konusu her türlü mal Стока
Erbâb-ı vukuf Bilirkişiler Вещи лица
Eshâb Sahipler; bir şeyin malikleri собственици
Esham Pay senedi; hisse senedi Капитал на дружество, 

основен капитал, акции
Evrâkı müsbite Ispat edici belgeler; tesbit edici 

yazılar
Писмени доказателства;
констативни документи; 

Faal Nedâmet Suç işleyen bir kimsenin suçundan 
sonra pişmanlık duyarak işlediği 
fiilin sonucunu önlemeye 
çalışması, suç işlediği sırada 
pişmanlık duyması. Aktif 
nedâmet.Aktif pişmanlık. 

Разкаяние, угризение на 
съвестта, угризение

Fek Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın 
kaldırılması; sona erdirme; bitirme 

Отмяна; анулиране на 
правно ограничение; 
заличаване 

Ferâgat Vazgeçme; el çekme; dinlenme Отказване; уведомление, 
известие за прекратяване на 
договор 
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edilen veya değer eksilmesi kiracı 
tarafından tazmin edilen eşya

Der-uhte Üstüne alma; yüklenme; üstlenme;
sağlama

Поемане, встъпване; 
приемане, допускане;
осигуряване

Devlet Şurası Danıştay Държавен съвет
Deyn Borç Заем
Divan-ı 
Muhasebat

Sayıştay Сметна палата

Dûçâr Tutulmuş; uğramış; yakalanmış Обзет, обхванат
Düstûr Kanun; kaide; yasa; devlet

yasalarını içine alan kitap; genel
kural; başyasa; yasalar dergisi

Закон; правила; сборник с 
нормативни актове; основни 
правила; конституция, 
издание за законови 
разпоредби

Ecrimisil Bir malın kullanılmasından doğan 
yararların para ölçüleriyle takdiri 

Парична стойност

Ecr-i müsemmâ Taraflar arasında belirlenen ücret Договорено възнаграждение 
Efrâd Fertler; bireyler Лица, индивиди
Ehil Ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki

işlem yapabilme yeteneğine sahip
Правоспособен, 
компетентен

Ehl-i hibre Bilirkişi Вещо лице
Ehl-i vukûf Bilirkişi Вещо лице
Ekalliyet 
(akalliyet)

Azınlık Малцинство

Ekseriyeti ara Oy çokluğu Мнозинство от гласовете

Emlâk-i sirfe Yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları 
mülk olan taşınmaz mallar

Недвижими имоти

Emtea Ticaret konusu her türlü mal Стока
Erbâb-ı vukuf Bilirkişiler Вещи лица
Eshâb Sahipler; bir şeyin malikleri собственици
Esham Pay senedi; hisse senedi Капитал на дружество, 

основен капитал, акции
Evrâkı müsbite Ispat edici belgeler; tesbit edici 

yazılar
Писмени доказателства;
констативни документи; 

Faal Nedâmet Suç işleyen bir kimsenin suçundan 
sonra pişmanlık duyarak işlediği 
fiilin sonucunu önlemeye 
çalışması, suç işlediği sırada 
pişmanlık duyması. Aktif 
nedâmet.Aktif pişmanlık. 

Разкаяние, угризение на 
съвестта, угризение

Fek Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın 
kaldırılması; sona erdirme; bitirme 

Отмяна; анулиране на 
правно ограничение; 
заличаване 

Ferâgat Vazgeçme; el çekme; dinlenme Отказване; уведомление, 
известие за прекратяване на 
договор 
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Fesih Devam etmekte olan bir hukuki 
ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye 
dönük olmak üzere sonlandıran 
bozucu yenilik doğurucu irade 
beyanı

Анулиране, прекратяване; 
разтуряне, разпускане

Feteva Hukuki Sorular ve Cevapları Правни въпроси и отговори
Fuzûlî işgal Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve 

rızası olmadan ele geçirmek
Незаконно присвояване

Gabin Bir sözleşmede tarafların karşılıklı 
edimleri arasında açık bir 
orantısızlık bulunmasıdır. karşı 
tarafın özel durumundan aşırı 
faydalanma olarak da nitelenebilir

Накърняване на права,
засягане на права

Galle Gelir; hasılat; yarar Доход, приход, полза
Gaybubet Kaybolma; yokluk; göz önünde 

olmayış; yitiklik 
Отсъствие, липса

Gayr-i melhûz Beklenmedik; imkansız; olanaksız Неочакван, невъзможен
Gayrimenkul Bir yerden bir yere taşınması 

olanaksız (taşınmaz) mal
Недвижим имот, недвижима 
вещ, недвижимо имущество 

Genel 
vekaletname

Bir kimsenin, kendi adına her türlü 
işi yapması için başka bir kişiye 
vermiş olduğu vekillik belgesi

Генерално пълномощно

Güzeran Geçici; geçen Временен
Hacet Gerek; gereklilik Нужда, необходимост
Hafiyyen Gizli olarak; saklı olarak; gizlice Тайно, скрито, прикрито 
Hak Hukuk düzeni tarafından şahıslara 

tanınmış olan yetkilerdir
Право, законно основание, 
правоспособност 

Hakkaniyet Hak ve adalete uygunluk; doğruluk Праведност, справедливост, 
правота 

Halefiyet ardıl, yerine geçme, yerine geçen Приемственост 
Hasb-el-kanun Kanun gereği Според/съобразно закона
Hariciye 
Vekâleti

Dışişleri Bakanlığı Министерство на външните 
работи 

Hasârât Zararlar; ziyanlar; hasarlar Вреди, щети, загуби 
Hatîa Günah; kabahat; suç; yanlış; 

yanlışlık
Грях, вина, престъпление; 
грешка

Hibe Bağışlama Дарение, безвъзмездна 
финансова помощ 

Hini dava Dava sırasında По време на съдебното дело
Hini hacet Gerektiğinde При необходимост 
Hükkâm Hakimler; yargıçlar Съдии
Hükmî şahsiyet Tüzel kişilik Статут на юридическо лице
Hulâsa Özet Резюме 
Husûmet Davada karşı taraf olma Насрещна/отсрещна страна

Hususî Özel; kişiye ait Частен, личен  
Hükümsüzlük Bir hukuki işlemin, kanunun 

öngördüğü şekilde yapılamaması 
Недействителност, 
невалидност

veya kanuna aykırı olarak 
yapılması halinde hukuki sonuç 
doğurmamasıdır

Iskat Düşürme; hükümden düşürme; yok 
etme; iptal

Анулиране, отмяна; 
унищожаване, премахване 

Islah Düzeltme; davada tarafça
düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale
getirme

Поправка, корекция, 
подобрение 

Istılâh Terim Термин 
Izrar Zarar verme; zarara sokma Ощетявам, вредя, 

накърнявам 
İade Geri verme; geri çevirme; eski 

duruma getirme
Връщане, възстановяване 

İbra Aklanma; temize çıkma; aklama; 
temize çıkarma Alacaklının, 
borçlusunda bulunan alacağından 
tamamen veya kısmen vazgeçmesi

Оправдаване, опрощаване, 
освобождаване от
задължения

İbraz etmek Gösterme; meydana çıkarma; 
sunma

Показвам, представям 

İcar Kiraya verme; kiraya verilme Отдаване под наем 
İcazet İzin; ruhsat, diploma Разрешение, позволение; 

разрешително, диплома 
İçtihat Herhangi bir hukuki mesele 

hakkında hukuk alimlerinin fikir ve 
mütalâalarıdır

Съдебна практика, 
юриспруденция

İçtimaî Sosyal; toplumsal Социален, обществен 
İddianame Soruşturma sonunda savcının 

topladığı delilleri, şüphelilerin 
cezalandırılmasını talep ettiği 
kanun hükümlerini ve bu 
hükümlerde yer alan karşılıklarını, 
gerekçeleri ve kurduğu illiyet bağı 
ile birlikte izah-talep ettiği metin

Предявяване на обвинение, 
обвинителен акт

İfa Ödeme; yerine getirme; bir işi 
yapma

Плащане; изпълнение, 
реализация, осъществяване

İflas Borcunu ödemeyen veya
ödemelerini tatil eden borçlu
hakkında yapılan takip sonucunda,
mahkeme kararı ile tespit ve ilan
edilen durum

Фалит, банкрут 

İfşa Açığa çıkarma, açığa vurma Издаване, изобличаване, 
осъждане, отричане, 
денонсиране

İhale Artırma veya eksiltme biçimiyle 
yapılan ve en uygun fiyatı teklif 
edene (en çok artıran veya 
eksiltene) işin/malın verildiği 
sözleşme yöntemi

Търг

İhticâc Delil veya tanık gösterme Представяне на 
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veya kanuna aykırı olarak 
yapılması halinde hukuki sonuç 
doğurmamasıdır

Iskat Düşürme; hükümden düşürme; yok 
etme; iptal

Анулиране, отмяна; 
унищожаване, премахване 

Islah Düzeltme; davada tarafça
düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale
getirme

Поправка, корекция, 
подобрение 

Istılâh Terim Термин 
Izrar Zarar verme; zarara sokma Ощетявам, вредя, 

накърнявам 
İade Geri verme; geri çevirme; eski 

duruma getirme
Връщане, възстановяване 

İbra Aklanma; temize çıkma; aklama; 
temize çıkarma Alacaklının, 
borçlusunda bulunan alacağından 
tamamen veya kısmen vazgeçmesi

Оправдаване, опрощаване, 
освобождаване от
задължения

İbraz etmek Gösterme; meydana çıkarma; 
sunma

Показвам, представям 

İcar Kiraya verme; kiraya verilme Отдаване под наем 
İcazet İzin; ruhsat, diploma Разрешение, позволение; 

разрешително, диплома 
İçtihat Herhangi bir hukuki mesele 

hakkında hukuk alimlerinin fikir ve 
mütalâalarıdır

Съдебна практика, 
юриспруденция

İçtimaî Sosyal; toplumsal Социален, обществен 
İddianame Soruşturma sonunda savcının 

topladığı delilleri, şüphelilerin 
cezalandırılmasını talep ettiği 
kanun hükümlerini ve bu 
hükümlerde yer alan karşılıklarını, 
gerekçeleri ve kurduğu illiyet bağı 
ile birlikte izah-talep ettiği metin

Предявяване на обвинение, 
обвинителен акт

İfa Ödeme; yerine getirme; bir işi 
yapma

Плащане; изпълнение, 
реализация, осъществяване

İflas Borcunu ödemeyen veya
ödemelerini tatil eden borçlu
hakkında yapılan takip sonucunda,
mahkeme kararı ile tespit ve ilan
edilen durum

Фалит, банкрут 

İfşa Açığa çıkarma, açığa vurma Издаване, изобличаване, 
осъждане, отричане, 
денонсиране

İhale Artırma veya eksiltme biçimiyle 
yapılan ve en uygun fiyatı teklif 
edene (en çok artıran veya 
eksiltene) işin/malın verildiği 
sözleşme yöntemi

Търг

İhticâc Delil veya tanık gösterme Представяне на 
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доказателства или 
призоваване на свидетели 

İhtilaf Anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; 
niza; görüş farklılığı

Неразбирателство, 
разногласие, спор, 
разминаване 

İhtimam Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel 
dikkat gösterme

Старание, внимание; грижа

İhtilat Karışma; katılma; bir araya gelme Смесване; сливане; 
присъединяване; събиране 

İhtiva etmek İçermek; kapsamak; içine almak;
içinde bulundurmak

Съдържам; обхващам, 
съдържам

İhtiyat Sakınma Предвидливост, 
предпазливост 

İka etmek Yapmak; etmek; oluşturmak Правя, струвам; извършвам, 
създавам 

İktisadi Ekonomik Икономически 
İktisap Kazanma; kazanım; edinme; bir

şeyin mülkiyetini elde etme
Придобиване, набавяне, 
сдобиване, спечелване 

İntikal Geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer 
değiştirme; el değiştirme
Bir mal üzerindeki tasarruf
hakkının, kanun ile belli kimselere
geçmesi

Преместване, пренасяне; 
схващане, разбиране; 
прехвърляне  

İnzimâm Eklenme; katılma; ilave Прибавяне, добавяне 
İptidai itiraz Ilk itiraz Първоначално възражение

İs'af Yerine getirme Изпълняване, осъществяване 
İstidlâl Bir kanıta dayanarak, bir nesneden

sonuç çıkarma; kanıt ile anlama
Извод; заключение 

İstiglâl İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara 
benzer taşınmazların geliri, karşılık 
gösterilerek rehine koyma

Ипотека; ипотекиране 

İstima Davada dinleme, yargıcın 
duruşmada iki taraf veya 
vekillerinin sözlü olarak ileri 
sürdükleri sav ve savunmaları ile 
tanık ve bilirkişinin beyanlarını 
dinlenmesi 

Изслушване по дело

İstimlâk Kamulaştırma; kamu kurum ve 
kuruluşlarınca kamu yararı kararına 
dayanılarak özel mülkiyete konu 
taşınmazların bedeli peşin 
ödenerek alınması 

Национализация

İstimval Devletin, olağanüstü durumlarda 
ilgililerin rızası olmasa bile yasa 
gereğince ve değer pahası 
karşılığında kişilerin elindeki 
mallara el koyması

Отчуждаване, изземване на 
движимо имущество, 
експроприация

İstinâbe Davanın görülmekte olduğu Съдебен разпит (по 

mahkemeye gönderilmek için 
başka bir yerde bulunan bir tanığın 
oradaki mahkemece ifadesinin 
alınması

местожителство)

İstinad Dayanma; senet, delil sayma Основание; позоваване; 
опора 

İstinaf Mahkemenin verdiği kararı kabul 
etmeyerek bunu istinaf 
mahkemesine götürme

Обжалване, апелация

İstinkâf Çekimser kalma; çekinme; geri
durma; sakınma

Въздържане, избягване 

İş'âr Bildirme; yazı ile bildirme; 
gösterme

Писмено известие, 
уведомление

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi,ortaklığa son 
verme

Прекратяване на 
съсобственост

Kabz Alma; elde tutma; edinme Вземане, получаване; 
придобиване,  набавяне, 
сдобиване 

Kaide Kural; usul; ilke; prensip; esas; 
temel; yol; taban; ayaklık 

Правило, ред, норма, закон;
принцип; база, основа, 
фундамент

Kanaatbahş İnandırıcı Убедителен 
Karâr-gîr Kararlanmış; kararı verilmiş; 

karara bağlanmış
Решен, постановен с 
решение 

Kavâid Kaideler; usuller; kurallar; yasalar Правила, норми, закони 
Kâtib-i adil Noter Нотариус
Kaza-î merci Yargı organı; mahkeme Съд 
Kaziyye-i
muhkeme

Kesin hüküm Окончателно решение

Konkordato Kendi kurusu olmaksızın mali 
durumu bozulmuş olan bir 
borçlunun alacaklıları ile yaptığı 
anlaşmadır. Ticaret Mahkemesi'nin 
onayı ile geçerlilik kazanır

Споразумение за 
фалит/банкрут

Kovuşturma İddianamenin savcılık aşamasından 
sonra mahkemenin kabul etmesiyle 
savcılıktan sonra karar verilmesine 
kadarki süreç

Съдебно преследване, 
даване под съд, 
водене/завеждане на дело

Kuvvei 
müsellaha

Güvenlik kuvvetleri Силите за сигурност 

Lâ-yete gayyer Sabit; değişmez; bozulmaz Фиксиран, постоянен
Layiha Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı Молба
Lede-l-hâce Hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman При необходимост
Lokavt İşveren tarafından kendi 

teşebbüsüyle veya bir işveren 
kuruluşun kararına uyarak işçilerin 
topluca işten uzaklaştırılmasıdır 

Локаут

Mahluliyet 
kararı

Mirasçısı olmadığı için mal 
varlığının Devlete kaldığına dair 

Съдебно решение, според 
което, поради липса на 
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mahkemeye gönderilmek için 
başka bir yerde bulunan bir tanığın 
oradaki mahkemece ifadesinin 
alınması

местожителство)

İstinad Dayanma; senet, delil sayma Основание; позоваване; 
опора 

İstinaf Mahkemenin verdiği kararı kabul 
etmeyerek bunu istinaf 
mahkemesine götürme

Обжалване, апелация

İstinkâf Çekimser kalma; çekinme; geri
durma; sakınma

Въздържане, избягване 

İş'âr Bildirme; yazı ile bildirme; 
gösterme

Писмено известие, 
уведомление

İzale-i şuyu Ortaklığın giderilmesi,ortaklığa son 
verme

Прекратяване на 
съсобственост

Kabz Alma; elde tutma; edinme Вземане, получаване; 
придобиване,  набавяне, 
сдобиване 

Kaide Kural; usul; ilke; prensip; esas; 
temel; yol; taban; ayaklık 

Правило, ред, норма, закон;
принцип; база, основа, 
фундамент

Kanaatbahş İnandırıcı Убедителен 
Karâr-gîr Kararlanmış; kararı verilmiş; 

karara bağlanmış
Решен, постановен с 
решение 

Kavâid Kaideler; usuller; kurallar; yasalar Правила, норми, закони 
Kâtib-i adil Noter Нотариус
Kaza-î merci Yargı organı; mahkeme Съд 
Kaziyye-i
muhkeme

Kesin hüküm Окончателно решение

Konkordato Kendi kurusu olmaksızın mali 
durumu bozulmuş olan bir 
borçlunun alacaklıları ile yaptığı 
anlaşmadır. Ticaret Mahkemesi'nin 
onayı ile geçerlilik kazanır

Споразумение за 
фалит/банкрут

Kovuşturma İddianamenin savcılık aşamasından 
sonra mahkemenin kabul etmesiyle 
savcılıktan sonra karar verilmesine 
kadarki süreç

Съдебно преследване, 
даване под съд, 
водене/завеждане на дело

Kuvvei 
müsellaha

Güvenlik kuvvetleri Силите за сигурност 

Lâ-yete gayyer Sabit; değişmez; bozulmaz Фиксиран, постоянен
Layiha Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı Молба
Lede-l-hâce Hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman При необходимост
Lokavt İşveren tarafından kendi 

teşebbüsüyle veya bir işveren 
kuruluşun kararına uyarak işçilerin 
topluca işten uzaklaştırılmasıdır 

Локаут

Mahluliyet 
kararı

Mirasçısı olmadığı için mal 
varlığının Devlete kaldığına dair 

Съдебно решение, според 
което, поради липса на 
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mahkeme kararı наследници, собственик на 
имуществото става 
държавата

Malik Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye 
sahip olan kişi

Собственик

Mamelek Malvarlığı Имущество

Mazbata Tutanak Протокол
Mevdaddı 
mahsusa

Özel hükümler Специални разпоредби

Muacceliyet Borcun vadesinin gelmiş olması Дължимост 
Muadil Denk; eşit Равен, еквивалентен, 

равностоен 
Muafiyet Affedilmiş olma; bağışıklık; 

yükümlülük dışında tutulmuş
Освобождаване; имунитет 

Muahhar Sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; 
sonraki

Следващ, последващ 

Musaddak Tasdikli; onaylı Заверен; одобрен, 
резюлиран  

Müebbet Sonsuz; süresiz Безкраен; безсрочен; 
доживотен (за присъда)

Müflis İflas eden kişi; mahkemelerce
iflasına karar verilen kimsedir

Лице, обявено в 
несъстоятелност; фалирал 

Mültezem Gerekli görülen Необходим, нужен, потребен 
Mümessil Temsil eden; temsilci Представител 
Mümtâz Üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı Привилегирован; виден, 

изтъкнат 
Müteahhit Taahhüt eden; yüklenici; belli bir 

inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen
Изпълнител; строителен 
предприемач 

Müteveffâ Vefat etmiş; miras bırakan Наследодател
Muvâcehe Yüzleştirme; yüz yüze gelme Очна ставка
Müzekkere Yargılama makamının, bir kararın 

yerine getirilmesi konusunda belli 
bir makama yazdığıyazı

Съдебно разпореждане, 
изпълнителен лист

Naiplik Vekalet Пълномощие
Nası ızrar Suç olarak düzenlenen mala zarar

verme fiili
Причиняване на 
имуществени вреди/щети

Nazır Bakan, vekil Министър 
Nesep Ana baba ile çocuklar arasındaki

hukuki bağ
Родство, сродство

Nihai karar Yargılama sonunda verilen karar Присъда
Niyâbet Vekillik Извършване по 

пълномощие, регентство
Nizâm-nâme Tüzük Устав, правилник
Nokta-i nazar Görüş; bakış açısı Гледна точка; възглед, 

становище, гледище 
Nukut Nakitler; paralar Парични средства, пари 
Orta malları Yollar, köprüler, camiler gibi

herkesin kullanabileceği kamu
Публична собственост

malları
Ölüme bağlı 
tasarruf

Gerçek kişilerin, ölümünden sonra 
hukuki etki ve hükümler doğurmak 
üzere yapmış olduğu hukuki işlem

Завещателно разпореждане

Ölünceye kadar 
bakma akdi

Taraflardan birinin, ölünceye dek 
bakma ve kendisini görüp gözetme 
koşuluyla, malvarlığını veya bir 
kısım malları öbürküne geçirme 
(intikal ettirme) borcu altına girdiği 
sözleşme

Договор за издръжка и 
гледане

Özel haklar Şahıslar ile şahıslar arasındaki 
ilişkileri düzenleyen hukuk 
kurallarından, yani özel 
hukukundan doğan haklardır 

Частни права

Özel hukuk Kişiler arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hukuk dalı

Частно право

Paydaş Bir bütünün belli bir kısmından
(paydan) yararlanan; hissedar

Акционер

Pey akçesi Bir alacağın gerçekleşmesinden
önce verilen belirli bir miktar, ön
ödeme

Аванс, предварително 
плащане

Pozitif hukuk Belli bir anda belli bir ülkede
yürürlükte bulunan hukuk
kurallarının tümü

Позитивно право

Rayiç değer Bir iktisadi kıymetin, değerleme 
günündeki normal alım-satım 
değeri; piyasa değeri

Пазарна стойност

Resmi senet Resmi bir makam ve görevlinin, 
usulüne göre düzenlediği veya 
onayladığı belge 

Официален документ

Resülmâl Anamal; sermaye Капитал
Rey Oy Глас, вот
Rücu Dönme; geri dönme; cayma; 

sözünden dönme; sözünü geri 
alma; bir ödemede bulunan 
kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme 
yapması gereken kişiden istemesi;

Право за искане на парично 
обезщетение

Rüyet Davanın bakılmakta olması Гледане (на дело)
Salâhiyet Yetki; bir davaya bakabilme Правомощия
Sarfiyat Harcamalar; giderler Разходи
Sehim Pay; hisse Дял; акция 
Sened-i hâkanî Tapu senedi Нотариален акт
Sirkat Hırsızlık; çalma; çalınma Кражба
Sureti mümtaze Öncelikli Приоритетен 
Sübut Gerçekleşme, şüpheye yer 

bırakmayacak biçimde ortaya 
çıkma

Установяване, констатация

Sükna Oturma yeri; oturulacak yer; konut Местожителство
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malları
Ölüme bağlı 
tasarruf

Gerçek kişilerin, ölümünden sonra 
hukuki etki ve hükümler doğurmak 
üzere yapmış olduğu hukuki işlem

Завещателно разпореждане

Ölünceye kadar 
bakma akdi

Taraflardan birinin, ölünceye dek 
bakma ve kendisini görüp gözetme 
koşuluyla, malvarlığını veya bir 
kısım malları öbürküne geçirme 
(intikal ettirme) borcu altına girdiği 
sözleşme

Договор за издръжка и 
гледане

Özel haklar Şahıslar ile şahıslar arasındaki 
ilişkileri düzenleyen hukuk 
kurallarından, yani özel 
hukukundan doğan haklardır 

Частни права

Özel hukuk Kişiler arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hukuk dalı

Частно право

Paydaş Bir bütünün belli bir kısmından
(paydan) yararlanan; hissedar

Акционер

Pey akçesi Bir alacağın gerçekleşmesinden
önce verilen belirli bir miktar, ön
ödeme

Аванс, предварително 
плащане

Pozitif hukuk Belli bir anda belli bir ülkede
yürürlükte bulunan hukuk
kurallarının tümü

Позитивно право

Rayiç değer Bir iktisadi kıymetin, değerleme 
günündeki normal alım-satım 
değeri; piyasa değeri

Пазарна стойност

Resmi senet Resmi bir makam ve görevlinin, 
usulüne göre düzenlediği veya 
onayladığı belge 

Официален документ

Resülmâl Anamal; sermaye Капитал
Rey Oy Глас, вот
Rücu Dönme; geri dönme; cayma; 

sözünden dönme; sözünü geri 
alma; bir ödemede bulunan 
kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme 
yapması gereken kişiden istemesi;

Право за искане на парично 
обезщетение

Rüyet Davanın bakılmakta olması Гледане (на дело)
Salâhiyet Yetki; bir davaya bakabilme Правомощия
Sarfiyat Harcamalar; giderler Разходи
Sehim Pay; hisse Дял; акция 
Sened-i hâkanî Tapu senedi Нотариален акт
Sirkat Hırsızlık; çalma; çalınma Кражба
Sureti mümtaze Öncelikli Приоритетен 
Sübut Gerçekleşme, şüpheye yer 

bırakmayacak biçimde ortaya 
çıkma

Установяване, констатация

Sükna Oturma yeri; oturulacak yer; konut Местожителство
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Sülüsân Üçte iki Две трети
Sureti mümtaze Öncelikli Привилегирован
Şahâdet Tanıklık Свидетелско показание
Şahsı âhar 
(âher)

Başkası; üçüncü kişi Трето лице

Şamil İçine alan; kapsayan; çevreleyen Съдържащ; обхващащ; 
обкръжаващ 

Şayi Pay; hisse Дял; акция 
Şerik Ortak; iştirakçi Съдружник; участник 
Şifahî beyan Sözlü açıklama Устни показания
Şufa hakkı Önalım hakkı; mükellefin, hakkın 

konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye 
satması durumunda, hak sahibine 
tek taraflı bir irade beyanı ile 
satılan şeyin mülkiyetinin 
kararlaştırılan bedel karşılığında 
öncelikle kendisine devrini isteme 
yetkisini veren haktır

Право на покупка на 
предишна цена

Şuhut Şahitler Свидетели
Şümul Kapsam; içine alma; kapsama Обхват
Taaddüd Birden çok Повече от едно
Taahhütname Kişinin kendi ad ve hesabına, bir 

gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, 
sözleşmeli ya da sözleşmesiz 
olarak, bir işin yapılmasını veya bir 
şeyin teslimini üstlendiğini gösterir 
belge

Документ за поемане на 
ангажимент 

Tahakkuk Gerçekleşme, meydana gelme, bir 
şeyin doğruluğunun ortaya çıkması

Осъществяване, поява; 
начисляване

Tahdîdât Sınırlamalar; kısıntılar Ограничения, рестрикции
Tahfif Hafifletme; azaltma Облекчаване, улесняване; 

намаляване 
Tahlif Yemin Клетва 
Tahliye Boşaltma; salıverme; serbest 

bırakma
Евакуация 

Tahriren Yazılı olarak В писмена форма, в писмен 
вид

Tahvil Borç senedi Облигация 

Taksim Ortak mülkiyette bulunan bir 
malın, ortaklar arasında yapılan bir 
sözleşmeyle veya dava açmak 
suretiyle bölüştürülmesi

Делба; подялба 

Tebellüğ Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir
yazıyı imza ile teslim alma

Получаване на известия/ 
уведомления 

Tebligat Bir hukuki işlemin yetkili 
makamca, ilgili kişinin bilgisine 
sunulmak üzere, kanun ve usule 
uygun olarak yazı veya ilanla 

Уведомление, известие 

bildirilmesi
Tecdit Yenileme; tazeleme, açıkça 

anlaşılacak şekilde önceki borcun, 
yeni bir borç kurarak ortadan 
kaldırılması; yenileme

Подновяване, обновяване; 
актуализация; 
рефинансиране

Tecezzî Bölünme Разделяне, отделяне, 
разединяване 

Teehhür Gecikme; sonraya kalma Закъснение, забава
Tekaüd Emeklilik Пенсия 
Temettü Kâr; kazanç payı; yarar Дивидент 
Teminat Belli bir hukuksal durumu

(genellikle borcun ödenmesini)
sağlamak için verilen garanti

Гаранция, обезпечение 

Temlik Bir malın veya hakkın, bir hukuki 
işlemle başkasına devredilmesi; 
mülkiyetin nakli

Прехвърляне 

Tesellüm Teslim alma Получаване 
Tevkif 
Müzekkeresi

Tutuklama müzekkeresi. Bu 
müzekkere hâkim tarafından 
kesilir, üzerinde sanığın kim 
olduğu, işlediği .:uç ve tutuklama 
sebebleri ayrıntılı şekilde yazılır

Заповед за задържане

Tevsîk Belgelendirme Документиране 
Tezâyüd Artış; çoğalma Увеличаване, покачване
Tüzük Bir kanunun uygulamasını 

göstermek veya kanunun emrettiği 
işleri belirtmek üzere, kanunlara 
aykırı olmamak şartıyla ve 
Danıştayın incelemesinden 
geçirtilerek Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkartılan yazılı hukuk 
kurallarıdır

Устав, постановление

Ukud Karşılıklı anlaşılan şeyler, şartlar, 
sözleşme

Споразумение, договор, 
договорени условия  

Urup Arşının sekizde biri Една осма от аршина (1 
аршин = 68 см)

Uygulama imar 
plânı

Onaylı halihazır haritalar üzerinde, 
varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak, nazım imar plân esaslarına 
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin 
yapı adalarını, bunların yoğunluk 
ve düzeni, yolları ve uygulama için 
gerekli imar uygulama plânlarına 
esas olacak uygulama etaplarını ve 
diğer bilgileri ayrıntılarıyla 
gösteren plân

Подробен устройствен план

Uyrukluk Şahısları veya şeyleri devlete 
bağlayan hukuki ve siyasi bağdır

Националност

Uzatılmış mal Evlilik birliğinin, eşlerden birinin Наследяване на частта от 
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bildirilmesi
Tecdit Yenileme; tazeleme, açıkça 

anlaşılacak şekilde önceki borcun, 
yeni bir borç kurarak ortadan 
kaldırılması; yenileme

Подновяване, обновяване; 
актуализация; 
рефинансиране

Tecezzî Bölünme Разделяне, отделяне, 
разединяване 

Teehhür Gecikme; sonraya kalma Закъснение, забава
Tekaüd Emeklilik Пенсия 
Temettü Kâr; kazanç payı; yarar Дивидент 
Teminat Belli bir hukuksal durumu

(genellikle borcun ödenmesini)
sağlamak için verilen garanti

Гаранция, обезпечение 

Temlik Bir malın veya hakkın, bir hukuki 
işlemle başkasına devredilmesi; 
mülkiyetin nakli

Прехвърляне 

Tesellüm Teslim alma Получаване 
Tevkif 
Müzekkeresi

Tutuklama müzekkeresi. Bu 
müzekkere hâkim tarafından 
kesilir, üzerinde sanığın kim 
olduğu, işlediği .:uç ve tutuklama 
sebebleri ayrıntılı şekilde yazılır

Заповед за задържане

Tevsîk Belgelendirme Документиране 
Tezâyüd Artış; çoğalma Увеличаване, покачване
Tüzük Bir kanunun uygulamasını 

göstermek veya kanunun emrettiği 
işleri belirtmek üzere, kanunlara 
aykırı olmamak şartıyla ve 
Danıştayın incelemesinden 
geçirtilerek Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkartılan yazılı hukuk 
kurallarıdır

Устав, постановление

Ukud Karşılıklı anlaşılan şeyler, şartlar, 
sözleşme

Споразумение, договор, 
договорени условия  

Urup Arşının sekizde biri Една осма от аршина (1 
аршин = 68 см)

Uygulama imar 
plânı

Onaylı halihazır haritalar üzerinde, 
varsa kadastral durumu işlenmiş 
olarak, nazım imar plân esaslarına 
göre çizilen ve çeşitli bölgelerin 
yapı adalarını, bunların yoğunluk 
ve düzeni, yolları ve uygulama için 
gerekli imar uygulama plânlarına 
esas olacak uygulama etaplarını ve 
diğer bilgileri ayrıntılarıyla 
gösteren plân

Подробен устройствен план

Uyrukluk Şahısları veya şeyleri devlete 
bağlayan hukuki ve siyasi bağdır

Националност

Uzatılmış mal Evlilik birliğinin, eşlerden birinin Наследяване на частта от 
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ortaklığı ölümüyle son bulması halinde, sağ 
kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla 
birlikte devam ettirdiği mal 
ortaklığı rejimi 

съсобствеността на 
починалия/починалата 
съпруг/а

Üçüncü şahıs Bir sözleşmenin, davanın veya icra 
takibinin taraflarından olmayan kişi

Трето лице

Varaka Belge; yazılı kağıt Документ
Vâridât Gelirler; devlet (kamu) gelirleri Приходи; обществени 

приходи 
Vâris Mirasçı Наследник
Veçhe Yön, taraf Страна, посока, направление 

Vecîbe Borç Дълг
Vefa hakkı Hak sahibine, sattığı şeyin 

mülkiyetinin kararlaştırılan bedel 
karşılığında tekrar kendisine 
devrini, tek taraflı irade beyanı ile 
isteme yetkisi veren hak 

Право на откупуване

Verese Mirasçılar Наследници 
Yeşil alan Şehir imar plânlarında toplumun 

yararlanması için ayrılan ve 
üzerinde inşaat yapılması mümkün 
olmayan ve ileride veya şimdiden 
park, çocuk parkı vb. hizmet alanı 
olarak ayrılmış alan 

Зелени площи

Yürürlük Mer'iyet, tatbikâta girme. Bir 
kanunun yayımından sonra pratiğe 
konulması. Bu da ya belirtilen 
tarihte olur ya da yayımından 45 
gün sonra

Валидност, легитимност, 
влизане в сила

Zabıtname Tutanak Протокол
Zamanaşımı Kanunda öngörülen ve belirli 

koşullar altında geçmekle, bir 
hakkın kazanılmasını, 
kaybedilmesini veya bir 
yükümlülükten kurtulmayı 
sağlayan süre

Давност

Zarar-ı Has Genel zarar Обща вреда 
Zeyil name Ek yazı, bir belgenin eki ve 

açıklaması niteliğindeki yazı
Приложение, допълнение, 
притурка; придатък (към 
застрахователна полица) 

Zillyetlik Sahibi olsun ya da olmasın, bir
malı elinde bulunduran veya
kullanan kişi

Владение

Zürriyet Bireyin neslinden gelenler Род, потомство
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ИНФИНИТНИТЕ ФОРМИ НА ГЛАГОЛА В ЕЗИКОВОТО 
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INFINITE VERBAL FORMS IN THE LANGUAGE STRUCTURE

Sen. Lect. Embie Kyazimova 
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: This article considers the role of the infinite verbal forms in the process of updating the 
modern Turkish vocabulary.  It reviews the Turkish purism which started in the period of Tanzimat and 
continued even after the declaration of Turkish Republic. In the beginning, fighting for language purity pursued 
replacement of the Arabic and Persian words, while at a later stage it turned against the borrowings from 
Western languages. The infinitive, participle or verbal adverb were considered as neologisms and were not
connected with the verb they originated from, as far as their verbal nature is concerned, but as translations of the 
words to be replaced. 

Key words: purism, neologism, language structure, language reform, Turkish language, Ottoman 
language, Arabic and Persian words 

Попълването на речниковия състав на съвременния турски език е непрекъснат 
процес, предизвикан и поддържан от разширяването на кръга на познание на 
съвременната личност. При възникването на нови понятия те се назовават чрез 
преосмисляне на съществуващи думи, чрез създаване на нови думи или със заимстване 
на чуждици. 

Езикът в много отношения е инструмент на политиката и като такъв не може да 
бъде извън обсега на въздействие на политиката. Езиковата политика е неразривно 
свързана с етничната, културната и религиозна принадлежност на личността, с 
формирането на нацията и националните ценности. Резултат от политическото 
регулиране в езиковата сфера се явява езиковата реформа. Езиковата реформа е 
изменение в езика, което засяга графиката, лексиката, граматиката, речниковия състав и 
други раздели на езика. Продължаващото вече няколко десетилетия обновяване на 
речниковия състав на съвременния турски език, известно като Dil devrimi, букв. 
революция в езика, всъщност е езикова реформа в лексикалния състав на турския език 
и е проява на пуризъм. Според О. С. Ахманова това е борба против неологизмите, 
против въвеждането в употреба на заемки и международни думи и т. н., която не се 
основава на научно изследване на развитието на даден език; отношение към развитието 
на езика и дейност на лица, които се стремят да предпазят родния език от 
чуждоезиковото влияние [Ахманова 1966: 374]. В Съветския енциклопедичен речник е 
отбелязано като: „Стремеж към прочистване на книжовния език от чуждоезиковите 
заемки, от неологизмите, а така също от естественото проникване в книжовния език на 
ненормирани лексически и граматически елементи (народно-разговорни, областни и 
диалектни). Пуризмът може да бъде свързан с различни политически и културни 
течения по време на формирането на националните литературни езици.” [СЭС 1980:
1094]. Според „Български тълковен речник” това е: теория и практика за очистване на 
езика от излишни чужди думи със словесни обрати [БТР 1973: 826].

В турския език пуризмът се обозначава с термините: 1. tasfiye تصفیھ “тасфийе” 
(от араб. корен safv) същ. ар. почистване, прочистване, очистване; премахване, 
отстраняване, унищожаване; 2. sadelestirme (от перс. саде) опростяване, изчистване; 3. 

özleştirme същ. прочистване, изчистване (от чужди/външни елементи); özleştirmecilik, -
ği същ. пуризъм. 

Пуризмът в турския език се проявява още през епохата на Танзимата (1839-1878
г.). През този период започват да се утвърждават граматичните норми в езика и се 
извършва преход от неразбираемия за народа османски език ‘millet-i Osmaniye, lisân-ı 
Osmanȋ, Osmanlıca’ - това е езикът на султана, на управляващите в османската държава 
и на документите в султанския двор - към народния език. Новата турска интелигенция, 
представена от Али Суави, Зия Паша, Намък Кемал, Шемседдин Сами, Ахмет Джевдет 
Паша по време на изгнанието си в чужбина се сблъсква с културния живот в Европа, с 
идеите на френския либерализъм и осъзнава необходимостта от борбата за езикова 
чистота. Постепенно започва изоставяне на тежкия и неразбираем език на дворцовата 
литература и замяната му с разбираем за народа език. Пример за това са 
произведенията на Юнус Емре, Евлия Челеби, Оруч бин Адил и други.

В началото турският пуризъм е насочен срещу арабската и персийска лексика, 
което доказват издаваните от Турския езиков институт (Türk Dil Kurumu) списъци, 
справочници и речници, но след 60-те години на ХХ век тази дейност се насочва и 
срещу заемките от западните езици, във връзка с което се създават специални комисии 
и започва издаването на списъци и справочници с неологизми, които трябва да 
изместят заемките от западните езици [БК І 1972 и БК ІІ 1978].

През периода на Танзимата промените в езика са насочени и към промени в 
образователната система, обучението по език в средните училища, в сферата на 
висшето образование, езика на издаваните книги и вестници. До епохата на Танзимата 
в медресетата са подготвяни кадри за научната, правната и административна сфера. 
Обучението е изцяло религиозно, придобиват се знания по Коран, арабски и персийски 
език. 

През 1851 г. двамата учени Ахмед Джевдет и Фуад Паша написват първото 
ръководство по турска граматика „Медхал-и Каваид” (Medhal-i Kavaid), като целта им е 
да подпомогнат обучението по турски език [Левенд 1972: 168].

През 1860 г. привърженикът на идеята за изчистване на езика Ибрахим Шинаси 
издава вестник „Терджюман-Ахвал” (Tercüman-Ahval) като още в първия брой 
отбелязва, че целта му е вестникът да бъде издаван на разбираем за народа език.

През 1857 г. азербайджанският учен и литератор Ахондзаде Мирза Фетхали 
изготвя първия проект за реформа в азбуката. През 1863 г. на заседание на османското 
научно дружество „Джемийет-и илмиййе-и османие” (Cemiyyet-i İlmiyye-yi Osmaniye)
А. М. Фетхали предлага варианти за отстраняване на недостатъците на арабската 
азбука, но предложението му е отхвърлено. По-късно той представя нова разработка, в 
основата на която е заложена славянската писмена система [Левенд 1972: 156]. Този 
проект също не е бил одобрен.

В началото на ХХ век Мусуллу Давуд предлага на турския парламент проект за 
нова азбука, основана на латинската азбука, но той също не е одобрен [Кононов 1956:
17].

Започналото обновяване на речниковия състав на турския език от 
интелигенцията на Танзимата, продължава и след езиковата реформа през 1928 г., 
когато е въведена новата турска азбука. От 1 септември 1929 г. в училищата са 
премахнати учебните предмети по арабски и персийски език. На 18 май 1930 г. 
министърът на образованието Джемал Хюсню (Тарай) в свое изказване пред Турския 
парламент отбелязва, че с премахването на арабското писмо арабската и персийска 
лексика изгубва най-голямата си опора. Приемането на новата турска азбука, основана 
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özleştirme същ. прочистване, изчистване (от чужди/външни елементи); özleştirmecilik, -
ği същ. пуризъм. 

Пуризмът в турския език се проявява още през епохата на Танзимата (1839-1878
г.). През този период започват да се утвърждават граматичните норми в езика и се 
извършва преход от неразбираемия за народа османски език ‘millet-i Osmaniye, lisân-ı 
Osmanȋ, Osmanlıca’ - това е езикът на султана, на управляващите в османската държава 
и на документите в султанския двор - към народния език. Новата турска интелигенция, 
представена от Али Суави, Зия Паша, Намък Кемал, Шемседдин Сами, Ахмет Джевдет 
Паша по време на изгнанието си в чужбина се сблъсква с културния живот в Европа, с 
идеите на френския либерализъм и осъзнава необходимостта от борбата за езикова 
чистота. Постепенно започва изоставяне на тежкия и неразбираем език на дворцовата 
литература и замяната му с разбираем за народа език. Пример за това са 
произведенията на Юнус Емре, Евлия Челеби, Оруч бин Адил и други.

В началото турският пуризъм е насочен срещу арабската и персийска лексика, 
което доказват издаваните от Турския езиков институт (Türk Dil Kurumu) списъци, 
справочници и речници, но след 60-те години на ХХ век тази дейност се насочва и 
срещу заемките от западните езици, във връзка с което се създават специални комисии 
и започва издаването на списъци и справочници с неологизми, които трябва да 
изместят заемките от западните езици [БК І 1972 и БК ІІ 1978].

През периода на Танзимата промените в езика са насочени и към промени в 
образователната система, обучението по език в средните училища, в сферата на 
висшето образование, езика на издаваните книги и вестници. До епохата на Танзимата 
в медресетата са подготвяни кадри за научната, правната и административна сфера. 
Обучението е изцяло религиозно, придобиват се знания по Коран, арабски и персийски 
език. 

През 1851 г. двамата учени Ахмед Джевдет и Фуад Паша написват първото 
ръководство по турска граматика „Медхал-и Каваид” (Medhal-i Kavaid), като целта им е 
да подпомогнат обучението по турски език [Левенд 1972: 168].

През 1860 г. привърженикът на идеята за изчистване на езика Ибрахим Шинаси 
издава вестник „Терджюман-Ахвал” (Tercüman-Ahval) като още в първия брой 
отбелязва, че целта му е вестникът да бъде издаван на разбираем за народа език.

През 1857 г. азербайджанският учен и литератор Ахондзаде Мирза Фетхали 
изготвя първия проект за реформа в азбуката. През 1863 г. на заседание на османското 
научно дружество „Джемийет-и илмиййе-и османие” (Cemiyyet-i İlmiyye-yi Osmaniye)
А. М. Фетхали предлага варианти за отстраняване на недостатъците на арабската 
азбука, но предложението му е отхвърлено. По-късно той представя нова разработка, в 
основата на която е заложена славянската писмена система [Левенд 1972: 156]. Този 
проект също не е бил одобрен.

В началото на ХХ век Мусуллу Давуд предлага на турския парламент проект за 
нова азбука, основана на латинската азбука, но той също не е одобрен [Кононов 1956:
17].

Започналото обновяване на речниковия състав на турския език от 
интелигенцията на Танзимата, продължава и след езиковата реформа през 1928 г., 
когато е въведена новата турска азбука. От 1 септември 1929 г. в училищата са 
премахнати учебните предмети по арабски и персийски език. На 18 май 1930 г. 
министърът на образованието Джемал Хюсню (Тарай) в свое изказване пред Турския 
парламент отбелязва, че с премахването на арабското писмо арабската и персийска 
лексика изгубва най-голямата си опора. Приемането на новата турска азбука, основана 
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на латинската, изважда на бял свят езиковите проблеми в страната и необходимостта от 
създаване на речник [Коркмаз 1974: 59].

Наред с тази държавна политика в отделни висши училища, учреждения, дори и 
вилаети се дава отпор на неологизмите [Антелова 1985: 5]. Против крайностите в 
турския пуризъм се надига вълна от недоволство, изразители на което са политици, 
писатели и учени [Кудрет 1966; Хаджъеминоглу 1977]. В крайна сметка, макар и не в 
желаната степен, днес речникът на съвременния турски език е забележимо променен и 
обновен като елементите на предишната или новата лексика свидетелстват за 
стилистичните предпочитания на пишещия или говорещия.

Неологизмите, в смисъл на нови лексикални елементи в съвременния книжовен 
турски език, представляват извлечени от историческите писмени паметници и от 
народните говори турски по произход думи, както и - създадени по законите на 
турското словообразуване думи, оформени по облик и значение от специални комисии 
към Турския езиков институт  [Йозлещирме 1978: 7-9; Йондер 1966: ІІІ-ІV].

Обобщени резултати от политиката на обновяване и турцизиране на речниковия 
състав са публикувани от Турския езиков институт през 1978 година [Йозлещирме
1978], а седем години по-късно грузинският турколог Г. И. Антелова издава „Турско-
руски речник на неологизмите” [Антелова 1985].

Неологизмите според Й. А. Аксой включват лексика от общонародния език и 
термини [Аксой 1967: 5], които по мнение на Г. И. Антелова са повече от 4000 
[Антелова 1985]. Анализът на речниците показва, че те са над 10000 [Орта Йогретим
1963; Тугладжъ 1971; Саде 1971; Йозлещирме 1978; Ялъм 1983; Антелова 1985; TС 
2005].

В резултат на тази реформа рязко се съкращава броят на заемките, представени 
от арабска и персийска лексика, която се заменя със “собственотурска” (öztürkçe)
[Антелова 1981: 5].

Обновяването на речниковия състав на турския език от новоосманския период, 
което реално представлява заместване на арабизмите и персизмите с турски думи до 
към 1935 г., придобива по-голяма яснота и като резултат от дейността на турските 
езиковеди в предходните три години (1932-1935). Първа публикация в това отношение 
представлява изданието Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu [Османо-турски 
наръчник]. От обясненията на издателите става ясно, че турцизирането на османската 
лексика се извършва конкретно за всяка чужда по произход лексема, без това да 
обхваща всички инфинитни форми на глагола. Има се предвид превода на арабизмите с 
причастие или деепричастие, без да е посочена основната инфинитивна форма. По-
късно в двете споменати издания това разбиране за неологизмите в общи линии се 
запазва, а предложените като неологизми работен инфинитив, причастие или 
деепричастие не се свързват с глагола, от който произхождат.

От първите опити за очистване на турския език от чуждиците и след 
последвалата ги широкомащабна държавна политика в тази насока са изминали близо 
седемдесет години и сега се отчитат значителни резултати, благодарение на които, 
както за самите турци, така и за чужденците, представата за турския като изграден и 
функциониращ по своите закони език, се е променила, тъй като дорепубликанската 
официална езикова практика, известна като османски ‘оsmanlıca’и представляваща 
“смесен език” (karma dil), е била изоставена, въпреки съпротивата на определени среди. 
Един от начините за осъвременяване на речниковия състав на турския език, посочен от 
Д. Аксан, е създаването на производни думи (türeme), сред които инфинитните форми 
на глагола заемат значително място. Обаче не само по отношение на тях, но и по 
отношение на значителна част от нововъведените думи трябва да се каже, че те 

увеличават синонимите в езика, без да могат да изместят чуждиците, тъй като в 
различните функционални стилове остарелите чуждици продължават да се употребяват 
[Ялъм 1983: 5-8].

Първият справочник на неологизмите в турския език е издаден през 1935 година 
[Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu 1935]. От предговора към него, от начина по 
който са подредени чуждиците, както и от предложените за тях съответствия става ясно 
как са процедирали неговите съставители. Следван е редът на думите в речника на 
латиница и срещу всеки арабизъм и персизъм е предложена турска дума или 
словосъчетание като адекватен превод на чуждицата. Формално съвпадение на 
лексико-граматическите категории не е търсено. Прави впечатление, че преводът на 
значенията често е предаден с инфинитна форма на глагола. Например:

аcil = прич. gecikemez ‘спешен’, ‘експресен’.
аcilen (Bak: müstacelen) = деепр. gecikmeden ‘спешно’, ‘експресно’.
bilâteemmül = деепр. düşünmeksizin ‘без тълкуване’, ‘без обмисляне’.
bililtizam (Bak: ankasdin) = деепр. bile bile, bile istiye ‘умишлено’,

‘преднамерено’.
bilmünasebe = (Sırası) gelince, (sırasını) getirerek ‘в този случай’, ‘между 

другото’.
bilmüşahede = деепр. görerek ‘по лично впечатление’, ‘чрез наблюдаване’.
dildade = прич. gönül vermiş ‘влюбен’, ‘привързан’.
kail olmak (Bak: razı olmak) = инф. onamak, gönülsemek ‘съгласявам се’,

‘скланям’.
ürcufe (Bak: eracif) = инф. uydurma, düzme ‘измислен’, ‘подправен’, ‘нагласен’.
Ексцерпираният материал е от речника на Г. И. Антелова [Антелова 1985] и от 

Справочника за нововъведените думи от Института за турски език [Йозлещирме 1978], 
но при уточняването на значенията на всяка инфинитна форма, посочена като 
неологизъм, информацията е извлечена от тълковните речници, както и от единствения 
засега четириезичен турски енциклопедичен речник, съдържащ над 200 000 думи 
[Okyanus 1971-1974]. Примерите се представят в традиционната последователност –
инфинитив, причастие и деепричастие. 

Инфинитиви

Единственият представител на този вид инфинитив, запазил първичното си 
значение и придобил вторично граматическо значение е “demek” - ‘казвам’, ‘да река’,
който е зает от разговорния език. Той е трябвало да измести арабизма “yani” - ‘сиреч’, 
‘значи’. Многозначността му е текстуално обусловена:

Инфинитив: Bunu demek istemedim. ‘Не исках да кажа това.’
Модално наречие: Demek ki gelmeyeceksin. ‘Значи/следователно, няма да 

дойдеш.’
Някои автори определят в този случай demek ki като съюз [Тугладжъ 1971: 531]. 

Подчинителният съюз ki е този, който придава подобно значение, докато употребата 
само на инфинитива го представя във функцията на обстоятелство, т. е. demek е 
модално наречие [Ахманова 1966: 252]:

Demek vazgeçti ‘Значи/ясно, отказа се.’
Н. Геров е представил тази турска заемка в българския език като наречие [Геров 

1975: 283].
Развитието на значението на називния инфинитив demek е интересно, тъй като 

вторичните му значения са пример за не толкова често срещани в турския език тип 
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увеличават синонимите в езика, без да могат да изместят чуждиците, тъй като в 
различните функционални стилове остарелите чуждици продължават да се употребяват 
[Ялъм 1983: 5-8].

Първият справочник на неологизмите в турския език е издаден през 1935 година 
[Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu 1935]. От предговора към него, от начина по 
който са подредени чуждиците, както и от предложените за тях съответствия става ясно 
как са процедирали неговите съставители. Следван е редът на думите в речника на 
латиница и срещу всеки арабизъм и персизъм е предложена турска дума или 
словосъчетание като адекватен превод на чуждицата. Формално съвпадение на 
лексико-граматическите категории не е търсено. Прави впечатление, че преводът на 
значенията често е предаден с инфинитна форма на глагола. Например:

аcil = прич. gecikemez ‘спешен’, ‘експресен’.
аcilen (Bak: müstacelen) = деепр. gecikmeden ‘спешно’, ‘експресно’.
bilâteemmül = деепр. düşünmeksizin ‘без тълкуване’, ‘без обмисляне’.
bililtizam (Bak: ankasdin) = деепр. bile bile, bile istiye ‘умишлено’,

‘преднамерено’.
bilmünasebe = (Sırası) gelince, (sırasını) getirerek ‘в този случай’, ‘между 

другото’.
bilmüşahede = деепр. görerek ‘по лично впечатление’, ‘чрез наблюдаване’.
dildade = прич. gönül vermiş ‘влюбен’, ‘привързан’.
kail olmak (Bak: razı olmak) = инф. onamak, gönülsemek ‘съгласявам се’,

‘скланям’.
ürcufe (Bak: eracif) = инф. uydurma, düzme ‘измислен’, ‘подправен’, ‘нагласен’.
Ексцерпираният материал е от речника на Г. И. Антелова [Антелова 1985] и от 

Справочника за нововъведените думи от Института за турски език [Йозлещирме 1978], 
но при уточняването на значенията на всяка инфинитна форма, посочена като 
неологизъм, информацията е извлечена от тълковните речници, както и от единствения 
засега четириезичен турски енциклопедичен речник, съдържащ над 200 000 думи 
[Okyanus 1971-1974]. Примерите се представят в традиционната последователност –
инфинитив, причастие и деепричастие. 

Инфинитиви

Единственият представител на този вид инфинитив, запазил първичното си 
значение и придобил вторично граматическо значение е “demek” - ‘казвам’, ‘да река’,
който е зает от разговорния език. Той е трябвало да измести арабизма “yani” - ‘сиреч’, 
‘значи’. Многозначността му е текстуално обусловена:

Инфинитив: Bunu demek istemedim. ‘Не исках да кажа това.’
Модално наречие: Demek ki gelmeyeceksin. ‘Значи/следователно, няма да 

дойдеш.’
Някои автори определят в този случай demek ki като съюз [Тугладжъ 1971: 531]. 

Подчинителният съюз ki е този, който придава подобно значение, докато употребата 
само на инфинитива го представя във функцията на обстоятелство, т. е. demek е 
модално наречие [Ахманова 1966: 252]:

Demek vazgeçti ‘Значи/ясно, отказа се.’
Н. Геров е представил тази турска заемка в българския език като наречие [Геров 

1975: 283].
Развитието на значението на називния инфинитив demek е интересно, тъй като 

вторичните му значения са пример за не толкова често срещани в турския език тип 
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неологизми, привнесени в книжовния език от диалектите и разговорния език и които са 
характерни за “по-занижения стил” [Ахманова 1966: 252; Хенгирмен 1999: 426].

Работният (функционалният) инфинитив на -ma/-me присъства в процеса на 
прочистване на турския език от арабската и персийска лексика и от заемките от 
западните езици. От примерите е видно, че самата лексема предава значение за 
действието като процес, т.е. запазва своята глаголност, но при субстантивирането на 
инфинитива това действие се опредметява.

аbartma: инф. ‘преувеличаване’
същ. ‘преувеличение’, ‘хипербола’
Речниците посочват и двете значения.

acıma: инф. ‘проявяване на съжаление’, ‘съжаляване’
същ. ‘съжаление’, ‘милост’ 

algılama: инф. ‘възприемане (на знания, на информация)’
същ. ‘схващане’, ‘прием(ане)/получаване на информация от сигнали 
и дразнители/’

alıştırma: същ. ‘упражнение’
antlaşma: същ. ‘договор’
anma: същ. ‘възпоминание’, ‘честване’, ‘помен’
arındırma: инф. ‘прочистване’, ‘рафиниране’

същ. ‘чистка’, ‘рафинация’
Сравн. arındırma = arıtma

artıklama: същ. ‘многословие’, ‘празнословие’, ‘тавтология’
В почти всички речници тази глаголна форма не е изведена от artıklamak, тъй 

като този називен инфинитив изобщо не се посочва. В последното издание на турския 
тълковен речник artıklamak фигурира, но със странното значение ‘оставям недоядени 
залъци’, което показва, че artıklama е създаден неологизъм, който е бил възприеман 
само като съществително [TС 2005: 125].

aşağsama [Антелова 1985: 22]: същ. ‘пренебрежение’, ‘презрение’
aşınma: инф. ‘износване’, ‘похабяване’

същ. ‘ерозия’
ayıklanma: същ. ‘селекция’, ‘подбор’
ayrışma: същ. ‘разлагане’, ез. ‘дисимилация’, ‘разподобяване’
belirleme: инф. ‘определяне’, ‘характеризиране’

същ. ‘определение’, фил. ‘детерминация’
bütünleme: същ. ‘поправителен изпит’
çırpınma: същ. ‘спазма’, ‘гърч’. В речниците çırpınma и çırpınış са посочени като 

пълни синоними.
çözümleme: същ. ‘анализ’, грам. ‘разбор’
danışma: инф. съветване

същ. съвещание
duraklama: същ. 'пауза, застой, нерешителност', от duraklamak ‘(за всяко нещо, 

което е в движение и развитие) спирам (за кратко)’, ‘колебая се’.
eleme: инф. ‘подбиране’, ‘избиране (чрез преценка)’

същ. ‘подбор’, ‘сортировка’
прил. ‘пресят’, ‘отбран’

eleştirme: инф. ‘преценяване’, ‘рецензиране’
същ. ‘преценка’, ‘критика’, срав. eleştiri ‘рецензия’

günleme: инф. ‘прекарване на деня’, ‘(ден) денуване’, ‘датиране’
същ. ‘дата’

В речниците е отбелязано, че günleme е новосъздадена дума, а за второто й 
значение смятаме, че не е получило популярност и не се е утвърдило.

içitme: същ. инжекция. Този новосъздаден неологизъм се извежда от също 
новосъздадения глагол içitmek ‘инжектирам’, който не е в състояние да измести 
синонима с широка употреба iğne yapmak/vurmak.

karma: прил. ‘смесен’, ‘сборен’ < karmak ‘смесвам’, ‘размесвам’, срав. 
адективираните инфинитиви dolma ‘напълнен’, ‘запълнен’ и takma ‘добавен’, 
‘прикачен’, ‘като протеза’.

önerme: инф. ‘предлагане’
същ. ‘предложение’
прил. ‘предложен’, ‘предлаган’
срав. öneri ‘предложение’

örnekseme: същ. ‘аналогия’, ‘съпоставка’
sömürme: инф. ‘експлоатиране’

същ. ‘експлоатация’
срав. sömürü ‘експлоатация’

uyarma: инф. ‘предупреждаване’
същ. ‘предупреждение’
срав. uyarı ‘предупреждение’

yerleşme: инф. ‘настаняване’, ‘заселване’ 
същ. ‘обиталище’, ‘поселище’ 

Резултативен инфинитив
В процеса на обновяване и осъвременяване на речника на съвременния турски 

език се наблюдава интересно явление. Новосъздадените отглаголни съществителни 
имена обикновено служат за назоваване на предмети, факти, признаци, свързани с 
основата на даден глагол, без да ги представят в развитие и движение. Що се отнася до 
инфинитните по произход форми на -ma/-me и -(y)ış4, по природа те са носители на 
представата за действието като процес, но това действие може да се опредмети и 
работният (функционалният) и резултативният инфинитив могат да се субстанивират. 
Между двата вида турски инфинитиви работният по-лесно запазва своята глаголност и 
обозначава действия, явления, докато склонността на резултативния да се 
субстантивира е по-голяма. Подбраните по-долу примери илюстрират тази тенденция 
при резултативния инфинитив.

açılış=küşat ‘откриване’, ‘освещаване’. Примерите от турския тълковен речник 
(Türkçe Sözlük) са за съществително, но тълкуването на значението е двойнствено – 1.
същ. откриване (на нещо); 2. инф. начин на откриване.

alınış=kabul, същ. ‘прием (на нещо в нещо, някъде)’.
artış=tezayüt, инф. ‘увеличаване’, ‘нарастване’, същ. ‘ръст’, ‘приръст’.
azış=şiddet, същ. ‘ярост’, ‘ожесточение’, ‘суровост’.
bakış=nazar, същ. ‘поглед’, инф. ‘поглеждане’, ‘оказване на грижа (за нещо или 

някого)’.
biliş=aşina, ahbap, същ. ‘близък’, ‘приятел’, инф. ‘опознаване’, ‘натрупване на 

познания’. Думата се използва като неологизъм с второто си значение; синоними 
gnostisizm, bilinircilik.

bitiş=final, същ. ‘спорт’, ‘финал’, ‘край’, ‘завършек’, инф. ‘завършване’, 
‘приключване’, ‘финиширане’.
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günleme: инф. ‘прекарване на деня’, ‘(ден) денуване’, ‘датиране’
същ. ‘дата’

В речниците е отбелязано, че günleme е новосъздадена дума, а за второто й 
значение смятаме, че не е получило популярност и не се е утвърдило.

içitme: същ. инжекция. Този новосъздаден неологизъм се извежда от също 
новосъздадения глагол içitmek ‘инжектирам’, който не е в състояние да измести 
синонима с широка употреба iğne yapmak/vurmak.

karma: прил. ‘смесен’, ‘сборен’ < karmak ‘смесвам’, ‘размесвам’, срав. 
адективираните инфинитиви dolma ‘напълнен’, ‘запълнен’ и takma ‘добавен’, 
‘прикачен’, ‘като протеза’.

önerme: инф. ‘предлагане’
същ. ‘предложение’
прил. ‘предложен’, ‘предлаган’
срав. öneri ‘предложение’

örnekseme: същ. ‘аналогия’, ‘съпоставка’
sömürme: инф. ‘експлоатиране’

същ. ‘експлоатация’
срав. sömürü ‘експлоатация’

uyarma: инф. ‘предупреждаване’
същ. ‘предупреждение’
срав. uyarı ‘предупреждение’

yerleşme: инф. ‘настаняване’, ‘заселване’ 
същ. ‘обиталище’, ‘поселище’ 

Резултативен инфинитив
В процеса на обновяване и осъвременяване на речника на съвременния турски 

език се наблюдава интересно явление. Новосъздадените отглаголни съществителни 
имена обикновено служат за назоваване на предмети, факти, признаци, свързани с 
основата на даден глагол, без да ги представят в развитие и движение. Що се отнася до 
инфинитните по произход форми на -ma/-me и -(y)ış4, по природа те са носители на 
представата за действието като процес, но това действие може да се опредмети и 
работният (функционалният) и резултативният инфинитив могат да се субстанивират. 
Между двата вида турски инфинитиви работният по-лесно запазва своята глаголност и 
обозначава действия, явления, докато склонността на резултативния да се 
субстантивира е по-голяма. Подбраните по-долу примери илюстрират тази тенденция 
при резултативния инфинитив.

açılış=küşat ‘откриване’, ‘освещаване’. Примерите от турския тълковен речник 
(Türkçe Sözlük) са за съществително, но тълкуването на значението е двойнствено – 1.
същ. откриване (на нещо); 2. инф. начин на откриване.

alınış=kabul, същ. ‘прием (на нещо в нещо, някъде)’.
artış=tezayüt, инф. ‘увеличаване’, ‘нарастване’, същ. ‘ръст’, ‘приръст’.
azış=şiddet, същ. ‘ярост’, ‘ожесточение’, ‘суровост’.
bakış=nazar, същ. ‘поглед’, инф. ‘поглеждане’, ‘оказване на грижа (за нещо или 

някого)’.
biliş=aşina, ahbap, същ. ‘близък’, ‘приятел’, инф. ‘опознаване’, ‘натрупване на 

познания’. Думата се използва като неологизъм с второто си значение; синоними 
gnostisizm, bilinircilik.

bitiş=final, същ. ‘спорт’, ‘финал’, ‘край’, ‘завършек’, инф. ‘завършване’, 
‘приключване’, ‘финиширане’.
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dikiş, собствена турска дум с турско словообразуване; същ. ‘шев’, инф. ‘шиене’.
duruş=poz, същ. ‘поза’, ‘стойка’, инф. ‘приемане на поза’, ‘възприемане на 

маниер’.
еtkileyiş, същ. ‘въздействие’.
eziş=azap, zulüm, същ. ‘натиск’, ‘терор’.
gidiş=azimet, inkişaf, същ. ‘ход’, ‘развой’, инф. ‘начин, по който се развиват 

(нещата)’, ‘протичане’.
giriş=methal, същ. ‘увод’, ‘въведение’, инф. ‘влизане’, ‘въвеждане’.
görüş=fikir, mülahaza, същ. ‘становище’, ‘възглед’, ‘свиждане’.

Субстантивацията е напълно завършена.
görünüş=zevahir, грам. tarz, същ. ‘облик’, ‘изглед’, грам. ‘вид’, ‘аспект’.

Субстантивацията е напълно завършена.
çöküş=inkıraz, inhitat, същ. ‘срив’, ‘упадък’, псих. ‘депресия’, рядко инф. 

‘потискане (на духа)’.
kılış – Ново словообразуване, инф. ‘привеждане в състояние (на, да)’, грам. 

‘действие’.
oluş=tekevvün, hal, vuku, същ. ‘обстоятелство’, ‘фактът, че’, грам. ‘състояние’,

инф. филос. ‘преминаване от едно състояние в друго’.
yürüyüş=nümayiş, воен. sefer, същ. ‘манифестация’, ‘военен поход’, ‘походка’,

инф. ‘придвижване’. Думата се употребява в разговорния език, среща се и в писмените 
паметници със значенията ‘ход’, ‘вървеж’. Ново е значението ‘манифестация’,
‘публично, показно шествие’. От нея е разговорната форма, срв. yürüş, която се е 
превърнала в междуметие, срв. бълг юруш/юрюш ‘напред’, ‘нападай’ [Речник 1974: 
585].

Причастие
Сегашно причастие

Сегашното причастие присъства във всички издания за неологизмите и 
възможността му да се субстантивира го прави подходящо при създаване на нови 
лексеми.

andıran: прил. ‘аналогичен’, ‘сходен’
belirten: същ. грам. ‘определящо’, ‘определение’
bileşen: същ. ‘съставка’, ‘компонент’, ‘елемент’
bilinen: същ. мат. ‘известно’
bilinmeyen: същ. мат. ‘неизвестно’
bölünen: същ. мат. ‘делимо’
bölen: същ. мат. ‘делител’
büken: същ. анат. ‘флексор’, ‘мускул, осигуряващ подвижността на костите’
çeviren: същ. ‘преводач’
döven, вк. düven: същ. ‘диканя’
geçen: прил. ‘предишен’, ‘предходен’
gelen: прич. ‘идващ’, ‘посещаващ’, ‘преминаващ’
В съчетанието gelen geçen = gelen giden прил. и същ. ‘който преминава’,

‘минувач’
işveren: същ. ‘работодател’
kalan: същ. ‘остатък’

прил. ‘излишен’, ‘който е в повече’
yaradan: рел. ‘Творецът’
Езикови термини:
belirlenen = tamlanan: същ. определяемо

belirten = tamlayan: същ. грам. ‘определящо’
eyleyen: същ. грам. ‘субект’, ‘участник’, ‘граматическо лице’
gönderen: същ. ‘адресант’
gönderilen: същ. ‘адресат’
tümleyen: същ. грам. ‘обстоятелствено пояснение и допълнение’

Сегашно-бъдеще причастие
Сегашно-бъдещето причастие има по-широк темпорален обхват в сравнение с 

останалите причастия и възможността да се адективира и субстантивира го прави по-
предпочитано за създаване на нови термини.

aşmaz: същ. ‘безизходица’
aymaz: прил. ‘нехаен’, ‘немарлив’

от разг. език aymak ‘нехая’
döner: прич. ‘въртящ се’

прил. ‘въртян (кебап)’
същ. ‘въртян кебап’, соф. жаргон дюнер

duyar: прич. ‘усещащ’, ‘чувствителен’
прил. ‘чувствителен’

düşünür: прич. ‘мислещ’
прил. ‘разсъдлив’
същ. ‘мислител’

eder: прич. ‘чинещ’, ‘струващ’
същ. ‘цена’

ister: прич. ‘искащ’, ‘изискващ’
същ. ‘необходимост’

Повторената форма ister - ister, е съчинителен съюз ‘било – било’
işler: прич. ‘работещ’, ‘действащ’

същ. ‘оператор’
Неологизмът işler не се е наложил и с това значение се употребява opertör,

поради което в новите речници не е включен.
okur: прич. ‘четящ’

същ. ‘читател’ < глаг. okumak ‘чета’
Заедно с прич. yazar ‘пишещ’ образува сл. прил. и същ. okuryazar ‘грамотен’,

‘грамотен човек’
yakar: прич. ‘горящ’, ‘палещ’
Несполучливо осмислено като същeствително име със значение ‘горелка’. Не се 

включва в новите речници. Днес се употребяват brülör и yakmaç.
Днес в сложни двусъставни думи сегашно-бъдеще причастие има широка 

употреба като номинална лексика и като термин.
В изданията за неологизмите от този тип са посочени твърде малко от тях:
anlakalmaz: прил. < същ. anlak ‘разсъдък’, ‘ум’ + прич. almaz ‘не приемащ’ или 

‘неразбираем’, букв. ‘който умът не побира’
bilgisayar: същ. < същ. bilgi ‘знание’, ‘сведение’ + прич. sayar ‘броящ’, 

‘отброяващ’ или ‘компютър’, рядко и kompüter.
bilirkişi: същ. юр. ‘вещо лице’ < прич. bilir ‘знаещ’, ‘вещ’ + същ. kişi ‘човек’,

‘лице’.
depremyazar: същ., геол. ‘сеизмограф’ < същ. deprem ‘земетръс’ + прич. yazar 

‘пишещ’, наред с depremçizer и sismograf .
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belirten = tamlayan: същ. грам. ‘определящо’
eyleyen: същ. грам. ‘субект’, ‘участник’, ‘граматическо лице’
gönderen: същ. ‘адресант’
gönderilen: същ. ‘адресат’
tümleyen: същ. грам. ‘обстоятелствено пояснение и допълнение’

Сегашно-бъдеще причастие
Сегашно-бъдещето причастие има по-широк темпорален обхват в сравнение с 

останалите причастия и възможността да се адективира и субстантивира го прави по-
предпочитано за създаване на нови термини.

aşmaz: същ. ‘безизходица’
aymaz: прил. ‘нехаен’, ‘немарлив’

от разг. език aymak ‘нехая’
döner: прич. ‘въртящ се’

прил. ‘въртян (кебап)’
същ. ‘въртян кебап’, соф. жаргон дюнер

duyar: прич. ‘усещащ’, ‘чувствителен’
прил. ‘чувствителен’

düşünür: прич. ‘мислещ’
прил. ‘разсъдлив’
същ. ‘мислител’

eder: прич. ‘чинещ’, ‘струващ’
същ. ‘цена’

ister: прич. ‘искащ’, ‘изискващ’
същ. ‘необходимост’

Повторената форма ister - ister, е съчинителен съюз ‘било – било’
işler: прич. ‘работещ’, ‘действащ’

същ. ‘оператор’
Неологизмът işler не се е наложил и с това значение се употребява opertör,

поради което в новите речници не е включен.
okur: прич. ‘четящ’

същ. ‘читател’ < глаг. okumak ‘чета’
Заедно с прич. yazar ‘пишещ’ образува сл. прил. и същ. okuryazar ‘грамотен’,

‘грамотен човек’
yakar: прич. ‘горящ’, ‘палещ’
Несполучливо осмислено като същeствително име със значение ‘горелка’. Не се 

включва в новите речници. Днес се употребяват brülör и yakmaç.
Днес в сложни двусъставни думи сегашно-бъдеще причастие има широка 

употреба като номинална лексика и като термин.
В изданията за неологизмите от този тип са посочени твърде малко от тях:
anlakalmaz: прил. < същ. anlak ‘разсъдък’, ‘ум’ + прич. almaz ‘не приемащ’ или 

‘неразбираем’, букв. ‘който умът не побира’
bilgisayar: същ. < същ. bilgi ‘знание’, ‘сведение’ + прич. sayar ‘броящ’, 

‘отброяващ’ или ‘компютър’, рядко и kompüter.
bilirkişi: същ. юр. ‘вещо лице’ < прич. bilir ‘знаещ’, ‘вещ’ + същ. kişi ‘човек’,

‘лице’.
depremyazar: същ., геол. ‘сеизмограф’ < същ. deprem ‘земетръс’ + прич. yazar 

‘пишещ’, наред с depremçizer и sismograf .
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donmaönler: същ. техн. ‘антифриз’ < инф. donma ‘замръзване’ + прич. önler 
‘предпазващ’, ‘предотвратяващ’, наред с antifriz.

döner kebap: ‘въртян кебап’ < прич. döner ‘въртящ се’ + същ. kebap ‘кебап’. 
Възможна е и само döner idem.

ısıölçer: същ., техн. ‘калориметър’ < ısı ‘топлина’, ‘температура’ + прич. ölçer 
‘измерващ’.

müziksever: прил. и същ. ‘който обича музиката’, ‘меломан’ < същ. müzük 
‘музика’ + прич. sever ‘обичащ’.

От същия тип yurtsever и vatansever ‘патриот’, konuksever ‘гостоприемен’.
Лексикализацията на сегашно-бъдещето причастие е широко разпространена и в

разговорния език: yaramaz ‘непослушен’, ‘непослушник’, sözden anlamaz ‘който не 
разбира от дума’, su içmez ‘пияница’, букв. ‘който не пие вода’, (bizi) bilmez
‘неуважителен’ и др. 

Бъдеще причастие
В изданията за неологизмите бъдещето причастие не се среща, причината за 

което е конкуренцията на сегашно-бъдещето причастие, което по отношение на своя 
по-широк темпорален обхват като атемпорален аорист (geniş zaman) се оказва по-
подходящ за създаване на термини. Поради значението на бъдещето причастие – който 
ще стане, който трябва да стане /за протичането, извършването на действието/, 
неговите адективирани и субстантивирани форми са заели категорична позиция в 
разговорния език, без да съдържат нюанс на диалектизми. Обобщеното им значение 
може да се предаде описателно по следния начин: “който е предназначен за”, “който ще 
послужи за”, “нещо за”.

alacak (şey) ‘(нещо) за вземане’
atacak (şey) ‘(нещо) за хвърляне’
bakacak (şey) ‘(нещо) за гледане’
bilmeyecek (şey) ‘(нещо), което да не се знае’ и ‘което да не се отгатне’
diyecek (söz) ‘(дума) за казване’, ‘(дума) за думане’
giyecek (şey) ‘(нещо) за обличане’, ‘дреха’
içecek (şey) ‘(нещо) за пиене’, ‘напитка’
kalacak (yer) ‘(място) за отсядане’
korkacak (şey) ‘(нещо) за плашене/страх’
oturacak (yer) ‘(място) за сядане’
satacak (şey) ‘(нещо) за продан’
şaşılacak/şaşalacak (şey) ‘(неща) за чудене’
yakacak (şey) ‘(нещо) за огрев/палене’, ‘гориво’
yiyecek (şey) ‘(нещо) за ядене’, ‘храна’

Минало причастие на -mış4

То има живо и активно причастие в народните говори, в разговорния и в 
книжовния език. Поради субективния нюанс в значението му, констатация за протекло 
в миналото действие, глаголността му е свързана с категорията модалност, което пречи 
на тази форма на глагола да се превръща в термин в най-строгия смисъл на думата. С 
малки изключения миналото причастие на -mış4  участва като елемент в някои термини 
– съставни думи, какъвто е случаят с belirli geçmiş zaman ‘минало свършено време’ и 
belirsiz geçmiş zaman ‘минало неопределено време’. Лесно се адективира, при което
възниква трудност при разграничаването на причастието от неговата адективирана 
форма. Представените по-долу примери отсъстват от речниците на неологизмите, 

въпреки че някои от тези глаголни форми са изместили чуждици или са се превърнали 
в техни синоними.

bilmiş: прич. ‘научил’, ‘познал’, ‘узнал’ < bilmek ‘знам’, ‘познавам’
прил. ‘знаещ’, сравн. çok bilmiş ‘многознаещ’
същ. ‘многознайко’ 

bitirmiş: прич. ‘завършил’ < bitirmek ‘завършвам’
прил. ‘най-добър (в нещо)’, ‘връх (в нещо)’
жарг. ‘хитър’

dolmuş: прич. ‘напълнил се’ < dolmak ‘пълни се’, ‘напълнявам’
прил. ‘пълен’, ‘напълнен’
същ. ‘маршрутно такси’

doymuş: прич. ‘наситил се’, ‘нахранил се’ < doymak ‘насищам се’, ‘нахранвам 
се’

прил. ‘задоволен’, хим. и физ. ‘наситен’, ‘концентриран’
geçmiş: прич. ‘минал’ < geçmek ‘минавам’, ‘отминавам’

прил. ‘отминал’, ‘предишен’
същ. ‘минало’

kokmuş: прич. ‘вмирисал се’ < kokmak ‘мириша’, ‘вмирисвам се’
прил. ‘миризлив’, ‘вмирисан’

kullanılmış: прич. ‘употребен’ < kullanılmak ‘бивам употребен/ използван’
прил. ‘използван’, ‘износен’

okumuş: прич. ‘чел’, ‘прочел’ < okumak ‘чета’, ‘уча’
прил. ‘начетен’, ‘образован’

olmuş: прич. ‘станал’, ‘узрял’ < olmak ‘ставам’, ‘случва се’, ‘узрявам’
прил. ‘зрял’, ‘назрял’, ‘случил се’

olmamış: прич. ‘не станал’, ‘който не се е случил’ < olmamak отриц. форма на 
olmak

прил. ‘незрял’
oturmuş: прич. ‘седнал’, ‘прилегнал’, ‘паснал’ < oturmak ‘сядам’, ‘прилягам’

прил. ‘уседнал’, ‘улегнал’, ‘укрепнал’
ölmüş: прич. ‘умрял’, ‘починал’ < ölmek ‘умирам’, ‘повяхвам’

прил. ‘мъртъв’, ‘загинал’, ‘увяхнал’
seçilmiş: прич. ‘избран’ < seçilmek ‘бивам избран’

прил. ‘качествен’, ‘сортиран’, ‘селекциониран’
tanınmış: прич. ‘признат’, ‘разпознат’ < tanınmak ‘бивам признат’

прил. ‘виден’, ‘изтъкнат’, ‘бележит’
yetişmiş: прич. ‘израстнал’ < yetişmek ‘израствам’, ‘развивам се’, ‘узрявам’

прил. ‘издигнат’, ‘развит’, ‘зрял’

Минало причастие на -dık8

Живо и активно причастие, което представя минало действие в рамките на 
дадено съждение като субект, обект или сказуемо. В тези си функции неговата 
интензивност във функционалните стилове на книжовния език е различна. Употребата 
на неговата основна форма е ограничена и затова в академичните речници тя е 
представена с малко на брой примери като самостоятелни лексеми. Причина за това е 
конкуренцията на отглаголните производни прилагателни на -ık4, (cрв. dökük 
‘разсипан’, ‘разпилян’, çürük ‘изгнил’, ‘прояден’ и др.), както и миналото причастие на 
-mış4, с които има сходни значения. Те именно ограничават възможностите му за 
адективиране, поради което в речниците след причастията на -dık8 следва препратка: 
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въпреки че някои от тези глаголни форми са изместили чуждици или са се превърнали 
в техни синоними.

bilmiş: прич. ‘научил’, ‘познал’, ‘узнал’ < bilmek ‘знам’, ‘познавам’
прил. ‘знаещ’, сравн. çok bilmiş ‘многознаещ’
същ. ‘многознайко’ 

bitirmiş: прич. ‘завършил’ < bitirmek ‘завършвам’
прил. ‘най-добър (в нещо)’, ‘връх (в нещо)’
жарг. ‘хитър’

dolmuş: прич. ‘напълнил се’ < dolmak ‘пълни се’, ‘напълнявам’
прил. ‘пълен’, ‘напълнен’
същ. ‘маршрутно такси’

doymuş: прич. ‘наситил се’, ‘нахранил се’ < doymak ‘насищам се’, ‘нахранвам 
се’

прил. ‘задоволен’, хим. и физ. ‘наситен’, ‘концентриран’
geçmiş: прич. ‘минал’ < geçmek ‘минавам’, ‘отминавам’

прил. ‘отминал’, ‘предишен’
същ. ‘минало’

kokmuş: прич. ‘вмирисал се’ < kokmak ‘мириша’, ‘вмирисвам се’
прил. ‘миризлив’, ‘вмирисан’

kullanılmış: прич. ‘употребен’ < kullanılmak ‘бивам употребен/ използван’
прил. ‘използван’, ‘износен’

okumuş: прич. ‘чел’, ‘прочел’ < okumak ‘чета’, ‘уча’
прил. ‘начетен’, ‘образован’

olmuş: прич. ‘станал’, ‘узрял’ < olmak ‘ставам’, ‘случва се’, ‘узрявам’
прил. ‘зрял’, ‘назрял’, ‘случил се’

olmamış: прич. ‘не станал’, ‘който не се е случил’ < olmamak отриц. форма на 
olmak

прил. ‘незрял’
oturmuş: прич. ‘седнал’, ‘прилегнал’, ‘паснал’ < oturmak ‘сядам’, ‘прилягам’

прил. ‘уседнал’, ‘улегнал’, ‘укрепнал’
ölmüş: прич. ‘умрял’, ‘починал’ < ölmek ‘умирам’, ‘повяхвам’

прил. ‘мъртъв’, ‘загинал’, ‘увяхнал’
seçilmiş: прич. ‘избран’ < seçilmek ‘бивам избран’

прил. ‘качествен’, ‘сортиран’, ‘селекциониран’
tanınmış: прич. ‘признат’, ‘разпознат’ < tanınmak ‘бивам признат’

прил. ‘виден’, ‘изтъкнат’, ‘бележит’
yetişmiş: прич. ‘израстнал’ < yetişmek ‘израствам’, ‘развивам се’, ‘узрявам’

прил. ‘издигнат’, ‘развит’, ‘зрял’

Минало причастие на -dık8

Живо и активно причастие, което представя минало действие в рамките на 
дадено съждение като субект, обект или сказуемо. В тези си функции неговата 
интензивност във функционалните стилове на книжовния език е различна. Употребата 
на неговата основна форма е ограничена и затова в академичните речници тя е 
представена с малко на брой примери като самостоятелни лексеми. Причина за това е 
конкуренцията на отглаголните производни прилагателни на -ık4, (cрв. dökük 
‘разсипан’, ‘разпилян’, çürük ‘изгнил’, ‘прояден’ и др.), както и миналото причастие на 
-mış4, с които има сходни значения. Те именно ограничават възможностите му за 
адективиране, поради което в речниците след причастията на -dık8 следва препратка: 
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Срв. görülmedik, вж. görülmemiş ‘невиждан’, duyulmadık, вж. duyulmamış ‘нечуван’.
Дори примерът işitilmedik от новата турска литература - от романа на Хюсеин Рахми 
“İşitilmedik Bir Vak’a” (“Една нечувана случка”) - в речниците е обяснен с причастие на 
-miş: işitilmemiş ‘нечуван’. Що се отнася до притежателните и падежните форми на това 
причастие, те са възможни за причастията на всички глаголи, имат неограничена 
употреба като части на изречението и на изречениеподобни конструкции (подчинените 
изречения, които са построени с неспрегаеми глаголни форми), тъй като именно тези 
причастни словоформи реализират синтактични връзки в тях, без да се прибягва до 
употребата на служебни и съюзни или относителни думи. Лексикализацията на това 
причастие е възможна само, когато то е употребено в основната си форма.

Лексико-граматическото значение на лексикализираните причастия на -dık8 в 
съвременния турски език е фиксирано по различен начин от турските езиковеди и 
лексикографи. То е различно за отделните отглаголни примери. Неточност 
наблюдаваме и в информацията в статиите за думите, в които думата е определена като 
прилагателно, а веднага след това се посочва падежната или притежателната й форма, 
която е валидна за субстантираните причастия. Принадлежността към даден стил е 
отбелязана само при субстантивираното причастие bastık ‘пестил’ от глагола basmak
‘натискам’, ‘притискам’.

Малкият брой лексикализирани причастия от този тип позволява те да бъдат 
разгледани поотделно:

bildik ‘познат’, ‘познайник’ [Бейрулла, Азизоглу 1994]; прил. ‘познат’ (лице или 
предмет) [TC 2005]; прил. и същ. ‘познат’, ‘познайник’ [Тугладжъ 1971-1974].

bilindik Не фигурира [Бейрулла, Азизоглу 1994]; прил., мат. ‘неизвестно’ = 
bilinmeyen [TC 2005]; idem [Тугладжъ 1971-1974]. 

Като математически термин думата е субстантивирано причастие. Колебанието 
на авторите проличава от посочената основа на склонението.

bilinmedik Не фигурира [Бейрулла, Азизоглу 1994]; прил., мат. ‘неизвестно’ =
bilinmeyen [TC 2005]; idem [Тугладжъ 1971-1974].

görmedik Не фигурира в речниците.
В разговорния език и в турската фразеология görmedik се употребява (görmedik 

gibi ‘като невидяло’) и означава ‘невидял’, ‘невидяло’. В книжовния език се предпочита
görmemiş idem.

görülmedik И в трите речника не фигурира, но в тях значението ‘невиждано 
(нещо)’ се предава с пълния синоним görülmemiş. 

işitilmedik прил. ‘нечуван’, вж.с. (предната). Звучи книжовно и книжно.
olmadık ‘безпрецедентен’, ‘необичаен’ [Бейрулла, Азизоглу 1994]; прил. 

‘безпрецедентен’ [TC 2005].
Въпреки че се смята за прилагателно, в Тълковния речник на турския език [TC 

2005] е посочена и нейната падежна основа, което може би е станало случайно. П. 
Тугладжъ предава това значение със синонима olmamış.

sevdik ‘любовник’ [Бейрулла, Азизоглу 1994], значение, което допълваме с 
‘любовница’, както и с ‘любим, -а’. В другите два речника думата не се среща. 

tanıdık ‘познат’ [Бейрулла, Азизоглу 1994]; прил. ‘познат’ [TC 2005], но са 
посочени за думата примери като прил. и същ.; прил. и същ. [Тугладжъ 1971-1974].

От посочените примери става ясно, че лексикализираните причастия на -dık8 не 
се срещат често в съвременния език и че тяхното място се заема от граматическите им 
синоними на -mış4, -mamış или на -(y)an/-(y)en.

Причастие на -(y)ası/-(y)esi
От инфинитните форми на глагола причастието на -(y)аsı/-(y)esi в езиковото 

строителство заема незначително място. То е представител на древна пожелателна 
(оптативна) по значение форма, която темпорално е свързана със следващ момент, а 
семантично изразява желанието на говорещото лице действието или състоянието да се 
реализира. При положение, че експресивността е негова постоянна черта, става ясно, че 
това причастие обслужва взаимоотношенията между хората и е характерно за битовия 
език. Например: yere batası iş - ‘пустата й работа, дано да се провали’, bunu görünce ağzı 
açık kalası nankör - ‘като види това неблагодарникът, дано да се стъписа/изуми’.

Причастието veresi ‘кредитен’, ‘на заплащане по-късно’ се намира в основата на 
адвербиализираното деепричастие veresiye ‘на вересия’, ‘с условие да се плати по-
късно’ [Тугладжъ 1974].

По аналогия със структурата на причастието -(y)аsı/-(y)esi е образувано едно 
единствено причастие неологизъм, което не е получило широка гражданственост, но 
което неизменно фигурира в турските речници: olası ‘възможен’, ‘вероятен’. То е 
адективирано и в публикуваните справочници за неологизмите е трябвало да измести 
арабизма „muhtemel idem” или да бъде негов синоним.

Деепричастие
Деепричастието на -(y)a/-(y)e се употребява в удвоена форма от един и същи 

глагол или от синоними и антоними koşa koşa ‘бягайки, тичайки, тичешком’; düşe kalka 
‘падайки ставайки’. Посоченото деепричастие не е често срещано при създаването на 
неологизми. 

Деепричастието на -(y)a/-(y)e се среща и в еднократна форма, но тогава 
изпълнява службата на съществително или прилагателно име, или на наречие.

koşa: прил. име ‘успореден’, ‘едновременен’
През периода на Танзимата турският пуризъм е насочен срещу арабската и 

персийска лексика, като по този начин се цели преодоляване духа на медресетата и 
образователната система на улемата. 

Новите лексикални елементи в съвременния книжовен турски език, 
представляват извлечени от историческите писмени паметници и от народните говори 
тюркски по произход думи, както и създадени по законите на турското словообразуване 
думи, оформени по облик и значение от специални комисии към Турския езиков 
институт.

Нe всички нововъведени лексеми в съвременния турски език успяват да 
изместят остарелите в различните функционални стилове чуждици, някои от тях само 
значително увеличават синонимите в езика, като се забелязва, че се използват 
паралелно в зависимост от предпочитанията. Това положение е ясно изразено и при 
езиковедските и граматически термини, в зависимост от предпочитанията на дадения 
езиковед се използват неологизмите или по-старите граматични термини, а същото така 
се среща едновременната им употреба.  

Замяната на османската лексика с турски думи се извършва конкретно за всяка 
чужда по произход лексема, без да се обхващат всички инфинитни форми на глагола. 
Арабизмите се превеждат с инфинитив, причастие или деепричастие, без да е посочена 
основната инфинитивна форма. Арабизмите са представени според реда на думите в 
речника на латиница и срещу всеки арабизъм и персизъм е предложена турска дума или 
словосъчетание като адекватен превод на чуждицата, като значенията често са 
предадени с инфинитна форма на глагола. Предложените като неологизми инфинитив, 
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причастие или деепричастие не се свързват с глагола, от който произхождат, а са 
превод на думите, които ще бъдат заменени.

Неспрегаемите глаголни форми присъстват в процеса на прочистване на турския 
език от арабската и персийска лексика и от заемките от западните езици и са 
предпочитани при създаването на неологизми, поради възможността им да се 
субстантивират, адективират и адвербиализират.
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CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE DESCRIPTION OF SHOUMEN
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Abstract: Due to its strategic position, the town of Shoumen represented one of the most important 
European cities of the Ottoman Empire: as part of the so called „castle tetragon”, it had the vocation to defend 
the northern foreground of the Balkan Mountains against attacks of the Russian empire. Several offensives of the 
tsar were beat off exactly at the feet of this fortress, which explains why it was also known as the „grave of the 
heathens” among Turkish people. It is not surprising that European travelers, merchants and officers serving in 
the Ottoman army paid a particular attention to Shoumen, and we now dispose of a considerable quantity of 
written sources related to it.

The following description which has not been published yet is dated 1850. Its writer, Emmanuel von 
Rössler was vice-consul of the Habsburg Monarchy working in Rousse, but temporally moved to Shoumen in 
order to observe the Hungarian-Polish emigration in the town, and especially one of its members, the Hungarian 
governor Lajos Kossuth. The interest of the document lies not really in its content, but much more in the lacks of 
the content, or, in other words, in the writer’s personal attitude to his subject and to his own position: it seems 
that the young diplomat has quickly adopted the approaches of his oriental entourage, and preferred, instead of 
fulfilling his duties, to get immersed in the beauties of „Turkish lifestyle” – however, the facts show us that this 
attitude did not menace at all his career. In fact, it characterizes much more the Austrian diplomacy of the period 
that Rössler’s way of life and his service performance were finally judged only a few years later, during his 
mission in Sarajevo – located certainly nearer to Europe.

Key words:  Shoumen, Shoumla; Rössler (Emmanuel, von); Austrian diplomacy; Kossuth, Lajos; 
Hungarian history; Hungarian - Polish emigration, XIX. century; Lifestyle à la Turca  

Престоят на Кошутовата емиграция на българска земя е общопознато заглавие 
от историята на унгарско-българските взаимоотношения. Влиянието, което тази 
няколкохилядна група унгарски и полски бежанци оказва върху местната обстановка, 
занимава науката повече от един век насам, а обобщаването и анализирането на 
данните е предмет на множество публикации1. Българските изследвания до неотдавна 
се базираха предимно на данни, пръснати из шуменската устна традиция, в записки на 
съвременници и в спомени, а в по-незначителна степен се опираха на обемния материал 
от дипломатически и административни документи, както и на богатото наследство от 

1 Виж: Héthy Zoltán: A magyar emigráció a mai Bulgária területén 1848-1850. (Publikált források és
feldolgozások bibliográfiája.)/ Унгарската емиграция на територията на днешна България 1848 – 1850 г. 
(Библиография на публикувани извори и обработки); Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok
történetéből/ Студии за историята на българо-унгарските взаимоотношения. Ред.: Петер Юхас и Чавдар 
Добрев, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. стр.456 – 457. Още в: 1848 – 1850. Студии за унгарската война 
за независимост и нейния български контекст. ИК “Огледало” – Унгарски културен институт, Ред.: 
Дьордь Арато, София 1999, 207 стр.; История на България, т. 5. Пред. на ред. кол.: Димитър Косев, отг. 
ред. на 5 том: Николай Тодоров, автор на цитираната част: Страшимир Димитров, БАН, София 1985 г., 
стр. 370 - 374. 

дневници и мемоари на унгарски, немски и полски езици.2 За унгарските обработки 
като цяло може да се каже, че те само отчасти или косвено взимаха под внимание 
материалите на българската традиция и специализираната литература3.

Едно от неоспоримите последствия на шуменското интерниране на Кошутовата 
емиграция е, че вниманието на международната общественост за пореден път е 
насочено към този важен укрепен град на Османската империя. След преминалите 
руско-турски войни името му отново е по страниците на европейския печат, зачестяват 
кореспонденциите от Шумен, а и за някои, придобили по-късно известност илюстрации 
на отделни части на града, можем да предполагаме, че датират отпреди или точно от 
това време. Тези кореспонденции и описания представляват важен материал от извори 
за историята на Шумен, косвено дори и в случай, че немалка част от тях, в съответствие 
с обичая на времето, се базира не обезателно на собствени наблюдения, а на заимстване 
на сведения от съществуващи наръчници или съобщения в печата. Затова тяхното 
издирване, обнародване или съвременно публикуване допринася за изследването на 
историята на града.4

***

Авторът на публикуваното по-долу описание, което, доколкото ми е известно, 
досега не е обнародвано, е Емануел фон Рьослер, вицеконсул на Австрия в Русчук, 
който временно е бил преместен в Шумен, за изпълнение на задачи, свързани с 
Кошутовата емиграция.

2 Фундаментално тяхно обобщение и до днес е историческото есе на Чилингиров: Стилиян Чилингиров: 
Маджари и поляци в Шумен. Шумен, 1943, 80 стр. и второто  – разширено с бележки  – издание на 
същото: ИК “Огледало” – Унгарски културен институт, София 1999; Пръв от българска страна използва 
османските документи от изданието на Рефик [Аhmed Refik: Türkiyede mülteciler meselesi. Istanbul, 1926] 
Б. Недков. [Б. Недков: Унгарската емиграция в България през 1849 – 1850 г. Известия на Държавната 
библиотека “Васил Коларов” за 1953 г. София, 1953 г. 234-261 стр.]. Най-напред Дечко Лечев анализира 
– концентрирайки се предимно на въпроса за ренегатството – докладите на английския консул във Варна 
Едуард Нийл. [Нови сведения за полско-унгарската емиграция в Шумен 1849-50 г. Известия на 
Историческия музей Шумен. VІІІ. Шумен, 1993. стр.165-182; Неизвестни доскоро консулски донесения 
за унгарско-полската емиграция в Шумен 1848 – 1850 г. В: 1848 – 1850. Студии за унгарската война за 
независимост и нейния български контекст. ИК “Огледало” – Унгарски културен институт София, 1999 
г., стр. 64 –79]. Освен това отпечатаният на български език богат материал от унгарски и немски 
мемоари, чийто превод е дело предимно на преподавателите и студентите на Катедрата по унгарска 
филология в СУ “Климент Охридски”, също допринесе за известна промяна в подхода и възрението на 
българската историография [От Карпатите до Балкана ИК “Огледало”, София 1999, 679 стр. Подбор, 
редакция, предговор и бележки: Дьордь Арато]. Виж: Виржиния Паскалева: Съдба и битие на унгаро-
полската емиграция в Османската империя (1848-1850). Исторически преглед, год. 56. кн 5-6 (2000). стр. 
226-251.
3 Най-значителното, но съвсем не най-изчерпателно, издание и обработка на дипломатически и 
административни извори: Hajnal István: A Kossuth emigráció Törökországban./ Кошутовата емиграция в 
Турция. т. І. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1927. 929 стр. Освен това: Kemal Karpat: Kossuth
Törökországban: a magyar menekültek szerepe az Oszmán Birodalom modernizálódásában. /Кошут в Турция: 
ролята на унгарските бежанци в модернизирането на Османската империя. Keletkutatás, 1989. tavasz 36-
47 стр.; Ágoston Gábor: Menekültkérdés törökhonban./Бежанският въпрос в турската държава. Rubicon, 
1992. бр. 2 . Тaзи статия се концентрира върху въпроса за екстрадирането на емигрантите. Също: Csorba
György: Az 1848-49-es törökországi magyar emigráció története. /История на унгарската емиграция от 1848-
49 г. в Турция. - Hadtörténelmi Közlemények, 1999. бр. 2, стр. 352-397.
4 Напр.: Шумен и Шуменско ХV – ХІХ век. Документи и материали. Съст. и ред.: Доротея Георгиева и 
Минко Пенков. Исторически музей, Шумен, 1996. 502 стр. и: Описание на крепостта Шумла във в. 
“Пражске новини”. Зденек Урбан – Кина Вачкова: За Шумен през Възраждането. ИК “Илия Блъсков”, 
Шумен, 1995., стр. 93 - 94.
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дневници и мемоари на унгарски, немски и полски езици.2 За унгарските обработки 
като цяло може да се каже, че те само отчасти или косвено взимаха под внимание 
материалите на българската традиция и специализираната литература3.

Едно от неоспоримите последствия на шуменското интерниране на Кошутовата 
емиграция е, че вниманието на международната общественост за пореден път е 
насочено към този важен укрепен град на Османската империя. След преминалите 
руско-турски войни името му отново е по страниците на европейския печат, зачестяват 
кореспонденциите от Шумен, а и за някои, придобили по-късно известност илюстрации 
на отделни части на града, можем да предполагаме, че датират отпреди или точно от 
това време. Тези кореспонденции и описания представляват важен материал от извори 
за историята на Шумен, косвено дори и в случай, че немалка част от тях, в съответствие 
с обичая на времето, се базира не обезателно на собствени наблюдения, а на заимстване 
на сведения от съществуващи наръчници или съобщения в печата. Затова тяхното 
издирване, обнародване или съвременно публикуване допринася за изследването на 
историята на града.4

***

Авторът на публикуваното по-долу описание, което, доколкото ми е известно, 
досега не е обнародвано, е Емануел фон Рьослер, вицеконсул на Австрия в Русчук, 
който временно е бил преместен в Шумен, за изпълнение на задачи, свързани с 
Кошутовата емиграция.

2 Фундаментално тяхно обобщение и до днес е историческото есе на Чилингиров: Стилиян Чилингиров: 
Маджари и поляци в Шумен. Шумен, 1943, 80 стр. и второто  – разширено с бележки  – издание на 
същото: ИК “Огледало” – Унгарски културен институт, София 1999; Пръв от българска страна използва 
османските документи от изданието на Рефик [Аhmed Refik: Türkiyede mülteciler meselesi. Istanbul, 1926] 
Б. Недков. [Б. Недков: Унгарската емиграция в България през 1849 – 1850 г. Известия на Държавната 
библиотека “Васил Коларов” за 1953 г. София, 1953 г. 234-261 стр.]. Най-напред Дечко Лечев анализира 
– концентрирайки се предимно на въпроса за ренегатството – докладите на английския консул във Варна 
Едуард Нийл. [Нови сведения за полско-унгарската емиграция в Шумен 1849-50 г. Известия на 
Историческия музей Шумен. VІІІ. Шумен, 1993. стр.165-182; Неизвестни доскоро консулски донесения 
за унгарско-полската емиграция в Шумен 1848 – 1850 г. В: 1848 – 1850. Студии за унгарската война за 
независимост и нейния български контекст. ИК “Огледало” – Унгарски културен институт София, 1999 
г., стр. 64 –79]. Освен това отпечатаният на български език богат материал от унгарски и немски 
мемоари, чийто превод е дело предимно на преподавателите и студентите на Катедрата по унгарска 
филология в СУ “Климент Охридски”, също допринесе за известна промяна в подхода и възрението на 
българската историография [От Карпатите до Балкана ИК “Огледало”, София 1999, 679 стр. Подбор, 
редакция, предговор и бележки: Дьордь Арато]. Виж: Виржиния Паскалева: Съдба и битие на унгаро-
полската емиграция в Османската империя (1848-1850). Исторически преглед, год. 56. кн 5-6 (2000). стр. 
226-251.
3 Най-значителното, но съвсем не най-изчерпателно, издание и обработка на дипломатически и 
административни извори: Hajnal István: A Kossuth emigráció Törökországban./ Кошутовата емиграция в 
Турция. т. І. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1927. 929 стр. Освен това: Kemal Karpat: Kossuth
Törökországban: a magyar menekültek szerepe az Oszmán Birodalom modernizálódásában. /Кошут в Турция: 
ролята на унгарските бежанци в модернизирането на Османската империя. Keletkutatás, 1989. tavasz 36-
47 стр.; Ágoston Gábor: Menekültkérdés törökhonban./Бежанският въпрос в турската държава. Rubicon, 
1992. бр. 2 . Тaзи статия се концентрира върху въпроса за екстрадирането на емигрантите. Също: Csorba
György: Az 1848-49-es törökországi magyar emigráció története. /История на унгарската емиграция от 1848-
49 г. в Турция. - Hadtörténelmi Közlemények, 1999. бр. 2, стр. 352-397.
4 Напр.: Шумен и Шуменско ХV – ХІХ век. Документи и материали. Съст. и ред.: Доротея Георгиева и 
Минко Пенков. Исторически музей, Шумен, 1996. 502 стр. и: Описание на крепостта Шумла във в. 
“Пражске новини”. Зденек Урбан – Кина Вачкова: За Шумен през Възраждането. ИК “Илия Блъсков”, 
Шумен, 1995., стр. 93 - 94.
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Както Русчук не е спадал към по-важните дипломатически представителства на 
Хабсбургската империя, така и самият Рьослер може да бъде причислен към 
незначителните фигури на личния състав на aвстрийскатa дипломaтическатa служба.
Неговата кариера може да се реконструира от материалите на предшествалото 
пенсионирането му дисциплинарно дело.5 Според тях от 1832 г. той е стажант 
помощник-канцлер към Губерниума в Прага, по-късно във Венеция, а от 1838 г. пак там 
помощник-канцлер, след което от 1839 г. е назначен в Грац на същата длъжност. От 
края на 1842 г. е назначен за временно изпълняващ канцлер на канцелария в 
белградския консулат, но заема мястото си едва през август 1843 г. поради 
междувременно настъпилите сръбски събития, служейки през това време в 
Придворната камара, а през 1845 г. е утвърден на длъжността в Белград. За вицеконсул 
в Русчук той е назначен през 1848 г., където през 1850 г. е повишен в длъжност консул, 
а през 1857 г. е назначен за главен консул в Сараево. Там той служи до януари 1860 г. 
Тогава е отзован заради хомосексуален скандал за похотливо задиряне на един млад 
францискански свещеник и след като обстойното дисциплинарно разследване разкрива 
и служебни нарушения, Рьослер е пенсиониран.

От запазените негови донесения личи, че той пристига в Шумла на 21 ноември 
1849 г., а последният, писан оттам доклад, който публикуваме по-долу, е описание на 
града с дата 31 март 1850 г. Неговото консулско поръчение е било както неясно, така и 
нелеко; трите фактора, определящи неговото положение, му поставят доста много 
затруднения.

Най-вече всеобщият светоглед, както и може би не по-малко засягащата 
донякъде неговата личност и задача, неприязън на турците, пречат на работата му. 
Общоизвестна е турската симпатия, която обгражда делото унгарско и изгнаниците; за 
това, проявяващо се и в най-висшите кръгове в Истамбул разположение, се оплаква и 
влиятелният агент с псевдоним Язмаджи.6 В средата на януари 1850 г. посланик 
Щюрмер писмено трябва да сумира австрийските оплаквания и тегоби, свързани с 
отношението на турските власти. От доклада е видно, че положението на вицеконсула в 
Шумен съвсем не е розово, тъй като властите признават само част от кръга на неговите 
обязаности и – поне според Щюрмер – дори не осигуряват неговата лична 
безопастност.7 След около двуседмичен престой в града самият той е принуден да 
признае и докладва,8 че Саид паша, наместник на еялетa9, не е върнал визитата му на 
учтивост, въпреки общоприетите обичаи.

Мнозинството от интернираните в Шумен „австрийски поданици” естествено 
счита Рьослер за обикновен агент на омразната власт на Хабсбургите, а и поради това, 
че от Унгария пристигат все по-нови вести за австрийския терор и самият вицеконсул 
постъпва не съвсем подобаващо като за дипломат – например провокативно отсяда 
точно срещу къщата на Кошут – то се очаква рано или късно да се стигне до някакъв 
скандал. Това става на 18 януари 1850 г., когато, разяреното заради настаняването там 

5 Консулските донесения на Рьослер, както и личните му документи се съхранявят във виенския Haus-
Hof- und Staatsarchiv. За копие от тях дължа благодарност на д-р Ищван Фазекаш, а за помощта при 
разчитането на ръкописите – на д-р Имре Реш.
6 „Die von mir unternommene Expedition stiess schon in Constantinopel auf vielfältige Schwierigkeiten und 
fand einige Gegner. Leider haben auch hier die ’braven’ Magyaren sehr viel Sympathie und niemand hört gerne, 
dass man mit ihnen hart verfahre.” Hajnal, пак там. стр. 786. Спомената „експедиция” е австрийска акция за 
задържането или убиването на Кошут.
7 „La position de M. Rössler à Choumla devient de jour en jour plus difficile.” Виж: Нajnal, пак там. стр.793.
8 Донесение от 2. ХІІ. 1849 г.
9 Еялет (eyelet – тур.) – провинция, област със самостойно административно управление; 
административна област, управлявана от валия. Бел. ред.

на част от пристигналите за задържането или убиването на Кошут хърватски 
наемници10 множество от унгарци, щурмува къщата на Рьослер. А това, че този 
инцидент е криел опасност не само за емигрантите – след него започва тяхното 
насилствено връщане по казармите – доказва и фактът, че в донесението си и самият 
Рьослер надълго обяснявайки се, коментира случилото се. От друга страна също е 
известно, че много измежду изпадналите в безнадеждно положение бежанци, търсят 
възможността за законно завръщане в Унгария и особено за обикновените хора, това е 
осъществимо единствено чрез връзката с Рьослер. 

Неговото поле на действие – от трета страна – се ограничава и от факта, че явно 
и за собственото си правителство не той е най-важното средство срещу шуменската 
емиграция. Много от донесенията му показват, че не е получил ясни указания11 и 
положението му, особено в сравнение с това на добре информирания, направляван 
пряко от посланик Щюрмер, безскрупулен негов колега Язмаджи, понякога става почти 
комично.12

Естествено, австрийският дипломат се стреми да отговаря на поръчението си 
даже и в тази неблагоприятна среда; събира и препраща съобщения за емиграцията и 
поведението на местната власт и, естествено, се опитва да всее раздор между 
изгнаниците. Но всичко това има истинско значение само до момента, когато е решена 
съдбата за по-нататъшното интерниране на Кошут и останалите ръководители. След 
тяхното преместване Австрия не се интересува особено от останалите в Шумла „свои 
поданици”; след това донесенията на Рьослер намаляват: всъщност той няма за какво да 
докладва. В този период на престоя си той описва града, може би неподозирайки, че 
съчинението му хвърля по-ярка светлина върху автора, отколкото върху действителния 
предмет.

През ХІХ – ХХ век естествена задача на служещите в екзотични райони 
дипломати е да снабдяват своите висшестоящи с полезни исторически, географски и 
етнографски сведения за мястото на своята служба. Често пъти техните доклади са 
писани като комплексни пътеписи. В това няма нищо странно. Шумла, обаче, по това 
време вече съвсем не се смята за непознат град в Европа, тъй като в многотиражни 
пътеписи, географски наръчници на големи пътешественици и – що се отнася до 
немскоговорящите среди – заема важно място например и в описанията на пруските 
офицери, наети за модернизиране на армията в Османската империя. В сравнение с тях 
описанието на Рьослер представлява донякъде заемка от предишни тривиалности, 
малкото споменати конкретности са досадно неточни, отделни части той преписва 
почти дословно от други книги, така например и от цитираното от самия него 
произведение на Балби.13 Вицеконсулът отделя по-голямо внимание на ориенталската 
атмосфера на града и околностите и свързаните с тях приказни истории, отколкото на 
фактите, но не може да даде наистина професионална информация дори за екзотичните 
куриози. Като че ли след почти десетилетна служба на Балканите той твърде много е 
привикнал към „турския начин на живот”14 и сякаш се е откъснал от първородната си 

10 Повечето унгарски и немски мемоари ги нарича „сережани”, което ще рече един тип боец от 
крайграничната военна област или въоръжен стражар на дипломатически представителства, но в 
предложението за награждаване на техните предводители са споменати като „Bocchesen”, т. е. хора от 
околността на залива Cattaro (Котор, Черна гора). 
11 Пак там: ”…ich mich nur darauf beschränke, einen ganz stillen Beobachter der hiesigen Verhältnise 
abzugeben.”
12 Например донесението от 20. ХІІ.
13 Виж бел.23.
14 „Приелите исляма Кмети, Немедъеи, Фиала и другите, живеят в казармата, разположена в източния 
край на града. Само Балог и Щайн бяха настанени в града. „Говори се, че последният изцяло живее като 
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на част от пристигналите за задържането или убиването на Кошут хърватски 
наемници10 множество от унгарци, щурмува къщата на Рьослер. А това, че този 
инцидент е криел опасност не само за емигрантите – след него започва тяхното 
насилствено връщане по казармите – доказва и фактът, че в донесението си и самият 
Рьослер надълго обяснявайки се, коментира случилото се. От друга страна също е 
известно, че много измежду изпадналите в безнадеждно положение бежанци, търсят 
възможността за законно завръщане в Унгария и особено за обикновените хора, това е 
осъществимо единствено чрез връзката с Рьослер. 

Неговото поле на действие – от трета страна – се ограничава и от факта, че явно 
и за собственото си правителство не той е най-важното средство срещу шуменската 
емиграция. Много от донесенията му показват, че не е получил ясни указания11 и 
положението му, особено в сравнение с това на добре информирания, направляван 
пряко от посланик Щюрмер, безскрупулен негов колега Язмаджи, понякога става почти 
комично.12

Естествено, австрийският дипломат се стреми да отговаря на поръчението си 
даже и в тази неблагоприятна среда; събира и препраща съобщения за емиграцията и 
поведението на местната власт и, естествено, се опитва да всее раздор между 
изгнаниците. Но всичко това има истинско значение само до момента, когато е решена 
съдбата за по-нататъшното интерниране на Кошут и останалите ръководители. След 
тяхното преместване Австрия не се интересува особено от останалите в Шумла „свои 
поданици”; след това донесенията на Рьослер намаляват: всъщност той няма за какво да 
докладва. В този период на престоя си той описва града, може би неподозирайки, че 
съчинението му хвърля по-ярка светлина върху автора, отколкото върху действителния 
предмет.

През ХІХ – ХХ век естествена задача на служещите в екзотични райони 
дипломати е да снабдяват своите висшестоящи с полезни исторически, географски и 
етнографски сведения за мястото на своята служба. Често пъти техните доклади са 
писани като комплексни пътеписи. В това няма нищо странно. Шумла, обаче, по това 
време вече съвсем не се смята за непознат град в Европа, тъй като в многотиражни 
пътеписи, географски наръчници на големи пътешественици и – що се отнася до 
немскоговорящите среди – заема важно място например и в описанията на пруските 
офицери, наети за модернизиране на армията в Османската империя. В сравнение с тях 
описанието на Рьослер представлява донякъде заемка от предишни тривиалности, 
малкото споменати конкретности са досадно неточни, отделни части той преписва 
почти дословно от други книги, така например и от цитираното от самия него 
произведение на Балби.13 Вицеконсулът отделя по-голямо внимание на ориенталската 
атмосфера на града и околностите и свързаните с тях приказни истории, отколкото на 
фактите, но не може да даде наистина професионална информация дори за екзотичните 
куриози. Като че ли след почти десетилетна служба на Балканите той твърде много е 
привикнал към „турския начин на живот”14 и сякаш се е откъснал от първородната си 

10 Повечето унгарски и немски мемоари ги нарича „сережани”, което ще рече един тип боец от 
крайграничната военна област или въоръжен стражар на дипломатически представителства, но в 
предложението за награждаване на техните предводители са споменати като „Bocchesen”, т. е. хора от 
околността на залива Cattaro (Котор, Черна гора). 
11 Пак там: ”…ich mich nur darauf beschränke, einen ganz stillen Beobachter der hiesigen Verhältnise 
abzugeben.”
12 Например донесението от 20. ХІІ.
13 Виж бел.23.
14 „Приелите исляма Кмети, Немедъеи, Фиала и другите, живеят в казармата, разположена в източния 
край на града. Само Балог и Щайн бяха настанени в града. „Говори се, че последният изцяло живее като 
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среда; за изкривяването на неговата способност да прецени ситуацията говори фактът, 
че изпраща такъв слаб материал до снабдената с добре информирани и професионално 
обучени специалисти централа. Възможно е, разбира се, че той всъщност добре е 
оценявал моралното ниво на своето Министерство. Това сочи и пасажът, който цитира 
от херцог Феликс Шварценберг, един от свидетелите на неговото дисциплинарно дело:

“…херцогът смяташе, че Рьослер е една свиня, но не се занимаваше с въпроса, 
още повече, че споменатият вицеконсул беше изпратен да следи Кошут и останалите 
бежанци, за което той получи високо признание, изразено му и писмено при неговото 
отпътуване оттам.” Нека не забравяме: същата тази Австрия награди с високи отличия 
и командирите на пратената да залови или убие Кошут и безуспешно изсулила се  
банда…15

***

Шумла, 31 март, лето ’850 16

Ваше Високо Императорско и Кралско Външно Министерство,
Тъй щото все още висящото решение за съдбата на тук задържаните полски и 

унгарски бежанци не предлага такива наблюдения, които да са достойни за изказ, то 
днес имам смелостта да представя с няколко нотиси мястото, предизвикало върху 
себе си за мигновение интереса на Европа, за да потъне обратно и то скоротечно в 
своята предишна изоставеност и мрак.  

Безспорно Шумла е един от най-достопримечателните градове на България. 
Познат е още от римско време, още тогава, а и през последвалите нови векове винаги 
е бил стратегически важна точка в подножието на Балканските хребети, чиято 
планинска верига – особено преди – е служела като естествен бастион на Изтока 
срещу Севера. Понастоящем представлява кръстовищен пътен възел на турците 
между различните пътища, водещи към укрепените крайдунавски места и към Черно 
море. 

Собствено, Шумла не е крепост, дори не може да се нарече укрепен град, но 
неговото особено разположение, опасано от три страни със стръмни планински била 
и оставящо открита владяната от него територия само от югоизток, обезпечава по-
сигурна отбрана дори и от тази, която биха могли да осигурят и най-пространствено 
поставените изкуствени фортове. На един от най-крайните източни склонове се 
издига отделно, изолирано самотно укрепление, което благодарение на доволно 
доброто си състояние властва както над мястото, така и над околностите, 
прилежащи към Разград.   

В последната руско-турска война17 призванието на това място, чиято 

турчин. Злите езици говорят, че дори и в еротичните си увлечения се проявява а la turca.” [От Карпатите 
до Балкана ИК “Огледало”, София 1999, стр. 353, (бел. от мен - Д. А.)]. Необичайните за 
средноевропейците хомосексуални привички очевидно занимават емигрантите; техните мемоари, 
дневници съдържат интересни подробности за това. Виж пак там стр. 336. Относно Рьослер е особено 
интересно, че един от главните му информатори в Шумен е този Максимилиан Щайн, за когото става 
дума в горния цитат.
15 Нajnal, пак там, стр.798-800.
16 Източник на текста: Вж. тук, бел 5. Превод на български език: Татяна Кръстева и Дьордь Арато.
17 След като през 1774 г. Румянцов, през 1810 г. Каминский, а през 1828 г. Витгенщейн безуспешно се 
опитват да превземат Шумен, на мястото на Витгенщейн е назначен Дибич. През 1829 г. той изготвя нова 

отбрана е била поверена на известния от еничарско време Хюсейн паша18, не е било 
обезпечено непреодолимо, трябва по-скоро да се има предвид, че вследствие на руския 
военен план върху това място не се е наблягало толкова, колкото да би могла да се 
уравновеси с неговото превземане непременно очакваната загуба. 

Безразборно построеният град, подобно на много други турски градове, е
разположен на склонове и хълмисти възвишения. Жилищните сгради носят върху си 
отпечатъка на така често срещаната в турските провинции небрежност и упадък, 
изключение прави само порядъка на малко български къщи; а освен няколко варосани до 
бяло казарми и мечети19, чиито стройни минарета дръзко се врязват в небосклона, 
всички постройки са пременени в монотонния цвят на глинени стени и керемиди. 
Единственият базар се намира на главната улица, но на вид спрямо подобните му в 
Стамбул или Смирна той е на разстояние от небето до земята, а това може да се 
каже и за движението из него. 

Шумла наброява около 12 000 къщи и с това 40 000 жители; една трета от 
тях са българи, техният брой непрекъснато се увеличава, докато броят на турското 
население намалява.

Турците освен мюдюрин, с други думи граждански управител, имат и кадия и 
мюфтия, а християните имат само един църковен предводител в лицето на гръцкия20

епископ. Неговото жилище едва ли би възбудило вниманието на средния европейски 
турист, щото не може да обедини  представата за епископско седалище с някои по-
неподходящи понятия за комфорт и благополучие. На тези изисквания доста повече 
може да отговарят голямия мечет, построен от Шериф паша21 и гробното място на 
Джезаир Хасан паша22. То се намира на една просторна свободна площ в града, до 
него, сгушен в сянката на високи дървета има малък мохамедански манастир (теке),
където, недалеч от един доста голям, но сега напълно запуснат и обграден с 
квадрилатерални камени шадраван, се издига самият надгробен паметник. Един стар 
ходжа, който играе ролята на пазач, разказва на посетителите, че тук почива 
стария Хасан, родом от Алжир, който приживе бил толкова смел, сякаш пустинен 
лъв и който поради това и държал при себе си такъв верен придружител. Всъщност 

стратегия като, блокирайки непревземаемите шуменски укрепления, се прехвърля с главните си военни 
части през Балкана. Заради тази си маневра е наречен „Забалканский”.
18 Ага Хюсейн паша (1776-1849): От 1823 г. като яничар ага участва в  обуздаване на яничарите, играе 
решаваща роля в потушаване на техния бунт от 1826 г., за което е назначен за сераскер, в руско-турската 
война от 1828-1829 г. е произведен в генералисимус; главната му квартира се намира в Шумен. 
Възможно Рьослер да го познава лично от Русчук.
19 Джамии. Бел. ред.
20 Православен. Бел. прев.
21 У Каниц: „hier erhebt sich … die vom Vezier Kihaja Scherif Halil effendi im J. 1648 erbaute und mit reichen
Stiftungen ausgestattete Dschami, welche der Chronist Wessif erwähnt. Diese `Tumbuli-Dschami` ist jedenfalls 
die schönste aller Moscheen.” Felix Kanitz: Donau-Bulgarien und der Balkan. III. Leipzig, Hermann Fries, 1879. 
стр. 63. Датата, подадена от Каниц, е формално тълкувание на надпис върху камък, вграден в сградата от 
стара постройка. Виж: Орлин Събев: Джамията на Шариф Халил паша в Шумен. Следи от диалога 
между Запада и Ориента. (Културни взаимодействия на Балканите. Турската архитектура ІІ. Институт 
“Ататюрк”,  Анкара, 2001. стр. 613-615.) Шериф Халил паша (? – 1752) на два пъти е носил званието 
кетхуда, в днешния си вид джамията съществува от периода 1770-1774 г.     
22 Джезаирли Гази Хасан паша. Роден е в Родосто (Текирдаг), в австрийската война от 1737-1739 г. 
участва още като яничар, по-късно попада в Алжир, а след престой в Испания и Неапол от 1760 г. отново 
е на служба при султана и се превръща в един от най-важните адмирали. През 1789 г. е назначен за 
главнокомандващ и велик везир. Зимата на същата година прекарва в Шумла, откъдето води преговори с 
херцог Потемкин. Умира там през 1790 г. – вероятно следствие отравяне. Погребан е в основаната от 
него бекташка обител. 
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отбрана е била поверена на известния от еничарско време Хюсейн паша18, не е било 
обезпечено непреодолимо, трябва по-скоро да се има предвид, че вследствие на руския 
военен план върху това място не се е наблягало толкова, колкото да би могла да се 
уравновеси с неговото превземане непременно очакваната загуба. 

Безразборно построеният град, подобно на много други турски градове, е
разположен на склонове и хълмисти възвишения. Жилищните сгради носят върху си 
отпечатъка на така често срещаната в турските провинции небрежност и упадък, 
изключение прави само порядъка на малко български къщи; а освен няколко варосани до 
бяло казарми и мечети19, чиито стройни минарета дръзко се врязват в небосклона, 
всички постройки са пременени в монотонния цвят на глинени стени и керемиди. 
Единственият базар се намира на главната улица, но на вид спрямо подобните му в 
Стамбул или Смирна той е на разстояние от небето до земята, а това може да се 
каже и за движението из него. 

Шумла наброява около 12 000 къщи и с това 40 000 жители; една трета от 
тях са българи, техният брой непрекъснато се увеличава, докато броят на турското 
население намалява.

Турците освен мюдюрин, с други думи граждански управител, имат и кадия и 
мюфтия, а християните имат само един църковен предводител в лицето на гръцкия20

епископ. Неговото жилище едва ли би възбудило вниманието на средния европейски 
турист, щото не може да обедини  представата за епископско седалище с някои по-
неподходящи понятия за комфорт и благополучие. На тези изисквания доста повече 
може да отговарят голямия мечет, построен от Шериф паша21 и гробното място на 
Джезаир Хасан паша22. То се намира на една просторна свободна площ в града, до 
него, сгушен в сянката на високи дървета има малък мохамедански манастир (теке),
където, недалеч от един доста голям, но сега напълно запуснат и обграден с 
квадрилатерални камени шадраван, се издига самият надгробен паметник. Един стар 
ходжа, който играе ролята на пазач, разказва на посетителите, че тук почива 
стария Хасан, родом от Алжир, който приживе бил толкова смел, сякаш пустинен 
лъв и който поради това и държал при себе си такъв верен придружител. Всъщност 

стратегия като, блокирайки непревземаемите шуменски укрепления, се прехвърля с главните си военни 
части през Балкана. Заради тази си маневра е наречен „Забалканский”.
18 Ага Хюсейн паша (1776-1849): От 1823 г. като яничар ага участва в  обуздаване на яничарите, играе 
решаваща роля в потушаване на техния бунт от 1826 г., за което е назначен за сераскер, в руско-турската 
война от 1828-1829 г. е произведен в генералисимус; главната му квартира се намира в Шумен. 
Възможно Рьослер да го познава лично от Русчук.
19 Джамии. Бел. ред.
20 Православен. Бел. прев.
21 У Каниц: „hier erhebt sich … die vom Vezier Kihaja Scherif Halil effendi im J. 1648 erbaute und mit reichen
Stiftungen ausgestattete Dschami, welche der Chronist Wessif erwähnt. Diese `Tumbuli-Dschami` ist jedenfalls 
die schönste aller Moscheen.” Felix Kanitz: Donau-Bulgarien und der Balkan. III. Leipzig, Hermann Fries, 1879. 
стр. 63. Датата, подадена от Каниц, е формално тълкувание на надпис върху камък, вграден в сградата от 
стара постройка. Виж: Орлин Събев: Джамията на Шариф Халил паша в Шумен. Следи от диалога 
между Запада и Ориента. (Културни взаимодействия на Балканите. Турската архитектура ІІ. Институт 
“Ататюрк”,  Анкара, 2001. стр. 613-615.) Шериф Халил паша (? – 1752) на два пъти е носил званието 
кетхуда, в днешния си вид джамията съществува от периода 1770-1774 г.     
22 Джезаирли Гази Хасан паша. Роден е в Родосто (Текирдаг), в австрийската война от 1737-1739 г. 
участва още като яничар, по-късно попада в Алжир, а след престой в Испания и Неапол от 1760 г. отново 
е на служба при султана и се превръща в един от най-важните адмирали. През 1789 г. е назначен за 
главнокомандващ и велик везир. Зимата на същата година прекарва в Шумла, откъдето води преговори с 
херцог Потемкин. Умира там през 1790 г. – вероятно следствие отравяне. Погребан е в основаната от 
него бекташка обител. 
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затова издирих това място, защото си спомних, че Балби23 го споменава, но иначе 
сигурно не би ми направило впечатление, а и малцина от местните жители знаят 
значението му. 

Една от даденостите на Шумла има изключително значение – и то много 
важна за турците – именно водата.

В околността се намират необичайно много извори и това условие подпомага 
подобаващо осъществяването на всепризнатата любезна идея на благочестивите 
мюсюлмани, за да вдигат чешми за освежаване на отбиващите се пътьом. Почти на 
всяка улица се намират по два-три малки, с прикрепени към тях железни черпаци, 
чучура, от които бълбука жизнерадостно богат свеж елемент.  

Този благотворен порядък се простира и извън пределите на града и водното 
изобилие открива своето същинско величие само тогава, когато человек тръгне да го 
следва в посока към процепа Кьошклер-Оваси24.

Ала преди человек да навлезе в процепа вляво от една такава чешма се 
забелязва един стар турски надгробен камък, отгоре на който от правремена 
мъждука светлинка – каква постоянственост, що у турците рядко се забелязва и 
може да се обясни единствено с техния примерен веролюбещ характер.

В този гроб почива благочестивият дервиш Гел Бай Баба25, въздигнат веднага 
за светец, чието паметно място не може да бъде напуснато от трескавоболни, 
недовиждащи и т.н.  и т.н. докато страданията им не бъдат облекчени. 

Според легендата дервишът, който е живял по тези места преди хиляда 
години, е бил обезглавен от неверниците, а той, държейки главата си под мишница, се 
появил на всички онези места, където по-после му издигали надгробен паметник.  

Ето няколкото достопримечателности, що градът предлага на 
пътешественика. 

Един по-продължителен престой тук, а и по-близкото сношение с някои още 
живи турски съвременници на старото време, може да предостави немалък 
интересен материал особено за писателите разказвачи, щото историите за 
османските герои и светци са измежду най-чудните, ала всите тези предания се 
поддържат единствено от устната традиция и само рядко се появяват в някой 
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позволиха по-отблизо да я опозная.  
Съседните селища напълно са незначителни. По средата между Шумла и 

отлежащия на четири часа път Йенибазар се намира едно село на име Мадара, което 

23 Балби, Адриано (1782-1848): Венециански статистик и географ. По-важни произведения: Prospetto 
politico-geografico dello stato attuale del globo (Venezia, 18ö8); Atlas ethnographique du globe 1 (Paris, 1826); 
Abrégé de Geographie (Paris, 1832,1834,1837). Вероятно Рьослер използва последното в издание на немски 
език: A.Balbi’s allgemeine Erdbeschreibung oder hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische 
Encyklopädie der Erdkunde für die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standesó Dritte, nach der neusten 
französischen und italienischen bearbeitete Ausgabe … Pesth, 1842, Hartleben. Описанието на Шумла и 
Мадара виж стр. 844-845.
24 Кьошк – долина. Бел. прев.
25 Важна информация за несъществуващото днес текке „Гяльбери султан”. Бел. ред.
26 Става дума за напускането на Шумла от Кошут и свитата му на 15 февруари, както и Бем на 24 
февруари 1850 г.

нявга се е славело със своята своего рода амазонска республика, чиито най-прекрасни 
продукти са изпращани в харемите на столицата, а себе си постоянно е попълвала с 
най-красивите моми на областта.27 Жените, над които е властвал съпругът им, 
както и момите, чиито родители или роднини не са се грижели достатъчно за тях, са 
намирали тук  убежище, от което не е можело лесно да бъдат освободени насила. 

Смята се, че деребеите28, които преди въвеждане на регулираната 
администрация по толкова ужасяващ начин са безчинствали в тази провинция, в 
своите набези винаги са били придружавани от няколко въоръжени до зъби амазонки 
на коне и след като и главата на последния деребей паднала в краката му, само тогава 
тези техни гювендии29 са напуснали мястото и пътникът напразно би търсил днес 
следите им в Мадара. 

фон Рьослер

Къщата, в която бил настанен Лайош Кошут Сережан на кон

27 Виж. Ами Буе: Recuel d’itineraires dans la Turquie d’Europe, VI.: Нявга населявяното с цигани и 
проститутки село Мадара…, стр. 299.
28 Деребей: самовластен господар, първоначално име на извоювали независимост величия от Мала Азия, 
чиято власт е призната и от Портата. По-късно названието се използва и за господарите на други 
територии; потисник, тиран, деспот и т.н.
29 Güvende (тур. диал.) - жена, която се препитава от развличане на мъже; развратница.
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„... обясни ми защо ни е нужна историята.....”
(Марк Блок,  1942)

Преживял своите възходи и падения, неимоверно разрастване, 
универсализиране, прецизиране и критики, днес концептът „памет”1 е застрашен да се 
изгуби в „паяжините от смисли” (по Кл. Гиърц).2 Но, сред натрупания масив от 
информация, почти неоспоримо е убеждението, че неговото изследване предоставя 
богати познавателни възможности за човека и за човешкото. И тъй като паметта 
неизбежно се съотнася с категории като „минало” и „история”, неизменен и до днес 
стои въпросът: Какво все пак кара човека да се интересува от миналото си и да се 
занимава с него? (Асман 2001:66). Въпреки прогнозите за „края на историята” (Фр. 
Фукуяма) и теориите за „скъсване с всякакъв вид минало” (Арж. Ападурай), защо все 
пак историята „се завръща” (Р. Каган)? Какво е това, което превръща миналото в 
ценност и какво го прави в значимост за настоящето и за бъдещето?

Изследването на историческа памет е особено актуално днес поради влиянието, 
което оказва върху много съвременни социални, културни и политически явления и 
процеси. Изложението е опит да представи някои водещи идеи, които обогатяват  
епистемата на паметта на границата между двете хилядолетия. Детайлното им 
проследяване стои извън неговите задачи и то ще се ограничи само до някои 
симптоматични текстове.

1 Концептът „памет” е обект на изследване от различни науки: философия, социология, културология, 
kултурна антропология. За философската рефелексия вж. у: Платон, Аристотел, Августин, Дж. Вико, И. 
Дройзен, В. Бенямин, Фр. Ницше,   М. Фуко и пр. От позициите на философската антропология Пол 
Рикьор излага своите размисли за триадата памет-история-забрава  [Рикьор 2006].
2 Обобщаващи текстове за хуманитарния поврат в изследването на паметта: Кандо 2001:56-60; Lee Klein
2000; Лавабр 2004.

А. За паметта като социо-културен феномен
Огромният интерес към концепта „памет” в научните изследвания се свързва с 

началото на XX век и с отбелязаната тогава „криза на историцизма”. Счита се, че през 
1902 г. Хуго фон Хофманстал пръв употребява израза „колективна памет” [по: Olick -
Robbins 1998]. През 20-те години на XX век социологът Морис Халбвакс (М. 
Halbwachs) и историкът на изкуството Аби Варбург подготвят бъдещия 
методологически поврат в хуманитарното познание, преориентирайки вниманието към 
паметта като традиционен изследователски обект за природните науки - към областта 
на културата.3

Последователят на Емил Дюркхейм Морис Халбвакс поставя началото на 
социологическия подход в изследването на паметта.4 Той разгръща тезата за миналото 
като социален конструкт, осмислян според потребностите на настоящето. Особено 
продуктивно в неговите разсъждения е отнасянето на паметта към групата като 
социална единица, при което се отчитат множествеността и мобилността на последната, 
тъй като в различни периоди  индивидът се съизмерва с различни групи/общности. 
Основополагаща за концепцията на Халбвакс е разбирането за „колективна (социална) 
памет”. При изясняване на това възлово понятие, той го съпоставя с проявления като 
„автобиографична” и „историческа” памет. Автобиографичната (индивидуална, 
вътрешна) памет е различна от историческата (социална, външна) памет, но и 
взаимосвързана с нея, тъй като колективните спомени се наслагват над 
индивидуалните, осигурявайки по такъв начин „по-удобен и надежден контрол” над 
последните [Halbwachs 1950:5-24].

На практика Халбвакс въвежда в хуманитарния дискурс понятието „историческа 
памет”, осмисляйки го като основно проявление на колективната памет, но без те да се 
отъждествяват напълно. Историческата памет е едно от измеренията на колективната 
(социалната) памет - това е паметта за историческото минало, чрез която се извършва 
предаване на важен опит от миналото. Самият Халбвакс изказва известно съмнение по 
отношение на прецизността на понятието „историческа памет” и изпитва колебание в 
употребата и в диференциацията му от термина „история” [Halbwachs 1950:45].5

Според него „историческа памет”, това е комплекс от тези факти, които заемат най-
важно място в паметта на хората [Halbwachs 1950:26-27]. Тези факти са общоприети и 
общодостъпни, те са преминали през колективната ценностна санкция, а тяхната 
интерпретация на събития от миналото се осъществява чрез разбираеми и опростени 
варианти. Историческата памет започва да функционира едва след „разпадането” на 
социалната памет, която се свързва с „живата” памет на поколенията. Иначе казано, 
историческата памет възниква едва тогава, когато поколенията вече не могат детайлно 
да разкажат за своите предци и за тяхното време [Halbwachs 1950:45].

Различията между двете проявления на паметта според  интерпретацията на 
Халбвакс биха могли да се изразят схематично така:

3 Почти по същото време немският историк на изкуството Аби Варбург достига до идеята за „социална 
памет” и нейното значение като извън-личностна, над-индивидуална категория на социално знание. С 
публикациите си от 20-те и 30-те години Херберт  Мид подготвя теорията на презентизма – за ролята на 
миналото при осмисляне на настоящето [Confino 1997:1390 – 1392]. 
4 Теорията на М. Халбвакс е разработена в трудовете: „Социални рамки на паметта” („Les cadres sociaux
de la mémoire” - 1925), „Легендарната топография на Евангелията от Свещената земя. Студия върху 
колективната памет” („La topographie légendaire des évangiles en terre saint: Etude de mémoire collective” -
1941) и „Колективната памет” („La mémoire collective” - 1950). On-line:  
http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/halbwachs.html
5 Полисемията на понятието „история” е характерно и до днес  [Кандо 2001:60].
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Колективна памет Историческа памет = История 
1.Социална обусловеност, т. е. свързана с 
дадена социална група. Колективът е 
субект на паметта и спомена.

1.Историята е извън-групова и над-
социална.

2.Тенденция към непрекъснатост във 
времето.

2.Тенденция към прекъснатост и 
схематизация, към изразяване на 
отчетливи разграничителни черти.

3. Устойчивост, стабилност, континуитет. 
Памет на поколенията.

3. Променливост, внимание върху 
картината на измененията.

4. Изразител и хранител на жизненото 
съзнание на групата, което тя поддържа. 
„Жива памет” [Halbwachs 1950:35].

4. Израз на универсални, обобщаващи, 
абстрактни представи за миналото.

5.Множествен характер, съществуване на 
разнообразни колективни памети. 

5. Единен характер. „Съществува само 
една история.” [Halbwachs 1950:48].

6.Израз на частното (локално, регионално, 
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Идеите на бъдещата наука за паметта  са трасирани от антропологически 
ориентираните изследвания на школата „Анали” и на техните последователи, целящи 

6 Теорията на М. Халбвакс е критикувана заради позитивистки схващания, за недокрай изясненото 
понятие „социални рамки”, за многозначността на възловото понятие „колективна памет” и пр. 
7 Тази теоретична постановка е разгърната в мащабното изследване под редакцията на Пиер Нора 
„Местата на памет”/ „Les lieux de mémoire” [Nora 1984-1992] и прецизирана за културния контекст на 
глобализацията от Аржун Ападурай [Ападурай 2006:270-302].
8 Разгърнато по-късно от представителите на т. нар. презентизъм (presentism).

цялостно обновление на методите, използвани от историческата наука до началото на 
XX век [Bloch 1925; Льо Гоф 1997, 1997а].9 В края на 70-те години на XX в. във 
Франция се пораждат условия за промяна в научната парадигма на хуманитарното 
познание и възникване на интердисциплинарно направление, което по-късно ще стане 
известно като „memory studies” („наука за паметта”) [Лавабр 2004]. За епохата на 
постмодернизма продължава да е актуално очертаното от Халбвакс разминаване между 
„памет” и „история: като различни начини на възприемане и на осмисляне на миналото 
(М. Фуко).

През 80-те години на XX век Пиер Нора, опирайки се на социологическата 
теория за паметта на М. Халбвакс, все още радикално противопоставя „памет” на 
„история”, заявявайки, че историята е анти-памет, а паметта – анти-история [Нора 
1997:233-237]. Подобно на своя предходник, той свързва паметта с богатството, 
многообразието и противоречивостта на реалния живот на общностите, а историята – с 
интелектуалните усилия към анализ, обобщение, систематизация и универсализация. 
Нора „усложнява” взаимоотношенията между „памет” и „история” като предлага те да 
се разглеждат като различни подходи за реконструиране на миналото. Единият, това е 
историческата памет, или – паметта на историците („критическа история”), отнасяна 
към  интерпретациите на официалната (институционалната, елитарната, академичната) 
историография и нейната методология. Другият подход, това е колективната памет 
(„символна или тотемна история”), която е по-обобщаващо родово понятие. Но, Нора 
като че ли се опитва да „примири” памет и история, преосмисляйки съдържанието и 
функцията на паметта в служба на съвременността, заявявайки паметта като способ за 
осъзнаване на собственото настояще [Нора 1997:236]. И нещо съществено: поради 
автономизирането на актуалността и лишаването на бъдещето от неговата 
предвидимост, именно паметта се превръща във възлова категория („динамичен агент”) 
в потока минало-настояще-бъдеще с важен телеологичен и целесъобразен потенциал и 
„обещание за непрекъснатост” [Нора 2000:28].

Особено перспективно развитие в трудовете на Нора и на неговите следовници 
получава концепцията за „места на памет” (lieux de mémoire), чието възлово понятие се 
разбира най-общо като  „символни обекти”, чрез които нацията свързва своите 
възпоминания и ценности [Nora 1984-1992; Знеполски 2004, 2005]. 

В популярното есе „Световният възход на паметта” Нора обобщава глобалното 
разгръщане на интереса към миналото: „..една мощна вълнá на паметта заля света и 
навсякъде обвързва много тясно предаността към миналото – реално или измислено – с 
чувството за принадлежност, колективното съзнание и индивидуалното самосъзнание, 
паметта и идентичността.” [Нора 2004:19]. Съвременното конструиране на 
историческата реалност се случва под влияние на процеси, които Нора назовава 
„ускоряване на историята”, чиято постоянна характеристика е изменението и все по-
бързото отдалечаване на миналото. Тези процеси имат първостепенно значение за 
организацията на паметта. Те разрушават единството и праволинейността на 
историческото време, свързващо минало, настояще и бъдеще. В този аспект бъдещето 

9 През 1929 год. френските историци Марк Блок и Люсиен Февр основават списание „Анали” (“Les
Annales”), превърнало се в трибуна за методологическо и методическо обновление в историографията, 
свързвано с отказ от строгата събитийност и утвърждаване на интердисциплинарни подходи. За 
антропологическа перспектива в изследването на паметта: Berlioz, Le Goff, Guerreau-Jalabert 1989; Augé
1999. За типа историзъм на различните общества и прогласения релативизъм в изследванията на 
антрополога Клод Леви-Строс: Асман 2001:66-68. За „антропология на паметта”: Кандо 2001. Паметта в 
изследователското поле на историческата антропология: Дресел 1998:108-110 и др. 
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навсякъде обвързва много тясно предаността към миналото – реално или измислено – с 
чувството за принадлежност, колективното съзнание и индивидуалното самосъзнание, 
паметта и идентичността.” [Нора 2004:19]. Съвременното конструиране на 
историческата реалност се случва под влияние на процеси, които Нора назовава 
„ускоряване на историята”, чиято постоянна характеристика е изменението и все по-
бързото отдалечаване на миналото. Тези процеси имат първостепенно значение за 
организацията на паметта. Те разрушават единството и праволинейността на 
историческото време, свързващо минало, настояще и бъдеще. В този аспект бъдещето 
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престава да се схваща като прогрес или – реставрирано минало, а по-скоро като 
неопределеност. Именно тази неяснота на бъдещето  поражда „дълга за памет”, който 
създава т. нар. ефект на акумулиране, свързан с усещане за загуба на „света, който сме 
изгубили” (“the world we have lost”) [Нора 2004:27]. Неговото намиране-преоткриване е 
възможно чрез реконструирането на архиви, паметници, исторически документи, което 
означава – конструиране на самата памет. Това води и до хиперболизиране на 
функциите на паметта и на свързаните с паметта локуси - институции, учреждения, 
оръдия (архиви, музеи, библиотеки, хронологии, колекции, генеалогии, бази данни и 
пр.) [Нора 1997:237].

Сред причините за впечатляващото в края на XX век „ускоряване на историята” 
П. Нора изтъква „демократизацията на историята”, свързвана с процесите на 
деколонизация (световна, „вътрешна” и идеологическа), които довеждат до 
освобождаване и еманципация на народи, етноси, групи, както и до възраждане, 
реконструиране, конструиране на различни видове памет, които до този момент са били 
подтискани, елиминирани, подлагани на амнезия. Това е т. нар. „памет на 
малцинствата”, на освободените от идеологически или друг диктат народи, „история на 
онези, които не са имали право на История.” [Нора 2004:28-29]. Другата важна причина 
за „ускоряването на историята” според Нора, е възходът на идентичността, която, 
подобно на паметта, също е форма на „дълг” – в императивния смисъл на понятието,
асоциирано по-скоро към идеята за „загуба”, наследство и приемственост [Нора 
2004:30]. Според наблюденията на Нора ефектите от новата структура на паметта се 
отнасят до пораждането на разнообразни „употреби” на миналото: политически, 
туристически, търговски. Важно е и убеждението, че заедно с т. нар. „научна 
(институционална) история” се признава правото и на колективната история, и на 
индивидуалните памети за равнопоставено участие в изграждане на по-пълна и по-
адекватна представа за миналото [Нора 2004:33-34].

В края на ХХ век идеите на Халбвакс получават развитие в Германия в 
разработките на египтолога Ян Асман [Assmann 1992; Асман 2001]. Критично 
осмисляйки теориите на М. Халбвакс и на Аби Варбург за „колективна” или 
„социална” памет, той формулира теорията за културната памет и очертава задачите на 
ново научно направление, наречено „история на паметта”, чиято основна мисия е 
изследването на значенията, които настоящето придава на събития от миналото [Асман 
2001]10. Според идеите на Асман „колективна памет” е родово понятие, в рамките на 
което той разграничава „комуникативна” и „културна” памет [Асман 2001:43].
Културната памет е форма на предаване и актуализиране на културен смисъл. Тя е 
непрекъсваем процес, чрез който всяка социална група (общество) формира и 
формулира своята идентичност чрез реконструиране на своето собствено минало. За 
нейното съществуване и функциониране е важна ролята на непосредствения ежедневен 
човешки опит (на индивида и на групата), който се предава между поколенията чрез 
усвояване и повторение. Културната памет е колективен феномен, при който 
индивидуално и колективно взаимно си влияят: индивидуалните спомени имат 
формиращ характер по отношение на груповите и заедно с това – паметта на групата се 
актуализира в определена степен в индивидуалната памет на своите членове.

Аргументирайки концепцията за културната памет, Асман прилага като 
критерий при анализа т. нар. „съотнесеност с миналото”. Той утвърждава 
реконструктивния характер на всеки спомен, както и неговия идентификационен ресурс 

10 Така например, той изследва не историческата фигура на библейския Мойсей и истинността на 
съхраненото, а – традицията на спомените за него [Асман 2001:203-207].

[Асман 2001:29-32]. Културната памет се определя чрез следните по-важни 
характеристики: Тя е същностен израз на идентичността  – на груповото самосъзнание, 
самоопределяне и оразличаване от другите, т. е. - условие за самоидентификация, 
доказателство и подкрепа на единството и уникалността на групата. Културната памет 
притежава реконструктивен потенциал. Включените в културната памет идеи и 
нейният ценностен потенциал винаги се отнасят към определена съвременна ситуация 
от живота на групата. Това се осъществява чрез две отношения: на архивиране и 
акумулиране на текстове, образи, правила, формиращи някакъв „тотален хоризонт” и 
отношение на действителност/реалност, свързано с обективация, собствено 
практическо значение и приложимост. Културната памет има съзидателен характер, тя 
е предпоставка за предаването на културното наследство на общността. Културната 
памет винаги зависи от специализирани практики, от вид култивиране/о-културяване 
(организираност). Културната памет има задължителен/задължаващ характер, а при 
създаване на нормативна самопредстава (self image) за групата се поражда важна 
система от ценности и диференциращи признаци, които включват културни представи, 
знания и символи. Съществено е, че културната памет се отличава с различни типове 
рефлексивност: практическа (отнесена към ежедневните практики), саморефлексивност 
(свързана със самоописание, самопредставяне, оразличаване), групова 
саморефлексивност (свързана с групата като част от социалната система) [Assmann -
Czaplicka 1995]. Обобщеното представяне на културната памет я отнася към: митичната 
праистория и абсолютното минало; церемониалността на празника; символизацията 
чрез слово, образ и танц. Транслацията на културната памет през времето предполага 
участието на специализирани носители на традицията - „упълномощени да помнят” 
[Асман 2001:54]. Спецификите на културната памет се открояват чрез съпоставка с 
други видове памет: комуникативна, миметическа, памет на вещите.

Теорията за културната памет отделя историческата памет от историографията и 
прокарва разграничителна линия между непосредствената, живата, устната памет и 
нейното битуване в ежедневието от една страна, а от друга – институционализираната и 
колективно усвоената памет. При това се опровергава едностранчивата интерпретация 
на представи, свързани с историчност на самосъзнанието [Асман 2001:64-84]. Макар 
постоянно да присъства съотнасяне с историята (в смисъл на универсализираща, 
стремяща се към обективност представа за миналото), Асман не употребява термина 
„историческа памет”, а отдава предпочитание на понятието „културна памет”, защото, 
както сам подчертава: „Миналото не е естествено явление, то е културно творение.” 
[Асман 2001:46].

Б. Някои съвременни тенденции
„Памет” е основополагащ концепт  за привържениците т. нар. „нова културна 

история” (new cultural history)11, която си поставя за цел изследването на „историята на 
паметта”. Понятието “памет” според тях е особено ефективно за разбиране на 
взаимоотношенията между културата, обществото и политиката, между социалния опит 
и неговата репрезентация. Те акцентуват върху необходимостта изследванията за 
паметта да опишат представите за миналото с особено внимание върху предаването, 
разпространението и смисъла на тези представи. При изследването на историята на 
паметта според „новите историци” би трябвало да се разграничи разбирането за памет 
като „евристично средство” и като част от „менталните знания и умения” на 
обществото или – на епохата, т. е. - писането на история на паметта имплицитно 

11 Свидетелство за необходимостта от методологическа промяна в науката за миналото са заявленията за 
„нова история”, „нови историци” ,„нова културна история” и пр. [Confino 1997; Megill 1998].
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изисква познаване на „менталния хоризонт на епохата”. Но наред с това „новите 
историци” се обявават за предпазване на историческите изследвания от „размиване” на 
научните стандарти и настоява за по-голямо внимание към историческия контекст на 
изследваните явления, за „историзирането на паметта” (“to historicize memory”)
[Confino 1997].

Като развива идеите на М. Халбвакс, А. Функенстейн (Amos Funkenstein), Й. 
Йерушалми (Yosef Yerushalmi) и П. Нора, Сюзън Крейн прецизира понятията 
„колективна памет” и „историческа памет” [Crane 1997]. Тя обосновава тяхната близка 
същност като минало и наративи, репрезентиращи това минало, които са ориентирани 
към настоящето и изразяват усещане за продължителност в настоящето 
(„продължаващото настояще на миналото”). Но, колективната памет и историческата 
памет според Крейн са две различни функции на две форми на историческо 
самосъзнание, при което колективната памет се отнася към „житейския опит” (“lived
experience”), а историческата памет  – към неговото запазване и неговата обективация.
Съществено е също, че историческата памет винаги се появява във формата на 
исторически наратив, докато колективната памет е по-скоро рамка, в която 
историческото припомняне се среща [Crane 1997:1373]. В традицията на Халбвакс и 
Йерушалми разграничаването между двете концептуализации се свързва и с критерий 
като „времева протяжност”: колективната памет е продължителна, непрекъсната и 
вечно съществуваща, докато историческото припомняне е „акт на възстановяване” на 
забравеното и едновременно с това – основа на цялото знание и претенция за „истинско 
познание” (“true learning”) [Crane 1997:1380-1381]. В духа на класиците на науката за 
паметта и в този случай колективната памет и историческата памет се разграничават: 
Колективната памет се характеризира със своя рамкиращ, всеобхватен характер, 
продължителност и протяжност във времето, отнесеност към жизнения и несъвършен 
житейски опит. От друга страна, историческата памет е ориентирана към съхраняване и 
обективизация на житейския опит, основа за истинност и цялостност на познанието за 
миналото. Крейн подчертава, че теоретическо разграничаване се намира и в решението 
„какво се съхранява” (what to “save”): историческата памет може да съхрани това, което 
е забравено от индивидите, опазвайки колективните представи на паметта; 
колективната памет запазва паметта за живия опит като подкрепя и възстановява 
непълнотите в другите спомени, но тя не може да възстанови изгубеното от 
историческата памет [Crane 1997:1383]. Наред с това историческата памет и 
колективната памет са взаимно обусловени: историческата памет е представена в 
настоящето и формира колективната памет и едновременно с това е и оформяна от нея 
[Crane 1997:1381].

Друга изследователска тенденция разгръща т. нар. „изкуство на паметта”, 
което се отнася до индивида и до разработваните от него техники за трениране на 
паметта (мнемоника, мнемотехника). Според идеите на  Патрик Хатън (Patrick Hutton), 
историята би трябвало да се разглежда като „изкуство на паметта”, тъй като тя е 
резултат от взаимодействието на два нейни момента  – повторението и спомена 
[Hutton1993]. Традиционният репрезентативен подход към миналото според Хатън го 
лишава от живите преживявания, които паметта пренася и осмисля в настоящето. 
„Памет” и „история” се разглеждат като дихотомия, което обуславя тяхната взаимна 
зависимост...Хатън предлага схематична история на паметта в човешката култура, 
според която на различните начини на културна комуникация съответстват различни 
исторически представи за паметта. Така например, устната култура възпроизвежда 
„живата памет”; ръкописната възстановява „изгубената мъдрост”; книгопечатането 
реконструира далечното минало, а съвременната медиакратическа 

култура12деконструира образите от миналото. Такъв подход апелира към изследване на 
паметта и историята в динамиката на техните взаимоотношения във времето. 

Напоследък в световната историография се утвърждава ново научно 
направление, изразявано чрез термина „историческа култура” (historical culture), чийто 
предмет се свързва с изучаването на историята на представите за миналото. Това е нов 
начин за изследване на формите и посоките на взаимодействие на човешките групи със 
своето собствено минало. Целта е да се разшири обсегът на академичната 
историография и да се обхванат повече процеси и пластове на историческото съзнание 
като се обърне внимание на съзидателната и популяризаторската роля на човешкия 
фактор - индивидуален или групов. Това предполага анализ на общите процеси в 
духовния живот на обществото, на менталностите, на явления от интелектуалната 
сфера. Характерна изследователска топика за това направление са: историческите 
митове, менталните стереотипи, историческата памет, разбирана най-вече като 
съвкупност от представи и личности от историческото минало и начините за тяхното 
осмисляне чрез средствата на официалната историография [Cohen 1986; Асман 2001; 
Репина  2006].

Френският учен Фр. Артог развива идеите на П. Рикьор и на М. Хайдегер за 
„историчността”, т. е. условието нещо да бъде „историческо”. Концепцията му за 
„режими на историчност” (régimes d'historicité) се гради на разбирането, че 
възприятията за време се различват исторически и пространствено, т. е. зависят от 
съоветната епоха и от съответното място. „Режимите на историчност”, т. е. 
разнообразните форми на съгласуваност между миналото, бъдещето и настоящето на 
дадено място през определен период от време, са удачен инструмент за сравняване на 
различни типове история и различни начини на отношение към времето [Hartog 2003; 
1995].13

Специално тематично направление в изследванията на паметта се свързва с т. 
нар. ”травматичен исторически опит”14, първоначално отнасян към паметта за 
Втората световна война и най-вече – към спомените на  нейните жертви [Crane
1997:1380; Козелек 2004]. През последната четвърт на XX век усилващите се процеси 
на глобализация и разпадането на Съветския съюз и на „социалистическия лагер” 
поражда взрив от спомени на  т. нар. „хора без история” (обикновени хора, жертви, 
аутсайдери, маргинализирани типове, жени, деца и пр.). Наред с това се осъзнава 
важността на проблема за въздействието на историческата памет и върху самите 
изследователи. Към дискусията за ролята на академичната историография като 
участник в социалното конструиране на паметта се включва изследването на Цветан 
Тодоров  върху спомените от нацистката окупация на Франция [Todorov 1995]. Важни 
са неговите обобщения за необходимостта от взаимно допълване на „памет” и 
„история” поради невъзможността всяка една от тях да постигне монопол над 
абсолютната истина за миналото [Todorov 1995:8-9].  Около Александър Еткинд –
професор по руска литература от Университета в Кембридж, се формира научно-
изследователска група, която проучва “националните модели на паметта”, изследва 
културната динамика и представите за миналото в постсоциалистически страни
[Эткинд 2006]. Ръководеният от него научно-изследователски проект има 

12 Медиакра́тия (mass media + κράτος ) — влияние, власт на средствата за масова информация. 
13 Самият Артог допуска двупосочно разбиране на понятието „режими на историчност”: тесен смисъл –
начинът, по който обществото разбира своето минало и широк смисъл – „модалност на авторефлексията 
на човешкото съобщество”.
14 Понятието е въведено от холандския учен Фр. Анкерсмит, който различава два вида травма 
[Анкерсмит  2007]. 
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Репина  2006].

Френският учен Фр. Артог развива идеите на П. Рикьор и на М. Хайдегер за 
„историчността”, т. е. условието нещо да бъде „историческо”. Концепцията му за 
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дадено място през определен период от време, са удачен инструмент за сравняване на 
различни типове история и различни начини на отношение към времето [Hartog 2003; 
1995].13
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професор по руска литература от Университета в Кембридж, се формира научно-
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[Эткинд 2006]. Ръководеният от него научно-изследователски проект има 

12 Медиакра́тия (mass media + κράτος ) — влияние, власт на средствата за масова информация. 
13 Самият Артог допуска двупосочно разбиране на понятието „режими на историчност”: тесен смисъл –
начинът, по който обществото разбира своето минало и широк смисъл – „модалност на авторефлексията 
на човешкото съобщество”.
14 Понятието е въведено от холандския учен Фр. Анкерсмит, който различава два вида травма 
[Анкерсмит  2007]. 
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симптоматично заглавие: „Война на паметта: Културна динамика в Русия, Полша и 
Украйна” ("A Memory War: Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine").

На границата между второто и третото хилядолетие неимоверното разрастване 
на интереса към историята и формите на историческото познание би могло още по-
пълно  се изясни чрез другия „голям възход”, за който пише П. Нора – този, на 
идентичността15 [Нора 2004:30]. Според Зигмунт Бауман потребността от 
самоопределяне продължава да бъде проблем не само за модерните общества, тя е 
актуална и за епохата на постмодерността: „Модерността – тревога за трайността, 
стабилността, продължителността” [Bauman 1997:18; Stuart 1996; Рюзен 2001].
Изследователите уточняват, че културната идентичност функционира в две измерения:
синхронно, ще рече самоосмисляне, саморазбиране, самопредстава в контекста на 
отношенията с другите и със средата (“the sense of belonging”) и диахронно - насочено 
към поддържане на чувство за  времева цялост, свързаност, продължителност (“the
sense of time continuum”) [По: Bieńkowska-Ptasznik. 2008:82]. Ето защо динамичните 
социални промени довеждат до разрушаване на диахронното измерение, което 
естествено проблематизира синхронното и поражда необходимостта от неговото 
предефиниране и реконструиране [Cohen 1993: 197; Асман 2001:131].

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причините за нарастването на ролята на концепта памет в хуманитарния 
дискурс несъмнено се коренят в кризата на модернизма и динамизирането на 
социалните промени. В епохата на „глобалната модерност”, белязана с множество 
кризи (на историзма, на идентичностите и пр.) паметта – по думите на П. Нора - се 
оказва естествена „терапевтична алтернатива на историческия дискурс” и „обещание за 
непрекъснатост”[Lee Klein 2000:145; Нора 2004:28]. Показателни в този план са 
разсъжденията на антрополога Марк Оже и връзката, която той прави между 
съвременност и история, включвайки другия важен концепт – другостта. Говорейки за 
„акселерация на историята” и за „смаляване на света” в днешната постмодерна 
ситуация, Оже вижда историята като гарант за устойчивост и трайност: „Точно колкото 
нашата модерност неконтролируемо поражда другостта, така също и неконтролируемо 
създава непосредствено минало-история-събитие като изискване за стабилизиране на 
историята и обединение на света.” [Augé 1999:14].

Понятието „историческа памет” днес битува чрез разнопосочни интерпретации: 
индивидуална или колективна памет за миналото; начин на съхраняване и предаване на 
представи за миналото във време на осъзнаване на традицията като изчезваща; научна 
(рационална, аналитична, систематизираща) рефлексия за миналото; част от 
историческото знание, което присъства в  актуалния социално-политически дискурс и 
се използва за осъществяване на определени интереси [Репина 2006, 2010]. Независимо 
от тази многопосочност и дефинитивна неподатливост, историческата памет се заявява 
като значим социо-културен феномен. Ето защо историческата памет би трябвало да 
бъде осмисляна като методология и обща теоретична рамка, които поставят въпроси за 
начините, чрез които индивидите и групите се отнасят към своето минало и формират 

15 При определянето на характеристиките на „етническата общност” и на нацията Антъни Смит  се 
позовава на различни модалности на миналото: мит за общи предци („a myth of common ancestry”), 
споделяна историческа памет и традиции (”shared historical memories and traditions”), връзка с 
историческа територия или „родина” („a link with an historic territory or 'homeland'”), елементи на обща 
култура. Той формулира и термина „етноистория” [Smith 1999:12-13, 16-17] .

различни представи за него. Нужно е да се подчертае важността на отношението към 
фактите от миналото, както и – факторите и механизмите за тяхната актуализация 
според потребностите на настоящето.

В началото на XXI век могат да се очертаят няколко основни парадигми в 
изследването на паметта: „места на паметта” - свързани с идеите на П. Нора; „работа на 
паметта”- (развитие на тезите на П. Рикьор и „социални рамки на паметта” -
продължаващи разсъжденията на М. Халбвакс [Lavabre 2007]. Критичният анализ на 
съвременното състояние на „memory studies” насочва вниманието към процеси като 
„институционализация” на „memory studies”; начините, чрез които паметта става 
„социална рамка” и продуцира знание; паметта като познавателен ресурс за дадена 
общност и др. [Gensburger 2011].16

Днес термини като „колективна памет” и „културна памет” отдавна са 
преодолели ограниченията на първоначалната си емпирична основа и въпреки някои 
несъгласия и критики, са се превърнали в подходящ теоретичен инструментариум за 
анализ на множество социални явления, касаещи отношението „настояще – минало” и 
най-вече – свързани с разбирането за общия преживян, валоризиран и актуализиран от 
групата опит [Confino 1997; Kansteiner 2001; Дичев 2002]. Налага се убеждението, че 
сложният и многоаспектен феномен „историческа памет” е познаваем единствено при 
взаимните усилия на сродни хуманитарни науки (история, етнология, историческа 
антропология, социология, фолклористика).17 Ето защо той се превръща в  
метаисторическа категория (Фр. Артог). При това, изследването на историческата 
памет е и своеобразна форма на научна рефлексия за самото историческо познание и за 
въздействието на съвременните процеси върху него.  
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DIFFERENCES BETWEEN VERBAL AND WRITTEN HISTORICAL SOURCES ABOUT TURKISH-
SPEAKING CHRISTIANS IN BESSARABIA
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Abstract: This work reveals the processes of historical thinking of the group of  orthodox Turkish 
speaking people in Bessarabia known as Gagauz. According to the information of the first collectors of Gagauz 
folklore Gagauz people identify themselves as Bulgarians, who speak Turkish language. The difference between 
their identity and their language is considered to be because of the Ottoman’s reign when the Gagauz people 
were forced to change their language or their religion. According to the people’s believe in the past the right 
choice should have been the religion. 

The first Gagauz writer and bishop Dmitriy Chakir supports the thesis about the origin in his works. 
The second writer, by that time, and first Gagauz historian Bishop Mihail Chakir didn’t mention the thesis about 
the Bulgarian origin. In the first Gagauz history he claims that the Gagauz people are isolated Turkish speaking 
community. The modern Gagauz people in Bessarabia identify themselves by the written version about their 
origin.

Key words:  cultural history, historic sources, Gagauz, Bessarabia, identities

В днешните политически граници на Република Молдова от 1994 г. съществува 
автономно териториално обединение, наречено Гагауз ери (гагаузка земя). Гагаузите са 
православно християнско население, което говори турски език. 1 Тяхното обособяване 
като политически и национален субект има дълга история, която пряко е свързана с 
процесите на Балканите и с българския народ.

В началото на ХVІІІ в. Русия се превръща в балтийска държава и успешно 
развива своята стопанска и държавна политика на север. За северната империя се 
очертава нуждата от излаз на топло море и Русия отправя своя поглед към Черно море 
и към проливите, извеждащи в Средиземноморието. В резултат на този интерес следват 
многобройните руско-турски войни през ХVІІІ и ХІХ в. При всеки от военните 
сблъсъци във войските на Русия се сражава опълчение, излъчено от средите на 
християните, намиращи се под османска власт. След оттеглянето на руските войски, с 
тях се изселват и стотици християнски семейства от земите, подвластни на Османската 
империя. От Балканите и Кавказ в Русия бягат както отделни семейства, така и цели 
села. Преселенията на българи в Русия са на вълни. Първото масово преселение е в 
периода 1806 - 1812 г., второто – през 1828 - 1829 г. Последното преселение е по време 
на Кримската война 1854 – 1856 г. Болшинството от преселниците са от източните 
части на българското землище [Грек 1993:13-29]. 

1 Сериозно и задълбочено изследване по проблема „гагаузи” (етногенетични хипотези, езиков проблем, 
историко-демографски въпроси, етноними и др.) в българската наука е трудът на Ваня Матеева 
„Гагаузите – още един поглед”. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. София. 2006 (с богата 
библиография). Би трябвало да се отчита, че от гледна точка на съвременните реалности гагаузите в 
България и гагаузите в  Молдова съществуват и се развиват при различни етнокултурни условия. Бел. 
ред.

Преселниците получават земя и статут на колонисти с облекчен данъчен режим. 
За приемането на колонисти в Русия има точна документация. В преселническите 
регистри има графа, в която се отбелязва националността на преселниците. В 
документите туркоезичните християни, идващи от Добруджа, са отбелязвани като 
“българи”. Руският изследовател Аполон А. Скальковски, описвайки българските 
колонии в Бесарабия, отчита употребата на турски език в някои от селата и решава, че 
това е в резултат от “дългото турско робство” [Скальковски 1848:47]. Първото писмено 
съобщение, назоваващо гагаузите като такива, е от 1853 г. на петербургския академик 
Петр фон Кеппен. В статистически доклад за преселението в Русия в общата цифра на 
българите са включени и турскоговорещи преселници „познати с името гагаузи, както 
и сами се наричат.” В доклада си акад. Кеппен отбелязва: „Това, че езикът, от който 
човек се ползва в къщи, не винаги определя националността му, доказват тукашните 
българи, при които се открива употреба на два езика и три вида писменост. Докато 
едната част говори български при другата е употребим турският” [Градешлиев 
1993:15].

В царска Русия гагаузката езикова обособеност не останала дълго незабелязана. 
Първият изследовател с големи заслуги към гагаузите е Валентин А. Мошков. По 
професия той е полковник от артилерията, а по призвание е вдъхновен етнограф. В 
кариерата си на военен, както сам съобщава, той се натъкнал на “войници, които 
техните приятели ги наричаха българи, говорещи на турски или гагаузи” [Мошков 
2004:5]. 

Как гагаузите съвместяват в собствената си историческа памет турския език с 
православното вероизповедание? Въпросът е ключов за разбирането на предмодерната 
гагаузка култура.

Самосъзнанието за българска принадлежност на гагаузите е регистрирано в една 
приписка от 1812 г. от град Панагюрище. Петър Пондев, който е служил в 
североизточна България в обоза на османската армия, записал в молитвена книга 
следното сведение: „По Черно море христиените оратят (говорят) турски по оня 
мемелекет, че един вакът (едно време) турците им орязале езика, та млого ги мачиле 
да станат турци, ала те не кабулиле (не приели) муаметовата вяра нечиста. Това да 
се знае от сякиго, чи е истинско” [Черновежд 1891:380].

П. Пондев е записал това  обяснение по разказите на самите гагаузи [Димитров 
1995:153]. Тази приписка отговаря на стереотипа, който са имали гагаузите за себе си. 
Според тях турският език е насила наложен върху техните предци и представлява 
своеобразна цена, която гагаузите са платили за съхранената християнска вяра. 
Случайно или не, в приписката не присъства етнично име. Това означава, че 
религиозното определение е достатъчно за изясняване на идентичността и името 
“гагаузи” все още не е било активно. Изследователят на одринските гагаузи Кирил 
Младенов дава съвсем идентично сведение: “Широко разпространена легенда сред 
гагаузите е, че те някога са били българи и говорили български, но, понеже турците са 
ги измъчвали, то те са се съгласили да заменят езика, като запазят само вярата си –
обратно на българите-мохамедани, които запазили езика, но заменили вярата.” 
[Младенов 1938:56]. Трябва да отбележим, че твърденията за насилственото налагане 
на турски език е въпрос от областта на народната етимология и има легендарна, а не 
историческа стойност. За гагаузите всяка проява на отклонение от православната вяра, 
която в случая е равна на “българска вяра”,  се тълкува като резултат от турско 
насилие.  

Първите книжовници и историци на гагаузкия народ произлизат от средите на 
свещеничеството. Гагаузките самостоятелни литературни произведения и въпросите, 
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разглеждани в тях, са етап в обществено-историческото развитие на самите гагаузи. В 
тяхната културна история началото на самостоятелна литература е поставено в края на 
ХІХ в. и началото на ХХ в. от представителите на свещеническия род Чакир. Двама 
свещеници от рода Чакир се свързват с гагаузкото Просвещение. И двамата свещеници 
са от Бесарабия и литературното им наследство е ограничено само в средите на 
бесарабските гагаузи. 

Произведението, с което Дмитрий Чакир остава в културната история на 
гагаузката общност, се нарича “Биографичен очерк на рода и фамилията Чакир”, 
издадено е в Кишинев през 1893 г. на руски език.

Историята на рода Чакир започва с предтечата на рода от времето преди 
преселението. Описани са перипетиите при напускането на родината, търсенето на нова 
земя, престоят им при молдавския болярин Балша, изборът им на заселване в Чадър 
Лунга,  благоденствието в Бесарабия и социализацията им в новата родина. 

Каква е мотивацията на Д. Чакир да опише своя род? Ето началното изречение 
на произведението: “Нравствен дълг считам за себе си не само според чувството на 
родство към моите родоначалници, но и според справедливостта да предам на 
потомството някои сведения за рода и фамилията Чакир, чиято обществена дейност 
е принесла значителна лепта на полза на църквата, отечеството и обществото.” 
[Чакир 2005: 25].

От коя народност произлиза рода Чакир? Въпросът не е самоочевиден. 
Произведението е написано на руски – официалният език на империята, а в царска 
Русия народностите са много. Още на първата страница Д. Чакир категорично заявява: 
“Ролята на Фамилията Чакир е от българската нация, славянското племе, произлиза 
от първата половина на седемнайсти век. Нейната родина е България, село Шабла, 
Шаблански окръг (каза Шабла). В това време турците притеснявали християните 
българи до последните степени на варварството.” [Чакир 2005: 25]. Представянето на 
рода Чакир като български е част от една по-широка идентичност, включваща 
православното христrянство и славянството. Да се определи Чакировият род като 
славянски е силен избор. В края на XIX в. за българския произход са актуални две 
версии. Първата набляга на славянския им произход, а втората - че българите са 
славянизиран тюркски народ. За отец Дмитрий  не е неудобна втората хипотеза, за него 
не би било трудно да посочи турския език, на който говорят той и роднините му и да го 
обяви като доказателство за тюркобългарската принадлежност на неговия род. Въпреки 
това изкушение, родът Чакир е представен не само като български, но и като славянски. 
Причината за тази славянска подчертаност можем да търсим в желанието на Чакир да 
представи своя род като идентичен в широката плоскост на славянството, с която е 
свързана страната приемник и покровител на рода - Русия. 

Въпросът за етничната принадлежност на рода Чакир е специално изяснен в 
текста чрез отделен вътрешен разказ. Когато родът Чакир се заселва при молдовския 
болярин Балша, е споменато, че там живеят още 25 семейства българи християни под 
името “гагаузи”. На това място за първи път в текста е споменато названието “гагауз”. 
Д. Чакир прекъсва разказа за историята на рода с думите: “Чувствам за свой дълг да 
обясня тук на основание на достоверни разкази на първопреселниците, това 
обстоятелство, защо някои българи от православно вероизповедание говорят на 
турски и са получили названието  “гагауз” [Чакир 2005: 27-28]. С подобно уводно 
изречение започва самото произведение. Както в началото, така и тук, ключовата дума 
е “дълг”. Да се обясни защо някои българи говорят турски език е част от мотивацията 
да се напише самият биографичен очерк. Според отец Дмитрий, след завладяването на 
България турците по всякакъв начин се стремили да “потурчат” българите. По тази 

причина бил издаден султански ферман, който поставял пред българите следната 
дилема: да запазят езика си и да приемат мюсюлманска вяра или да запазят вярата си и 
да преминат на турски език. Тази заповед се изпълнявала със строги мерки. По тази 
причина едни българи се отказали от вярата си, а други се отказали от езика си.  Д. 
Чакир дава и обяснение на думата “гагауз”, което според него е съкращение от “гагауз 
уз олсун” и означава: не си повдигай носа, обръщение на турците към непокорните 
българи. “О това време българите християни говорещи на турски съкратено наричали 
“гагауз”, а българите мохамедани говорещи на български наричали “помак”, които и 
до днес живеят на Балканите в България” [Чакир 2005: 25].

Версията на отец Дмитрий за произхода на гагаузите звучи аргументирано. 
Същевременно тя не е свързана с родов спомен, каквото е по замисъл самото 
произведение. Информацията идва от “достоверни разкази на първопреселниците”, 
което е равно на формулата “така казват старите хора”, т. е. това е народната версия за 
произхода на гагаузите. Интересното тук е намесването на друга обособена 
териториално и конфесионално група – тази на българите мюсюлмани. Наличието им 
осигурява “алиби” на разказа за потурчването. Насилственото прилагане на  турски 
език оневинява гагаузите в тяхното различие от останалите българи. Нещо повече, 
според Д. Чакир запазването на вярата е по-достойният избор. И както многократно е 
изтъкната в произведението славянската принадлежност на гагаузите, това означава, че 
българският им характер никак не е променен и накърнен. 

Първата личност със самостоятелно гагаузко самосъзнание е протойерей 
Михаил Чакир. Той е роден в Чадър Лунга през 1861 г. Произхожда от знаменития 
Чакиров род свещеници. Между отец Дмитрий и Михаил съществува роднинска 
връзка, те са чичо и племеник. Михаил е 20 г. по-млад от Дмитрий [Булгар 2005:62]. 

Безспорно, най-голямата заслуга на Михаил Чакир е неговата “История на 
гагаузите в Бесарабия”. Текстът е написан на гагаузки език с латински букви, 
публикуван през 1934 год. в кн. 5 на списание Viaţa Basarabiei. На следващата година 
“Историята” е издадена като отделна книга и на румънски език. Тази кратка книжка е 
първият исторически очерк за гагаузите, написан от автор гагаузин, на гагаузки език и 
предназначена за гагаузка читателска аудитория. До днес този текст сред самите 
гагаузи многократно е оценяван и посочван като първата и най-важна гагаузка история 
[Маруневич 2003:8-9]. 

Трябва да отбележа, че М. Чакир пише своята история след като е навършил 
достойните 70 години. В жизнения му път това произведение се появява късно и е плод 
на неговата зряла позиция. През по-младите си години той се занимава активно с 
преводи на гагаузски език на църковна литература.  М. Чакир обаче не желае да се 
раздели със земния си живот преди да се обърне към науката. Сам той споменава, че 
тази книга е плод на 40 години труд. За самия него този текст бележи съществено 
движение в творчеството му от религиозна теоцентричност към просветителска 
етноцентричност.

Независимо от промяната в творчеството си М. Чакир остава верен на църковния 
стил. Повествованието на “Историята” се води изключително дипломатично и 
ненатрапчиво, в текста личи свещеническата роля на автора. “История на гагаузите в 
Бесарабия” като жанр носи белезите на християнска проповед, където се предлага не 
лично мнение, а истината на авторитетите.

“Историята” трябва да отговори на най-важните въпроси: “Какви сме ние и 
откъде сме дошли?” До този момент в историческата наука въпросът не е бил ясен, а 
сред самите гагаузи не е бил особено актуален. В началото на ХХ в. гагузката общност 
все още живее в патриархално-родово и натурално-земеделско стопанско общество. 
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връзка, те са чичо и племеник. Михаил е 20 г. по-млад от Дмитрий [Булгар 2005:62]. 
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достойните 70 години. В жизнения му път това произведение се появява късно и е плод 
на неговата зряла позиция. През по-младите си години той се занимава активно с 
преводи на гагаузски език на църковна литература.  М. Чакир обаче не желае да се 
раздели със земния си живот преди да се обърне към науката. Сам той споменава, че 
тази книга е плод на 40 години труд. За самия него този текст бележи съществено 
движение в творчеството му от религиозна теоцентричност към просветителска 
етноцентричност.

Независимо от промяната в творчеството си М. Чакир остава верен на църковния 
стил. Повествованието на “Историята” се води изключително дипломатично и 
ненатрапчиво, в текста личи свещеническата роля на автора. “История на гагаузите в 
Бесарабия” като жанр носи белезите на християнска проповед, където се предлага не 
лично мнение, а истината на авторитетите.

“Историята” трябва да отговори на най-важните въпроси: “Какви сме ние и 
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Въпроси, свързани с историята и произхода, не вълнуват съзнанието, защото в 
патриархалното общество историческата памет се замества от родовата. Миналото е 
приказно-легендарно и се смесва с фолклорно-християнските представи за 
сътворението на света и на човека. Що се отнася до историческото време, наситено с 
реални събития, там паметта също е склонна да си обяснява явленията с кръгли и 
символични представи за време. Гагаузите имат времеви предел в знанието си за 
историческото минало. В устните си истории те споменават кръглата цифра 100 
години. Най-централното събитие - преселението от Добруджа в Бесарабия, е било 
преди 100 години, като най-често се изказва с формулата  “преди повече от 100 
години”, като не се държи сметка дали годините са наистина сто или сто и петдесет. В 
този смисъл гагаузкото историческо познание не прави изключение от всяко 
предмодерно знание за историята и за количеството време, което е белязано с голяма 
доза условност и безразличие.  

Нуждата от история е потребност на модерния човек, който обяснява света чрез 
науката. Свещеникът Чакир има вътрешна потребност преди всичко за себе си да 
съвмести исторически безпаметното, макар и религиозно оправдано, битие на гагаузите 
с потребността на новото време и на модерността, на която той е носител. Задачата на 
Михаил Чакир е да придаде идентичност в историческата перспектива или, иначе 
казано, от род да превърне гагаузите в народ. В този смисъл появата на неговата 
история не е хронологически етап в културната история на гагаузите. Първата гагаузка 
история е типологически проблем, чрез нея се легитимира нов тип на идентичността. 
Пръв носител на тази идентичност, скъсала с традиционото мислене, е самият Михаил 
Чакир.    

Текстът на Чакир не е голям по обем и в него са представени теориите, известни 
до това време за произхода на гагаузите. Най-голямо внимание е обърнато на мнението 
на Константин Иречек, на руския етнограф Валентин Мошков и на българския историк 
Атанас Манов. Михаил Чакир толерантно и убедително излага отделни и разнообразни 
хипотези за гагаузкия произход. Но същевременно той умело направлява изложението 
в полза на тюркския произход на гагаузите. Отсъствието на всякаква информация за 
гагаузите назад във времето преди преселението им в Бесарабия се компенсира с разказ 
за тюркска държава през ХІV в. на територията на юг от Дунав и на север от Стара 
планина със столица Каварна. Именно там според Чакир е древната държава на 
гагаузите, а най-великият гагаузки падишах е владетелят на добруджанското княжество
деспот Добротица. Благодарение на Добруджанското княжество, Михаил Чакир 
посочва така необходимата за самочувствието древна държава. Знанието и представата 
за съществувала в миналото държава само по себе си и е държавнотворческа идея, 
насочена към  съвременността. Иначе казано, гагаузите могат да посочат своя  “Златен 
век”.

Ключов в повествованието е следният откъс: “Аз  40 години събирах материали, 
сведения и научни данни за гагаузите, 40 години посещавах много гагаузки села, месеци 
живях в селата Чадър-Лунга, Кириет, Комрат, Авдарма, Казаяк, Татар-Копчак и 
навсякъде разпитвах старите гагаузи, учените, грамотните и хаджиите, разпитвах 
ги за гагаузите ” [Чакир 2005:91].

Следват въпросите, които Михаил Чакир предполагаемо е задавал. Те всичките 
си приличат и са от типа: “Произлизат ли гагаузите от този народ, както мислят 
някои?” Първият въпрос е относно българския произход, следват версиите за гръцки, 
молдо-румънски, тюркско-селджушки или османски, кумански и узовско-огузовски 
произход. Следва въпрос, свързан със самосъзнанието на гагаузите и последният 
въпрос е “Защо гагаузите в Гърция и в Румъния твърдят, че те са тюркофони, 

потурчени уруми (гърци), а в България и в Русия те твърдят, че те са потурчени 
българи.” [Чакир 2005:91]. 

Трябва да отбележим, че Михаил Чакир променя метода си на проучване. 
Неговата “История” от текст, позоваващ се на научни трудове, се превръща в описание 
на резултати от анкета. Това, което пишат учените, е продължено с това, което казват 
хората. След като не е намерил задоволителни отговори за гагаузкия произход в 
науката, М. Чакир пита народа. В това проблясва и една прикрита хитрост: ако Михаил 
Чакир сам не знае какви са гагаузите  - кой е тогава по-възрастният и по-грамотен 
гагаузин от него, който ще му отговори. И тук ние се натъкваме на интересни отговори. 
Първият отговор е: “Защо гагаузите на са гърко-уруми?” - отговорът е пестелив в 
няколко реда: - “Така ги представят гръцките фанариоти”. Вторият отговор е: “Защо 
гагаузите не са българи.” - отговорът е разпрострян на две страници. 

Михаил Чакир се позовава на устните сведения, които му е предоставил 80-
годишният дядо Николай Касъм, бивш кмет на гагаузкото село Авдарма. Михаил Чакир 
дава неговото описание на българите: „Българите тукани са прозаични хора, строги, 
стиснати, здрави, тъжни, сърдити, нелицемерни, хладнокръвни, устойчиви, упорити, 
непокорни, много пресметливи, уравновесени и икономични хора, навсякъде търсят 
изгодата. Има поговорка: ако в ръката на тукана попадне монета, от ръката на 
тукана няма да излезе. Българите са потайни, недоверчиви, но много добри 
работници, много са трудолюбиви. В труда туканите са първи, трезвени, от 
пиянството странят, не обичат да пируват, не харчат пари за това, внимателни са, 
една работа десет пъти я мислят и след като се разберат тогава я вършат. 
Туканите държат своите жени в строг режим. Жените туканки работят на полето 
на равно със своите мъже и в дома и в стопанството жените изпълняват всякаква 
работа, обслужват своите мъже и в домакинството са като стопанки. Туканите се 
обличат иначе, по тукански.

Сега ще дам характеристика на гагаузите. Гагаузите са религиозни, вярващи и 
доверчиви, смирени, поетични и емоционални хора. Те са откровени, безхитростни, 
правдиви хора, спокойни, миролюбиви, приветливи и щедри, но са обидчиви и горещи 
хора. Гагаузите са гостоприемни, весели хора, оказват добър прием, обичат да 
пируват и за развлечение не жалят нито своите пари, нито имущество, нито време. 
Пиянството у гагаузите и алкохолизма са техен голям недостатък. Тази беда съвсем 
не са я познавали преди, но днешните гагаузи са усвоили тази глупава привичка и това 
ги води към бедност, нещастие и гибел. Гагаузите обичат конете и за хубав кон са 
готови да дадат душата си. Гагаузите са много доверчиви: непремерено вярват на 
всеки шум, на всяка пукотевица, на всякакви празни думи, понякога безразсъдно правят 
това, което правят глупавите хора. (...) Гагаузите имат по-голяма почит към своите 
жени, отколкото българите. Гагаузите заставят жените си да вършат само 
домашна работа, на полето ги взимат само в тежки времена, когато не стигат 
мъжките ръце. Гагаузите се отличават от българите също и по дрехите, те се 
обличат инак, носят други неща за разлика от българите. И това също е 
свидетелство, че гагаузите не са българи.” [Чакир 2005:92].

Етносоциологията ни учи, че подобни оценки сами по себе си не могат да се 
представят като верни, защото  мнението на отделните хора не отразява реалните 
качества на съседния народ, а представя стереотипни нагласи, чрез които се описва 
другостта. За нас е важен фактът, че българи и гагаузи, според версията на Михаил 
Чакир, са различен народ, защото имат различен темперамент, а не защото имат 
различна култура или различна история. Дори езиковата разлика не е подчертана и 
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потурчени уруми (гърци), а в България и в Русия те твърдят, че те са потурчени 
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Чакир сам не знае какви са гагаузите  - кой е тогава по-възрастният и по-грамотен 
гагаузин от него, който ще му отговори. И тук ние се натъкваме на интересни отговори. 
Първият отговор е: “Защо гагаузите на са гърко-уруми?” - отговорът е пестелив в 
няколко реда: - “Така ги представят гръцките фанариоти”. Вторият отговор е: “Защо 
гагаузите не са българи.” - отговорът е разпрострян на две страници. 
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годишният дядо Николай Касъм, бивш кмет на гагаузкото село Авдарма. Михаил Чакир 
дава неговото описание на българите: „Българите тукани са прозаични хора, строги, 
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непокорни, много пресметливи, уравновесени и икономични хора, навсякъде търсят 
изгодата. Има поговорка: ако в ръката на тукана попадне монета, от ръката на 
тукана няма да излезе. Българите са потайни, недоверчиви, но много добри 
работници, много са трудолюбиви. В труда туканите са първи, трезвени, от 
пиянството странят, не обичат да пируват, не харчат пари за това, внимателни са, 
една работа десет пъти я мислят и след като се разберат тогава я вършат. 
Туканите държат своите жени в строг режим. Жените туканки работят на полето 
на равно със своите мъже и в дома и в стопанството жените изпълняват всякаква 
работа, обслужват своите мъже и в домакинството са като стопанки. Туканите се 
обличат иначе, по тукански.

Сега ще дам характеристика на гагаузите. Гагаузите са религиозни, вярващи и 
доверчиви, смирени, поетични и емоционални хора. Те са откровени, безхитростни, 
правдиви хора, спокойни, миролюбиви, приветливи и щедри, но са обидчиви и горещи 
хора. Гагаузите са гостоприемни, весели хора, оказват добър прием, обичат да 
пируват и за развлечение не жалят нито своите пари, нито имущество, нито време. 
Пиянството у гагаузите и алкохолизма са техен голям недостатък. Тази беда съвсем 
не са я познавали преди, но днешните гагаузи са усвоили тази глупава привичка и това 
ги води към бедност, нещастие и гибел. Гагаузите обичат конете и за хубав кон са 
готови да дадат душата си. Гагаузите са много доверчиви: непремерено вярват на 
всеки шум, на всяка пукотевица, на всякакви празни думи, понякога безразсъдно правят 
това, което правят глупавите хора. (...) Гагаузите имат по-голяма почит към своите 
жени, отколкото българите. Гагаузите заставят жените си да вършат само 
домашна работа, на полето ги взимат само в тежки времена, когато не стигат 
мъжките ръце. Гагаузите се отличават от българите също и по дрехите, те се 
обличат инак, носят други неща за разлика от българите. И това също е 
свидетелство, че гагаузите не са българи.” [Чакир 2005:92].

Етносоциологията ни учи, че подобни оценки сами по себе си не могат да се 
представят като верни, защото  мнението на отделните хора не отразява реалните 
качества на съседния народ, а представя стереотипни нагласи, чрез които се описва 
другостта. За нас е важен фактът, че българи и гагаузи, според версията на Михаил 
Чакир, са различен народ, защото имат различен темперамент, а не защото имат 
различна култура или различна история. Дори езиковата разлика не е подчертана и 
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остава неспомената, а всички показани различия са в сферата на емоционално-
поведенческия план.

След като е доказан небългарският характер на гагаузите, останалите версии за 
куманския, румънския и тюркско-селджушкия произход набързо са отречени с 
аргумента, че тези народи говорят езици, различаващи се от гагаузкия. Гагаузкото се 
разпознава по това което то не е и се легитимира чрез разликата от чуждото. Гагаузко 
означава не-гръцко, не-турско, не-румънско, не-руско и най-вече като не-българско. 

Доказвайки чрез съпоставка на мнения, че гагаузите са отделен народ, пред 
Михаил Чакир се открива нова задача – да докаже, че гагаузите са носители на 
специфична култура. Изборът на М. Чакир пада върху православните ценности. 
Гагаузите са вярващи, религиозни, гостоприемни, добродушни, трудолюбиви, младите 
уважават старите и т. н. Гагаузите имат традиция да посещават Йерусалим и Атон.

В “История на гагаузите” умело са вмъкнати два разказа. Първият е за 
посещението на митрополит Макарий в Кишинев през 1907 г., който се е занимавал 40 
години с мисионерска дейност в централна Азия. Според разказа на Михаил Чакир, 
руският православен мисионер останал много щастлив от факта, че срещнал 
православни християни от истински тюркски произход. Другият разказ е за руските 
войници, които по нареждане на губернатора генерал Инзов, чрез своя личен принос 
приучили гагаузите от  село Болбока да ходят редовно на църковните неделни служби и 
да се молят на Бога. Тези две случки не са произволни и двата разказа обслужват 
определена цел. Разказите имат за главни изпълнители представители на руските 
власти – църковната и военната, косвено се отнасят към принадлежността на гагаузите, 
които чрез православието печелят симпатиите и загрижеността на руските служители. 
Разказът на Михаил Чакир умело направлява гагаузите към духовна близост с русите.

Симпатията към Русия в книгата на М. Чакир може да се обясни с големите 
икономическите привилегии и стопански права, които са дадени на гагаузите в 
качеството им на колонисти в Руската империя.  

Така основните проблеми в първата гагаузка история се концентират върху 
въпроса за етничния произход, въпроса за вероизповеданието и близостта на гагаузите 
с русите на основата на общото православие. На финала на своето разнообразно 
произведение Михаил Чакир посвещава няколко думи за музиката и танците на 
гагаузите. Последните му две изречение: “Мелодиите  на гагаузките песни са минорни, 
печални, горестни, скръбни. От песните на гагаузите се вижда, че в миналото те са 
преживели много трудности” [Чакир 2005:91]. Тази поанта придава мъченическа 
окраска на гагаузкия народ.  И последното чувство, което остава от текста на Михаил 
Чакир е в плана на християнските ценности състрадание,  милосърдие и смирение.

Книгата “История на гагаузите в Бесарабия” има щастлива съдба да се окаже 
книга-икона, но не толкова със своето съдържание, колкото със самото си заглавие. 
Практически през следващите години книгата на Чакир има по-скоро апокрифно 
разпространение. В съветска Молдова произведението на Чакир не попада сред 
привилeгированите произведения, достойни за изучаване и изследване и преиздаване.

След установяването на съветската власт в Бесарабия, поделена в границите на 
две съветски републики Молдова и Украйна, гагаузите се оказват в рамките на СССР. 
Този факт сам по себе си е провокирал съветските власти да обърнат внимание към 
загадъчната общност на гагаузите. По поръчка на МВД (Министерство на вътрешните 
дела) е направен превод на историята на Чакир на руски език. Така текстът се оказва на 
руски език, напечатан на машина, за да се ползва от съветските служби за сигурност, 
работещи сред гагаузите. След години в службите за сигурност вече попадат и 
служители с гагаузки произход. Машинописният руски превод на Чакировата история 

вече е достъпен на някои гагаузи. Преводът на историята под формата на печатни листи 
“изтича”  в народна среда за да подхранва разговорите за гагаузкия произход.

В действителност някои гагаузи са притежавали книгата и някои от тях са я 
чели. „Историята” има втори живот като книга, която по-малко се чете и повече се 
разказва. Възхищението пред първата гагаузка история доминира над вглеждането в 
нейния текст. До наши дни никой не посяга към анализ на произведението и 
критичните студии за Чакир отсъстват. 

Въпреки безкритичното приемане, тези страници завинаги променят съдбата на 
гагаузите в Молдова и дават първата светлина в историческия път на гагаузкия народ. 
Встрани от тези процеси на национално диференциране остават гагаузите от Добруджа, 
които поддържат версията за българския произход на гагаузите. Днес в Молдова в АТО 
Гагауз ери Михаил Чакир е получил дълбоко признание и почит. Гагаузите го наричат 
“Ай боба” (свети отец) и признателно са издигнали паметник в родната Чадър Лунга. 
Зададеният от него съзнателен избор на тюркски произход на гагаузите се затвърждава 
в мисленето, макар че не става ясно коя тъкмо е тюркската етногенетичната клонка, 
към която принадлежат гагаузите. Това не означава, че други версии за произхода 
перманетно не могат да бъдат повдигани. Преклонението пред личността на М. Чакир е 
така високо, че през 90-те години на ХХ в. в разгара на утвърждаване на гагаузката 
идентичност в Молдова, е била актуална идеята за неговата канонизация. 

Отец Дмитрий Чакир остава незаслужено непознат и е в сянката на своя 
роднина. Съвременните гагаузки интелектуалци предпочитат да премълчават народната 
версия за собствения си произход. Версията за тюркския произход е влязла в 
учебниците по история и в художествената литература. Чрез институциите тезата е 
закрепена като официална версия. Народната версия за произхода на гагаузите остава 
на нивото на устната култура. До ден днешен въпросът за произхода продължава да 
бъде гореща тема в гагаузкото общество. Версията на отец Дмитрий се поддържа 
изключително от бесарабските българи, което понякога води и до известно културно 
съперничество между двете общности. Съвременната гагаузка идентичност в Молдова 
е в процес на доизграждане. Въпреки акцента върху небългарския произход, гагаузите 
остават със силни симпатии към България, а гагаузката идентичност не се развива на 
основата на антибългаризма.
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вече е достъпен на някои гагаузи. Преводът на историята под формата на печатни листи 
“изтича”  в народна среда за да подхранва разговорите за гагаузкия произход.

В действителност някои гагаузи са притежавали книгата и някои от тях са я 
чели. „Историята” има втори живот като книга, която по-малко се чете и повече се 
разказва. Възхищението пред първата гагаузка история доминира над вглеждането в 
нейния текст. До наши дни никой не посяга към анализ на произведението и 
критичните студии за Чакир отсъстват. 

Въпреки безкритичното приемане, тези страници завинаги променят съдбата на 
гагаузите в Молдова и дават първата светлина в историческия път на гагаузкия народ. 
Встрани от тези процеси на национално диференциране остават гагаузите от Добруджа, 
които поддържат версията за българския произход на гагаузите. Днес в Молдова в АТО 
Гагауз ери Михаил Чакир е получил дълбоко признание и почит. Гагаузите го наричат 
“Ай боба” (свети отец) и признателно са издигнали паметник в родната Чадър Лунга. 
Зададеният от него съзнателен избор на тюркски произход на гагаузите се затвърждава 
в мисленето, макар че не става ясно коя тъкмо е тюркската етногенетичната клонка, 
към която принадлежат гагаузите. Това не означава, че други версии за произхода 
перманетно не могат да бъдат повдигани. Преклонението пред личността на М. Чакир е 
така високо, че през 90-те години на ХХ в. в разгара на утвърждаване на гагаузката 
идентичност в Молдова, е била актуална идеята за неговата канонизация. 

Отец Дмитрий Чакир остава незаслужено непознат и е в сянката на своя 
роднина. Съвременните гагаузки интелектуалци предпочитат да премълчават народната 
версия за собствения си произход. Версията за тюркския произход е влязла в 
учебниците по история и в художествената литература. Чрез институциите тезата е 
закрепена като официална версия. Народната версия за произхода на гагаузите остава 
на нивото на устната култура. До ден днешен въпросът за произхода продължава да 
бъде гореща тема в гагаузкото общество. Версията на отец Дмитрий се поддържа 
изключително от бесарабските българи, което понякога води и до известно културно 
съперничество между двете общности. Съвременната гагаузка идентичност в Молдова 
е в процес на доизграждане. Въпреки акцента върху небългарския произход, гагаузите 
остават със силни симпатии към България, а гагаузката идентичност не се развива на 
основата на антибългаризма.
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BULGARIAN HISTORIOGRAPHY OF TURKEY’S BALKAN POLICY 
OF IN THE 30s OF XX CENTURY

PhD Student Memish Merdan 

Abstract: The author of the current elaboration, considering the fact that Bulgarian historical science 
has done all that is possible so far to explore the Balkan policy of Turkey and mainly Bulgarian-Turkish relations 
in the 30ties of XX-th century, thinks that there are enough “blank spots” to be filled by future researchers.

The gradual alleviation of the access to the Turkish archives and to published documentary collections, 
Turkish scientific literature, and the extension of the collaboration with scientists from our south neighbouring 
country contribute to overcoming the deficit of source and historiographical materials. This ensures the gradual 
surmounting of the difficulties that hindered Bulgarian authors from researching problems connected with the 
history of Turkey and with Bulgarian-Turkish relations and contacts. 

Key words: Bulgarian historiography, Turkey’s Balkan politics, Bulgarian-Turkish relations, 
international relations on the Balkans between the two World wars. 

Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ в. се засяга в научни 
разработки, посветени на развитието на международните отношения или на 
външнополитическото развитие на другите балкански държави или на великите сили. 
Тези изследвания допринасят за разкриването на международната обстановка, в която 
се развива балканската политика на Турция, отразяват въздействието на другите велики
сили и балканските държави върху нея. В това отношение значителни приноси по 
изясняването на някои въпроси, засягащи балканската политика на Турция, има и 
българската историография. Особено обстойно са разработени проблемите, свързани с 
дипломатическата подготовка и подписването на Балканския пакт, включително и с 
турското участие в тези събития [Арсов 1962, 1968; Данева-Михова 1972, 1976 -1, 2 и 
др.; Христакудис 2002]. 

Сериозен принос за разкриването на някои важни моменти от балканската 
политика на Турция през 30-те години на ХХ век представляват изследванията на 
българските автори, посветени на балканската политика на отделните държави от 
Полуострова. Особено ценни в това отношение са изследванията върху външната и 
конкретно, върху балканската политика на България [Василев1974; Генчев 1969; 
Димитров 1980; Караганев 1993; Косев 1995; Манчев 1972, 1973, 1995; Манчев, 
Бистрицки 1978; Сирков 1979, 1985; Рачев 1995 и  др.], а така също и тези, които 
изследват отношенията й с Великите сили в разглеждания от нас период, както и по 
време на Втората световна война [Димитров 1983, 1996; Марков 1984; Спасов 1987, 
1989, 1993]. Тези изследвания са написани въз основа на богат изворов материал, 
интерпретират основни проблеми на международните и междудържавни отношения, но 
по правило не представят приноса на турската историография и не анализират 
документи от турските държавни архиви, въпреки че разглежданите събития са 
свързани пряко или косвено с турската политика в балканския регион.

Измежду споменатите по-горе изследвания пряко отношение към балканската 
политика на Турция през 30-те години на ХХ век има трудът на Людмил Спасов, 
посветен на участието на България в работата на конференцията в Монтрьо през 1936 г. 

[Спасов 1989; Спасов 1993]. Без да пренебрегва възловите проблеми, разглеждани на 
конференцията, тук Л. Спасов си поставя за цел да изясни българското участие във 
въпросното международно мероприятие. Така авторът, въвеждайки в научна употреба 
нов до тогава изворов материал, разкрива най-важните изяви на българската 
дипломация по време на подготовката и хода на конференцията в Монтрьо и очертава 
постигнатите от нея резултати. Изследването на Л. Спасов може да се определи като 
базисно за бъдещите изследователи на тези проблеми.

Важна публикация, посветена на подготовката и участието на нашата страна в 
работата на международната конференция в Монтрьо и имаща отношение към темата 
ни, е и статията на Румен Караганев за аспектите на българския излаз на Бяло море и 
подготовката на България за въпросната  конференция [Караганев  1997]. 

Не без значение за разглеждането на балканската политика на Турция през 30-те 
години на ХХ в. са и публикациите на българските автори върху българо-югославсктие 
отношения [Мичева 1971], както и върху балканската политика на Югославия [Манчев 
1989 и др.] през въпросния период.  

От голяма полза за добиването на по-пълна представа за балканската политика 
на Турция през 30-те години на миналия век са изследванията на Антонина Кузманова 
върху балканската политика на Румъния в периода между двете световни войни
[Кузмановa 1970, 1975, 1984, 1985, 1989; Кузманова, Станчева, Алексова 1999].
Авторката работи десетилетия наред върху различни аспекти на румънската история и 
научните й разработки се характеризират с аналитичност, фактографски приноси, 
обобщаващи изводи. Интересна информация можем да почерпим и от публикуваните у 
нас трудове, посветени на балканската политика на Гърция [Данова, Христакудис 2003; 
Зворонас 1993; Клог 2003; Царидис 1968] и на Албания [Бобев 1992, 1998; Мете 2007].
Тази проблематика обаче все още не е добре изследвана в българската историография, с 
изключение на няколко систематизиращи историческата информация и с аналитичен 
характер научни изследвания, които обаче разглеждат отделните аспекти от гръцката и 
албанска политика. Задача на бъдещите историци е детайлното проследяване и оценка 
на политиката на Атина и Тирана на Балканите.

Общото в повечето от до тук споменатите изследвания на българските историци 
е, че Турция най-често присъства като периферен фактор, а нейната политика не е 
обособена в самостоятелна част. В други изследвания тя се споменава мимоходом, без 
да се анализират найните цели и задачи, проследени са единствено отделни, често 
логически несвързани нейни действия. Естествено, не се представя и турската гледна 
точка към събитията на Балканите.

Отделни въпроси от вътрешната и външната политика на Турция след Първата 
световна война са предмет на изследванията на българските автори В. Ангелов
[Ангелов 1964], А. Ахмедов [Ахмедов 1969-1970; Садулов 2000.], С. Великов [Великов
1966, 1972, 1983],  М. Иванова [Иванова 1983], М. Куманов [Куманов 1971], Н. Тодоров
[Тодоров 1951-1952, 1951, 1964.], и др.  Интересна и с приносен характер е статията на 
М. Йовевска за погледа на българските историци върху живота и делото на Мустафа 
Кемал [Йовевска 1997].

Едновременно с проучванията си по въпросите на английската политика на 
гаранции спрямо застрашените от хитлеристка агресия европейски държави от периода 
преди Втората световна война, Людмила Живкова разработва и проблемите на англо-
турските отношения през 30-те години на миналия век [Живкова 1972]. В две свои 
работи, публикувани на английски език в „Etudes balkaniques”, тя излага вижданията си 
за причините, довели до измененията във външнополитическата ориентация на Турция 
под влияние на международната конюнктура и вследствие на активната дейност на 
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научните й разработки се характеризират с аналитичност, фактографски приноси, 
обобщаващи изводи. Интересна информация можем да почерпим и от публикуваните у 
нас трудове, посветени на балканската политика на Гърция [Данова, Христакудис 2003; 
Зворонас 1993; Клог 2003; Царидис 1968] и на Албания [Бобев 1992, 1998; Мете 2007].
Тази проблематика обаче все още не е добре изследвана в българската историография, с 
изключение на няколко систематизиращи историческата информация и с аналитичен 
характер научни изследвания, които обаче разглеждат отделните аспекти от гръцката и 
албанска политика. Задача на бъдещите историци е детайлното проследяване и оценка 
на политиката на Атина и Тирана на Балканите.

Общото в повечето от до тук споменатите изследвания на българските историци 
е, че Турция най-често присъства като периферен фактор, а нейната политика не е 
обособена в самостоятелна част. В други изследвания тя се споменава мимоходом, без 
да се анализират найните цели и задачи, проследени са единствено отделни, често 
логически несвързани нейни действия. Естествено, не се представя и турската гледна 
точка към събитията на Балканите.

Отделни въпроси от вътрешната и външната политика на Турция след Първата 
световна война са предмет на изследванията на българските автори В. Ангелов
[Ангелов 1964], А. Ахмедов [Ахмедов 1969-1970; Садулов 2000.], С. Великов [Великов
1966, 1972, 1983],  М. Иванова [Иванова 1983], М. Куманов [Куманов 1971], Н. Тодоров
[Тодоров 1951-1952, 1951, 1964.], и др.  Интересна и с приносен характер е статията на 
М. Йовевска за погледа на българските историци върху живота и делото на Мустафа 
Кемал [Йовевска 1997].

Едновременно с проучванията си по въпросите на английската политика на 
гаранции спрямо застрашените от хитлеристка агресия европейски държави от периода 
преди Втората световна война, Людмила Живкова разработва и проблемите на англо-
турските отношения през 30-те години на миналия век [Живкова 1972]. В две свои 
работи, публикувани на английски език в „Etudes balkaniques”, тя излага вижданията си 
за причините, довели до измененията във външнополитическата ориентация на Турция 
под влияние на международната конюнктура и вследствие на активната дейност на 
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английската дипломация [Живкова 1971-1, 2]. Казаното от нея по тези въпроси има 
приносен характер, изградено е върху нова документация, която e въведена за пръв път 
в научно обращение. 

Пак през 1971 г. излиза от печат монографията й „Англо-турските отношения 
1933-1939 г.” [Живкова 1971-3]. Големият интерес, проявен към тази книга, е 
обусловен от факта, че в историческата литература до тогава все още липсват добре 
аргументирани изследвания върху политиката на великите сили в Югоизточна Европа и 
в Близкия Изток в навечерието на Втората световна война. След идването на Хитлер на 
власт в Германия през 1933 г. борбата между големите капиталистически държави се 
изостря до такава степен, че Англия e принудена да ревизира враждебното си 
отношение към кемалистка Турция, да разработи спрямо нея нова стратегическа линия 
с цел да не допусне тя да се превърне в предмостие на германската експанзия в Предна 
и Югоизточна Азия. В този труд Л. Живкова разкрива вътрешните механизми на 
преустройството на английската и турската външна политика след 1933 г. Тя 
справедливо изтъква, че новата ориентация на турското правителство за сближение с 
Англия неизбежно се отразява и на неговата политика спрямо редица други страни, в 
това число и към балканските. Съвсем аргументирано Л. Живкова прави извода, че 
дори след като напуска курса на неутралитет в резултат на сключването на съюзния 
договор с Англия и Франция, Турция успява чрез различни дипломатически маневри да 
остане дълго време извън разпалената от фашистките агресори война в Европа. 

Акцентът в трудовете на Л. Живкова пада върху турско-английските отношения, 
като разглеждането на балканската политика на Турция в тях, съвсем естествено е 
пречупено през призмата на тези отношения. 

Макар и да липсва едно пълно изследване върху цялостната балканска политика 
на Турция през 30-те години на ХХ в., някои нейни елементи са разгледани в трудовете, 
посветени на българо-турските отношения. Такова изследване представлява 
публикуваната през 1982 г. в „Etudes balkaniques” на френски език студия на Стефан 
Великов, посветена на българо-турските отношения в периода 1934-1939 г. [Великов
1982]. Въз основа преди всичко на документален материал, почерпан от българските 
архиви, и на информация от българската и турската преса от разглеждания период, 
авторът разглежда в хронологическа последователност развитието на отношенията 
между България и Турция от подписването на Балканския пакт през 1934 г. до пролетта 
на 1939 г. и посочва най-важните моменти в отношенията между двете страни през 
периода и дава своята оценка за тях. Стефан Великов отбелязва, че след 1934 г. 
турската дипломация полага усилия да затвърди положението на Турция в рамките на 
Балканския пакт, което не само че ще вдигне международното й реноме, но ще й 
позволи да участва в решаването на съдбите на балканските държави. Авторът 
отбелязва, че ще бъде преувеличено, ако се твърди, че невключването на България в 
пакта, е охладило и увредило сериозно отношенията между България и Турция. Това е 
неприятен факт за турската дипломация, която в лицето на външния министър Тевфик 
Рющю, един от привържениците на пакта, влага всичките си усилия да включи 
България към него. Въпреки че полага всички усилия, турската дипломация не успява
да привлече към пакта България и въпреки някои перипетии, отбелязва Ст. Великов,
отношенията все пак включват дух на приятелство, добросъседство, разбирателства и 
сътрудничество. Тези взаимоотношения се запазват и през следващите години. Както се 
подразбира и от заглавието, периодът на балканските конференции, както и 
дипломатическата подготовка и борбите около подписването на Балканския пакт от 
1934 г. не влиза в обхвата на изследването на Ст. Великов. 

Сравнително нови изследвания върху политическите и военнополитическите 

отношения между България и Турция през 30-те години на ХХ в. представляват 
трудовете на Людмил Петров. През 1990 г. във „Военноисторически сборник” излизат 
две негови статии, посветени на военната политика на Турция и отношението й към 
България през периода от февруари 1934 до септември 1939 г. 

В първата от тях, Л. Петров разглежда българско-турските отношения и по-
специално, военнополитическите им аспекти през втората половина на 30-те години на 
ХХ в. [Петров 1990-1]. Хронологично статията обхваща периода от създаването на 
Балканското съглашение през февруари 1934 г. до конференцията в Монтрьо. 
Съдържанието на българско-турските отношения дава основание, според Л. Петров, 
този отрязък от време да бъде обособен като относително самостоятелен период. 
Въпросната работа на Л. Петров е изградена на архивно-документална основа. 
Използвани са документи от МВнРИ и Министерството на войната, от наши и 
чуждестранни документални сборници. Дадено е предимство на информацията на 
българските дипломатически представители в чужбина (пълномощни министри и 
военни аташета), неизползвана или слабо използвана досега в нашата историография. 

След като анализира военната политика на Турция и на отношението й към 
България, Л. Петров формулира някои най-общи изводи и заключения. Според него 
преди всичко Турция не прави изключение от общата европейска предвоенна 
тенденция и значително засилва военната си мощ като обръща особено внимание на 
военната авиация. Показателна е дислокацията на въоръжените сили – в една малка 
част от територията на Турция (Източна Тракия) са съсредоточени непропорционално 
големи войскови сили. Според Л. Петров това е предпоставка турското държавно 
ръководство да се опитва да определя двустранните турско-български отношения от 
позицията на силата. На моменти прези 1935 и 1936 г. изглежда като че ли войната 
“виси на косъм”, отбелязва авторът. 

През февруари 1934 г. Турция става съоснователка на Балканското съглашение. 
През следващите години тя е негов активен член в областта на политическите, а
особено много и на военните договорености. Сключените военни конвенции и 
увеличаването на военната мощ на Турция свидетелстват за милитаризацията й, която 
при това до лятото на на 1936 г., според Людмил Петров, е  с определено антибългарска 
насоченост. Всичко това, пише авторът, показва колко опасна е Турция за суверенитета 
на България, която във военно отношение е много слаба и се предоверява на 
благоприятните си договори с южната си съседка. 

Петров отбелязва, че Монтрьо става своеобразен вододел в отношението на 
Турция към България. След 1936 г. турската политика става по-гъвкава към нашата 
страна, което пък е тема на друго изследване на автора, публикувано през 1990 г. като 
продължение на горния материал, и в което разглежда периода от Конференцята в 
Монтрьо  до началото на Втората световна война [Петров 1990-2]. Период, който, 
според Петров, се характеризира с много особености във военната политика на Турция, 
а също така и в двустранните българо-турски отношения. През есента на 1936 г. 
Балканското съглашение с активната роля на Турция се оформя не само като 
политически блок, но и като военна коалиция, пише авторът. 

Проследването на военнодипломатическата дейност в рамките на Балканското 
съглашение, според Л. Петров, показва, че в резултат на сключените военни 
договорености то успява да създаде силен обръч около България. Балканското 
съглашение реално притежава военните възможности за оказване на дипломатически и 
военен натиск и въпреки съществуващите в него противоречия по отделни въпроси, то 
е единно по най-важния от тях – този за запазването на териториалното статукво на 
Балканите по всякакъв начин и с всички средства, и с военни, ако се наложи.   
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Според Петров военната политика на Турция е резултат от 
външнополитическото отношение към България. Въпреки това във взаимоотношенията 
между двете страни липсват критични моменти, каквито има през 1935 и 1936 г. 
Според автора това се дължи, на първо място, на променящото се в позитивен дух 
отношение на Англия към някои български искания и на желанието на Турция да бъде 
мандатьор на Великобритания на Балканите и на второ място – на турските искания за 
премахване на демилитаризираната зона в Тракия, които съвпадат с плоскостта на 
българския ревизионизъм. Не без значение при определянето на турското отношение 
към България е и фактът, че след 1936 г. българската армия вече не е този безобиден 
противник, защото в резултат на процесите на тайно въоръжаване, тя притежава вече 
по-модерно въоръжение, внесено от Германия и от Полша. В края на изследвания 
период българското ръководство съсредоточва на българско-турската граница 
прикриваща армия, която оказва допълнително възпиращо въздействие върху военните 
планове на турското ръководство. Така през 1936-1939 г. турската военна политика 
спрямо България, според Л. Петров, би могла да бъде наречена „с пушки при нозе“ и с 
изчакване на благоприятни моменти, но без такива да бъдат провокирани.  

През 1997 г. същият автор публикува ново изследване като този път вниманието 
е насочено към демилитаризираната зона в Тракия между двете световни войни 
[Петров 1997]. Л. Петров разглежда въпроса за създаване на демилитаризираната зона 
по границата на Турция с България и Гърция, за дипломатическите ходове, насочени 
към ликвидирането й и за приключването му  през 1938 г. Авторът проследява темата 
от възникването до решаването й на базата на новоиздирени и неизползвани досега 
документи и материали от архива на МВнР (ЦДА). Според него погледът върху 
развитието на проблема за демилитаризираната зона показва няколко етапа в 
развитието му. Този проблем възниква през 1923 г. при отрицателното отношение на 
Турция и, може да се каже, при незаинтересоваността на българските представители в 
Лозана. Турските управляващи не смеят да го поставят официално на обсъждане до 
1932 г. Вторият етап от развитието на проблема за демилитаризиранатна зона започва в 
началото на 1933 г., когато турски представител повдига искането за ликвидацията на 
специалния статут пред официален международен форум. Антиревизионистичните 
държави считат този акт за проява на ревизионизъм и се отнасят негативно към 
решаването му. Турция сменя тактиката и без повече да поставя въпроса, предприема 
решителни военни мерки в Източна Тракия, които практически обезсмислят наличието 
на демилитаризираната зона. През този етап се извършва планирането и се вземат 
конкретни мерки съвместно с Гърция за укрепяването на демилитаризираната зона. 

Третият етап продължава няколко месеца – през пролетта и лятото на 1938 г. 
Възползвайки се от силната си позиция в Балканската Антанта, а също и от 
променената позиция на Англия по въпроса за ревизиите по принцип, Турция налага 
при преговорите на балканските си съюзници в България наред с денонсирането на 
военните клаузи на Ньойския договор да бъде включено и отменянето на клаузите от 
Лозанския договор за демилитаризираната зона. Това става на 31 юли, когато Йоанис 
Метаксас и Георги Кьосеиванов поставят подписите си под Солунското споразумение. 
То юридически признава две вече реално и фактически съществуващи положения –
това за българското въоръжаване и за турската (и турско-гръцката) милитаризация на 
демилитаризираната зона. „Така проблемът за зоната преминава в историята на 
взаимоотоношенията между Турция и България с определено важно значение и на 
моменти с проявления на своеобразен барометър за характера на двустранните 
отношения.“ [Петров 1997, 48].

Пространен опит да се направи едно цялостно изследване на българско-турските 

отношения през 30-те години на ХХ в. представлява монографията на Л. Петров 
„България и Турция 1931-1941” [Петров 2001]. Тук целта на автора е обективно да 
представи дипломатическите и военнополитическите отношения между България и 
Турция през 30-те години и в началния период на Втората световна война. Така Л. 
Петров спира вниманието си на комплекса от проблеми, съдържащи се, произтичащи 
или предопределящи двустранните дипломатически отношения, влиянието върху тях 
на договореностите с други държави и въздействието на общия политически климат в 
Европа и света през периода от 1931 до 1941 г. По този начин авторът посочва 
оформянето на няколко проблемни кръга: първият, според него, обхваща въпросите на 
двустранните отношения; вторият е свързан с кръстосването на военната политика на 
България с военната политика на Турция като член на Балканската антанта; третият 
оформя мястото и позициите на България и Турция в световния конфликт след 1939 г. 
Структурата на този труд на Л. Петров следва приблизително следните етапи: 

Първият е от 1931 г. до 1934 г., когато доминират двустранните отношения. 
Вторият е от февруари 1934 г. до началото на Втората световна война. През този 
период Турция формира позициите си към България като съчетание на собствените и 
на коалиционните си интереси като активен член на Балканската антанта. Третият етап 
е от 1939 г. до 1941 г., когато двете страни, макар и с различни външнополитически 
симпатии, са неучастващи във Втората световна война, но върху всяка от двете се 
упражнява натиск за присъединяване в някоя от воюващите коалиции. Освен това 
авторът обособява в монографията две самостоятелни глави, посветени на два важни 
проблема във взаимоотношенията между Турция и България – за Тракийската 
демилитаризирана зона и за ревизията на конвенцията за Проливите от Лозана от 1923 
г. и заменянето й с нова през 1936 г. в Монтрьо. В изводите, които прави авторът, е 
зададен въпросът защо през 30-те години, при наличието на благоприятни 
предпоставки, българско-турските политически отношения бележат непрекъснат спад и 
търпят низходящо развитие? Отговорът на този въпрос, според Л. Петров, се крие на 
първо място в обстоятелството, че в стремежа си да разкъса изолацията, в която е 
поставена до първите години на  четвъртото десетилетие на ХХ в., Турция все по-малко 
разчита на България. Тъкмо поради тази причина, според автора, турските управляващи 
се преориентиат от СССР към Великобритания и благодарение на това постигат 
определени външнополитически успехи. На второ място, чрез Балканската антанта 
Турция може да получи достъп до Европа и до по-голямо участие в международния 
живот. Анализирайки приликите и разликите между България и Турция, Л. Петров 
отбелязва, че възможностите на България и на Турция са несъизмерими. И ако 
българската политика продължава да спазва неутралитета и необвързаността си, поне 
до края на 1940 г., то Турция търси военнополитически гаранции в Англия и Франция, 
същевременно се насочва и към съглашателство с Германия, спазвайки обаче принципа 
за ненамеса във войната. От гледна точка на двустранните отношения, пише Л. Петров, 
важното е, че въпреки многото „пушки при нозе” в Източна Тракия, между двете 
държави се запазва спокойствието и не се стига до политически и военен конфликт.  

Трудът на Л. Петров представлява сериозен принос към изследването на 
балканските взаимоотношения, но в него се акцентира върху целите и интересите на 
България. Освен това някои тези на Л. Петров, касаещи турската политика, според нас, 
не са основателни. Например, необосновано е твърдението, че Турция се страхува от 
България и поради тази причина държи значителни военни контингенти в Източна 
Тракия, освен това не може да се приеме твърдението за агресивния характер на 
външната политика на кемалистка Турция.

Трудове върху българо-турските отношения, както, разбира се, и върху 
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първо място в обстоятелството, че в стремежа си да разкъса изолацията, в която е 
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отбелязва, че възможностите на България и на Турция са несъизмерими. И ако 
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важното е, че въпреки многото „пушки при нозе” в Източна Тракия, между двете 
държави се запазва спокойствието и не се стига до политически и военен конфликт.  

Трудът на Л. Петров представлява сериозен принос към изследването на 
балканските взаимоотношения, но в него се акцентира върху целите и интересите на 
България. Освен това някои тези на Л. Петров, касаещи турската политика, според нас, 
не са основателни. Например, необосновано е твърдението, че Турция се страхува от 
България и поради тази причина държи значителни военни контингенти в Източна 
Тракия, освен това не може да се приеме твърдението за агресивния характер на 
външната политика на кемалистка Турция.

Трудове върху българо-турските отношения, както, разбира се, и върху 
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цялостната политика на Турция са направени и от един от най-изявените у нас 
историци на турската проблематика през ХХ в. Дженгиз Хаков [Хаков 1973, 1987, 1989,
2001, 2002 и др.].  През 2000 г. излезе неговата многообхватна история на Турция в ХХ 
век [Хаков 2000-1]. В нея в известен смисъл са обобщени дотоговашните научни 
постижения на Дж. Хаков. В това изследване проблемите на външната политика са 
обособени в самостоятелна част в цялостния анализ на процесите, произтичащи в 
съвременното турско общество. Авторът предава преди всичко хронологично външната 
политика на Турция като структурира двустранните и многостранните отношения с 
глобалните и регионалните центрове на сила, посочва динамиката на взаимодействието 
с отделните групи съседни страни и маркира специфичното място на международните 
отношения в процеса на модернизация на турското общество. 

През 2001 г. Дженгиз Хаков публикува статия, посветена на българо-турските 
отношения и на турското население в България [Хаков 2001]. В нея той разглежда 
отношенията между двете държави през периода от 1878 до началото на Втората 
световна война, период, през който, според Хаков, въпреки някои приливи и отливи, 
българо-турските отношения се развиват въз основа на Българо-турския договор за 
приятелство от 1925 г. По този начин България има най-добри отношения с Турция, в 
сравнение с която и да е друга съседна балканска държава. 

В пространен увод към документалния сборник „Мустафа Кемал Ататюрк и 
турско-българските отношения в документи (1913-1938 г.)”, Дж. Хаков представя 
своята оценка за ролята на генерал Мустафа Кемал в развитието на двустранните 
отношения [Хаков 2002]. Дадена е и личната оценка на първия турски президент за 
значението на българо-турските отношения. Като цяло, този обемен труд извежда на 
дневен ред трудния въпрос за нуждата от максимална прозрачност и интензивност на 
обнародването на архивите на балканските страни. Освен този труд Дж. Хаков издава 
още цяла серия от публикации и изследвания, посветени на генерал Мустафа Кемал 
Ататюрк [Хаков 1996, 2000-2, 2003, 2007 и др.].

Принос за изясняване на бългро-турските отношения представлява и 
изследването на Калина Пеева, в което са представени и анализирани подписаните в 
периода 1908-1938 г. споразумения между България и Турция [Пеева 2001].

Авторът на настоящата разработка, считайки, че българската историческа наука 
е направила до този момент възможното, за да изследва балканската политика на 
Турция и най-вече, българо-турските отношения през 30-те години на ХХ век, смята, че 
съществуват достатъчно „бели полета”, които бъдещите изследователи да попълват. 
Постепенното облекчаване на достъпа до турските архиви и до публикувани 
документални сборници, до турската научна литература, разширяването на връзките с 
учени от нашата южна съседка, създават предпоставки за преодоляването на недостига 
на източников и историографски материал. С това се преодоляват постепенно 
обективните трудности, които до този момент са възпрепятствали българските автори 
при изследването на проблеми, свързани с турската история и с българо-турските 
отношения и връзки. 
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ARCHIVAL PHOTOS AS A SOURCE OF CHANGES IN THE CLOTHING AMONG THE TURKS IN
BULGARIA DURING THE XX-THE CENTURY

Sen. Lect. Emine M. Halil

Abstract: In this study we want to show the changes in the clothing of the Turks in Bulgaria during the 
last 100 years.

Key words: Bulgaria, archival photos, turban, Turks

Темата за облеклото е толкова стара, колкото и човешката история. Хората се 
обличат, за да се предпазят от променливите климатични условия – студ, пек, сняг, 
дъжд. Освен природната среда (климат, географско положение) върху начина и вида на 
облеклото влияят и религията и културните ценности. От една страна облеклото 
изразява социалния статус на личността и е знак за неговата промяна, а от друга  –
икономическото състояние, пола, народността, региона, вероизповеданието и т. н. 
Различните народи и етнически групи според религиозните си вярвания, материалното 
си състояние, обичаи и традиции формират различни начини на обличане. 

Темата за облеклото е обширна и сложна. Защо се обличаме, кои са факторите, 
които влияят върху обличането, с какви законови наредби и правилници се намесват 
религията и държавата, какви са религиозните норми и правила, свързани с облеклото -
това са все въпроси, които чакат своите отговори.

В този текст с помощта на снимков материал ще се постарая накратко да 
разгледам развитието и промените, които са настъпили в традиционното облекло на 
турците в България от началото на XX век. За целта се анализират стари фотографии от 
Североизточна България (Шуменско, Разградско, Търговищко, Добричко и Русенско). 
Като  източници съм използвала снимки от своя семеен архив, фотографии, събирани 
по време на моята теренна дейност и от сайта „ Изгубена България”.

До към средата на XX век традиционното турско облекло е под влияние на 
религиозните норми: жените се забраждат, а мъжете носят фесове и чалми. Жената 
става по-модерна, по-открита и свободна, когато обществото се отдалечава от 
религията, когато техниката и технологиите се развиват. Появата на вестниците, 
радиото, киното, театъра, телевизията са също фактори, които влияят на облеклото. 

До средата на XX век облеклото на турците се изменя само в рамките на 
големите градове. Въвеждане на задължително облекло,  така наречените униформи, се 
извършва под натиска на държавната власт. Например мъжете, работещи като 
чиновници, са задължени да носят панталони и сетре (вид сако). Това влияние на 
западната мода започва още през времето на Махмуд ІІ (1808-1839), известен със 
своите реформи. В тях султанът, наред с другите нововъведения, регламентира и 
облеклото – униформите, фесовете, качеството на платовете, от които се изработват те.   
Султанът издава специална заповед, с която задължава държавните служители да носят 
определения тип облекло. 

През този период промяната в начина на обличане е насочена преди всичко към 
външния вид на мъжа. Може би по тази причина мъжете много по-рано се 

освобождават от чалмата, феса, потурите като  тяхното място се заема от шапката, 
панталона, костюма и др.  Жената също започва да се модернизира, но нейното облекло 
остава под фереджето и не се вижда.  Освен това начинът на обличане се променя по-
бързо в градовете, отколкото в селата. Въпреки че през 1944 год. една система е 
заменена с друга, туркинята облича рокля едва към 60-те години и то задължително по 
време на официалните празници. За да дадат пример, първи си слагат рокли жените на 
партийните членове (членовете на Българската комунистическа партия).  Отначало 
тези, които обличат рокли, продължават да слагат и забрадки на главата си. Под 
роклята обуват панталон. По-възрастните хора над роклите вместо фередже обличат 
сини манти и вместо шалвари – по-широки панталони, нещо средно между шалвар и 
панталон. Шалварите са удобни за работа, жената се чувства по-свободна в своите 
движения. Много по-късно това се забелязва от западните моделиери и на пазара се 
появяват вид панталони, наречени „шалварки”. В обществото се оформя мнение, че 
тези, които носят фередже1 или „чаршаф”2 са изостанали и този тип облекло 
ограничава свободата на туркинята. През годините става ясно, че ако жената не заеме 
своето място в социалния живот, не може да се развива и да напредва. А това означава, 
че, за да заемат своето място в социалния живот и да изглеждат цивилизовани, жените 
трябва да се освободят от забраждането с  фередже  или „чаршаф”. Докато промяната в 
облеклото на мъжа  се свежда до слагането на шапка и панталон и времето за тази 
промяна е много кратко, то при жената този процес протича по-бавно.

През времето на комунизма в България съществува мнение, че тези, които носят 
шалвари, фереджета, чаршафи са „изостанали”, обвързани са с религията, която „ги 
тегли назад”. А туркинята трябва да бъде модерна и съвременна. За някои облеклото е 
показател за религията, която изповядва, а за други – не. Ето защо последните ги 
смятат за умни, цивилизовани, съвременни, свободни. Модернизацията започва от 
фереджето, през шалварите, а  накрая се махат и забрадките. „Още през 1938 г. в 
България започват първите акции за промяна на облеклото на мюсюлманите. 
Първоначално те са насочени към захвърлянето на фесовете и кюляфите от мъжете, но 
след 1940 г. обект стават и традиционните носии на жените. Разчита се на 
просветителството и убеждението, но когато това не дава резултат, се пристъпва и към 
насилствени мерки с подкрепата на репресивния апарат. Превратът от 9 септември 1944 
г. бележи началото на съвършено различен етап в държавната политика към това 
население. Властта за да го спечели на своя страна, оставя ги свободно  да носят 
свързаното с религията традиционно облекло, дава им възможност да учат безплатно в 
българските училища.” [Груев 2011]

Поради всеобхватността на предвидените в решението на Политбюро на  ЦК на 
БКП „мероприятия“, реализацията им се забавя за известно време. Първоначално 
акцентът се поставя върху икономическите и социалните аспекти. Едва през 1958 г. се 
пристъпва към „културна революция“ – евфемизъм за т. нар. „разфереджaване“ -
принудително захвърляне на фереджето и обличане на рокли. [Груев 2011; Ялъмов 
2002].

Затова може да се счита, че решението от 1956 г. подготвя почвата за следващия 
етап в политиката на режима към мюсюлманите в България, започнал през 1959 г. 
Първите опити за насилствено премахване на традиционното мюсюлманско облекло 
датират от 1958 г., но те са инцидентни – във връзка с честванията на 9-ти септември и 

1 Думата „фередже” произхожда от арабската дума „ferc” -фердж и означава отварям, широк, просторен, 
„fereciyye”- фереджие, която значи отпред отворена просторна дреха. Това е връхна дреха на жената, 
когато излиза на улицата; тогата, мантията на учeните, хърката на дервишите [Tezcan 1995:249].
2 Вид фередже, покривало за глава.
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освобождават от чалмата, феса, потурите като  тяхното място се заема от шапката, 
панталона, костюма и др.  Жената също започва да се модернизира, но нейното облекло 
остава под фереджето и не се вижда.  Освен това начинът на обличане се променя по-
бързо в градовете, отколкото в селата. Въпреки че през 1944 год. една система е 
заменена с друга, туркинята облича рокля едва към 60-те години и то задължително по 
време на официалните празници. За да дадат пример, първи си слагат рокли жените на 
партийните членове (членовете на Българската комунистическа партия).  Отначало 
тези, които обличат рокли, продължават да слагат и забрадки на главата си. Под 
роклята обуват панталон. По-възрастните хора над роклите вместо фередже обличат 
сини манти и вместо шалвари – по-широки панталони, нещо средно между шалвар и 
панталон. Шалварите са удобни за работа, жената се чувства по-свободна в своите 
движения. Много по-късно това се забелязва от западните моделиери и на пазара се 
появяват вид панталони, наречени „шалварки”. В обществото се оформя мнение, че 
тези, които носят фередже1 или „чаршаф”2 са изостанали и този тип облекло 
ограничава свободата на туркинята. През годините става ясно, че ако жената не заеме 
своето място в социалния живот, не може да се развива и да напредва. А това означава, 
че, за да заемат своето място в социалния живот и да изглеждат цивилизовани, жените 
трябва да се освободят от забраждането с  фередже  или „чаршаф”. Докато промяната в 
облеклото на мъжа  се свежда до слагането на шапка и панталон и времето за тази 
промяна е много кратко, то при жената този процес протича по-бавно.

През времето на комунизма в България съществува мнение, че тези, които носят 
шалвари, фереджета, чаршафи са „изостанали”, обвързани са с религията, която „ги 
тегли назад”. А туркинята трябва да бъде модерна и съвременна. За някои облеклото е 
показател за религията, която изповядва, а за други – не. Ето защо последните ги 
смятат за умни, цивилизовани, съвременни, свободни. Модернизацията започва от 
фереджето, през шалварите, а  накрая се махат и забрадките. „Още през 1938 г. в 
България започват първите акции за промяна на облеклото на мюсюлманите. 
Първоначално те са насочени към захвърлянето на фесовете и кюляфите от мъжете, но 
след 1940 г. обект стават и традиционните носии на жените. Разчита се на 
просветителството и убеждението, но когато това не дава резултат, се пристъпва и към 
насилствени мерки с подкрепата на репресивния апарат. Превратът от 9 септември 1944 
г. бележи началото на съвършено различен етап в държавната политика към това 
население. Властта за да го спечели на своя страна, оставя ги свободно  да носят 
свързаното с религията традиционно облекло, дава им възможност да учат безплатно в 
българските училища.” [Груев 2011]

Поради всеобхватността на предвидените в решението на Политбюро на  ЦК на 
БКП „мероприятия“, реализацията им се забавя за известно време. Първоначално 
акцентът се поставя върху икономическите и социалните аспекти. Едва през 1958 г. се 
пристъпва към „културна революция“ – евфемизъм за т. нар. „разфереджaване“ -
принудително захвърляне на фереджето и обличане на рокли. [Груев 2011; Ялъмов 
2002].

Затова може да се счита, че решението от 1956 г. подготвя почвата за следващия 
етап в политиката на режима към мюсюлманите в България, започнал през 1959 г. 
Първите опити за насилствено премахване на традиционното мюсюлманско облекло 
датират от 1958 г., но те са инцидентни – във връзка с честванията на 9-ти септември и 

1 Думата „фередже” произхожда от арабската дума „ferc” -фердж и означава отварям, широк, просторен, 
„fereciyye”- фереджие, която значи отпред отворена просторна дреха. Това е връхна дреха на жената, 
когато излиза на улицата; тогата, мантията на учeните, хърката на дервишите [Tezcan 1995:249].
2 Вид фередже, покривало за глава.
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7-ми ноември, след което носенето на фесове и кюляфи от мъжете и на фереджета, 
шалвари и шамии, закриващи голяма част от лицето на жените, негласно се позволява. 
Всъщност, това е едно от първите проявления на обичайната тактика на редуване на 
брутални и масови кампании с временни и частични отстъпления, създаващи у 
различните групи постоянно объркване и напразни надежди, че поредната акция е 
последна [Груев 2011].

От 50-те години на XX век започва нов процес за интеграция на мюсюлманската 
общност в социалистическата българска нация чрез атеистично възпитание, смяна на 
турско-арабските имена с български, но и чрез икономическа и социална модернизация 
през 60-те-80-те години на XX век: всеобщото безплатно образование в началното, 
средното училище и университетите и социални реформи в селото, които дават 
възможност за икономически просперитет чрез местни промишлени предприятия и 
трудови миграции. Тази политика на социалистическата власт стимулират разчупване 
на верската и културна затвореност на общностите. В този процес модернизацията 
засяга в най-голяма степен мъжете, докато жените съхраняват до 80-те - 90-те години 
на XX век, а в някои селища и до днес, много локални черти на облеклото, начина на 
живот, празниците [Ялъмов 2002:250-277].

За турците облеклото е израз за идентифициране в обществото. За тях е важно 
не само качеството на плата, но и цветът му. През Османската империя за хората в 
сарая характерен цвят на дрехата е зеленият, който не е разрешен за останалите хора.  
Австрийският посланик Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592) в едно от писмата си до 
приятел изразява удивлението си, че турците не обичат черния цвят, при тях надделяват 
зеленият и белият цвят [Arığ, 2007]. Традиционното народно облекло първоначално е 
домашно производство. По-късно след обособяване на занаятите се купуват готови 
платове. Използваните текстилни материали са: лен, коноп, вълна, коприна и памук. 
Кожата заема сравнително ограничено място и то главно в мъжкия костюм във вид на 
елек и  за направа на ботуши. В основата на традиционната турска женска носия са 
шалварите, антерията, гьомлекът и  елекът. Когато жената излиза на улицата, това 
облекло се допълва с фередже, „чаршаф” или голям триъгълен шал или „йелдирме”, 
„бюргии”.3

Наметалата, с които туркинята крие лицето си, са едноцветни – сини, розови, 
жълти и т. н. носят младите, а по възрастните – черни или тъмносини. През зимата 
слагат тъкани, по-дебели наметала, а през лятото – тънки копринени или памучни. В 
някои региони при придвижване на близки разстояния тези фереджета се слагат на 
главите и ги наричат „къврак” или „йелдирме”, а през летните месеци използват тънки 
наметала, наречени „чаршафи”, а  в някои региони - „без”.  Момите и омъжените жени 
носят до края на живота си тези наметала като връхна дреха. Към средата на XX век 
момите се отказват от тях, но омъжените продължават да ги носят до 60-те години на 
миналия век. „Чаршафите” просължават да се слагат на главите до 80-те години. В 
някои чисто турски села и след 2000-та година могат да се срещнат възрастни жени с 
„чаршафи”. За по-дълъг път използват фередже и на главата се слага тюлбент - голяма 
кърпа за глава.

Вкъщи туркинята е без фередже. Основните дрехи са:  шалвари, антерия, 
гьомлек (риза) и елек, фута4, хърка - връхна дреха, вид жилетка. Гьомлеците са от 
домашно тъкан лен или памук, а на по-късен етап – от коприна. Върху  ръкавите, 
предницата и гърба се тъкат цветни ивици. Когато ги облича, туркинята съобразява 
цветовете на ивицата и на шалварите да съвпаднат. На възрастните жени гьомлеците са 

3 Вид връхни наметала, покривала за тяло.
4 Това е един вид широка престилка. При капанците се нарича  „ута”.

с черни ивици. В традиционното облекло от областта Герлово преобладаващите 
цветове на ивиците са синьо, червено и черно, а в Делиормана освен тези цветове 
използват и розово, жълто, оранжево, зелено. Около деколтето и ръкавите се плете на 
една кука или с игла „оя”.5 Долната част на дрехата в някои райони се пъха в 
шалварите, а откритата част се бродира. В Делиормана гьомлеците са с отворени 
деколтета и яка, докато пó на юг и в Герловото са със със затворени яки и  с около 10 
см цепната пазва.

Върху гьомлека задължително се облича елек, който изпълнява функцията на 
бюстие. Той е къс до кръста, без ръкав, без илици и копчета или само с едно 
закопчаване. Елеците първоначално са по-опростени – от сатен с обикновени шевове до 
бродирани и везани със сребристи или златисти сърмени конци. По-късно се появяват и 
плетени елеци, които се обличат върху антериите. Докато бродираните са изработени 
по поръчка, от майстори, то плетените елеци, жените сами си ги плетат и по тях личи 
майсторството на туркинята. Доста дълго тези елеци се носят в официални случаи – по 
сватби, кръщенета и др. С времето и тяхната мода отшумява, но някои ги използват в 
къщи като част от домашната дреха.

Освен гьомлек, основна част от облеклото на туркинята е антерията (риза). 
Ризата обикновено е от същия плат, от който са ушити шалварите. Така изглеждат като 
костюм. Цветовете са според предпочитанията на носителката. Обикновено младите 
предпочитат ярките и топли цветове, а възрастните – тъмните и по-студените цветове. 
Ризата с шалварите е дреха, която е характерна за празнични и делнични дни. И сега 
може да срещнете жени от по-възрастното турско население в селата, облечени с тези 
дрехи. 

Шалварите отначало са били предимно от груб конопен или кенарен плат. В по-
късен период се тъкат памучни и, за да изглеждат красиви, отгоре върху белия памучен 
плат се шият фигури от паети. С появата на басмите дрехите се променят. Шият се 
копринени, кадифени, атлазени облекла По  кройките на шалварите може да се 
разпознае към кой край или населено място принадлежи носителят. Шалварите се 
връзват за кръста чрез тъй наречения „учкур”, който замества ластика или колана, като  
и двата му края са бродирани с фигури на растения.

Празничните дрехи са пищно украсени и се наричат според изработката 
„биндаллъ”, „сърмалъ”, „джеп пача”, а според вида на плата - „кадифе”, „бюрюмджюк”,  
„шъп”.

Модел от „биндаллъ”6 има и във вид на рокля, наречена „кафтан” – дълга роба. 
Кафтаните са дълги до прасците, ръкавите са също дълги и достигат до китката. Могат 
да се облекат върху шалвари или панталони. По ръкавите, предницата и гърба са 
бродирани цветя, клони и листа по същия начин като на шалварите. Те също се носят 
при специални случаи. В Османската империя се наричат „аър кафтан” (тежка роба), 
може би затова, че тежат доста или заради сложния характер на мотивите.7

„Сърмалъ” това са шалвари и елек от кадифе отгоре директно везани със сърма. 
„Сърмалъ” се шият от червено, зелено, синьо, лилаво кадифе, а „биндаллъ” обикновено 
от червено кадифе.

5 Вид дантела, бродерия, шевица.
6 Хиляда  клонки – мотивите са различни цветя с листа, клони и образуват 1000 разклонения по дрехата.
7 Мотивите се начертават върху картон, а изрязаните, със сърмена нишка се увиват и след това се ушиват 
върху дрехата.
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с черни ивици. В традиционното облекло от областта Герлово преобладаващите 
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бюстие. Той е къс до кръста, без ръкав, без илици и копчета или само с едно 
закопчаване. Елеците първоначално са по-опростени – от сатен с обикновени шевове до 
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Ризата обикновено е от същия плат, от който са ушити шалварите. Така изглеждат като 
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Друг вид шалвари са така наречените „джеп пача”8 – при тях бродерията е  само 
около джоба и долната част на крачолите. С времето ръчното бродиране е заменено с 
шевна бродерия, при която се използват конци с ярки и контрастни цветове. Платовете 
са пъстроцветни и от различна материя. Горната част на тези шалвари е от бял тъкан 
кенарен плат и черен сатенен елек.

В мъжката носия преобладават тъмните цветове – черен, тъмносин, кафяв или 
бозав цвят.  Носията представлява потури или чакшъри9, антерия, гьомлек и пояс. На 
главата се слага чалма, а по-късно фес, кепе, шапка. Потурите се захвърлят много рано 
и тяхното място се заема от панталона. Женските носии днес се обличат от девойки и 
млади жени по сватби и фолклорни изяви, като моделите на мотивите са видоизменени. 

Облеклото на човека е отражение на неговия живот. Модерното обличане е 
свързано с модерното мислене и с модерния живот. И те, дрехите, също като едно живо 
същество, също като хората се променят, развиват се и показват  различия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. ТРАДИЦИОННО ЖЕНСКО ОБЛЕКЛО
1. Семейство български турци от село Генерал Киселово (Емиркьой), Варненско, снимани 
във връзка с несъстояло се изселване на български турци от България през 1948 г. 
Жената с фередже, отдолу с кенарен гьомлек, басмен елек, а на главата  - тюлбент. 
(www.logistbulgaria.com )

8 Пача – крачол.
9 Чакшъри, чешири – вид мъжки шалвари.

2– 3. Тъкани гьомлеци от памук или коприна, които туркинята носи заедно с 
шалвар и елек. (Личен архив на авторката)

4. Елек, който се облича върху тъкан 
гьомлек  (Гюнел Фадли, Шумен)

5. Жена с фередже, на глава й -
тюлбент. С. Драгановец, Търговищко, 
1948. (Личен архив на авторката)

6. Жените от Добруджа са с с голям шал, 30-те години на XX в.  (Архив на Джанан 
Ахмед от гр. Тервел)
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7. Жените от Герлово са с тюлбент и фередже,  40-те години на XX в.  
(Личен архив на авторката)

8 - 9. Фотографии  от времето на паспортизацията и на изселническия период, 1948-1951.
(Личен архив на авторката)

10. В градското облекло личи влиянието на 
реформите на Ататюрк. Търговище, 

преди 1940 г.

11. Модернизация на традиционното 
женско облекло, 60 г. на XX в.,  
Омуртагско. ( Гюлтен Авджиева, 

Търговище)

(От Г. Авджиева, гр. Търговище)

12. Mомичета от Девическа гимназия гр. 
Варна, облечени с цветни фереджета и  

шалвари, бродиран със сърма елек, гьомлек и 
пояс на кръста.( www.logistbulgaria.com )

13. Ученици от прогимназиален курс в Турско 
училище, 1958 г., с. Черковна, Търговищко. 

(Личен архив на авторката)

14. Жена със забрадка и с фередже на 
раменете, 1948 г., с. Александрово, 

Търговищко. (Личен архив на авторката)

15. Девойка в съвременно облекло и възрастна 
жена – в традиционно, 1970 г., с. Братово , 
Търговищко. (Личен архив на авторката)
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16. Девойки преди т. 
нар.„разфереджаване“. Роклите са взети 

на заем от българки, тайно от 
родителите,  1946-48 г., с. Драгановец,  
Търговищко. (Личен архив на авторката)

17. След „разфереджаване” –то туркинята 
прави първи опити за отхвърляне на забрадката, 
1959 г., с. Драгановец, Търговищко. (Личен архив 

на авторката)

18. След „разфереджаване”-то  на 
туркинята. Мъжът на снимката е в 
европейско облекло, с. Жегларци, 

Добричко. (Джанан Ахмед, гр.Тервел)

19. Българи и турци заедно работят  и „строят 
социализма” в България,  1962 г., с. Драгановец,

Търговищко. (Личен архив на авторката)

                

20. Съвременни момичета, облечени в традиционни носии,  2012 г.: 1) с. Могилец, общ. 
Омуртаг.;  2) с. Ясенково, Шуменско. (Личен архив на авторката)

21. Традиционна турска носия от края на XIX век, която се предава от поколение на 
поколение и се облича в официални случаи. ( Мевзуне Бейтулова, гр. Търговище)

22. Съвременни възрастни селски жени в домашна обстановка и на улицата. Те са с шалвари 
и забрадени, а на улицата - с черни фереджета и тюлбент на главата. (Личен архив на 

авторката)
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Б. ТРАДИЦИОННО МЪЖКО ОБЛЕКЛО

Български турци от село Бояна 
(Кокарджа), Варненско, облечени в 
типични носии на заможни, млади 
мъже, бели пояси и богато 

подшити с гайтани горни дрехи. 
Около 1880-1890 г. 

(www.logistbulgaria.com )

Мъж със сина си, началото на 
XX в., гр.Омуртаг. ( Гюлтен 
Авджиева, Търговище)

Млад турчин с двете 
си дъщери, 1934 г.
(Личен архив на 
авторката)

1. Начини на повиване на чалма в различни региони, 1940 – 50 г., гр. Опака,  с. Драгановец,  с. 
Крепча, Търговищко. (Личен архив на авторката)

1) 2) 3)

Костюмиран турчин от Герловото, 1950 г. (Личен архив на авторката)

Мъжка традиционна носия от с. Дулово. (Личен архив на авторката)

Традиционни мъжки дрехи от Североизточна България, началото на XX век.
(Хаджер Хасан, Руен, Бургас):

Турско семейство от гр. Цар Калоян, Русенско, 1972 г. (Личен архив на авторката)
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THE TIME IN THE V OF OTMAN BABA
Assoc. Professor Bojidar Alexiev

Abstract: The vilāyetnāme (hagiography) of Otman Baba like the other vilāyetnāmes of heterodox
Muslim saints, venerated in Bulgaria and Turkey, is a complex literary work, where many divergent objectives 
and tasks are reconciled. The vilāyetnāme tends to construct a biographic narrative about the evliya (saint), 
where his acts must appear as a reliable expression of the religious doctrine and as helpful for the state. After 
being recognized by other mystics and the people Otman’s authority should receive his legitimacy by 
demonstrating his miraculous power in sultan’s presence. The different activities of Otman Baba need to be 
situated in the corresponding space-time. The paper analyzes the particularities of biographical, historical, and
doctrinal time and its entanglement in Otman Baba’s vilāyetnāme.
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Най-впечатляващите символи на присъствието и миналото на хетеродоксния 
ислям у нас са четирите внушителни каменни мавзолея (тюрбета) на почитаните като 
приятели Божии (тур.-ар. евлияуллах) Отман, Ак Язълъ, Кадемли и Демир. Размерите на 
тези свещени гробници, изградени в хармонични пропорции и форми, свидетелстват за 
влиянието на суфизма, мистичното направление в исляма, сред хора, разполагали със 
значителни материални средства и власт.

Освен с архитектурния разказ и устното предание, за епохата на тези ярки 
духовни фигури разполагаме и с два книжовни паметника, произхождащи от средите на 
конкретната общност, последвала учението на тези четирима светци. Това са житията 
(вилаетнаме или велаетнаме, ед. ч.) на Отман баба и на Демир баба. До неотдавна те 
ми бяха достъпни само в изданията на Хаккъ Сайгъ, в които са допуснати непълноти и 
някои неточности. Напоследък вилаетнамето на Отман баба привлече вниманието на 
изследователите в Турция и бе публикувано в латинска транскрипция въз основа на три 
ръкописа [OBV 2007]. Това издание позволява да се направят повече наблюдения и 
изводи за особеностите, композицията и стила на произведението, от каквито досега 
предпочитах да се въздържам. В интернет е достъпна и дипломната работа на Юнус 
Ялчън, която съдържа и няколко факсимилета от ръкописа [Yalçın 2008]. Тя съдържа и 
по-обширни коментари върху книжовния паметник спрямо цитираното издание.

Вилаетнаметата (житията) на хетеродоксните мюсюлмански светци, почитани 
по българските земи, представляват сложни книжовни паметници. Тази сложност се 
дължи на съвместяването в тях на разнопосочните цели и задачи, които авторите си 
поставят в тях. Вилаетнамето трябва не само да изгради животописен разказ за 
евлията (светеца), но в него да се покаже светостта му като съответстваща на 
религиозната доктрина, като полезна за държавата и получила легитимност от 
владетеля и не на последно място като призната от другите мистици и от народа. 
Основната и всяка от частните задачи влияят върху време-пространството, в което 
повествованието поставя изявите на светеца. В статията са изследвани особеностите и 
преплитането във вилаетнамето на Отман баба на биографичното, историческото и 
доктриналното време.

В оригинала съчинението, посветено на Отман баба, освен като вилаетнаме, е 
означено и като рисале [OBV 2007: 1]. С тази дума се означава широко използван в 
арабската и персийска мюсюлманска литература жанр. Макар основното значение на 

думата да е ‘писмо’, ‘послание’, като литературен жанр в рисалето попадат значителна 
част от философските и богословски съчинения. Това може да изглежда странно, но 
именно този жанр позволява изразяването на лично мнение и така се превръща в 
обичайната форма за обнародване на научни новости. Жанрът е обикнат и използван 
широко и от ислямските мистици, особено в иранския културен ареал [Risala 1995], 
откъдето става добре известен и на тюрките. Както ще стане ясно по-долу, 
присъствието на думата рисале в наслова на житието на Отман баба не е случайност, 
нито проява на риторично многословие, а изразява част от творческите намерения на 
автора си.

. От автора на вилаетнамето знаем, че то е завършено в 
последния ден на месец реджеб 888 г. от Х. (3 септември 1483 г.), „преди да се 
изпълнят шест години от смъртта на евлията“ [OBV 2007: 275‒276]. По-горе Гюччюк 
абдал е посочил 18 реджеб 883 г. от Х. (15 октомври 1478 г.) като дата на смъртта на 
Отман [OBV 2007: 268‒269]. Родното му място не се споменава, но появата му в 
земите, владени от османците, съвпада с похода на Тимур срещу тях (1402 г.) и е 
наречен Шарклъ Коджа, сиреч ‘стареца, произхождащ от Изтока’ [OBV 2007: 12, 17]. 
Въз основа на един от ръкописите Ахмед Яшар Оджак пише, че Отман бил роден през 
780 г. от Х. (1378‒79 г.) [Ocak 1999: 97], но в ползваното от мене издание се среща само 
годината 880 от Х. Тогава по волята на Пророка трябвало да се яви човек, който да 
заяви „Аз съм Бог (Hakk)“ [OBV 2007: 162]. Предполагам, че турският специалист е 
възприел тази дата не като начало на етап от дейността на Отман, а като рождена и я е 
коригирал в съответствие с останалите сведения в извора.

А. Я. Оджак е отбелязал като характерна черта на това съчинение липсата на 
връзка между отделните епизоди. Освен това той смята, че те не са подредени в 
хронологическа последователност [Ocak 2000: 45]. Наистина, една от първите 
особености, които читателят на вилаетнамето на Отман баба забелязва, е липсата на 
повествование, необвързаността дори по време и място между отделните му части. 
Отман се появява в села и градове без определена цел, нечакан и непознат, за да ги 
напусне по същия начин: безследно и без предупреждение. Това е особено характерно 
за началото на странстванията му в Европа. На по-различно мнение е Юнус Ялчън, 
според когото, макар и не безукорна, животописната линия във вилаетнамето на 
Отман баба е ясно изразена [Yalçın 2008: 19].

Съчинението не съдържа никакви сведения за произхода на светеца: родителите, 
детството, образованието му. Не може да се каже, че това се дължи на някаква жанрова 
особеност. Житието на хаджи Бекташ Вели, например, съдържа родословието му до 
Адам, а контрастът с вилаетнамето на Демир баба, другия хетеродоксен мюсюлмански 
агиографски текст, възникнал по българските земи, е изключително красноречив, 
защото той започва с подробно, заемащо двадесет и пет страници от ръкописа, 
описание на сгодяването и сватбата на родителите на още неродения Демир 
[Венедикова 1999: 199]. Очевидно, обичайните атрибути на индивидуалната 
самоличност, които я подреждат сред останалите членове на общността ‒ род, родина, 
възраст, професия ‒ не са важни за автора. Неговата главна задача е друга, изпълнена е 
отлично и със забележителна последователност, така че читателят не може да я 
пропусне. Точно, както впечатлява с пренебрежението си към свързването на отделните 
случки, така Гюччюк абдал настойчиво започва всяка отделна част с дълга поредица от 
епитети, характеризиращи светостта и изключителната духовна роля на Отман и я 
завършва с тълкуване на извършеното от него чудо като потвърждение на функцията 
му на наместник Божий на земята. Несъмнено, авторът подминава земните и човешки 
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аспекти на личността Отман от позициите на мистичната доктрина, обясняваща 
неговата мисия.

. Акцентът върху доктриналното време проличава ярко 
още от самото начало на вилаетнамето, което след обръщение към Бога в стихове, 
предлага изложение на основните идеи и твърдения, обосноваващи претенциите на 
светеца. Това изложение започва със сътворението на света и първия човек Адам1, с 
разкриване предвечно определената мисия на пророка Мохамед и братовчед му Али 
ибн Абу Талиб. Човешката история е поделена на два периода: епохата на 
пророчеството (нюбюввет) и епохата на светостта (вилает, велает) като преходът от 
едната към другата се осъществява по времето на Мохамед и чрез дъщеря му Фатима и 
внуците му Хасан и Хюсеин. Основната идея на въведението, обаче, се състои в това, 
че всички пророци и светци представляват въплъщение на една и съща божествена 
същност, светлина, тайнствена сила [OBV 2007: 1‒15]. Тази идея практически 
елиминира, обезсилва времето, противопоставяйки го на вечността. Тя се проявява по 
начин, който може да бъде назован като постоянство, неотлъчно ‒ при все и скрито ‒ 
присъствие или като повторение. 

Според вилаетнамето самият Отман баба нееднократно засвидетелства тази 
идея, заявявайки, че той и Адам, Муса (Моисей) и Иса (Иисус Христос2) са една и съща 
Божия сила (или тайна) [OBV 2007: 99, 134, 181, 215]. В текетата при Калиакра и в 
Бабаески, където почитали Сару Салтук3, Отман убеждава дервишите, че той и Салтук 
също са едно лице, едно божествено проявление в различен облик през различните 
времена [OBV 2007: 23, 105, 110, 117]. 

Многократно напомнената от Гюччюк абдал представа за въплъщението или 
вселяването на Бога в живо същество и последователно в различни същества (hulûl;
тур. tenâsüh от ар. tanâsukh), изложена и олицетворена чрез отъждествяването на Отман 
баба с редица имена от свещената история, следващи се един друг във времето,  
внушава идеята за превъзходството на непроменливото над изменчивото, на вечността 
над времето. Вечността присъства във временния свят постоянно, но невидимо за 
обикновените хора. Вечността, в която времето отсъства, не съществува, може да бъде 
доловена сетивно от повечето хора само в отделни мигновения. Моментите, когато 
Отман разкрива свръхестествените си познание и мощ, всъщност са нейното напомняне 
за себе си във временния свят, който сама е сътворила.

Все пак не бива да се мисли, че лицата, които Отман посочва като предходни 
въплъщения на Божията воля, са напълно изчезнали и превръщайки се един в друг, 
пребивават у Отман. Става дума за вселяване на божественото у човека без изтриване 
на личността му. Вилаетнамето съдържа епизод, в който Отман и Сару Салтук 
действат едновременно. По време на битка между молдовска и османска войска, водена 
от Сюлейман паша, в сражението невидимо участва и Сару Салтук, начело на 57 000 
абдали. Първоначално те помагат на султанските бойци, но по-късно минават на 
страната на „неверниците“ [OBV 2007: 227‒228]. В смисъла на обичайното земно битие 
Салтук е мъртъв, но като евлия продължава да се намесва в човешкия свят. Любопитно 
за поставения тук проблем е едновременното действие на двамата светци, при което 
Салтук е подчинен на Отман, комуто се открива волята Божия.

Приведеният току-що епизод въвежда още един вид 
време, присъстващо във вилаетнамето: историческото. Може да се каже, цялостното 
повествование е рамкирано от имената на исторически лица: началото ‒ с Тимур и 

1 В ислямската традиция Адам се приема за първи пророк [срв. Лозанова 2008: 133‒142].
2 Почитан от мюсюлманите само като пророк.
3 Повече за Сару Салтук вж. у [Алексиев 2012: 19‒62].

османския султан Баязид І, а краят ‒ със смъртта на султан Мехмед ІІ, въпреки че той 
надживява с няколко години светеца [OBV 2007: 12, 273].

Макар в текста рядко да се посочват точни дати, редица събития в него могат да 
се свържат с конкретни събития, предимно от военната история на Османската 
империя. Цитираният тук поход, завършил неуспешно, защото по думите на Отман към 
Салтук „такава е сега Божията воля“ [OBV 2007: 228]. Този епизод би могъл да се 
свърже с неуспешните османски походи отвъд Дунава през 1462 г. (срещу Влашко) или 
1475‒76 г. (срещу Молдова).

Според житиеписеца Отман баба е повлиял и върху решителната битка при 
Варна срещу войските, водени от Владислав ІV („унгарските неверници“), през 1444 г. 
[OBV 2007: 107‒108]. В съчинението се споменава и походът на Мехмед ІІ срещу Узун 
Хасан, владетел на Аккоюнлу. Узун Хасан също има свой дервиш, който му открива 
решаващата намеса на Отман [OBV 2007: 152‒154]. Походът срещу Кафа и другите 
генуезки колонии в Крим през 1475 г. според житиеписеца дължи успеха си на 
благословията на „полюса на полюсите“ [OBV 2007: 225‒226].

В тези случаи се споменават и имената на висши имперски сановници като 
великия везир Гедик Ахмед паша (1474‒1477), предвождал войските в похода срещу 
Кафа и Махмуд паша ‒ най-вероятно Вели Махмуд паша, два пъти велик везир при 
султан Мехмед ІІ (1456‒1468 и 1472‒1474). Житието остава вярно на историческата 
истина като не спестява османските провали на бойното поле. Освен приведеният вече 
отвъддунавски поход, такава е неуспешната обсада на Белград през 1456 г. [OBV 2007: 
38]. Тези неуспехи са неуспехи на империята, но не уязвяват ни най-малко представата 
за всезнанието и свръхестествените способности на Отман: и в двата случая той 
предварително е дал знак, че тези походи няма да завършат с победа.

Освен няколкото приведени примера за исторически събития, намерили отзвук 
във вилаетнамето, трябва да се посочи тясната връзка между Отман баба и султан 
Мехмед ІІ, чието име е второто най-често срещано в текста след това на самия евлия.
Може да се обобщи, че съчинението има два лайтмотива: космическата по значението 
си мисия на Отман, която може да бъде разбрана в светлината на конкретна езотерична 
доктрина и темата за властта в османската (мюсюлманската) държава. Втората тема не 
е чужда и на християнската агиография, но там тя обикновено се решава по 
противоположния начин: светецът (монах, отшелник) избягва срещата с владетеля 
(например в житията на св. Иван Рилски, св. Антоний и др.). Някои от съществените 
разлики между ученията и практиката на двете монотеистични религии се коренят 
именно в различното отношение към светската власт, произтичащо още от самите 
биографии на техните основатели: Иисус Христос, чието царство не е от този свят и 
Мохамед, който сам е пълководец и политически вожд.

Поведението на мистик като Отман баба, обрекъл се на скиталчество, без 
собственост и същевременно претендиращ да бъде наставник на султана, може да се 
разбере именно като опит за възстановяване на идеалното състояние от времето на 
Пророка и като още една илюстрация на идеята за езотеричното управление на 
светците (ар. dawlat bâtiniyya или dîwân bâtinî). И в някои части на мюсюлманския свят 
(източен Туркестан, Индия) за определени периоди от време тази теория се превръща и 
в практика [Papas 2005]. Все пак, за разлика от подробно описания в статията на Папас 
случай с Кашгария, където накшбендските шейхове изместват за известно време 
владетелите, вилаетнамето на Отман баба по-скоро внушава идеята за единство на 
светска и духовна власт, с върховенство на втората, нещо, което се доближава до 
византийския или дори до римокатолическия модел на отношения между Църква и 
император.
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Както може да се очаква в един агиографски текст с голяма склонност към 
агиологични отстъпления времето, в което е потопен главният герой ‒ светец с най-
високия възможен ранг, не може да тече по обичайния начин. То се накъсва от мигове 
на свръхестествени събития, от нахлувания на миналото, бъдещето и вечността. Това 
време обаче не е индивидуално и действията на Отман баба не са насочени към 
отделните личности, а към мюсюлманската общност (умма) и към държавата. Времето 
във вилаетнамето на Отман баба е колективно, общностно време.
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life should be regulated. The Diwan poets reflected it from one side as an abstract notion and from another side 
they look at its physical side. The notion “time” was most oftenly presented as unbearable burden. The time is 
connected with the perpetual longing for the ladylove or with a prolong grief. Because of the Lady’s fickleness it 
is spoken for the “good” moment (eşref saati). Comparing the sandglass with the eye or the body of his Love, the 
Poet accents on his sorrow.  He is designing the realities, through the prism of his imagination. 

The notion time in the Diwan poetry is resuming qualities, inherent for the Islamic civilization. In 
accordance with their poetry the time is deciduous and the world is eternal. The personal feeling for time is seen 
in the common and unchanging frame of eternity, measurable the day and night coming.  The moment is a point 
symbolizing the centre of the life, as well as the center of a circle. Everything is collected in that center. In this 
perspective the moment and the time are the opposite sides of a compasses - one side representing the point (the 
moment) and the other side the circle (time). The same approach is used for the Creator - presented in the center 
and time – being the circle. 
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Диванската литература в Мала Азия се развива в периода между ХІІІ в. и 
средата на ХІХ в. и обслужва елита в султанския двор. Възникването й съвпада с 
основаването на Османската държава и приключва с нейния упадък. В основата на 
диванската литература е ислямската култура. При приемането на исляма турците 
приемат и култура, свързана с религията. Това става основно чрез медресетата и 
различните културни центрове. Там представители на висшите прослойки, изучавайки 
арабски и персийски език, се запознават с творбите на водещи автори. Арабският език 
се използва в научните среди, а персийският - в литературата. Заимствайки техните 
стихотворни форми и теми и адаптирайки ги към своите условия, турските поети 
започват да пишат великолепни стихотворения. Те събират своите стихове в сборници, 
наречени диван. Започвайки от метриката и стихотворните форми се стига до 
използване на различни мотиви и символи. Диванските поети са писали едни от най-
добрите касидета1, възхваляващи султана, газели2, посветени на любовта, теркиби 
бенд3 и терджи бенд4, изразявали са мисли и чувства в къси рубаи5, както и в месневи6

са описвали любовните приключения на героите.

1 Касиде се характеризира с по-голям обем (до 200 бейта), с римуване по тип „aa ba ca da…” и 
композиция от пет части: лирическо встъпление (насиб), описание на нещо (васф), пътешествие на поета 
(рахил), възхвала (касд), самовъзхвала (фахр).
2 Газелът се състои от двустишия – бейтове и римува по схема аа, bа, cа, dа и т. н. 
Първият бейт се нарича матла (от арабски – 'изгрев на слънцето и други светила'). В матла двата стиха
се римуват. Те съдържат идеята на творбата, която се развива в следващите бейтове като последният 
бейт - макта може да съдържа името/псевдоним на автора. Изящният завършек макта трябва да е 
разкрасен, бейтът да е приятен за слуха, красив по форма и да дава надежда за добро бъдеще. Освен 
темата за любовта се появяват социални, етични, суфийски и други теми, както и сатирични газели.
3 Теркиби бенд съдържа от пет до седемнадесет бенда. Всеки бенд се състои от хане и васъта, като васъта 
не се повтаря в края на всяка строфа, а варира, важното е да има рима (aa, ba, ca, .., kk; aa, ba, ca,...,lk). 
Според римуването си наподобяват газел. Повечето бендове са съставени от седем-осем бейта. Теркиби 
бенд е подходящ за поучителни и сатирични стихотворения.
4 Състои се от бендове. Строфите в терджи бенд са моноримни и римата се повтаря в края на всеки 
полустих: (aa, ba, ca,..., kk, aa, ba, ca,..., kk). Възприетият модел в първия стих се следва до края на 
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разкрасен, бейтът да е приятен за слуха, красив по форма и да дава надежда за добро бъдеще. Освен 
темата за любовта се появяват социални, етични, суфийски и други теми, както и сатирични газели.
3 Теркиби бенд съдържа от пет до седемнадесет бенда. Всеки бенд се състои от хане и васъта, като васъта 
не се повтаря в края на всяка строфа, а варира, важното е да има рима (aa, ba, ca, .., kk; aa, ba, ca,...,lk). 
Според римуването си наподобяват газел. Повечето бендове са съставени от седем-осем бейта. Теркиби 
бенд е подходящ за поучителни и сатирични стихотворения.
4 Състои се от бендове. Строфите в терджи бенд са моноримни и римата се повтаря в края на всеки 
полустих: (aa, ba, ca,..., kk, aa, ba, ca,..., kk). Възприетият модел в първия стих се следва до края на 
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Понятието "време" в диванската поезия е свързано с въпросите за живота, 
смъртта и задгробния живот. Философските възгледи по отношение на времето са 
толкова разнообразни и сложни, че изключват разглеждането им в рамките на
определена класификация [Akarsu 1998: 203]. Понятието “време“, както и всички 
елементи на турската култура и турската литературна традиция се формират в 
зависимост от разбиранията за време в исляма и ислямската цивилизация. Почти
всички думи, използвани за обозначаване на времето, са заемки от арабски език и са 
ясен знак за това състояние. Сътворенето на човека предполага вяра във Всевишния и 
поклонение пред него и следователно - да се погледне на това, което е вечно. В тази 
връзка, двата важни аспекта на исляма - вяра и поклонение - са свързани с времето.
Поклонението в исляма е в по-осезаема връзка с времето. То се извършва през
определен период и в определено време. Молитвата е пет пъти в рамките на един ден, а 
свещеният месец Рамазан е точно определен в годината. Също така трябва да 
споменем Курбан байрам и Рамазан байрам, както и свещените нощи Кадир, Берат 
кандил и др. Всичко това се отразва и повлиява на традиционната турска поезия. 
Личното време остава на заден план, то не е така ярко изразено. Описанието на живота 
е подобно при повечето поети, което довежда до универсални характеристики за 
времето. Мечтите и реалността се основават на универсална символика в литературата.
Разглеждайки понятието "времето" в диванската литература, трябва да наблегнем на 
някои съществени отправни точки:

Времето кара хората съвсем основателно да бъдат неспокойни;
Времето е част от човешкия живот и затова получава своето отражение в 

литературните творби;
Времето е свързано с познания и дава обяснение за живота;
Многопластовото изследване на понятието "време" предполага и нови 

тълкувания.
Понятието „време” (като час, ден и т.н.) се тълкува по различни начини. Едно от 

тях е, че всичко се повтаря, веднъж на ден, в продължение на двадесет и четири часа, в  
шестдесет-минутен интервал. [Türkçe Sözlük 1998: 1873] Мухиби смята, че всичко в
този свят е временно:

Не се възгордявай и не се обвързвай с този свят!
Всъщност  това са два-три часа.7

Мухиби, XVI век [Аk 1987: 300]

Личното усещане за време се разглежда в общата и неизменна рамка на 
вечността, измерима с настъпването на деня и нощта. В нея мигът е точка, която 
символизира центъра на живота, както и на окръжността. Всичко се събира в този 
център. В този смисъл мигът и времето са двете страни на пергела. Едната й страна е на 
точката (мига), а другата е на окръжността (времето). По същия начин Създателят се 

произведението. Обикновено броят на строфите варира от пет до десет, но понякога са повече от десет. 
Много наподобява теркиби бенд. В тази стихотворна форма са писани много елегии. Използва се в 
мистичната, философската и в съзерцателната поезия.
5 Рубаи е лирично стихотворение с философски размисли. Състои се от четири стиха – два бейта,  които 
се римуват като ааба.
6 Стиховете във всеки бейт на месневи се римуват помежду си: aa, bb, cc. Това римуване предполага 
писането на много дълги месневита. В персийската литература месневи е разновидност на стихотворен 
разказ. 

7 Стиховете са преведени от автора на статията – В. Х.

представя в центъра, а времето е окръжността. По този начин се представя концепцията 
за часовника. [Onay 2000: 385]. Поетът се фокусира върху преходността и краткостта на 
живота:

Колкото и дълго да живееш,
Човешкият живот е като един час за (вечния) свят

Мухиби, XVI век [Аk 1987: 763]

Фузули предупреждава хората да не се подвеждат от земното (преходно) време:

Ей, Фузули, дните на страдания ни измъчват.
Измъчени, търсим справедливост от султана.

Фузули, XVI век [Akyüz 1990: 327]

В диванската поезия, поетът се оплаква от времето, в което живее. Постепенно тази 
тема заема своето подобаващо място сред останалите:

Ей, мюсюлмани, вече времето е зловещо.
Не се яде халал8, харам9 се цени повече.

Юнус Емре, XIII век [Toprak 2006: 164]

Поетите-мистици имат силна интуиция за характера на понятието „време”. То е
от съществено значение. Не се прави разграничение между субект и обект. Налице са
два основни елемента от мирогледа на суфииите: уникалността на Вселената и
динамичният й характер. Линейната последователност от моменти е безкрайна, вечна и 
тя е изпитание за динамичното настояще. Суфистката философия разглежда два вида
хора: ибни вакт (ibn-i vakit) и ибни заман (ibn-i zaman). Ибни вакт (ibn-i vakit) смятат, че 
всичко трябва да се направи в момента и затова се смятат за синове на времето, а ибни 
заман (ibn-i zaman) са тези, които се лишават от земните удоволствия и се отдават на 
молитви с мисълта,  че ще бъдат допуснати до благата на рая. [Uludağ 1997: 257]

Ей, правоверни, не споменавай на безгрижните за страданията в ада. 
Те са ибни вакт и затова не знаят за утрешните вопли. 

Хаяли, XVI век [Tarlan 1992: 214]

Понятието „време” срещаме и при поета Наби. Според него един час забавление се 
равнява на хиляда часа главоболие:

Хиляда часа ще те заболи главата,
Ако един час се забавляваш.

Наби, XVII век [Bilkan 1997: 819]

При различните поети се срещат различни интерпретации на времето. Според Нефи 
времето за влюбения е изпълнено със страдания:

Не мога да устоя на раздялата с любимата 
и да чакам с мисълта за среща с нея.

8 Позволено според ислямските закони.
9 Забранено според ислямските закони.
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Нефи , XVII век [Аkkuş 1993: 321]

Много често поетът се възмущава от рязката промяна в поведението на любимата:

Не е правилно да се променя настроението й през час
Плаши ме това, че е самонадеяна.

Шейх Галиб, XVIII век [Кalkışım 1994: 371]

През XVI век диванските поети, паралелно с реалния живот, все по-често пишат за
пясъчния часовник.  При описанията за търпение окото се сравнява с пясъчен часовник:

Сякаш виждам праха от краката ти в моите очи.
То е прах, а очите ми шише за (пясъчен) часовник.

* * *
Тялото ми е като шише, пълно с пясък.
Времето ми минава с години, месеци и дни.

Мухиби, XVI век [Аk 1987: 545]

За поета Емири туптенето на очакващото любимата сърце е като тиктакането на 
часовника:

Мина доста време, откакто не съм те виждал.
Сърцето ми тиктака, подобно на часовник.

Мурад Емри, XVI век [Gülpınarlı 1985: 1246]

За щастлив се смята този, който е улучил подходящо време, благоприятния
момент (ешреф саати или саати мунтар), за да свърши определена работа. [Pakalın,
1983:73] Дните на важни събития в Османската държава като войни и дни за вземане на 
важни решения се определяли от главният астролог, съобразно позицията на звездите. 
[Tavukcu, 2000:222] В месневито Вамък и Азра, поетът Лами обвързва съдбата на 
героите с движението на звездите. Бащата на Вамък, Таймус Хан  заповядва на 
астролозите да изчислят най-подходящия ден за сватба [Akpınar 2002: 34]. В касиде, 
посветено на султан Мурат, Шейхюлислам Яхя пише за благоприятното време за 
военен поход:

Уточнен е всъщност свещеният час.
Времето за поход е определено за Невруз.10

Шейхюлислям Яхя, XVI век [Кalkışım 1994: 24]

Понятието "време" винаги се свързва с историята на човечеството. Хората
смятат, че трябва да организират живота си. Диванската поезия отваря нови хоризонти 
пред поетите и дава възможност за развиване на въображението. Понятието "време"
навлиза в света на поетите като символ на мъка, страдание и много често се свързва с 
безкрайното чакане на любимата. Те пречупват реалния свят през своето въображение 
и така засилват връзката му с времето. Поетите дават воля на своето въображение, 

10 Невруз/ Навруз (перс. نوروز — букв.„нов ден”. В поемата “Шахнаме” началото на неговото празнуване 
се свързва с началото на царуване на шаха Джамшид. Самият празник често се нарича от 
последователите на Заратустра „Джамшиди Навруз”.  

създавайки образи, почти осезаеми в случаите, когато се вдъхновяват от 
непосредствени жизнени впечатления. 
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THERE IS TIME FOR EVERYTHING 
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Abstract: In the Bulgarian folk tradition time refers to the specifics of different temporal spaces as a 
mythological & ritual, as well as workaday & existential value. Folk songs of one space of time remember what 
has happened during the previous one and prepare for the upcoming during the next one. According to the 
archaic division clock-round includes two spaces – „day“ and „night“, sometimes being signified with the 
generalized term “day”. Respectively, within the borders of the one-year cycle time is organized in two 
functionally significant seasons – winter and summer. Each space of time is characterized by certain activities 
and specifics. Man should only follow the enacted and be careful – what he thinks and does to be in the 
normatively defined time. Not to break the confines of the canon.

Key words: space of time, day, night, winter, summer.

Проблемът за това мистериозно явление – времето, всякога е вълнувал 
човешкото въображение. Абстрактно в същността си, безплътно, неосезаемо и 
неуловимо, то е като живо. И на него е подвластен светът.

В традиционната представа на българите времето се свързва със спецификата на 
различните времеви отрязъци като миторитуална, но и всекидневно-битийна стойност.

По най-архаичното деление денонощието (24 чàса) включва два отрязъка – „ден“
и „нощ“, които понякога се означават с обобщеното понятие „ден“ [Геров 1, 1975: 284-
285]. Това в митологичен план се обяснява с връзката на деня със светлината, здравето, 
с жизнеутвърждаващото мъжко начало, с реда и културата. Докато нощта символизира 
деструктивното, хаоса, смъртта и всички злини. Дните от своя страна се делят на:
добри, или още: благи, честити, бели (такива са понеделник и неделя; на места – сряда 
или четвъртък; също и събота, макар тя да е посветена на мъртвите), и лоши, черни, 
злочести, тегловни (вторник и петък; на места – сряда или четвъртък, наричан още 
„четвъртък-несвъртък“).

От гледище на календарната обредност опасни, лоши са дните в първата 
седмица след Сирни заговезни, т.е. първата седмица от Великия пост, наричана 
Тодорова или Тудурска неделя. Названията на дните в този период са особени: Чист, но 
и Къси, Пъси или Песи (т.е. кучешки) понеделник, Кукеровден; Лош, Чърн (черен), Сух, 
Глух, Усовски вторник – най-лошият от всички вторници през годината; Луда, 
Тримирна, Преговяла, Крива сряда; Въртоглав четвъртък (или Въртолома); Шамотен 
петък (един от дванадесетте най-лоши петъка през годината); а в събота е Тодоровден. 
Тези дни са опасни за здравето на хората, за приплода и реколтата, поради което с 
предохранителна цел са установени множество забрани и обредни действия, спазвани 
главно от жените. В народните представи Тодоровата неделя се смята за „сестра“ на 
Русалската неделя (дните от Възнесение Господне до и около Петдесетница и Св. Дух, 
като най-страшна е Черната или Лудата русалска сряда). За тяхна трета „сестра“ се 
мисли Мръсната неделя (от Коледа до Йордановден) или Празната неделя след 
Великден, или пък Средпостната неделя.

С вяра в доброто и с цел неутрализиране на всяко зло, при среща на хората 
, се изрича поздрав/благослов: „Добър ти (ви) ден“, на което се отговаря: „Дал Бог 

добро“, „Господ ти добър“. Ако се срещнат , поздравът е: „Добър вечер“, 

като тук, ако поздравяващият не е семеен, му отговарят: „Да те годим (оженим) утре 
вечер“, или: „Добър вечер, баби, и вам вътре булки“. А с оглед на благосъстоянието на 
човека и дома му, поздравяват: „На парите – добро утро, на парите – добър вечер!“ 
Според народната вяра: „Добрият ден от сутринта си личи“, но и: „Кой знае ден и нощ 
какво носи“ [Геров 1, 1975: 121, 284-285].

По-нататък в дните се разграничават добри и лоши часове. Вярва се, че което е 
замислено или пожелано в добър час, се сбъдва и носи радост; ако се случи в лош час, 
пропада или върви на „клетиня“ [Маринов 1994: 257-261]. Часът, или сахатът, според 
второто значение на понятието, дадено от Найден Геров в „Речник на блъгарский язик с 
тлъкувание речити на блъгарский и на руски“ (1895 – 1904), е „една двадесет и 
четвърта част от денонощието, която има шестдесет минути“ („Мина са вече един 
сахат време оттогава“) [Геров 5, 1978: 121]. Или, по народната мъдрост: „Кат’та 
догневей нещо да са разсърдиш, доде не минат двайсет и четири саатя, да не направиш 
нищо зло“ [Атанасов 1986: 103]. Същевременно, по третото значение, посочено от 
Найден Геров, понятието „сахат“ е „мястото, пътят, който може да се измине за 
един сахат време“ („От село до града има два сахата път“), или по образци на 
паремийния жанр: „Какъвто ти атът, такъв ти и сахатът“; „Спроти атът – и сахатът“ 
[Геров 5, 1978: 121]. Тоест докъм края на XIX век времето е субективна величина, 
чието отчитане зависи от различни фактори.

1. Денят
Денят за архаичния човек обхваща „времето, откакто съмне, и докато мръкне; 

откак изгрее Слънцето, докато зайде. От заран до вечер“ [Геров 1, 1975: 284]. Денят 
започва „рано“ (оттук: етимологичната фигура „рано рани“), „отзарана“. Този отрязък 
се нарича зорнодоба или зорна доба (узори, призори, забела) – това е времето, преди да 
се разсъмне. Времето, когато се появяват жълти и червени облаци на изток в зори 
[Геров 2, 1976: 163-164]. Това са от 20-30 до 40-50 минути преди слънчевия изгрев (т.е. 
през лятото – от 3,40-3,50 до 4-4,10 часà, като се следи астрономическото, а не 
съвременното „лятно“ часово време; през зимата – от 6,40-6,50 до 7-7,10 часà). 
Времето се определя като „преди петли, та в зори“. И макар че „и без петел съмнува“, а 
„дето пеят много петли, там скоро ся не съмнува“, началото на деня традиционно се 
определя от кукуригането на петлите – то е петляно или петлево време. Петлите пеят 
на три пъти (първи петли – около 4 часà; втори петли – около 4,30 часà; трети петли 
– около 5 часà), след което зачестяват. Когато пропеят петлите, нощните зли духове се 
прибират и до другата нощ не ходят. Затова от Игнажден (20 декември) до Водици (5 
януари), и особено през Мръсните дни, преди първи петли не се излиза от къщи [Геров 
1, 1975: 284; Геров 4, 1977: 409-410]. Различни народнопесенни мотиви фиксират 
момента на зазоряване: „Стани, мумице, погледай, / скору ли ми са соявнува“ [СбНУ, 
1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50], заръчва юнакът на либето си в родопска песен. 
Появяват се и символите на утрото: „Петлите пеят, либе, нах сомнуване, /.../ котлите 
дрънкат, либе, по кладенците“ [БНПП, 5, 1982: 50].

Денят е ценност и не бива да се пилее, а денгубието се порицава [Геров 1, 1975: 
283; Геров 6, 1978: 89]. Това е норма, кодирана в ритуалните практики. На Гергьовден 
се къпят рано сутрин в течаща вода, търкалят се в росните треви, а ако вали дъжд –
мият очите си с падащата вода, която е лековита [Маринов 1994: 620]. На Видовден (15 
юни) трябва да видят Слънцето – като изгрее, как се връща назад, към зимата [БТК 
2002: 39]. На Еньовден (24 юни), когато „Слънцето играе или трепти“, хората се 
изкачват по високи хълмове, за да посрещнат неговия изгрев [БМ 1994: 114]. Хубаво е 
човек да види изгрева, за да е здрав и весел през годината... Така е по празниците, но и 
в делничен ден. А на тези, които проспиват утрото, не се гледа с добро око: „Заран 
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като тук, ако поздравяващият не е семеен, му отговарят: „Да те годим (оженим) утре 
вечер“, или: „Добър вечер, баби, и вам вътре булки“. А с оглед на благосъстоянието на 
човека и дома му, поздравяват: „На парите – добро утро, на парите – добър вечер!“ 
Според народната вяра: „Добрият ден от сутринта си личи“, но и: „Кой знае ден и нощ 
какво носи“ [Геров 1, 1975: 121, 284-285].

По-нататък в дните се разграничават добри и лоши часове. Вярва се, че което е 
замислено или пожелано в добър час, се сбъдва и носи радост; ако се случи в лош час, 
пропада или върви на „клетиня“ [Маринов 1994: 257-261]. Часът, или сахатът, според 
второто значение на понятието, дадено от Найден Геров в „Речник на блъгарский язик с 
тлъкувание речити на блъгарский и на руски“ (1895 – 1904), е „една двадесет и 
четвърта част от денонощието, която има шестдесет минути“ („Мина са вече един 
сахат време оттогава“) [Геров 5, 1978: 121]. Или, по народната мъдрост: „Кат’та 
догневей нещо да са разсърдиш, доде не минат двайсет и четири саатя, да не направиш 
нищо зло“ [Атанасов 1986: 103]. Същевременно, по третото значение, посочено от 
Найден Геров, понятието „сахат“ е „мястото, пътят, който може да се измине за 
един сахат време“ („От село до града има два сахата път“), или по образци на 
паремийния жанр: „Какъвто ти атът, такъв ти и сахатът“; „Спроти атът – и сахатът“ 
[Геров 5, 1978: 121]. Тоест докъм края на XIX век времето е субективна величина, 
чието отчитане зависи от различни фактори.

1. Денят
Денят за архаичния човек обхваща „времето, откакто съмне, и докато мръкне; 

откак изгрее Слънцето, докато зайде. От заран до вечер“ [Геров 1, 1975: 284]. Денят 
започва „рано“ (оттук: етимологичната фигура „рано рани“), „отзарана“. Този отрязък 
се нарича зорнодоба или зорна доба (узори, призори, забела) – това е времето, преди да 
се разсъмне. Времето, когато се появяват жълти и червени облаци на изток в зори 
[Геров 2, 1976: 163-164]. Това са от 20-30 до 40-50 минути преди слънчевия изгрев (т.е. 
през лятото – от 3,40-3,50 до 4-4,10 часà, като се следи астрономическото, а не 
съвременното „лятно“ часово време; през зимата – от 6,40-6,50 до 7-7,10 часà). 
Времето се определя като „преди петли, та в зори“. И макар че „и без петел съмнува“, а 
„дето пеят много петли, там скоро ся не съмнува“, началото на деня традиционно се 
определя от кукуригането на петлите – то е петляно или петлево време. Петлите пеят 
на три пъти (първи петли – около 4 часà; втори петли – около 4,30 часà; трети петли 
– около 5 часà), след което зачестяват. Когато пропеят петлите, нощните зли духове се 
прибират и до другата нощ не ходят. Затова от Игнажден (20 декември) до Водици (5 
януари), и особено през Мръсните дни, преди първи петли не се излиза от къщи [Геров 
1, 1975: 284; Геров 4, 1977: 409-410]. Различни народнопесенни мотиви фиксират 
момента на зазоряване: „Стани, мумице, погледай, / скору ли ми са соявнува“ [СбНУ, 
1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50], заръчва юнакът на либето си в родопска песен. 
Появяват се и символите на утрото: „Петлите пеят, либе, нах сомнуване, /.../ котлите 
дрънкат, либе, по кладенците“ [БНПП, 5, 1982: 50].

Денят е ценност и не бива да се пилее, а денгубието се порицава [Геров 1, 1975: 
283; Геров 6, 1978: 89]. Това е норма, кодирана в ритуалните практики. На Гергьовден 
се къпят рано сутрин в течаща вода, търкалят се в росните треви, а ако вали дъжд –
мият очите си с падащата вода, която е лековита [Маринов 1994: 620]. На Видовден (15 
юни) трябва да видят Слънцето – като изгрее, как се връща назад, към зимата [БТК 
2002: 39]. На Еньовден (24 юни), когато „Слънцето играе или трепти“, хората се 
изкачват по високи хълмове, за да посрещнат неговия изгрев [БМ 1994: 114]. Хубаво е 
човек да види изгрева, за да е здрав и весел през годината... Така е по празниците, но и 
в делничен ден. А на тези, които проспиват утрото, не се гледа с добро око: „Заран 
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господар – вечер говедар“; „Който се заран смее, вечер плаче“ [Геров 1, 1975: 121; 
Геров 4, 1977: 37-38].

И макар да има желание за продължаване на нощта посредством отрицание на 
очевидното: „Поспи, посиди, уначе, / ощеа е ноаш пулуноаш: / поарви са пеатли не 
пеали, / не пеали, не пуфторили“ [СбНУ, 1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50], или: „Тия са 
петли, либе, петли лъжовни, /.../ постой, почакай, либе, рано е!“ [БНПП, 5, 1982: 50] –
реалността налага своите изисквания. Юнакът „мумица ни слушеа, / рипна самичеак“, 
за да разбере, „чи са бе беалу соавналу“ [СбНУ, 1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50].

При мотива „заспало е челебийче“, макар да ѝ е „мило да го буди“, младата 
невеста е настойчива: „Стани, стани, челебийче, / зора се е зазорила“ [БНПП, 5, 1982: 
52]. В други случаи свекървата е, която разбужда снахата, като в нетърпението си стига 
до проклятие: „Петранке, снахо Петранке, / ставай, Петранке, да видиш, / комшийски 
снахи станали / и прясна вода донесли, / пък ти, Петранке, още спиш! / Още спиш – не 
наспа ли се?!“ (Изпяла: Керанка Стефанова Тунчева, родена през 1933 г. в с. Стефан 
Караджа, Варненско; живее в София; личен запис). Или свекърът „буди булката / 
сутрина рано да става“ – и ако това е утвърдено правило, то абсурдно, непростимо е 
заради събуждането ѝ синът да тръгне да съди баща си [БНТ, 7, 1962: 292-293]. 
Народното творчество съдържа примери и за това, как майката разбужда дъщеря си –
според жътварска песен: „Мама Цона рано буди, / рано буди, леко вика: / – Стани, 
Цоне, стани, мама…“ [БНТ, 13, 1965; LiterNet, 21.02.2007 
<http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/1.htm>].

Преди всичко майката „леко вика“ и не кълне дъщеря си – защото народът вярва, 
че клетвата се сбъдва и последиците от нея са страшни. Затова и в повестта на Любен 
Каравелов „Българи от старо време“ Цона хаджи Генчовица моли дядо Либен и баба 
Либеница да не кълнат Велика (Лила) – ако трябва, да я побийват, но да не я кълнат. И 
после, майката не поставя пред дъщеря си задачи от всекидневно-домакинската работа. 
По отношение на дъщеря ѝ по-важна е подготовката на нейните дарове и ориентацията 
към момента, когато ще я изберат за невеста. За разлика от дъщерята, на която през 
краткото моминство се разрешава волността да поспи „дорде си Слънце огрее“, то за 
омъжената жена денят започва в „темни ми зори“.

До слънчевия изгрев невестата е „бела пита“ омесила, „мурга крава“ издоила, 
„широки двори помела“, „студена вода“ донесла [БНТ, 7, 1962: 390]. Обединявайки 
двата промеждутъка – от първи петли до изгрев Слънце и после до „малък обяд“, 
според варианти на изпълнявания на нива (на жътва и на оран) песенен мотив 
„впрегнал жена си“, невестата е ходила „на воденица“ и „съмляла шиник пшеница“, 
„донесла“ я вкъщи и омесила, „опекла тънка погача“ и е „варила тлъста павуна“, за да 
занесе храна на своя съпруг-орач, като междувременно е успяла да изпере и простре 
„тънко платно“ и да сложи „ленени ризи в коритото“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223-224, № 
864]. В някои варианти времето до отнасяне на обяда е опасно дълго, граничещо с 
окъсняването – „Слънцето ойде пладнина“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 222-223, № 862]. 
Непростимо е невестата съвсем да „забрави“ за отиването на нивата и да се „усети“ чак 
„по право пладне“ – понеже, докато приготви и стигне там, другите орачи вече са 
„обядували и пладнували“, само нейният „млад орач“ нито е обядвал, нито е пладнувал 
[СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223, № 863].

Изведените дейности, маркиращи времето от първи петли до около пладне, са 
част от изпитанията по женската инициация. Усвоявани преди брака, те са необходими 
за себедоказването на невестата в дома на съпруга ѝ, по време на началния брачен 
период, който продължава до раждането на първото чедо. Но в народнопесенния мотив 
„впрегнал жена си“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994], макар невестата да е майка и кърмачка, 

отношението към нея от страна на свекърва, девери, етърви е „омразно“. Такова е то и 
от съпруга ѝ, който я впряга в жеглите, вместо „чавгар биволи“, и оре с нея „от малък 
обяд до силна пладня“, а после – „от силна пладня до икиндия“ – впряга майка ѝ 
[СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223-224, № 864]. За съвременния човек това е потресаващо... Така 
изглежда да е и съгласно песенния сюжет, явно късна рефлексия от по-стари представи.

На митопоетическо и ритуално равнище нещата се мислят другояче. 
Показателно е: мотивът е разпространен повсеместно по българската територия. 
Съответстващи ритуални практики има в сватбения празничен комплекс. При тръгване 
на сватбеното шествие от дома на невестата, младоженецът я удря по гърба – за „да му 
се бои в бъдеще“. А при посрещането в дома на съпруга, той или свекървата запрягат
невестата и я повеждат на известно разстояние. В някои райони впрягат и двамата
младоженци [Иванова 1984: 112, 119] – да се водят заедно по установения ред. В този 
смисъл, впрягайки жена си и майка ѝ, персонажът от песенния мотив връща спомена за 
сватбата, а родилата си вече съпруга по мистичен път поставя в ситуация на 
новобрачна. Така той препотвърждава позицията ѝ в дома и семейството си.

В рамките на „толък ден весден“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223-224, № 864] се 
диференцират няколко отрязъка, обвързани с движението на Слънцето, което е 
антропоморфично представено, обикновено като конник (срв. мотива от коледните 
песни „надбързване на юнак и Слънце“ – СбНУ, 60, ч. 1, 1993: 62-65, № 18-21). Образът 
се пренася и върху изгрева, с който приключва първият отрязък: „дену ми конче 
сеадлае, / чи ми е Слоанце угреалу“ [СбНУ, 1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50]. 

Започва втората част на деня – от слънчевия изгрев (през лятото – от 4,30-
4,45 часà до 5 часà; през зимата – около 7,30 часà) до „малък обяд“ (около 10,30 часà). 
„Малък обяд“ е време за „закусване; нещо малко по-рано от обед; закуска“ [Геров, 3, 
1977: 321]. Определя се и като „малко пладне“ – по-рано от пладне. Това са 
предобедните часове, в които се работи най-активно и динамично. Времето е 
относително кратко и трябва да се бърза: „Богатина до пладнина, личбина до вечнина“, 
казва народът. Утвърждават се сръчността, работливостта, но и доброто познаване на 
времето. Правилното разпознаване на времевите отрязъци е необходимост и донякъде 
предопределя благосъстоянието на човека: „Който лежи, пладва, зиме гладува“ [Геров 
4, 1977: 37-38]. И въобще: „Който лъже и обядва, дума право и не вечеря“ [Геров 1, 
1975: 121; Геров 3, 1977: 321].

Третият отрязък – „от малък обяд до силна пладня“ (от 10,30 часà докъм 14 
часà), включва часовете на най-яркото слънцегреене. Слънцето достига най-високата си 
точка, до която се издига в небето. Времето на неговия зенит. Усилно работно време е 
за жътварите. В този отрязък се разпознават два момента. Единият – пладне, пладня, 
пладнина (около 12 часà), е средата на деня, когато е време за „ручек“, да се „яде по 
обяд“: това е „голям обяд“ и хората се хранят с ястие, гозба, хляб. А вторият момент е 
„право пладне“, или „силна пладня“, „голяма пладня“ (около 14 часà), когато е по-
късно от пладне („Стана голямо пладне“; „Слънцето отива на голямо пладне“) [Геров 3, 
1977: 321; Геров 4, 1977: 37-38].

Поради спецификата на земеделския труд, жътварските песни, изпълнявани след 
пладне, акцентират върху тази част от деня. В мотив „заръки на Слънчова майка“ 
условието към Слънцето е: „до пладне леко да вървиш, / от пладне с кон да препускаш“ 
[БНТ, 13, 1965: 80]. Милостта на Слънчова майка е към всички, които „изгоряха“ и в 
своята безпомощност „кълнат“ Слънцето [БНТ, 7, 1962: 80, 305; БНТ, 13, 1965: 80, 81]. 

Въздействието на Слънцето, отразено в жътварските песни, има свой корелат 
при коледните – в мотива „надгряване на мома и Слънце“ [БНТ, 4, 1961: 98-100; СбНУ, 
60, ч. 1, 1993: 60-62, № 14-17]. В коледните песни обаче агресивно-изгарящото „греене“
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отношението към нея от страна на свекърва, девери, етърви е „омразно“. Такова е то и 
от съпруга ѝ, който я впряга в жеглите, вместо „чавгар биволи“, и оре с нея „от малък 
обяд до силна пладня“, а после – „от силна пладня до икиндия“ – впряга майка ѝ 
[СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223-224, № 864]. За съвременния човек това е потресаващо... Така 
изглежда да е и съгласно песенния сюжет, явно късна рефлексия от по-стари представи.

На митопоетическо и ритуално равнище нещата се мислят другояче. 
Показателно е: мотивът е разпространен повсеместно по българската територия. 
Съответстващи ритуални практики има в сватбения празничен комплекс. При тръгване 
на сватбеното шествие от дома на невестата, младоженецът я удря по гърба – за „да му 
се бои в бъдеще“. А при посрещането в дома на съпруга, той или свекървата запрягат
невестата и я повеждат на известно разстояние. В някои райони впрягат и двамата
младоженци [Иванова 1984: 112, 119] – да се водят заедно по установения ред. В този 
смисъл, впрягайки жена си и майка ѝ, персонажът от песенния мотив връща спомена за 
сватбата, а родилата си вече съпруга по мистичен път поставя в ситуация на 
новобрачна. Така той препотвърждава позицията ѝ в дома и семейството си.

В рамките на „толък ден весден“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 223-224, № 864] се 
диференцират няколко отрязъка, обвързани с движението на Слънцето, което е 
антропоморфично представено, обикновено като конник (срв. мотива от коледните 
песни „надбързване на юнак и Слънце“ – СбНУ, 60, ч. 1, 1993: 62-65, № 18-21). Образът 
се пренася и върху изгрева, с който приключва първият отрязък: „дену ми конче 
сеадлае, / чи ми е Слоанце угреалу“ [СбНУ, 1, 1889: 34; БНПП, 5, 1982: 50]. 

Започва втората част на деня – от слънчевия изгрев (през лятото – от 4,30-
4,45 часà до 5 часà; през зимата – около 7,30 часà) до „малък обяд“ (около 10,30 часà). 
„Малък обяд“ е време за „закусване; нещо малко по-рано от обед; закуска“ [Геров, 3, 
1977: 321]. Определя се и като „малко пладне“ – по-рано от пладне. Това са 
предобедните часове, в които се работи най-активно и динамично. Времето е 
относително кратко и трябва да се бърза: „Богатина до пладнина, личбина до вечнина“, 
казва народът. Утвърждават се сръчността, работливостта, но и доброто познаване на 
времето. Правилното разпознаване на времевите отрязъци е необходимост и донякъде 
предопределя благосъстоянието на човека: „Който лежи, пладва, зиме гладува“ [Геров 
4, 1977: 37-38]. И въобще: „Който лъже и обядва, дума право и не вечеря“ [Геров 1, 
1975: 121; Геров 3, 1977: 321].

Третият отрязък – „от малък обяд до силна пладня“ (от 10,30 часà докъм 14 
часà), включва часовете на най-яркото слънцегреене. Слънцето достига най-високата си 
точка, до която се издига в небето. Времето на неговия зенит. Усилно работно време е 
за жътварите. В този отрязък се разпознават два момента. Единият – пладне, пладня, 
пладнина (около 12 часà), е средата на деня, когато е време за „ручек“, да се „яде по 
обяд“: това е „голям обяд“ и хората се хранят с ястие, гозба, хляб. А вторият момент е 
„право пладне“, или „силна пладня“, „голяма пладня“ (около 14 часà), когато е по-
късно от пладне („Стана голямо пладне“; „Слънцето отива на голямо пладне“) [Геров 3, 
1977: 321; Геров 4, 1977: 37-38].

Поради спецификата на земеделския труд, жътварските песни, изпълнявани след 
пладне, акцентират върху тази част от деня. В мотив „заръки на Слънчова майка“ 
условието към Слънцето е: „до пладне леко да вървиш, / от пладне с кон да препускаш“ 
[БНТ, 13, 1965: 80]. Милостта на Слънчова майка е към всички, които „изгоряха“ и в 
своята безпомощност „кълнат“ Слънцето [БНТ, 7, 1962: 80, 305; БНТ, 13, 1965: 80, 81]. 

Въздействието на Слънцето, отразено в жътварските песни, има свой корелат 
при коледните – в мотива „надгряване на мома и Слънце“ [БНТ, 4, 1961: 98-100; СбНУ, 
60, ч. 1, 1993: 60-62, № 14-17]. В коледните песни обаче агресивно-изгарящото „греене“
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е на девицата – бидейки в позиция на новобрачна и все още „неусвоена“ на 
миторитуално равнище, тя е по-силна от своя митичен жених, поради което появата ѝ е 
заплаха за Космоса. И дори ако изгарящо е Слънцето, то грехът отново е на момата –
заради нея, защото се надгряват, то „рог пудаде, не путръгна, / засенна са ден година“ 
[Стефанов 1987: № 23; срв. СбНУ, 47, 1956: 164-165]. Идеята за спрялото поради 
момината хубост Слънце е частично маркирана и в изпълнявания на Гергьовден, на 
моабет и седянка мотив „Слънчева женитба“, където Слънцето: „три дни /.../ трептяло, 
не заходяло“ [СбНУ, 60, ч. 1, 1993: 49, № 1]. 

Според жътварските песни, изпълнявани на пладне, опасно е не само Слънцето. 
Деструктивното начало има и друго измерение: „Право се пладне изправи, / тъмен се 
облак зададе, / до два го орла водяха, / два орла, черни гарвани“ [БНТ, 13, 1965: 75]. 
Орли кръстачи водят погубващия за земеделския труд градоносен облак. Орли водят и 
ветровете, и вихрушките. И понеже „чорбаджи Стуян мандраджи“ е похитил орлово 
гнездо, изрязал е ноктите на орлетата, за да украси с тях гайдата си, връхлитащата го 
напаст е наказание за сторения грях: „да знае Стуян, да помни...“

Редом с космическия порядък, жътварските песни осмислят и проблематиката на 
социалната структура. Заръката на Слънчова майка е заради младите – да има общение 
помежду им. Понеже с края на стопанската работа, след прибиране на реколтата, идва 
времето за сватбите (между късната есен и четирите седмици преди Коледа, а после 
между Богоявление и Заговезни [Иванова 1984: 42-43; Кюизение 2002: 177]). Песните 
от единия времеви цикъл и идещото в следващия. Мислят за 
предстоящото в следващия сезон (зимата), но и в конкретния (летен) ден. Защото в 
границите на едногодишния цикъл славянската епическа памет организира времето в 
два функционално значими сезона – зимен и летен. Маркери за смяната им са 
празниците на св. Димитър (26 октомври) и св. Георги (6 май): първият води зимата, а 
вторият – лятото. 

Мислейки за предстоящото, жътварските песни фиксират четвъртия отрязък: „от 
силна пладня до икиндия“. „Икиндия“ означава: „частта от деня тъкмо на 
половината на времето от пладне до заход Слънце“ [Геров 2, 1976: 325], т.е. около 16-
16,30 часà, когато жътварките икиндуват (ядат икиндия): „Сите моми икиндия чинат, / 
мома Мара ракойки превръща“ [Геров 6, 1978: 149], се пее в народна песен.

Малко по-късно е слънчевият залез (през лятото – от 19,30-19,45 часà до 20 
часà; през зимата – 16,30-17 часà). В песните с мотив „клетви на мома и момък“, 
изпълнявани, „като се заикинди“, когато „Слънцето трепти, залязва, / Никола конче 
тъкмеше“, оседлава го и тръгва на път, а Милкана „бяла къделя предеше“ [СбНУ, 60, ч. 
2, 1994: 51-52, № 638]. Пътуването най-често е „за булче“ на младия човек. А преденето 
е една от основните дейности, легитимиращи момата като готова за встъпване в брак; 
необходим елемент в сватбената обредност. Двамата персонажи – конникът и 
предачката, чрез функциите на дейностите си, допълват и уплътняват смисъла на 
изпълняваните в по-ранната част на деня песни със заръката на Слънчова майка. 
Проклятията за тежка болест и смърт, които те взаимно си разменят, кодират идеята за 
предстоящото им мистично „умиране“ като неженени, за да се „родят“ отново, като 
семейни.

2. Нощта
Със слънчевия залез в архаичното мислене започва нощта. Тя също има своите 

дялове.
Първият отрязък се определя като надвечер (обхваща 50 минути след залез, т.е. 

през лятото – от 20,20-20,35 до 20,50 часà; през зимата – 17,20-17,50 часà): „Времето 
след пладне, когато приближава да стане вечер; къде вечер; подвечер; привечер“; 

„отвечер“, „кога земе да мръква, да става вечер“ [Геров 3, 1977: 142; Геров 4, 1977: 
265]. В мотива от коледните песни „застояли се мома и момък на извора/кладенчето“ 
това привечерно време е дефинирано така: „дорде Слънце зайде и поиде, / месечинка 
зора дала“ [Стефанов 1987: Ведрина, Добричко]. Или: „Слънце беше на зайода, / месец 
беше на изгрево“ [БНТ, 13, 1985: 184]. Време за срещи и разговорки. По 
продължителност то е относително: младите „малко“ са „си постояле“, „много“ са „си 
продумале“. И по принципа на времевата протяжност в народнопесенната поетика: 
„пътечка им тревясала, / кладенчето гъбясало, / кобилица лист пуснала“ [Стефанов 
1987]. А щом: „Слънцето й на захудяне, / хорото й на разтуряне“ [БНТ, 6, 1962: 70]. 
Време е за прибиране у дома.

Привечерното време е подходящо за сватосване (макар че то може да стане и 
през деня). Вечер преди мръкване или сутрин се ходи на годеж [Иванова 1984: 29, 33]. 
В такова време се обявяват предбрачните облози. Прието е момите да ходят „заран, 
вечер на вода“, както пък семейните жени са „вечер на чересло, сутрен на повясмо“ 
[Геров 1, 1975: 121], т.е. вечер чукат сол, сутрин са с къделята и мотовилката.

Идва вечерта, вечерина, вечерно време, „кога ся здрачава“ (до час и 15-20
минути след залеза, т.е. през лятото – между 20,45-21 часà и 21,15 часà; през зимата 
– около 17,45-18,15 часà). Определя се от Вечерница (планетата Венера), „звездата, 
която изгрява на запад, щом залезе Слънцето, и свети повече от другите звезди“ [Геров 
1, 1975: 121]. Време е за вечерно хранене, за вечеря (умалителни: „вечеричка“, 
„вечерица“), като: „Мала вечеричка – длъга живеячка“; „Кратка вечеря – дълъг живот“. 
Вечерното хранене е вид награда: за положения през деня труд, за стопанските умения 
и грижата по домакинството („Спроти вера – и вечеря“). Обратно, наказание е за 
безотговорността: „Ни мъжева грижа, ни добра вечеря“; „Вечеря, кога намери“; 
„Домашна вечеря най-лесно се прятуря (събаря)“. Като „вечерни“ се определят 
четирите вечери: срещу Никулден (6 декември) и Коледа (25 декември, т.е. на Бъдни 
вечер), срещу Сурва (Нова година – 1 януари) и Богоявление (6 януари). Вечерта обаче 
не е подходящо време за стопанска работа: „Мръзеливити по вечеря ся разработват“ 
[Геров 1, 1975: 121].

Следва времето на „голяма вечеря“ (през лятото – след 21-21,15 часà; през 
зимата – след 18,15-18,30 часà, и докъм 23 часà) – „вечер, кога се стъмни хубаво, и 
няколко по-късно“. Време за седенки, един от синонимите на които е понятието 
„вечерка“: „кога се съберат вечер някои нейде да работят, да седенкват“. И за това 
време има определени дейности („Вечерната работа за утре не оставяй“), свързани най-
вече с бита [Геров 1, 1975: 120-121]. Отрязъкът се определя още като „от вечери до 
полунощ“ [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 225, № 867]. 

И накрая, времето след 23-24 часà – „от полунощ до първи петли“ [СбНУ, 60, 
ч. 2, 1994: 225, № 867], е време, в което властват опасните за човека същества и 
хтоничните сили. Нарича се „тайна вечеря“ – „нощта много късно; среднощ, кога се 
вече нищо не чуе; глуха доба; потайно време“. В такова време: „Снощи по тайна вечеря 
/ триста са пушки пукнали, / пятстотин момци паднали...“ [Геров 1, 1975: 121]. 
Разбойници „сва ноч“ хайдутуват и прибират „крадено иманье“ [БНТ, 7, 1962: 388]. 
Пияница убива жена си, наклеветена от свекървата [СбНУ, 60, ч. 2, 1994: 225, № 867]. 
Магьосници развихрят свръхестествените си способности – от любовни магии в полза 
на своите дъщери [БНТ, 13, 1965: 146], през кражба на чуждото богатство, та до 
всякакви други вреди. Нарушават се дадени обещания и поети отговорности – като 
уговорката на трите реки, „три драги сестри“: Арда, Марица и Тунджа, която най-
малката (Тунджа) пренебрегва [Каравелов, 6, 1985: 437-439; БНТ, 7, 1962: 277-278]… 
Изобщо последиците от случващото се в потайното време са трагични.
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малката (Тунджа) пренебрегва [Каравелов, 6, 1985: 437-439; БНТ, 7, 1962: 277-278]… 
Изобщо последиците от случващото се в потайното време са трагични.



13� Ваня Колева

Само коледарите, като идещи от отвъдното, със своите песни могат да 
неутрализират различните злини – затова коледарското шествие е в нощните часове. 
Установено от традицията – от полунощ до изгрев Слънце на Коледа, това време е 
посочено в песните: „Окъсняхме, осъмнахме“ и „мома мина през пътя ни“ – че отива за 
вода „на студен извор“ [Стефанов 1987: № 1 – с. Телериг, Балчишко]. Допустимо е да 
се окъснее и при организираните зиме и лете седенки. Според седенкарска песен от с. 
Обручище, Старозагорско: „Петлите пяха, съмна се, / разпръскайте се, седенки“ [БНТ, 
13, 1965: 146]. Цикълът на денонощието се затваря. Започва новият ден. И както се 
казва: „Нов ден – нов късмет“ [Геров 1, 1975: 285].

Диференцирано на отрязъци: по часове, дни, месеци, сезони, времето в рамките 
на годината е симетрично съотносимо. Събитията и ситуациите в малките отрязъци се 
съизмерват и са взаимно обусловени с тези в по-големите, като всичко се помни и 
повтаря – на следващия ден или следващата година. За да е жива и плътна социалната, 
но и космическата структура.

Такъв е канонът, установен в магическото „първо време“ и предаван 
последователно през вековете – докато е живо фолклорното по тип съзнание. Според 
канона, за всичко си има време – традицията е осмислила и предвидила това. За 
отделния човек не остава друго, освен да следва постановеното и да внимава – онова, 
което мисли и върши, да бъде в добрите часове, в нормативно определеното време. Да 
не нарушава канона човекът и да помни: „Вино се пие, / доде е благо; / цвете се носи, / 
доде е росно; / либе се либи, / доде е младо...“ [СбНУ, 5, 1891: 32, № 6; БНПП, 5, 1982: 
48). 
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Abstract: The text deals with the dualism of the two cultural religious confessions: orthodox 
Christianity and heterodox Islam through the lens of love and marriage. What it also discusses is the game with 
its meanings ’forbidden – allowed’, ‘exception – rule’ in relation to the possible incest introduced by using the 
actualization of the folklore plot of the marriage between the Sun and the Moon. The observations in the text are 
with a view to Leontiev’s concept of Russian Turanian culture. The name of the protagonist which is the same as 
the name of the poet, Hafiz, allows for the interpretation of love between Hrizo and Hafuz in the spirit of Islam 
mystic poetry. 

Key words: orthodox Christianity - heterodox Islam;  Sun - Moon;  marriage; incest

Повесть “Хризо” (1868) входит в состав большого цикла русского писателя и 
дипломата на Балканах Константина Леонтьева “Из жизни христиан в Турции”. 
Заголовок цикла содержит намек на дуализм двух религиозных и культурных начал: 
христианства и ислама. При этом это - как дуализм противоборства и вражды, так и 
дуализм равноценности и взаимодополняемости в диалоге культур.

Подзаголовок к тексту “Хризо” – “повесть из критской жизни”, помимо 
жанровой характеристики, привязывает место действия к конкретному 
географическому пространству, вместе с тем причисляя его к критскому микроциклу 
внутри рамок цикла. В микроцикл входят еще “Очерки Крита” , “Хамид и Маноли” 
(рассказ критской гречанки об истинных событиях 1858 года) (1869) и повесть 
“Сфакиот” (рассказ из критской жизни) (1877). В отношении рассматриваемого 
дуализма двух религиозных начал пространство Крита – пространство повышенной, 
особой значимости, поскольку дуализм двух религиозных конфессий осуществляется в 
рамках “своего”, точнее “свое” превращается в “чужое” после принятия ислама на 
Крите (Отвоевывание Крита Османской империей у Венецианской республики длится 
больше двадцати лет (1644-1669). Герой-рассказчик из повести “Хризо” Йоргаки 
описывает процесс исламизации следующим образом: “Наши критские турки все 
эллинской крови: деды их изменили вере в начале завоевания. Они и по-турецки не 
знают, и с нами бы жили как братья, если бы слабое и коварное правительство не 
старалось ссорить их с нами” [Леонтьев, ІІ, 44].  В тексте сравнительный оборот “жили 
бы как братья” буквализируется, поскольку отцы главных героев (Хризо, Йоргаки, с 
одной стороны, и - Хафуза, с другой) являются двоюродными братьями. Таким 
образом, отношениями между этих двух семей представлены два типа дуализма: и 
дружеский, и враждебный. Персонажная система втягивает героев в попарные 
отношения. Это отношения между представителями старшего поколения отцов и 
младшего – Йоргаки – Хафуз; Хризо – Хафуз. 

Числовому выражению дуализма, символике числа “два” подчиняется и 
событийная линия повести. События охватывают два с небольшим года: с конца 1864 
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года до января 1867 года. Летом 1866 года на Крите вспыхивает очередное восстание 
(1866–69 гг.). Его результатом является право острова на автономию в рамках 
Османской империи. У Леонтьева события на Крите после 1867 года остаются за 
пределами повествования. Во времевом плане в повести мирному, бытовому 
сожительству двух культур и религиозно-военному конфликту уделяется равное 
внимание, хотя в общем объеме текста  удельный вес мирного дуализма берет верх. 
Повседневная идиллия на Крите разрушается, только тогда, когда  представители этих 
двух культур Хризо и Хафуз полюбили друг друга и речь зашла о браке. 

Разницу в понимании православия и ислама по отношению к “смешанным 
бракам” следует описать следующим образом: если они для христианина являются 
“запрещренными”,  то для мусульманина являются “дозволенными”, даже 
“желательными”. Ныне “смешанный брак” как механизм распространения ислама -
хорошо проучен. Известен и факт, что христианские взгляды на  “смешанные браки” 
исторически и политически детерминированы и имееют свою эволюцию [см. подр. 
Тодорова 1991]. Приводившаяся ниже цитата из повести “Хризо” не выглядит 
“новостью”, она приводится только потому, что описание “смешанных браков” у 
Леонтьева почти дословно совпадет с социологическим наблюдением Османа бея, но 
опережает его на 7 лет. У Османа бея именно Крит оказывается местом повышенной 
частотности “смешанных браков” [Осман бей 2008:89-91]: “Во время Восстания 1821 
года часто и наши брали турчанок в плен, и турки наших жен и дочерей. Грек, если был 
добр, отпускал мусульманку, если был жесток, убивал ее, но прикоснуться к ней он 
считал смертным грехом; мусульманин, если хочешь (чтоб угодить твоему былому 
космополитизму), либеральнее, но потому лишь, что для него женщина не равна 
мужчине и, как нечто низшее, может быть в его гареме, сохраняя свою веру” [Леонтьев, 
ІІ, 44]. 

Присутствие мифологии является неотъемлемой частью изображенного мира К. 
Леонтьева [Иваск 1995:252 – 254]. Сразу следует уточнить, что это присутствие 
является следствием неомифологических процессов Нового времени, сопрягающих два 
элемента: “греко-римской Античности” и “греко-русского православия”. К ним 
неминуемо присоединяется еще элемент фольклорно-языческий.

Система основных персонажей повести “Хризо” сводится к “участникам” 
архаического мифа о Боге Грома /Грозы /Солнца.

60-ые годы ХІХ века, когда написана не только повесть “Хризо”, но и романы из 
цикла “из русской жизни”, являются важнейшими для реконструкции этого мифа и в 
России и на Балканах: благодаря усилиям Афанасьева выходят в свет сборники русских 
сказок, благодаря усилиям Г. Раковского и братьев Миладиновых – сборники 
болгарской фольклорьной словести. Афанасьевым сделана и первая попытка 
осмысления этого мифа в сочинении “Поэтические воззрения славян на природу”. 
Пристрастия к фольклору Леонтьева давно известны, научный контекст, 
сопутствующий появлению повести приводится, чтобы еще раз напомнить, что 
Леонтьев был знаком с “фольклорными реализациями мифа”.

В своем изначальном виде миф реализуется в множестве вариантах, которые 
сводятся к  “поединке Бога Грома с его противником” (оппозиция “сухой – влажный”, 
“верх – низ”). Его производным является сюжет “Победитель Змея”, в котором в 
процессе эволюции функции Бога Грома  выполняет  герой, а после христианизации 
Бог, св. Илья, св. Георгий. Этот сюжет оформляется в фольклорных жанрах эпических 
и ритуально-обрядовых песен и сказок /А-300/ [Топоров, Иванов 1974; Ручкина 1984: 
234–255]. Объектом “защиты” становятся “источник воды”, “девушка”, “яблоко” 
“солнце” и т. д.  Оппозиция “верх  - низ” (“добро – зло”) представлена не только 

враждебным дуализмом (поединком) антропоморфного Бога или солнечного героя, но 
и братским дуализмом тоскующих близнецов Диоскуров. “Близнечный миф” 
встречается не только в варианте,  основанном на оппозиции “мужское – мужское”, но 
и в варианте, основанном на оппозиции “мужское – женское” (Елена и Хелиос). 
Согласно реконструкции “близнечного мифа”, осуществленной Уордом божественные 
близнецы – дети Солнца ухаживают за своей сестрой Дочерью Солнца, в результате 
чего, после ссоры по этому поводу  с женой, Бог Солнца выгоняет на землю Мать-
Солнце вместе с детьми Солнца. В фольклоре широко распространен сюжет о свадьбе 
Солнца и Луны /Месяца  [Топоров, Иванов 1974: 19, 21]. 

Пространство матриархата и такие устойчивые для изображенного мира 
Леонтьева мотивы как “сиротство” и “усыновленность” [Иваск 1995:249-252, Костова 
2006: 159-165] следует считать отголосками этого мифа.

В “близнечном мифе”, основанном на оппозиции “мужское –женское” 
допустимы две возможности по отношению к инцесту: “запрет” или “дозволенность”. 
У Леонтьева эти две возможности культурно и религиозно детерминированы. В романе 
“Подлипки” отношения между братцем-сыном Солнца Ладневым и сестрицами-
дочерьми Солнца остаются в рамках потенциального инцеста, платонической 
влюбленности. В “Хризо” отношения Хризо и Хафуза – инцестные, согласно 
требованиям гетеродоксной традиции ислама.

Семантический объем прозвища, данного христианами мусульманам – “агаряне” 
– обогащается. Если первоначально он  ограничивается семой “грех”, “зачатие и 
рождение вне брака”, то к ХVІІ веку к семантической структуре подключается и сема 
“грех по причине инцеста” вследствие исламизации в рамках одного этноса. 
Болгарский исследователь М. Карамихова приводит пример неизбежности инцеста по 
причине соблюдения требования об однородной конфенсиональной принадлежности 
партнеров. Сюжет об инцесте брата и сестрицы, разлученных насильно в детстве 
широко распространен на Балканах [Карамихова 1999: 263–272]. Этот сюжет умело 
обыгрывается Леонтьевым, поскольку, если инцест является “исключением” для 
христианина, то для гетеродоксного мусульманина он оказывается “правилом”. Как 
нетрудно догадаться сюжет об инцесте брата и его двоюродной сестрицы у Леонтьева 
прочитан сквозь оптику сюжета о свадьбе Солнца и Луны/Месяца. Идентификация 
героев с Солнцем и Луной, сохраняющяя древнейшие представления об их поле 
(женский пол Солнца, мужской пол Луны), мотивируется конфессиональной 
принадлежностью героев. Семантика имени героя Хафуз “читающий Коран наизусть” 
опознает его как Луну, поскольку в кораническом тексте, луна упоминается слишком 
часто и наделяется функцией одновременной причастности к сферам божественного и 
человеческого. В исламе луна является основой религиозного календаря и регулирует 
канонические действия. В семитском мире луна как правило мужского пола. 
Идентификация героини с Солнцем – тоже опосредована, хотя дешифровка семантики 
ее имени находится в самом начале текста: “Хризо – что по-гречески значит золото” 
[Леонтьев, ІІ, 30]. Символическое понимание золота как иной образ солнца, как образ 
его объективации-эманации позволяет интерпретацию образа героини как “Дочь 
Солца”,  как женскую ипостась хрестологемы “Бога-Сына”. Подобное толкование 
осуществляется еще паронимическим сближением имени Хризо с именем Христа. 
Любимая песня героини, “которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена” 
вводит устойчивое фольклорное сравнение девушки с гвоздикой [Леонтьев, ІІ, 30 – 31]. 
С помощью сравнения, песня становится пророчеством ее гибели – мученической 
смерти за истинную веру, поскольку “гвоздика” считается символом крестных мук, 
благодаря пароническому сближению “гвоздика – гвоздь” [Бидерман 2003: 73, 168], 
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враждебным дуализмом (поединком) антропоморфного Бога или солнечного героя, но 
и братским дуализмом тоскующих близнецов Диоскуров. “Близнечный миф” 
встречается не только в варианте,  основанном на оппозиции “мужское – мужское”, но 
и в варианте, основанном на оппозиции “мужское – женское” (Елена и Хелиос). 
Согласно реконструкции “близнечного мифа”, осуществленной Уордом божественные 
близнецы – дети Солнца ухаживают за своей сестрой Дочерью Солнца, в результате 
чего, после ссоры по этому поводу  с женой, Бог Солнца выгоняет на землю Мать-
Солнце вместе с детьми Солнца. В фольклоре широко распространен сюжет о свадьбе 
Солнца и Луны /Месяца  [Топоров, Иванов 1974: 19, 21]. 

Пространство матриархата и такие устойчивые для изображенного мира 
Леонтьева мотивы как “сиротство” и “усыновленность” [Иваск 1995:249-252, Костова 
2006: 159-165] следует считать отголосками этого мифа.

В “близнечном мифе”, основанном на оппозиции “мужское –женское” 
допустимы две возможности по отношению к инцесту: “запрет” или “дозволенность”. 
У Леонтьева эти две возможности культурно и религиозно детерминированы. В романе 
“Подлипки” отношения между братцем-сыном Солнца Ладневым и сестрицами-
дочерьми Солнца остаются в рамках потенциального инцеста, платонической 
влюбленности. В “Хризо” отношения Хризо и Хафуза – инцестные, согласно 
требованиям гетеродоксной традиции ислама.

Семантический объем прозвища, данного христианами мусульманам – “агаряне” 
– обогащается. Если первоначально он  ограничивается семой “грех”, “зачатие и 
рождение вне брака”, то к ХVІІ веку к семантической структуре подключается и сема 
“грех по причине инцеста” вследствие исламизации в рамках одного этноса. 
Болгарский исследователь М. Карамихова приводит пример неизбежности инцеста по 
причине соблюдения требования об однородной конфенсиональной принадлежности 
партнеров. Сюжет об инцесте брата и сестрицы, разлученных насильно в детстве 
широко распространен на Балканах [Карамихова 1999: 263–272]. Этот сюжет умело 
обыгрывается Леонтьевым, поскольку, если инцест является “исключением” для 
христианина, то для гетеродоксного мусульманина он оказывается “правилом”. Как 
нетрудно догадаться сюжет об инцесте брата и его двоюродной сестрицы у Леонтьева 
прочитан сквозь оптику сюжета о свадьбе Солнца и Луны/Месяца. Идентификация 
героев с Солнцем и Луной, сохраняющяя древнейшие представления об их поле 
(женский пол Солнца, мужской пол Луны), мотивируется конфессиональной 
принадлежностью героев. Семантика имени героя Хафуз “читающий Коран наизусть” 
опознает его как Луну, поскольку в кораническом тексте, луна упоминается слишком 
часто и наделяется функцией одновременной причастности к сферам божественного и 
человеческого. В исламе луна является основой религиозного календаря и регулирует 
канонические действия. В семитском мире луна как правило мужского пола. 
Идентификация героини с Солнцем – тоже опосредована, хотя дешифровка семантики 
ее имени находится в самом начале текста: “Хризо – что по-гречески значит золото” 
[Леонтьев, ІІ, 30]. Символическое понимание золота как иной образ солнца, как образ 
его объективации-эманации позволяет интерпретацию образа героини как “Дочь 
Солца”,  как женскую ипостась хрестологемы “Бога-Сына”. Подобное толкование 
осуществляется еще паронимическим сближением имени Хризо с именем Христа. 
Любимая песня героини, “которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена” 
вводит устойчивое фольклорное сравнение девушки с гвоздикой [Леонтьев, ІІ, 30 – 31]. 
С помощью сравнения, песня становится пророчеством ее гибели – мученической 
смерти за истинную веру, поскольку “гвоздика” считается символом крестных мук, 
благодаря пароническому сближению “гвоздика – гвоздь” [Бидерман 2003: 73, 168], 
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цветок этот рождается из слез Богородицы на пути к месту распятия [фон Франц 
2003:98]. Далее хрестологическая нагрузка образа Хризо поддерживается еще 
следующим фрагментом из текста: она вместе с братом, Реввекой и Хафузом 
отправляется на прогулку в сады Серсепиля на “красивом и смирном осле”. В 
контексте последующего праздника Воскресения, такие детали  в тексте как “осел” или 
“оливковые рощи”, “гора за Халеппой” [Леонтьев, ІІ,35-38] позволительно прочитать 
как  “вхождение в Иерусалим”, “Елеонская гора”, “Гефсиманский сад”, так как 
название Елеонской горы происходит от гр. слова олива, а прилагательное 
“Гефсиманский” - от арам. слова жом, пресс для маслин.

Повесть “Хризо” написана в уже ретроспективной, ко второй половине ХІХ 
века, эпистолярной форме. Ее присутствие у Леонтьева  мотивировано причастности 
“писем”  к “теме Востока”: стоит вспомнить всем известные “Персидские письма” 
Монтескье или известные только знатокам “Турецкие письма” де Сен-Фуа или 
“Турецкие письма” Ожие Жизлен де Бусбека. Переписка идет с декабря 1864 года до 
января 1867 года, но события, являющиеся объектом переписки, распределяются по 
годам и месяцам неровным ходом, находившимся в зависимости от движения Солнца и 
его отражения в народном (христианизованного язычества) календаре. Героиня Хризо 
появляется впервые в письме 10 февраля 1865 года. Первый текст цикла “Из жизни 
христиан в Турции”, “Очерки Крита” обвязывает этот мясец с праздником масляницы и  
его семантикой весеннего обновления. Позволительно сосредоточенность 
корреспонденции 1865 года на весенние и летние месяцы (последнее письмо носит 
помету 23-его сентября) прочитать как вариант инвариантного состояния “цветущей 
сложности”  в леонтьевской модели культуры. На связь “солнце – весна - цветение” 
намекает имя русского консула Розенцвейга, семантизированное в тексте посредством  
перевода как “Разноцветова” (на ту же связь наводит и двоинственная, солярно-
вегетативная, природа героини, заданная в ее  песенной характеристике определениями 
“белокурая” и “корешок”). Розенцвейг, посватавшийся за Хризо и получивший ее 
отказ, становится причиной разоблачения любви Хризо к Хафузу. Розенцвейг умирает 
от чахотки, от болезни, причиной  которой считалось отсутствие тепла и пищи. 
Метафорически подобное отсутствие в жизни героя подчеркивается сезоном  его 
смерти: он умер по всей вероятности осенью или зимой 1866 года, как раз во время 
смерти (отсутствия) солнца после 22 сентября. В мифопоэтических представлениях 
Солнце находилось в абсолютном зените на празднике Ивана Купалы 7-ого июля, когда 
оно женилось на Луну, после чего шло на убыль.

Позволительно предположить, что тайная помолвка критских Солнца и Луны, 
как и следует, состоялась именно в этот день. Косвенным свидетельством помолвки 
можно рассматривать серьги, подаренные Хризо старшей сестрой Хафуза. Сам акт 
дарения золота имеет символический смысл принятия Хризо за свою. Они по всей 
вероятности  имели архаическую форму кольца и  в тексте специально уточняется, что 
серьги Хризо - с яхонтами. Можно только догадываться какой именно был яхонт в 
случае – сапфир или рубин. Кажется, что второе предположение вероятнее, поскольку 
цвет этого драгоценного камня лучше соотносится с представлениями о солнце и о 
свадьбе Солнца и Луны. Или в более общем смысле, свадьбой Солнца и Луны 
обозначается начало движения Солнца в противоположном направлении. Графически 
день летнего солнцестояния изображается с помощью символа “око Хора” и унаследует 
этому египетскому символу символ Всевидящего глаза Бога. Таким образом форма 
серег Хризо визуализирует символику круга с точкой внутри. В цвете камня (красный) 
можно увидеть намек на устойчивое словосочетание “красно солнышко” в контексте 
актуализации связи “красный – красивый”, скрытой в имени будущей золовки: Зейнет.

Имя Зейнет – буквально ‘украшение’ - от арабского “Зейнеб, Зейнеп” 
семантического объема которого следует исчерпать с помощью семемами  ‘украса’, 
‘украшение’, ‘роза’, ‘благоухание’. 

Микроконтекст письма 24-ого июля играет столкновением буквального и 
символического значений. Второе значение задано семантикой имени золовки и 
символическим смыслом ее подарка. Факт, что лицо Хризо “зардело”, и она, 
послушавшись совета золовки натерла его мастикой, “чтобы ярче блестеть”, можно 
прочитать, как намек о яркости и блеске солнца в июле, а еще и как иммитативное 
магическое действо с целью усиления уменьшающейся силы солнца, ожидаемой после 
праздника Преображения (19-ого августа).

Брат Хризо принял покраснение лица сестры как знак стыдливости, девства, 
отсутствия тайны. Но Розенцвейг не ошибся и действительно догадался, что тайна есть 
и смысл этой тайны – любовь к другому.

Обманув Хризо, брат подстерегает ее и ее тайного жениха 22-ого сентября, о 
чем рассказано в письме того же дня. Как известно, 22-ого сентября отмечается день 
осеннего равноденствия. В повести этот важный природный факт выражается 
символическим смыслом прощания влюбленных у калитки. Рукав бурки Хафуза 
застрял в процепи и брат узнал Хризо по ее маленькой руке [Леонтьев, ІІ, 60-59]. Жест 
протянутой руки – жест буквальной физической разлуки героев, но помимо этого он 
символизирует предстоящую разлуку небесных святил до следующей, обновленной их 
свадьбы. Калитку можно рассматривать функциональной конкретизацией “ворот 
двуликого Януса или двух Ивана – летнего и зимнего, что позволяет говорить о 
детализации архаического, двуполюсного, обрядо-магического календаря на четыре 
сезона.

Письмо 22-ого сентября – последнее письмо, написанное за 1865 год. Первое 
письмо за следующий год – 10-ого января, а место написания – Константинополь. Оно 
очень коротко и сообщает о состоявшейся уже свадьбе Хафуза и Хризо. Более 
интересны письма следующих дней – 11-ого и 12-ого января. Они ретроспективным 
путем восстанавливают хронологию событий прежнего года после 22-ого сентября.

Отсутствие записей осенне-зимнего периода можно интерпретировать как 
отсутствие Слова в связи с архаическими представлениями о Логосе-семени. Подобно 
семени, находящемся в этом периоде под землей в состоянии растительной 
перманентности, слово тоже находится во мраке, в состоянии непроявленности из-за 
отсутствия, недостаточности солнечного света. По всей вероятности именно поэтому в 
повести наблюдается замена “большого” годового цикла на “маленький” цикл суток, 
вследствие чего ритм чередования тьмы и света описывается чередованием “заката” и 
“зари”.

К символу “Утренней звезды/зари” отсылает имя, которое героиня выбрала 
себе, обратившись в ислам  – “Фатьме” [Леонтьев, ІІ,70].

Для представителей гетеродоксного ислама, каким и является любимый Хризо 
- Хафуз, имя “Фатьме” (Фатима) имеет особую значимость в качестве имени дочери 
Пророка Мухаммада и супруги его двоюродного брата Али, являющейся для них 
объектом глубокого поклонения. В мусульманских неарабских кругах именем 
“Фатьме” обозначается Утренняя звезда/Зухра. У Леонтьева на эту связь наводит 
надетое на Хризо “новое розовое атласное фередже” [Леонтьев, ІІ, 70].
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очень коротко и сообщает о состоявшейся уже свадьбе Хафуза и Хризо. Более 
интересны письма следующих дней – 11-ого и 12-ого января. Они ретроспективным 
путем восстанавливают хронологию событий прежнего года после 22-ого сентября.

Отсутствие записей осенне-зимнего периода можно интерпретировать как 
отсутствие Слова в связи с архаическими представлениями о Логосе-семени. Подобно 
семени, находящемся в этом периоде под землей в состоянии растительной 
перманентности, слово тоже находится во мраке, в состоянии непроявленности из-за 
отсутствия, недостаточности солнечного света. По всей вероятности именно поэтому в 
повести наблюдается замена “большого” годового цикла на “маленький” цикл суток, 
вследствие чего ритм чередования тьмы и света описывается чередованием “заката” и 
“зари”.

К символу “Утренней звезды/зари” отсылает имя, которое героиня выбрала 
себе, обратившись в ислам  – “Фатьме” [Леонтьев, ІІ,70].

Для представителей гетеродоксного ислама, каким и является любимый Хризо 
- Хафуз, имя “Фатьме” (Фатима) имеет особую значимость в качестве имени дочери 
Пророка Мухаммада и супруги его двоюродного брата Али, являющейся для них 
объектом глубокого поклонения. В мусульманских неарабских кругах именем 
“Фатьме” обозначается Утренняя звезда/Зухра. У Леонтьева на эту связь наводит 
надетое на Хризо “новое розовое атласное фередже” [Леонтьев, ІІ, 70].
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Хотя замена имени героини продиктована заменой конфессиональной 
принадлежности, ее нельзя не считать отголоском обсуждаемого выше архаического 
мифа. В одной из приводимых многочисленных его вариаций после свадьбы Месяца с 
Солнцем жених влюбляется  в утреннюю Зарю, а Бог Грома/Грозы/ разрубает его 
мечом [Топоров, Иванов 1974: 19]. Мотив “разрубленного мечом Месяца” 
актуализируется в повести посредством песни, которую Хафуз  в шутку пел в детстве, 
играючи со своим другом Йоргаки. Эту песню тот же Йоргаки определяет как 
“греческую марсилезу”: “О, мой длинный, острый меч…/ И ты, горное ружье мое, 
огневая птица, / Вы убиваете турка, /Уничтожаете тирана… [Леонтьев, ІІ, 62]. В 
контексте Критского восстания 1866-69 гг. сюжет песни реализуется, повторив  при 
этом даже место убийства героя  - на горе. “Гора” – пространство Бога Грозы/ Грома. 
Его функции в тексте выполняет дядя Хризо и Георгия. Атрибутирование героя 
“грозным” не раз встречается в тексте. Как хорошо известно, в  христианстве функции 
Бога Грозы/Грома выполняются  св. Ильей или Св. Георгия. Что заставило Леонтьева 
нагрузить св. Иоана функциями субститута Св. Ильи и св. Георгия?  Как нетрудно 
установить по датировке письма, кара над Хафузом состоялась именно около 
праздника св. Иоана Крестителя. В изображенном мире Леонтьева праздник Иоана 
Крестителя имеет повышенную значимость. Еще в его раннем програмном романе “В 
своем краю” один из протагонистов рождается в ночь на Крещение, а идеальный 
консул Благов  из более позднего романа “Одиссей Полихрониадес” появляется в 
Янине на рассвете этого праздника. Ко времени написания “Хризо” утопическая 
концепция Леонтьева о новом периоде “цветущей сложности” человеческой культуры 
еще не сложилась, но впервые она высказывается здесь пророками-протагонистами –
русским консулом Розенцвейгом и греческим купцом-политиком Цукалой. Позже, в 
романе “Одиссей Полихрониадес”, столицей евразийской, российско-туранской 
империи окажется город Янина как синтез Афин (как символа знания и искусства) и 
Иерусалима (как символа веры). Этому синтезу соответствует символ евангелиста 
Иоана. В концепции Леонтьева наблюдается своеобразная контаминация указанной 
символики Иоана-Евангелиста и символики Крещения Иоана Предтечи, покровителя 
города Янины. В романе  значимость праздника Крещения и имени Иоана/Яни 
акцентируется с помощью характерной подчеркнутости сакрально-кощунственной 
амбивалентности семантики [Леонтьев, ІV, 250, 297]. Таким образом, значимость 
имени и праздника святого следует рассматривать как актуализацию Российского 
государственного мифа, сложившегося в периоде ХV –ХVІІІ вв. Ласкательно –
уменьшительными эвфемизмами, бытовавшими  на Балканах,   как “дедушка Иван” или  
даже как “пахарь Ваня” из “Аспазии Ламприди” обозначивались Россия и русский 
народ. С именем Иван связано не только будущее Российской империи и Балканского 
полуострова, но и их прошлое, связанное с именами Ивана ІІІ и Ивана Грозного. 

Подобное осмысление геополитической стратегии у Леонтьева мотивирует и 
приуроченность свадьбы Солнца и Луны к празднику летнего Ивана (Рождение Иоана 
Крестителя), когда на Руси отмечают эту свадьбу. На Балканах свадьба Солнца и Луны 
отмечается в день св. Георгия. Мог ли бы герой-рассказчик Георгий из повести 
выполнить функции своего святого покровителя в качестве субститута св. Ильи и убить 
Хафуза? Идентификация героя со св. Георгием бесспорно присутствует в тексте. Хафуз 
и Йоргаки поссорились и Йоргаки, бросив камень, прошиб голову Хафузу. Отец 
Хафуза страшит ему следующими словами: “А веру нашу ругать да про турок слова 
скверные говорить, за это знаешь что? Головку с тебя снимут да в Стамбул пошлют и 
на стену повесят!..” [Леонтьев, ІІ, 42-43]. Шуточное описание возможной экзекуции 
Йоргаки почти в точности воспроизводит сюжет византийской иконографии. На иконе 

св. Георгий стоит на молитве с собственной отрубленной  головой в руках. Мотив 
жизни и смерти подчеркивается особо и в мусульманских легендах мотивом 
троекратного умирания и оживания во время пыток. В конце повести герой 
действително выздоравливает после тяжелого ранения во время восстания [Леонтьев, 
ІІ, 90]. Все-же в тексте присутствует известная дегероизация образа Георгия, поскольку 
он - слишком образован и чувствителен, пытается спасти Хафуза, но потом 
собственный  его эгоизм мешает ему страдать сильно  и долго о друге и о сестре. Он не  
сумел справиться и с миссией воина веры и убедить сестру не изменять вере и не 
выходить замуж за мусульманина. Отправляясь с братом в Константинополь, Хризо 
выходит замуж за Хафуза. Похищение Хафузом невесты превращется в похищение 
Солнца героем, являющимся персонификацией хтонического чудовища, дракона с 
характерной демонизацией иноверца. Эпический сюжет  о битве св. Георгия с 
драконом не реализуется. Не случайно брак героев возможен только в столице 
империи, обретающей в случае значение “чужого”, “потустороннего царства”, тем 
более что Хризо отправилась туда на пароходе, а направление ее движения было на 
Север. Согласно бытовавшим стереотипам выход Хризо за Хафуза считается 
погибелью ее христианской души, отвержением ее в ад. Обрастание пространства 
Константинополя коннотациями “потустороннего царства” мотивировано 
специфическим леонтьевским пониманием концепции “Константинополь – Второй 
Рим”. По мнению Леонтьева Второй Рим во “Второй Рим” не годится, он превратился в 
“Новый Петербург”, поддавшись “эгалитарной”, космополитной атмосфере. 
Выстраиванием оппоций “св. Иоан – Янина”, “св. Георгий – Константинополь” 
Леонтьев намекает на несостоятельность претензий Новой Греции на територию 
Византийской империи с помощью совпадения имен святого, героя и греческого короля 
Георгиоса І-ого.   По отношению к рассматриваему  сюжету  о браке христианского 
солнца и мусульманской луны  небезынтересно  было  бы проследить каковы были его 
исторические соответствия. Первое соприкосновение Османского княжества с 
Византийской империей датируется 1354 г. Военный союз закрепляется браком Орхана 
и претентента на престол Иоана V Кантакузина, Теодора [Иналджък 2006:19-22]. 
Позже,  в эпохе разцвета Османской империи, во время правления Сулеймана Кануни 
этот сюжет реализуется  как история любви и брака Сулеймана и Хуррем. Плод их 
любви – дочь по имени Михримах. Имя “Михримах” в переводе с персидского:“солнце 
и луна”. Более детальное прочтение составляющих : “михр” – доброта, благородство и 
“мах “ – красота позволяет прочитать значение имени “как красота в добродетели” и 
“солнце в сердцевине луны”. Интересно отметить, что  современная турецкая 
историческая проза при осмыслении выбора имени дочери Сулеймана, нарушает 
конфессиональную зависимость солнца и луны и определяет  Сулеймана  Солнцем, 
Хуррем – Луной [Юджейълмаз 2013: 19-20]. Исторические сюжеты о любви и браке 
христианки и мусульманина, кажется, соприкасаются со сказочным сюжетом о свадьбе 
героя, в результате которой герой получает вместе с царевной и царство ее отца. После 
свадьбы Орхана и Теодоры, Орхан получает как “божий дар” не только дочь, но и 
право на претензию отвоевать територию и престол ее отца. Еще на этом раннем этапе 
на пути к формированию Османской империи, наблюдается тенденция унаследовать 
Византийскую империю. Тенденция становится реальностью во времена Мехмеда 
Завоевателя [см. подр. Иналджък 2006: 34]. Оказывается и у Российской империи та же 
претензия на право унаследовать Византию и ее престол, при том основания  - те же. В 
1472 г. царь Иван ІІІ Василиевич женится на Зои - Софии Палеолог, дочери Томаса 
Палеолога и племяннице Константина ХІ Палеолога, женитьба на девушке оказывается 
венчанием на царство. Допустимо предположить, что именно подобная интерпретация 
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и Богородица и Фатима являются Заступницами человеческого рода, выполняя роль 
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Ширин”, “Саламан и Абсал”, “Гуль и Хосров”, “Хосров и Ширин”.  Религиозно-
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мусульманина, которая из-за религиозного фанатизма кончается на кладе. Критские 

влюбленные тоже погибают в огне восстания, которое является проявлением 
“политического, а не истинного христианства”.

Оппозицию “солнце – луна” можно рассматривать не только как обозначение 
конфессиональной принадлежности героев, но и как “антиномическую пару”, 
выписанную из поэтической терминологии мистической поэзии. Этим понятием 
востоковеды обозначают изначальную “нераздельность и неслиянность” “имманетного 
и трансцендетного миров”. Согласно аксиоматическому взгляду, постижение смысла 
Верхнего мира возможно только посредством познания множественности 
противоположностей Нижнего мира. Лицо Бога можно познать только посредством 
любви к красавице/красавцу. Поэтому и “Любовь – только мост”, путь к слиянию с 
Богом.

С поэзией Хафиза европейский читатель знакомится вперые в переводе 
Йозефа фон Хаммера, но его широкая популярность связана с именем Гете и его 
“Западно-восточным Диваном” (1819).  В России гетевский “Диван”  привлекает 
внимание литераторов пушкинской эпохи. Интерес к поэзии Хафиза находит свое 
поэтическое выражение в таких текстах Пушкина как “О, дева роза я в оковах”, 
“Фонтану Бахчисарайского сарая”, “Соловей и роза” и “Из Гафиза”. 

В повести “Хризо” гетевский “Диван” читает любимая Йоргаки, Реввека, 
которая несмотря на то, что читает и даже цитирует Гете, не понимает  “идеальный” 
смысл любви Хризо и Хафуза, не воспринимает влюбленных как “живые цитаты” из 
Гете и Хафиза. Реввека и “плотские” ее отношения с Йоргаки дискредитированы с 
помощью скритой цитации  пушкинского текста “Христос Воскресе, милая Реввека”.  К 
другому поэтическому тексту Пушкина отсылает бытность Гафуза в качестве воина за 
веру, к “восточному” стихотворению “Из Гафиза” (1829). Лирический сюжет текста 
оформлен в жанре “послания”. Лирический субъект (поэт Хафиз) советует “молодому 
красавцу” “не пленяться бранной славой”, не потому, что он погибнет, а потому, что 
утратить “скромность робкую движений/ прелесть неги и стыда”. У Леонтьева 
лирический сюжет Пушкина представлен в перевернутом виде, а лирический субъект 
становится “лирическим” объектом. Поэтическое сказание не сбывается: Гафуз 
сохраняет свою “поэтическую прелесть”, но гибнет, так как “Азраиль среди мечей” не 
“заметил его красоту”.

Трудно ответить на вопрос, почему текст обходит молчанием поэтические 
занимания Хафуза. По всей вероятности,  это молчание намекает на “антономическую 
пару” “бабочка – пламя”, присутствующую в следующем  за “Хризо” тексте - “Пембе” 
вместе с парой “соловей и роза”. Последовательность текстов позволяет прочитать 
образ Хризо/Зухры воплощением мифологемы Софии Премудрости Божией, с 
соответствующими переходами софиологии в хрестологию и мариологию [см. подр. 
Костова 2005: 267–274]. Таким образом, творчество К. Леонтьева, пропитанное 
религиозной мистикой и эзотерикой христианства, ислама и античной  философии, 
следовало бы определить как начало русской софиологии и русского символизма. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что дуализм исламской 
мистики и езотерики является основополагающим в алхимии, и поэтическая 
антиномическая пара “солнце и луна”представлена в арабской алхимии в тексте 
Мохамада ибн Умаила. Этот текст содержит часть с заголовком “Письмо солнца к 
нарастающей луне”. Письмо, как нетрудно догадаться, является любовным, но 
описывает процесс “индивидуации человеческого Я”, которая в конечном счете 
равнозначна слиянию с Божественным источником [см. подр. Фон Франц 2004: 67-196].
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нарастающей луне”. Письмо, как нетрудно догадаться, является любовным, но 
описывает процесс “индивидуации человеческого Я”, которая в конечном счете 
равнозначна слиянию с Божественным источником [см. подр. Фон Франц 2004: 67-196].
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Применением алхимической символики Леонтьев пользуется в этом тексте не 
впервые. Двусоставную структуру протагонистов из романа “В своем кругу” – Василий 
Милкеев и Василий Руднев можно прочитать сквозь оптику двух близнецов из 
“близнечного мифа”, а визуально - представить в виде двух  бьющихся драконов, 
которые соприкасаются брюхами и языками пламени, выходившего из их пастей. 
Кажется удачным представить отношения двух отцов, и Георгия и Хафуза из повести 
“Хризо” или отношения “Хамида и Маноли” из одноименнй повести с помощью этого 
невербального символа. Роман турецкой писательницы С. Алтунсай “Мой Крит” 
предоставляет возможность познакомиться  с блестящим образчиком критского 
ювелирного искуства, при том мастер Ибрагим наделяет этот изобразительный символ 
той же конфессиональной нагрузкой. В изображении двух драконов сам мастер видит 
себя, Ибрагима и своего друга – христианина Мелетиоса [Алтънсай 2002 : 149-150]. 
Следовательно, использование символьных пар “солнце – луна” или “два дракона” 
находится в прямой зависимости от характера отношений – мужская дружба 
(гомосексуальная любовь Хамида и Маноли) или любовь (Хризо и Хафуз).
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Abstract: Ahmed Hamdi Tanpinar pronounced the landmark phrase in contemporary Turkish Poetry 
that succeeds to express probably the universal notion of Time in Modernity: I am not within the Time, but not 
totally out of Time. He has a very specific perception of Time in a philosophical and poetic sense and 
simultaneously - of the flow of history. Even more, Ahmed Hamdi Tanpinar gaze through the "gap of the time"
and see the life much better. He is constantly striving to step beyond the time he lives in and to reach another
time dimension that ultimately can help him to merge with eternity. In poetry of Tanpanar however, we cannot 
find a complete discrepancy  with the ongoing time, he rather try to project the Time and Space ascending the 
highest realms where the human spirit is condemned to reachbecause of its own nature. The paper is focused 
both on notion of Time and on the specifics of poetic language describing the very “Tanpinarian” existence “at 
the threshold of the Time”. 
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Ахмед Хамди Танпънар (1901-1962) е разностранен творец, познат на турския 
читател най-вече с разказите и романите си. Но те са проникнати от силното поетично 
начало, пронизало и прозата, и поезията му, която днес все повече привлича 
вниманието на литераторите. Защото е блестяща, дълбока, изпълнена с асоциации и 
една странна смесица между реалното и надреалното, алегоризирано в съня. Неговата 
най-съкровена мечта е да създаде "един само стих, който да остане във вечността". 
Макар да не е мистик, той се приближава към мистиците с непрестанните си търсения 
на "вечната истина", "красотата", "съвършенството", все стойности, надхвърлящи 
измеренията на реалното време, в което живее. Вероятно затова неговата поезия в най-
голяма степен може да се нарече сюрреалистична. (Неслучайно той е привлечен от 
поезията на Пол Валери, когото за пръв път превежда на турски език.). Особеното му 
усещане за времето намира израз в най-известните му поетични цикли – "На прага на 
времето" и "Отломките на времето".

Ако най-ярката творческа личност на литературния Танзимат е Намък Кемал, 
ако романтизмът в поезията асоциира с името на Абдулхак Хамид, ако кръгът около 
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"Сервет-и Фюнун" - Тевфик Фикрет и Дженаб Шехабеддин - отварят вратите за 
"новото време" в интелектуалните пространства на турския творец, а Ахмед Хашим 
смело навлиза в полето на символизма, ако Орхан Вели и "Триножник" извършват 
решителна революция в турската поезия, то Ахмед Хамди Танпънар е онази 
забележителна личност, която извежда турската поезия в авангарда на съвремието и 
модерността чрез силата на духа и интелекта. Неговото присъствие в турската 
литература на ХХ век е толкова осезателно и значимо, че инспирира новите 
естетически търсения през 60-те години, дали начало на силната неосюрреалистична 
струя в т. н. течение на "Второто ново", макар сам той да не бележи поврат или 
революция в развоя на турската поезия по начина, по който Орхан Вели променя 
изцяло посоката й в началото на 40-те години. При все това макар в периода 1900-1950 
г. да творят стотици поети, името му е сред онези пет или десет, които остават трайно в 
историята на съвременната турска литература.

Поетичният свят на Ахмед Хамди Танпънар заема своето много особено място в 
развоя на турската литература на ХХ в., защото не само е новатор, разкриващ нови 
хоризонти пред мисленето на турския интелектуалец, но защото новото в творчеството 
му е естетически уплътнено. Стиховете му въздействуват преди всичко с пластичната 
си форма и със своята музикалност, нещо, с което се отличава и предхождащата го 
поезия на символистите като Ахмед Хашим, но същевременно се отличават с 
индивидуалността на преживяването и оригиналността на поетичния изказ. При него 
външният и вътрешният, въображаемият свят, сякаш се сливат, както в статичността на 
състоянията си, така и в своята динамика и движение, въвличайки читателя в едно 
състояние на "надреалността", на "сънуването наяве". Скритата вътрешна съзвучност в 
свободната и виртуозна игра на думите създава усещането за разтърсващата сила на 
въображаемата реалност. Но това не е бълнуване на болно съзнание, а изговаряне на 
човешката надежда, любов, тъга, страдание, ритъма на блъскащият се в невидимите си 
стени човешки дух. В цялото му поетично творчество този дух е устремен към 
звездите, към небето, но и към небесния свят на божественото. Неговата мистична 
устременост, макар да напомня състоянието на поетите-суфии, не е идентична с него, 
защото той поставя на божествения престол Красотата като недостижим за човека 
идеал. Така приближава поезията към вярата. Безкрайното душевно безпокойство, 
което тя поражда у човека, той превръща в игра, в авантюристично пътуване, което 
обаче винаги го оставя на "прага на безкрайното съществование". Чрез думите и 
фантазиите си се стреми да намери изчезващото или съществуващото. Сам често обича 
да повтаря, че в основата на всички изкуства е легендата за Орфей.

Сред разнообразните мотиви и теми в поезията му сякаш усещането му за време 
е център на импулсите, обгръщащи и облъчващи особеното битие, изградено от думите 
и фантазиите. Той е, който налага "времевата перспектива" по един твърде характерен 
за него начин на философско-поетичното съзнание за течението на историята. Неговият 
поглед през "пролома на времето" сякаш вижда живота много по-добре. Той 
непрестанно се стреми да излезе извън времето, в което живее, за да заживее в друго 
времево измерение и в крайна сметка, да се слее с вечността1:

Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Не съм във времето изцяло,

1 Тук и по-нататък в текста преводът на стиховете е мой, Й.Б. 

не съм напълно и извън;
в неразчленимия поток съм
На отломения безкраен миг.

Желанието да преодолее времето и пространството, в което се намира, го кара да 
се остави на течението на мига, миг, чието изживяване е близко до мистичното 
изживяване на сливането с Бога или Истината за Битието, или със самото Битие. В 
статията си "За поезията" (публикувана в сп. "Гьорюш") сам той определя смисъла на 
този миг така: "Може би това е едно заслепление, родено от допира на мигновеното 
озарение на открилия себе си в човека дух с вечната истина." Поетичното откритие при 
него много напомня на екстаза на мистика с това, че се преживява като "озарение".

В поезията на Танпънар не става въпрос обаче за някакво пълно прекъсване на 
връзката с протичащото време, а по-скоро за оттласкване от времето и пространството, 
и издигане към висшите сфери на духа. За разлика от добре познатия в 
символистичната турска поезия мотив за отдалечаване от пошлостта на битието и 
отплуването към неясния, мечтан и илюзорен град ("Онзи град" на Ахмед Хашим 
например), движението в поезията на Танпънар не е към "хоризонта", а е устременост 
"нагоре". То напомня плуване във въздуха и светлината, като засилва усещането за 
флуидността и промяната в универсалното, космичното време:

Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.
Плувам насред
Синя, синя светлина.
Лекотата на това издигане съдържа опияняващата радост от полета и свежият 

полъх на вятъра:

Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.

Дори перцето, литнало със вятъра,
Не е тъй леко, като мен

В първоначалния вариант на стихотворението поетът използва думичката 
“лист”, който е понесен от вятъра, но и есенното отронено листо не му се струва 
достатъчно “леко”, за да предаде усещането за лекота, за извисяване, за полет и 
удоволствието от това да се носиш, макар и мислено, макар и метафорично, високо-
високо във въздуха и синевата на небето. 

От тази висота материалният свят и неговото време не са така рязко очертани, те 
сякаш са изгубили своята материалност, за да се превърнат в "един странен сън". Така, 
загубил земното привличане, не поетът е подчинен от земния свят, а напротив, той е 
истинският негов властелин. Това полумистично състояние на духа напомня сънуване, 
но не което извиква призрачни видения, а което дава живот на чувствата и ги извежда 
от сферата на подсъзнателното.

Това, което го отделя и отличава както от средновековния поет-мистик, така и от 
поета-символист е, че той не вярва нито в съществованието на метафизичния 
"недостижим" и мечтан свят на поета, нито в мистичния "отвъден" свят на дервиша. 
Той по-скоро остава в пространството "между" тях, на "прага на времето", праг, 
отделящ реално изживяваното време от мисленото, въобразеното време. Кой е 
истинският свят за него? Външният, за който сетивата ни информират, или онзи свят, 
усетен чрез мечтите и сънищата? Танпънар не подценява нито един от тези два свята. И 
с лекота преминава от единия в другия. Стихотворението му "Праг" ни представя точно 
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връзката с протичащото време, а по-скоро за оттласкване от времето и пространството, 
и издигане към висшите сфери на духа. За разлика от добре познатия в 
символистичната турска поезия мотив за отдалечаване от пошлостта на битието и 
отплуването към неясния, мечтан и илюзорен град ("Онзи град" на Ахмед Хашим 
например), движението в поезията на Танпънар не е към "хоризонта", а е устременост 
"нагоре". То напомня плуване във въздуха и светлината, като засилва усещането за 
флуидността и промяната в универсалното, космичното време:

Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.
Плувам насред
Синя, синя светлина.
Лекотата на това издигане съдържа опияняващата радост от полета и свежият 

полъх на вятъра:

Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.

Дори перцето, литнало със вятъра,
Не е тъй леко, като мен

В първоначалния вариант на стихотворението поетът използва думичката 
“лист”, който е понесен от вятъра, но и есенното отронено листо не му се струва 
достатъчно “леко”, за да предаде усещането за лекота, за извисяване, за полет и 
удоволствието от това да се носиш, макар и мислено, макар и метафорично, високо-
високо във въздуха и синевата на небето. 

От тази висота материалният свят и неговото време не са така рязко очертани, те 
сякаш са изгубили своята материалност, за да се превърнат в "един странен сън". Така, 
загубил земното привличане, не поетът е подчинен от земния свят, а напротив, той е 
истинският негов властелин. Това полумистично състояние на духа напомня сънуване, 
но не което извиква призрачни видения, а което дава живот на чувствата и ги извежда 
от сферата на подсъзнателното.

Това, което го отделя и отличава както от средновековния поет-мистик, така и от 
поета-символист е, че той не вярва нито в съществованието на метафизичния 
"недостижим" и мечтан свят на поета, нито в мистичния "отвъден" свят на дервиша. 
Той по-скоро остава в пространството "между" тях, на "прага на времето", праг, 
отделящ реално изживяваното време от мисленото, въобразеното време. Кой е 
истинският свят за него? Външният, за който сетивата ни информират, или онзи свят, 
усетен чрез мечтите и сънищата? Танпънар не подценява нито един от тези два свята. И 
с лекота преминава от единия в другия. Стихотворението му "Праг" ни представя точно 
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това "живеене на прага" (eşiğinde sanki sonsuz varlığın), характеризиращо се със 
способността едновременно да се вижда и в двата.

Тази "междинност" на състоянието присъствува в цялото му творчество – и в 
поезията, и в прозата. Поетът не е напълно "буден" за външния свят, нито е напълно 
затворен за вътрешния. Погледът му е отправен едновременно и навън, и навътре. Себе 
си намира във вятъра, пронизващ и двата свята:

Acayip davetlerin rüzgarında
Her lahza yine kendi sularında.
Във вятъра на странните покани

Всеки миг отново е във свойто 
време

Но в подобно състояние човек не може да действа, обречен е да живее като един 
вид пленник: "И в мене, и извън е обръч същи" (İçimde, dışımda hep aynı çember). Това 
състояние е подобно на мълчанието. Трагичността на "живеенето на прага" е именно в 
това и духът умира "като плашлив елен от безмълвието на отблясъка", който може да се 
сравни със собственото отражение в огледалото.

Сблъсъкът между въображаемия и реалния свят намира израз и в творбата му 
"Отломките на времето", белязана с особен трагизъм. Ако в други стихове той 
опоетизира идеалният свят, създаден от въображението, то тук в най-голяма степен 
отключва потока на яростта, негодуванието, интелектуалното отвращение от 
пошлостта, жестокостта, баналността на реалния свят – все чувства, асоцииращи с 
емоционалния строй на "Онзи град" на Ахмед Хашим. 

Тук свещеният "неразчленим" миг е разпилян на множество отломки, от които 
се състои и човешкото битие. Ако в младостта си Танпънар е завладян от романтичното 
идеализиране на миналото и на османското величие в творбите на своя предшественик 
и учител Яхия Кемал, то тук не само иронизира, но и отхвърля историзираното 
възприятие за времето, за да се пренесе в сферата на наднационалното, общочовешкото 
и екзистенциалното. "Сегашното" време дотолкова е смачкало и обезкрилило човека, че 
е обезсмислило "миналото" и връщането към него, а "бъдещето" е също така мрачно. 
Хората са "отломки" на времето, което ги "руши" отвътре. Хората се носят по неговото 
течение, като "изпуснати хвърчила", но в крайна сметка са здраво хванати в "обръча на 
времето". Този именно лик на времето е съзрял и почувствал поетът:

Ben zamanı gördüm,
İçimde ve dışında sessiz çalışıyordu
Bir mezar böyle kazılırdı ancak
Yıdırımsız ve baltasız
Bir orman böyle devrilirdi.

Аз времето съзрях,
дълбае ме отвътре и отвън,
както могилата се изкопава,
както без брадва и без гръм
гората повалява.

Колкото и силен да е човек, пред лицето на времето е само "мушица", 
безпомощно блъскаща се "зад прашните стъкла на дните". А в поемата си "Сред 
хората" той поставя и могъщия Зевс всред човешкото море, където е един от тях:

Kader kumsalında sayısız
Kumlar içinde bir kum tanesi
Hem de ihtiyar, kimsesiz, fakir.

В пясъчника на съдбата

сред пясъците малка песъчинка
стар, болен и самотен при това

Но Танпънар далеч не е поет на песимизма и безнадеждността. В поезията му 
има изключително много светлина, предусещане за щастие и преклонение пред 
красотата, която ще победи времето, защото за него само тя е вечна. Жената в неговата 
поезия е нейна алегория, алегория на животворящата сила на изкуството. Тук 
несъмнено съзираме своеобразното обръщане към мита, към вечните начала –
архетипът, “анимата”, а не конкретен женски образ. Душата на човека, анимата обитава 
онова именно пространство на "пролома на времето", между съня и мечтата, мечтата и 
реалността, между нощта и деня. И поетът би желал тя да е демиургът, за да бъде 
светът по-различен и по-добър:

Niçin sen yaratmadın bu dünyayı?
Ellerin mesut işaretlerinden
Daha güzel doğardı eşya!
Daha zengin olurdu aydınlık
Kendi karanlığından çağırsaydı sesin
Sular başka türlü akardı
Sert kayalardan göklere doğru
Büyük, mavi, aydınlık suları!

Защо не ти създаде този свят?
от твоите ръце благословени
би се родила всяка вещ хиляда пъти
по-красива и по-богата светлината!
От твоя зов от тъмнината
водата би сменила своя път -
от върховете непристъпни потоци 
синя светлина потекли биха към 
небето.

Поетичният свят на Ахмед Хамди Танпънар е изключително богат, 
многопластов и нюансиран, тук обаче се постарах да представя само един аспект от 
творчеството му – усещането за време и особеното съществование "между" реалното и 
въобразеното. На първо място, защото то с особена яснота показва, че турската 
литературата през първите десетилетия от съществуването на Републиката вече не е 
поставена в състоянието на дуализъм между "традиционното" и "модерното", нито 
трябва да "догонва" своя европейски модел. Няма манталитетни, естетически, 
формални или съдържателни "бариери" между тях. В този смисъл може да се каже, че 
съвременната турска литература е в синхрон с модерността, такава, каквато е във 
водещите европейски литератури, и не само е в съзвучие с естетическите явления на 
епохата, но е напълно съизмерима с тях, като същевременно издига на нова висота 
своите собствени постижения. Разбира се, това не означава, че в турското общество са 
напълно преодолени "търканията" и "сблъсъците" между "традиционното" и 
"модерното", но те се отнасят до други културни сфери извън литературата. 
Литературата обаче не пропуска да ги претвори, не на последно място и през оптиката 
на модерността. А едно от най-силните й присъщи черти е възприятието за време –
различно за всеки, но същевременно разбиващо привичните граници и отнасящо ни в 
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Но Танпънар далеч не е поет на песимизма и безнадеждността. В поезията му 
има изключително много светлина, предусещане за щастие и преклонение пред 
красотата, която ще победи времето, защото за него само тя е вечна. Жената в неговата 
поезия е нейна алегория, алегория на животворящата сила на изкуството. Тук 
несъмнено съзираме своеобразното обръщане към мита, към вечните начала –
архетипът, “анимата”, а не конкретен женски образ. Душата на човека, анимата обитава 
онова именно пространство на "пролома на времето", между съня и мечтата, мечтата и 
реалността, между нощта и деня. И поетът би желал тя да е демиургът, за да бъде 
светът по-различен и по-добър:

Niçin sen yaratmadın bu dünyayı?
Ellerin mesut işaretlerinden
Daha güzel doğardı eşya!
Daha zengin olurdu aydınlık
Kendi karanlığından çağırsaydı sesin
Sular başka türlü akardı
Sert kayalardan göklere doğru
Büyük, mavi, aydınlık suları!

Защо не ти създаде този свят?
от твоите ръце благословени
би се родила всяка вещ хиляда пъти
по-красива и по-богата светлината!
От твоя зов от тъмнината
водата би сменила своя път -
от върховете непристъпни потоци 
синя светлина потекли биха към 
небето.

Поетичният свят на Ахмед Хамди Танпънар е изключително богат, 
многопластов и нюансиран, тук обаче се постарах да представя само един аспект от 
творчеството му – усещането за време и особеното съществование "между" реалното и 
въобразеното. На първо място, защото то с особена яснота показва, че турската 
литературата през първите десетилетия от съществуването на Републиката вече не е 
поставена в състоянието на дуализъм между "традиционното" и "модерното", нито 
трябва да "догонва" своя европейски модел. Няма манталитетни, естетически, 
формални или съдържателни "бариери" между тях. В този смисъл може да се каже, че 
съвременната турска литература е в синхрон с модерността, такава, каквато е във 
водещите европейски литератури, и не само е в съзвучие с естетическите явления на 
епохата, но е напълно съизмерима с тях, като същевременно издига на нова висота 
своите собствени постижения. Разбира се, това не означава, че в турското общество са 
напълно преодолени "търканията" и "сблъсъците" между "традиционното" и 
"модерното", но те се отнасят до други културни сфери извън литературата. 
Литературата обаче не пропуска да ги претвори, не на последно място и през оптиката 
на модерността. А едно от най-силните й присъщи черти е възприятието за време –
различно за всеки, но същевременно разбиващо привичните граници и отнасящо ни в 
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световете на надреалното време на блянове и безпокойства, тревожещи модерния човек 
на нашето съвремие.  
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Abstract:The article is dedicated to the justification of the idea of International Project on integrated and 
interdisciplinary study of countries and peoples in the area of the so-called "arc of instability". The author 
proposes several specific topics for the initial phase of the study.

The purpose of the article – to attract the attention of scientists from different countries to discuss and 
develop an International Project on the integrated and interdisciplinary study on the countries and peoples in the 
area of the so-called "arc of instability", which includes the territory of the Greater Caucasus, the Crimea and the 
Balkans. Project timeline covers XVIII – beginning of XXI centuries.

The ultimate purpose of the Project is to identify the conceptual and general cultural specific historical 
underlay both upon general views on the region studied in Modern and Contemporary history, as well as 
specifics of highlighting and discussing the problems that at any given point in time represented as "key" for the 
understanding for historians, political scientists, theologians, ethnologists, cultural specialists, etc. 

Keywords: International project, interdisciplinary study, countries and peoples, the Caucasus, the
Crimea, the Balkans, Russia, Ukraine, Turkey, Iran.

Введение
Цель статьи1 – привлечь внимание ученых разных государств к обсуждению и 

разработке долговременного (на несколько лет) международного Проекта по 
комплексному и междисциплинарному иcследованию стран и народов в ареале так 
называемой “дуги нестабильности”, включающей территорию Большого Кавказа, 
Крымского и Балканского полуостровов. Временные рамки проекта охватывают XVIII -
начало XXI столетия.

Настоящий Проект направлен на выявление взаимоотношений между странами
и народами рассматриваемой “дуги нестабильности”, а в более широком плане – между
Востоком и Западом, ибо это общее историко-культурное пространство, имеющее
региональное своеобразие и динамику взаимодействия. Проект должен
реализовываться в серии конкретно-исторических исследований, посвященных
относительно “частным” вопросам и состоит из нескольких субпроектов, заменяемых
по мере их исчерпания новыми. Конечная цель Проекта заключается в выявлении 
концептуальной, общекультурной и конкретно-исторической подосновы как общих 
взглядов на исследуемый регион в Новое и Новейшее время, так и специфики 
выделения и обсуждения тех проблем, которые в тот или иной момент времени 
представляются историкам, политологам, религиоведам, этнологам, культурологам и 
т.д. “ключевыми” для понимания. 

1 Текстът на статията се публикува с любезното съдействие на автора.

Обоснование проекта
В XVIII веке (и задолго до этого) на рассматриваемой территории схлестнулись 

геостратегические и прочие интересы (политические, этноконфессиональные, 
экономическиe) Российской и Османской империй, Кавказских государств и 
политических образований, Крымского ханства, Персии, стран Западной Европы, а 
позднее и Америки. Но главными игроками и оппонентами в этом ансамбле держав 
были и остаются Россия и Турция. 

Событийная история свидетельствует, что Россия и Турция сложились как 
державы, воспринимавшие с большим или меньшим успехом политические и
культурные традиции, как Европы, так и Азии. “Россия непосредственно столкнулась с 
турками лишь спустя 150 лет после падения Константинополя по причине весьма 
прозаичной. К этому времени в черноморско-восточно-средиземноморском регионе 
сложилось господство двух родственных тюркских гособразований – крымского 
ханства и оттоманской государственности…” [Политидис]. 

Обе державы - Россия и Турция - претендовали и на политическое и на 
духовное главенство. В основе противоборства лежали не только территориальные 
претензии, но и стремление каждой из сторон утвердить свою ведущую роль в судьбах 
православного христианства или мусульманского мира. Причем турецкий вассал –
Крымское ханство (с XV по XVIII вв.) – служило ударной силой османской агрессии 
против России и других славянских стран. XVIII век явился чрезвычайно важным 
временем в истории российско-крымских отношений, когда закончился долгий период 
почти непрерывного противостояния и оба народа начали постепенно переходить к 
практике мирного сотрудничества. 

В российской и зарубежной историографии довольно подробно освещены 
проблемы, связанные с историей российских и османских притязаний на территории 
Кавказа, Крымского и Балканского полуостровов. Результаты этих исследований 
позволяют констатировать, что к началу XVIII столетия взаимоотношения России с 
зарубежными христианами поднялись на новый уровень. Именно к периоду правления 
Петра I в сознании угнетенных христианских народов Балкан, Кавказа (у 
мусульманской части населения была своя специфика интересов!) и всего Ближнего 
Востока сформировался образ России как Богом данной преемницы Византии (Москва 
– „третий Рим”, а четвертому не быть) и освободительницы всего Православного 
Востока от многовекового османско-исламского владычества.

В последней четверти XVIII века произошло идеологическое и военно-
политическое оформление претензий России на регион Кавказа и Закавказья –
определился еще один южный вектор российской внешней политики. Огромное 
значение имело то обстоятельство, что к началу XIX века образовался Кавказский 
фронт. Освободив Южный Кавказ и взяв под защиту автохтонное население, 
Российская империя получала прямой выход к азиатским территориям Османской 
империи, также в значительной степени заселенным христианскими народами –
армянами, ассирийцами, греками, езидами, православными сирийцами, а также 
курдами. В этой ситуации Порта оказывала мощную поддержку мусульманским 
народам Кавказа, пытаясь превратить их в антироссийский бастион, препятствующий 
связям Российской империи с христианами Кавказа и восточных вилайетов Османской 
империи.

На протяжении многих столетий Румелия - европейские владения Порты - была 
сферой пересечения политических интересов ведущих европейских держав. В XVIII -
XIX веках в балканские проблемы все активнее начинает вмешиваться Россия. В 
результате между этим “концертом государств” сформировались противоречия, 
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Обоснование проекта
В XVIII веке (и задолго до этого) на рассматриваемой территории схлестнулись 

геостратегические и прочие интересы (политические, этноконфессиональные, 
экономическиe) Российской и Османской империй, Кавказских государств и 
политических образований, Крымского ханства, Персии, стран Западной Европы, а 
позднее и Америки. Но главными игроками и оппонентами в этом ансамбле держав 
были и остаются Россия и Турция. 

Событийная история свидетельствует, что Россия и Турция сложились как 
державы, воспринимавшие с большим или меньшим успехом политические и
культурные традиции, как Европы, так и Азии. “Россия непосредственно столкнулась с 
турками лишь спустя 150 лет после падения Константинополя по причине весьма 
прозаичной. К этому времени в черноморско-восточно-средиземноморском регионе 
сложилось господство двух родственных тюркских гособразований – крымского 
ханства и оттоманской государственности…” [Политидис]. 

Обе державы - Россия и Турция - претендовали и на политическое и на 
духовное главенство. В основе противоборства лежали не только территориальные 
претензии, но и стремление каждой из сторон утвердить свою ведущую роль в судьбах 
православного христианства или мусульманского мира. Причем турецкий вассал –
Крымское ханство (с XV по XVIII вв.) – служило ударной силой османской агрессии 
против России и других славянских стран. XVIII век явился чрезвычайно важным 
временем в истории российско-крымских отношений, когда закончился долгий период 
почти непрерывного противостояния и оба народа начали постепенно переходить к 
практике мирного сотрудничества. 

В российской и зарубежной историографии довольно подробно освещены 
проблемы, связанные с историей российских и османских притязаний на территории 
Кавказа, Крымского и Балканского полуостровов. Результаты этих исследований 
позволяют констатировать, что к началу XVIII столетия взаимоотношения России с 
зарубежными христианами поднялись на новый уровень. Именно к периоду правления 
Петра I в сознании угнетенных христианских народов Балкан, Кавказа (у 
мусульманской части населения была своя специфика интересов!) и всего Ближнего 
Востока сформировался образ России как Богом данной преемницы Византии (Москва 
– „третий Рим”, а четвертому не быть) и освободительницы всего Православного 
Востока от многовекового османско-исламского владычества.

В последней четверти XVIII века произошло идеологическое и военно-
политическое оформление претензий России на регион Кавказа и Закавказья –
определился еще один южный вектор российской внешней политики. Огромное 
значение имело то обстоятельство, что к началу XIX века образовался Кавказский 
фронт. Освободив Южный Кавказ и взяв под защиту автохтонное население, 
Российская империя получала прямой выход к азиатским территориям Османской 
империи, также в значительной степени заселенным христианскими народами –
армянами, ассирийцами, греками, езидами, православными сирийцами, а также 
курдами. В этой ситуации Порта оказывала мощную поддержку мусульманским 
народам Кавказа, пытаясь превратить их в антироссийский бастион, препятствующий 
связям Российской империи с христианами Кавказа и восточных вилайетов Османской 
империи.

На протяжении многих столетий Румелия - европейские владения Порты - была 
сферой пересечения политических интересов ведущих европейских держав. В XVIII -
XIX веках в балканские проблемы все активнее начинает вмешиваться Россия. В 
результате между этим “концертом государств” сформировались противоречия, 
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вошедшие в историю под названием “Восточного вопроса”, не имеющего аналогов в 
предшествующей истории Балкан, как и судьбоносная для народов полуострова русско-
турецкая война 1877-1878 годов [Муртузалиев - Магомедова 2009: 32-33].

Важнейшим рубежом в социально-экономической и политической истории 
народов обозначенного региона, в конце XVIII - XIX вв.  явилась смена феодализма 
капитализмом. Утверждение капиталистических отношений, означавшее ломку 
социальных и политических устоев прежней системы, вызывало и коренные изменения 
в мировоззрении народов. 

XIX и начало XX века, а также рубеж XX – XXI веков  ознаменовались новыми 
кардинальными судьбоносными переменами для автохтонных и старожильских 
народов балканских, кавказских и крымских территорий, для России, Турции и других 
сопредельных государств.

Сказанного, думается, достаточно для обоснования хронологических рамок 
Проекта - XVIII – XXI века - и нет смысла перечислять сложные перипетии этих 
столетий, имевших огромное значение для народов рассматриваемого ареала. XVIII –
XXI века в истории Турции, Кавказа, Крыма (Украины) и Балканского полуострова 
столь же значительная веха, как и в истории России. 

Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что в результате развала СССР, 
ликвидации Варшавского блока и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), иных 
коллизий и перемен сложилась новая геополитическая ситуация. Распад империй и 
формирование национальных государств, как известно, не только не ведут к ожидаемой 
стабильности, но порождают новые конфликты. В рассматриваемом ареале „по сути, 
происходит возвращение к ситуации конца XIX – начала XX веков, с присущими тому 
времени взаимными территориальными претензиями и этническим национализмом”
[Искендеров]. И как писал в свое время британский публицист Д. Э. Бакер: „Балканы и 
Малая Азия занимают самую важную стратегическую позицию в мире. Они 
представляют собой ядро и центр Старого Света, разделяют и одновременно связывают 
три материка: Европу, Азию и Африку…”2. Подобную роль играет и Большой Кавказ. 

Не углубляясь в историографию вопроса (это большая самостоятельная тема!), 
приведем только несколько мнений современных специалистов.    Характеризуя 
ситуацию, Харлампий Политидис, член президиума Конгресса национальных 
объединений России, замечает: „Обозревая пятивековую историю русско-турецких 
отношений, можно уверенно заявить, что их интересы полярно-антагонистичны по: во-
первых, - геополитической сущности, во-вторых, частично, - в культурно-религиозном 
аспекте, ибо Балканы, Кавказ и Крым в геополитическом смысле - буферные зоны и 
могут быть в сфере влияния и контроля либо Великой Русской равнины, либо 
Анатолии (касательно Балкан, Кавказа и Крыма); либо Иранского нагорья (касательно 
Кавказа и Крыма и в меньшей степени Балкан).” [Политидис].

Кавказ с давних времен воспринимался и как пограничный регион и как 
связующее звено (мост) между Западом и Востоком. Этот факт приобретает еще 
большую актуальность в связи с возрастающей ролью таких титанов азиатского 
региона, как Индия и Китай. Сегодня Кавказ представляет собой один из самых 
нестабильных регионов Российской Федерации, утративших „сознание целостности и 
единства, ощущение зримого присутствия в мире” [Бгажноков 2003, 86]. Не случайно 
многими политологами и геополитиками он рассматривается как регион, которому 
суждено стать „русскими Балканами”, выступив в качестве ключевого звена 
„евразийского пояса нестабильности”, простирающегося от Балкан до Гималаев. 

2 Российский государственный исторический архив. Фонд 776. Опись 32. Дело 132. 
Лист 311.

В настоящее время Большой Кавказ являет собой ристалище, где схлестнулись 
„интересы России, Европы, Ирана, Китая, США и Турции; ключ к запасам 
энергоносителей стран Средней Азии, а следовательно и возможности политического 
влияния на обширнейший регион”, в котором политическая ситуация становится все 
тревожнее. „Государства прикаспийского региона активно вооружаются и это один из 
признаков взаимного недоверия и эскалации напряженности” [Агаларов 2013].

Значительные изменения конца XX – начала XXI в. прервали традиционную 
политику изоляции Турции от региональных конфликтов и активизировали ее участие 
в региональных разногласиях. В аналитическом докладе турецкого исследователя 
Тогрула Исмаила говорится: “…пытаясь удержать свою западную поддержку 
неприкосновенной, Турция добавила новые компоненты”, а точнее, вернулась к 
прежним (С. М.) – Ближний Восток, Крым (Черноморский регион), Кавказ и Балканы –
как подсистемы своей внешней политики [Торгул 2012]. 

Результатом усиления политического, экономического и культурного влияния 
Турции на Юго-Восточную Европу явилось введение экспертами понятия „балканский 
неоосманизм”. Не секрет, что и для России страны и народы этих „компонентов” уже 
много столетий являются зоной повышенного интереса, а в последние десятилетия для 
США и ряда европейских держав.

Оценивая современное положение дел, вслед за другими исследователями 
можно говорить о том, что на международной арене Россия и Турция, как и прежде, 
являются в экономическом и политическом плане самыми влиятельными 
государствами в регионе Большого Кавказа, в бассейне Черного моря и на Балканах. 
Результаты долгосрочного соперничества/сотрудничества (напр., „Год Турции в 
России” и „Год России в Турции”, активизация политических, экономических, 
культурных и торговых связей) между указанными государствами прямо или косвенно 
отражаются на развитии соседних стран и сопредельных территорий, влияют на 
динамику развития экономики, на выработку контртеррористической политики, на 
развитие ситуации безопасности и т.д. 

Таким образом, весьма непростая и бурно развивавшаяся история 
рассматриваемого нами региона, с беспрецедентным переплетением политических, 
социально-экономических, этно-конфессиональных явлений и судеб людей и 
огромным взаимовлиянием культур уходит корнями вглубь веков. Подобная 
многофакторность открывает широкое поле для дискурса, для сравнительно-
сопоставительных комплексных и междисциплинарных исследований, которые в 
подобном аспекте ранее не проводились.

Целью предлагаемого мною Проекта должно стать изучение контактных зон 
цивилизаций в ареале Кавказа, Крыма и Балканского полуострова (далее - ККБ) в 
период с XVIII по XX век (в некоторых темах – и начало XXI в.), с выявлением 
специфики и общих черт, соизмерением полученных результатов. 

Для примера конспективно обозначим несколько тем из множества возможных 
(перечень может быть продолжен). 

Темы для исследования
ТЕМА 1. Кавказ-Крым-Балканы: этноконфессиональные и региональные 

компоненты национального менталитета исламско-христианского населения в 
XVIII - XX столетиях. 

Изучение данных вопросов предполагает сравнительно-сопоставительный 
анализ и выявление региональной специфики (с привлечением не только 
исторического, но и современного материала); возможно проведение социологических 
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В настоящее время Большой Кавказ являет собой ристалище, где схлестнулись 
„интересы России, Европы, Ирана, Китая, США и Турции; ключ к запасам 
энергоносителей стран Средней Азии, а следовательно и возможности политического 
влияния на обширнейший регион”, в котором политическая ситуация становится все 
тревожнее. „Государства прикаспийского региона активно вооружаются и это один из 
признаков взаимного недоверия и эскалации напряженности” [Агаларов 2013].

Значительные изменения конца XX – начала XXI в. прервали традиционную 
политику изоляции Турции от региональных конфликтов и активизировали ее участие 
в региональных разногласиях. В аналитическом докладе турецкого исследователя 
Тогрула Исмаила говорится: “…пытаясь удержать свою западную поддержку 
неприкосновенной, Турция добавила новые компоненты”, а точнее, вернулась к 
прежним (С. М.) – Ближний Восток, Крым (Черноморский регион), Кавказ и Балканы –
как подсистемы своей внешней политики [Торгул 2012]. 

Результатом усиления политического, экономического и культурного влияния 
Турции на Юго-Восточную Европу явилось введение экспертами понятия „балканский 
неоосманизм”. Не секрет, что и для России страны и народы этих „компонентов” уже 
много столетий являются зоной повышенного интереса, а в последние десятилетия для 
США и ряда европейских держав.

Оценивая современное положение дел, вслед за другими исследователями 
можно говорить о том, что на международной арене Россия и Турция, как и прежде, 
являются в экономическом и политическом плане самыми влиятельными 
государствами в регионе Большого Кавказа, в бассейне Черного моря и на Балканах. 
Результаты долгосрочного соперничества/сотрудничества (напр., „Год Турции в 
России” и „Год России в Турции”, активизация политических, экономических, 
культурных и торговых связей) между указанными государствами прямо или косвенно 
отражаются на развитии соседних стран и сопредельных территорий, влияют на 
динамику развития экономики, на выработку контртеррористической политики, на 
развитие ситуации безопасности и т.д. 

Таким образом, весьма непростая и бурно развивавшаяся история 
рассматриваемого нами региона, с беспрецедентным переплетением политических, 
социально-экономических, этно-конфессиональных явлений и судеб людей и 
огромным взаимовлиянием культур уходит корнями вглубь веков. Подобная 
многофакторность открывает широкое поле для дискурса, для сравнительно-
сопоставительных комплексных и междисциплинарных исследований, которые в 
подобном аспекте ранее не проводились.

Целью предлагаемого мною Проекта должно стать изучение контактных зон 
цивилизаций в ареале Кавказа, Крыма и Балканского полуострова (далее - ККБ) в 
период с XVIII по XX век (в некоторых темах – и начало XXI в.), с выявлением 
специфики и общих черт, соизмерением полученных результатов. 

Для примера конспективно обозначим несколько тем из множества возможных 
(перечень может быть продолжен). 

Темы для исследования
ТЕМА 1. Кавказ-Крым-Балканы: этноконфессиональные и региональные 

компоненты национального менталитета исламско-христианского населения в 
XVIII - XX столетиях. 

Изучение данных вопросов предполагает сравнительно-сопоставительный 
анализ и выявление региональной специфики (с привлечением не только 
исторического, но и современного материала); возможно проведение социологических 
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опросов (если исследование будет захватывать начало XXI в.) среди некоторой части 
автохтонного населения, разработку блока из нескольких анкет, желательно с 
привлечением специалистов по истории, этнопсихологии, конфликтологии,
религиоведения, этнополитологии, социологии, этнологии и т.д. Заметим, что участие 
перечисленных и иных специалистов не только приветствуется, но распространяется и 
на все другие темы.

ТЕМА 2. Кавказ-Крым-Балканы: этнопсихологические аспекты 
межнациональных и конфессиональных отношений в „зонах нестабильности”
(XVIII – XX вв.). 

Данная тема также предусматривает комплексное междисциплинарное 
исследование: изучение исторических документов (в том числе литературные 
произведения, фольклор, художественно-изобразительные образы и т.д.), артефактов, 
проведение эмпирических исследований (при условии изучения реалий XXI в.) для 
изучения проблем деструктуризации общества, когда оно переживает периоды крупных 
социально-политических потрясений - своеобразного „социотрясения” (термин 
предложен Б. А. Грушиным), проблемы этнопсихологического отношения населения к 
конфликтогенным факторам в регионах, восприятия „своего” и „чужого”, рассмотрение 
основных проявлений психологии масс и их механизмы, как внутренние, 
психологические, так и внешние, поведенческие. Исследование может быть 
продолжено до начала XXI века для разработки проблем современной 
самоидентификации исследуемых этносов и государств и т.д.   

ТЕМА 3. Кавказ-Крым-Балканы: исламско-христианские системы 
обучения и воспитания молодежи (XVIII - XXI вв.). 

Образование – важнейший конструкт цивилизации, главным ее условием является 
преемственность общественной жизни, а образование и воспитание служат основным 
элементом, транслирующим культурные достижения. История таких 
многоконфессиональных и полиэтнических регионов как Кавказ, Крым и Балканы 
неразрывно связана с реалиями современной жизни, с актуальными проблемами 
строительства сегодняшней системы образования, с решением дискутируемой 
проблемы сочетаемости/несочетаемости светского и религиозного образования и т.д. 
Таким образом, изучение истории и основных тенденций развития трех главных систем 
обучения (светская и конфессиональные: исламская, христианская) в исследуемом 
ареале позволит не только выйти за рамки национальных историй педагогики, но и 
вписать её во всемирный историко-педагогический процесс. 

Проведение подобных исследований на Кавказе, в Крыму и на Балканах 
значительно обогатит историю самих народов, позволит создать коллективную(ные) 
монографию(фии), учитывающую(щие) общие и специфические аспекты 
конфессиональных систем образования и т.д.

Тема 4. Этноконфессиональные аспекты политики царской России и 
Османской империи в ареале Кавказ-Крым-Балканы (XVIII – начало XX в.).3

Здесь, на вскидку, и проявления (отголоски) идей „османизма” и „Москва –
третий Рим” в распространении влияния (укрепления позиций) Турции и России на 
рассматриваемых территориях, общие и специфические проявления этой политики, её 
восприятие автохтонным населением в зависимости от реалий рассматриваемых 
временных „отрезков” в каждом исследуемом регионе, конфессиональная политика и 
множество иных проблем. В рамках изучения, к примеру, периода середины - второй 
половины XIX в. (конец Кавказской войны, русско-турецкая война 1877-1878 гг. и т.д.) 
значительный интерес представляет анализ демографических проблем, миграционной 

3 Может быть „разбита” на множество более „мелких” тем. 

политики, например, переселение немцев и других европейских христиан различного 
религиозного толка (течений) в Украину, на Северный Кавказ, параллельно -
переселение (и депортация) коренного мусульманского населения (напр., 
мухаджирство) в Турцию – в одних случаях поощрение этой политики властями, в 
других – препятствие переселению и т.д.; взаимоотношения мусульман и христиан в 
повседневной жизни (на бытовом уровне): христианские святыни мусульман Кавказа, 
Крыма и Балкан. Возможно привлечение фольклорного материала и других 
источников.  

Тема 5. Репрезентация образа Османской империи в массовом сознании и 
культуре народов России Нового и Новейшего времени4

Мифологема „Запад – Восток” (оценочная шкала) и связанные с ней 
идеологемы, сознательно конструируемые по тому или иному конкретном поводу, 
служили и продолжают служить информационным и идеологическим обеспечением 
программ достижения политических и иных целей. Русские и турки, живя бок о бок на 
протяжении столетий, фиксировали в собственном сознании и творчестве весьма 
противоречивые образы друг друга. Западная мифологема „Запад – Восток”,
воспринятая Россией, разделила интеллектуальную элиту на западников (либерал-
демократов) и славянофилов (почвенников, народников). Одна из задач проекта -
преодолеть историографические стереотипы восприятия Турции и турок в России и 
наоборот (а также преодоление стереотипов в отношении других народов). Тема 
проекта предполагает изучение образа Турции и турка, чрезвычайно многообразного, 
как феномена общественного сознания; формирования образа в различных социальных 
средах за пределами Российской империи, и в ней самой; исследование массовой, 
„простонародной” культуры, противостоящей элитарной, профессиональной культуре; 
изучение современных идентификационных образов Турции (при условии 
исследования реалий XXI в.), порождаемых социо-гуманитарными науками и СМИ; 
художественно-литературные и художественно-изобразительные образы турка и т.д.

Тема 6. Роль Святых Писаний в культуре народов Кавказа-Крыма-Балкан 
(XVIII – XXI вв.).   

Здесь представляется необходимым обратить внимание на следующие 
проблемы: 1. Место и роль Библии и Корана во взаимоотношениях Христианства и 
Ислама (история и современность). Соотношение Библии и Корана; 2. История 
переводов Библии и Корана в означенном ареале; 3. Отражение местных языковых и 
культурных традиций в переводах Библии и Корана; 4. Значение переводов Библии и 
Корана в культуре народов рассматриваемого ареала; 5. Отношение инаковерующего 
населения стран(ы) к переводам Библии и Корана и т.д. 

Тема 7. Город в социальном и этнокультурном пространстве народов 
Кавказа-Крыма-Балкан (XVIII – XX – XXI вв.).   

Городская культура всегда была показателем развития нации, ее духовных 
достижений. В городах создавались материальные и духовные ценности. Благодаря 
средоточию культурного, образовательного, научного, промышленного потенциала, 
город является основой социально-культурной модернизации страны. В рамках 
основной темы возможно рассмотрение следующих исследовательских проблем: 
городская культура в ареале Кавказа-Крыма-Балкан: история и современность;
этничность и религия в условиях современного города; горожанин и горожанка 
Кавказа-Крыма-Балкан в прошлом и настоящем; гендерные исследования; ислам и 
христианство в столичных мегаполисах Кавказа-Крыма-Балкан и т.д. 

4 Как самостоятельные варианты: России, Балканских стран и Кавказа, Крымского ханства, Украины, 
Австро-Венгрии и т.д.)
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политики, например, переселение немцев и других европейских христиан различного 
религиозного толка (течений) в Украину, на Северный Кавказ, параллельно -
переселение (и депортация) коренного мусульманского населения (напр., 
мухаджирство) в Турцию – в одних случаях поощрение этой политики властями, в 
других – препятствие переселению и т.д.; взаимоотношения мусульман и христиан в 
повседневной жизни (на бытовом уровне): христианские святыни мусульман Кавказа, 
Крыма и Балкан. Возможно привлечение фольклорного материала и других 
источников.  

Тема 5. Репрезентация образа Османской империи в массовом сознании и 
культуре народов России Нового и Новейшего времени4

Мифологема „Запад – Восток” (оценочная шкала) и связанные с ней 
идеологемы, сознательно конструируемые по тому или иному конкретном поводу, 
служили и продолжают служить информационным и идеологическим обеспечением 
программ достижения политических и иных целей. Русские и турки, живя бок о бок на 
протяжении столетий, фиксировали в собственном сознании и творчестве весьма 
противоречивые образы друг друга. Западная мифологема „Запад – Восток”,
воспринятая Россией, разделила интеллектуальную элиту на западников (либерал-
демократов) и славянофилов (почвенников, народников). Одна из задач проекта -
преодолеть историографические стереотипы восприятия Турции и турок в России и 
наоборот (а также преодоление стереотипов в отношении других народов). Тема 
проекта предполагает изучение образа Турции и турка, чрезвычайно многообразного, 
как феномена общественного сознания; формирования образа в различных социальных 
средах за пределами Российской империи, и в ней самой; исследование массовой, 
„простонародной” культуры, противостоящей элитарной, профессиональной культуре; 
изучение современных идентификационных образов Турции (при условии 
исследования реалий XXI в.), порождаемых социо-гуманитарными науками и СМИ; 
художественно-литературные и художественно-изобразительные образы турка и т.д.

Тема 6. Роль Святых Писаний в культуре народов Кавказа-Крыма-Балкан 
(XVIII – XXI вв.).   

Здесь представляется необходимым обратить внимание на следующие 
проблемы: 1. Место и роль Библии и Корана во взаимоотношениях Христианства и 
Ислама (история и современность). Соотношение Библии и Корана; 2. История 
переводов Библии и Корана в означенном ареале; 3. Отражение местных языковых и 
культурных традиций в переводах Библии и Корана; 4. Значение переводов Библии и 
Корана в культуре народов рассматриваемого ареала; 5. Отношение инаковерующего 
населения стран(ы) к переводам Библии и Корана и т.д. 

Тема 7. Город в социальном и этнокультурном пространстве народов 
Кавказа-Крыма-Балкан (XVIII – XX – XXI вв.).   

Городская культура всегда была показателем развития нации, ее духовных 
достижений. В городах создавались материальные и духовные ценности. Благодаря 
средоточию культурного, образовательного, научного, промышленного потенциала, 
город является основой социально-культурной модернизации страны. В рамках 
основной темы возможно рассмотрение следующих исследовательских проблем: 
городская культура в ареале Кавказа-Крыма-Балкан: история и современность;
этничность и религия в условиях современного города; горожанин и горожанка 
Кавказа-Крыма-Балкан в прошлом и настоящем; гендерные исследования; ислам и 
христианство в столичных мегаполисах Кавказа-Крыма-Балкан и т.д. 

4 Как самостоятельные варианты: России, Балканских стран и Кавказа, Крымского ханства, Украины, 
Австро-Венгрии и т.д.)
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Предложенные темы (перечень может быть продолжен), разумеется, не 
исчерпывают всей палитры возможных исследований ареала Кавказа-Крыма-Балкан. 
Проект предполагает широкий тематический охват, отражающий практически все 
сферы социальной жизни обществ рассматриваемых стран: политические процессы, 
международные отношения, экономику, трансформацию социальных структур и 
институтов (гражданское общество, социальная и семейная политика, гендерные 
отношения и т. д.), демографию, миграцию, национализм, городскую жизнь и культуру. 

Принимая во внимание территориальные границы исследования, языковую и 
этноконфессиональную полифонию, специфику менталитета акторов (населения) в 
каждом конкретном случае и целый комплекс иных факторов, желательно активное 
участие в Проекте зарубежных специалистов различных научных направлений, прежде 
всего из стран изучаемого ареала и сопредельных территорий. Результаты 
международной коллективной творческой работы по изучению отдельных „частных”
тем станут базой для дальнейшей продуктивной разработки ключевых проблем ККБ, 
позволят глубже раскрыть и понять историко-культурные взаимосвязи между странами 
и народами Кавказа, Крыма и Балкан. 

Однако слабым местом Проекта (на сегодняшний день) является включение в сферу 
исследования Крымского полуострова – южной части современной украинской 
территории. „Черноморский регион нуждается в новом аналитическом фундаменте, 
поскольку система имеющихся взглядов на его проблемы оказалась неспособной 
предложить решения, позволившие бы за последние 25 лет продвинуться в решении 
старых проблем.” [Торгул 2012], в числе которых  крымско-татарский вопрос, 
актуализировавшийся с распадом Советского Союза. Деятельность крымско-татарских 
организаций оживилась и в Турции и на Балканах.  

После развала СССР события некогда общей истории перестали быть для Украины 
общими событиями. То, что прежде казалось незначительным для понимания 
международных отношений и т.д., стало чрезвычайно важным. Вхождение „украинских 
земель” в состав России расценивается ныне как уничтожение „Украинской казацкой 
державы”, как одно из „тяжких преступлений царизма перед украинским народом”
[Турченко 2003: 74], а итог пребывания „Украины” в составе России оценивается как 
отрыв от европейской цивилизации и деградация. О реориентации Украины 
свидетельствует и тот факт,  что, подписав в июле 1997 года договор о партнерстве с 
НАТО, она уже в октябре стала одним из инициаторов создания регионального 
объединения Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы (ГУУАМ), 
целью которого являлось снижение зависимости от энергоресурсов России [Журженко 
2006:10]. 

На постсоветском пространстве развернулась настоящая война, в том числе и за 
историю, имеющая, к сожалению, ярко выраженную антироссийскую направленность. 
Так что Украина не одинока в своем стремлении  конструирования истории, 
противоположной той, что ей „навязывалась прежде” [Ферро 1992:11]. Для нации, 
которая обрела государственность в независимой форме, подобные действия в общем-
то извинительны и понятны, но на пути к этому есть одно важное обстоятельство -
необходимо все-таки соблюдать историческую правду. 

Сказанное относится и к постсоциалистическим странам, в которых с конца 80-х –
начала 90-х годов XX столетия наблюдается процесс изменения исследовательских 
приоритетов и характера освещения поднимаемых проблем. Эту тенденцию отмечают 
многие исследователи и, как пишет В. И. Косик: „… пожалуй из всех балканских стран 
Болгария имеет больше всего страниц в своей истории, которые с удовольствием 
вычеркнули бы некоторые историки. … С точки зрения некоторых мыслителей … 

Освободив Болгарию, самодержавная Россия тем самым нарушила естественный или, 
скажем, эволюционный процесс обретения государственности через демократическую 
трансформацию Османской империи.” [Косик 2006: 144; Славянский мир…2006: 111, 
116-117, 127] и т. д. и т. п. 

Поскольку исторические события всегда будут интерпретироваться под знаком 
определенных идей, работа над Проектом предполагает стремление к деполитизации 
исследуемых проблем. Кроме того „история не может замыкаться в узких рамках, даже 
если эти рамки являются государственными границами. Если строго соблюдать эти 
границы, то ни одну историческую проблему по настоящему решить нельзя” [Данилова 
- Филиппова 2009]. 

Думается, что здравый смысл позволит преодолеть Крымско-Украинский порог, 
а также подобные ему в иных регионах - это не только откроет новые возможности в 
освещении истории взаимоотношений России и Украины (и других народов и стран), 
но и позволит вскрыть новые пласты прошлой истории объекта нашего изучения и 
оценить реалии дня сегодняшнего. 

Результаты исследования могут стать хорошей базой для дальнейшей 
разработки ключевых проблем имперской истории. По результатам исследования будут 
выявлены приоритетные тематические блоки, разработка которых может 
осуществляться в дальнейшем в форме индивидуальных или коллективных научно-
исследовательских проектов. Другим практическим направлением явится внедрение 
результатов исследований в учебный процесс, разработка учебно-методических 
пособий и методических материалов для учебных программ к лекционным и 
специальным курсам, создание новых учебно-методических комплексов по тематике 
Проекта и т.д.

Первым шагом на пути реализации Проекта, зародившегося у меня еще в 2002 
году, может стать конференция, которую Институт славяноведения РАН (Москва), 
совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом (Ставрополь) планирует 
провести в 2014 году. Как видно из названия конференции „Кавказ-Балканы: 
геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные 
компоненты национального менталитета мусульманского и христианского 
населения в XVIII- XX вв.” - на данном этапе крымско-украинская тематика пока 
отсутствует по указанным выше причинам. Привожу примерный план 
конференции, каждый вопрос которой можно рассматривать и как 
самостоятельно/промежуточные „частные” темы Проекта.

1. Сравнительный анализ проблем этнополитического и геополитического 
развития Балкан и Кавказа в общественном сознании и периодике. Проблема 
„Кавказ-Балканы” в различных типах дискурса.

2. Сравнительное исследование по проблеме социокультурного пограничья 
Кавказа и Балкан: вопросы идентичности в зонах пограничья, проблемы 
столкновений и заимствований в зонах социокультурного пограничья, образ 
границы в представлениях населения пограничья Кавказа и Балкан –
сравнительный анализ, хозяйственные отношения и повседневность в 
контактных зонах на Кавказе и на Балканах.

3. Кавказ и Балканы в контексте интеллектуальной истории. Особенности 
формирования исторической памяти жителей Балкан и Кавказа и особенности 
массового сознания в этих макрорегионах в разные исторические периоды. 
Образы Кавказа в картине мира жителей Балкан и образы Балкан в картине мира 
жителей Кавказа.
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4. Кавказ и Балканы в мировой политике. Балканы и Кавказ в имперском 
пространстве Российской и Османской империй. Проблема маркировки 
территорий. „Воображаемое пространство” и конструирование новых 
ментальных карт. 

Заключение
Идея предлагаемого Проекта зародилась в так называемые „нулевые годы”,

однако попытки решение вопроса всегда упирались в проблему финансирования. 
Думается, наступило время, когда это препятствие может быть успешно преодолено в 
случае перерастания проекта в международный, с соответствующей финансовой 
поддержкой всех заинтересованных сторон, так как потребуется создание 
координационного органа, проведение международных научных форумов, круглых 
столов с изданием результатов научных исследований и т.д. Но, как известно, дорогу 
осилит идущий. 
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MEMORIES OF BULGARIAN EMIGRANTS IN THE UNITED KINGDON FOR SOCIALIST TIME

Abstract: The emigration community in Great Britain is one of the newest and the biggest Bulgarian 
communities in Europe. According unofficial information its number is around 200 000 people. The present 
study is made on the base of ethnographic fieldwork and Internet research on the most attractive Internet forum 
of Bulgarian immigrants in UK – BG Help (http://bghelp.co.uk/ ). The memories for the socialist period in the 
country are very popular among the emigrants and the article systemizes a few topics such as:

Political, economic and social situation in Bulgaria during the socialism;
Everyday life during the socialist regime;
Holidays during the socialist period;
The existence of socialism, its demolition and changes in Bulgaria after 1989.

The research is trying to present how the socialist regime influences on the thinking and values system of the 
emigrants and whether it is connected with their identification strategy on the present moment. "

Key words: Socialism, emigration, memories, Bulgarians, United Kingdom

Според Ян Асман културната памет, възприемана като текстове, символи, 
образи, ритуали, места и дори „места на паметта” („lieux de memoires” според Нора
[Nora 1989]), е свързана с времето и идентичността. Всяка форма на памет има свой 
времеви обсег. В случая с индивидуалната памет тя е еквивалент на хронологичните 
граници на индивидуалното съзнание. Човешката памет може да се дефинира като 
специфична способност на хората да синтезират времето и идентичността във форма, 
която би могла да се нарече „диахронна идентичност” [Assmann 2006: 1-30].

Съвременната глобална епоха предполага дори промени и в паметта. Сега не 
само хората, но и спомените са в постоянно движение. Те се пренасят през 
континентите и границите, артикулират се на различни нива – от индивидуално до 
групово, и се превръщат в част от наследството на емигрантите [Assmann, Conrad 2010: 
2]. От друга страна, ускоряването на комуникациите и дигитализацията на медиите 
допринасят за обогатяването и дори трансформирането на спомените [Hoskins, Banier, 
Kantsteiner etc. 2008: 1]. Появяват се „цифровите спомени”, които често пъти размиват 
границата  между личното и колективното спомняне. На преден план възниква 
въпросът какво и защо хората и обществата помнят или забравят в глобалната епоха (по 
думите на Конертън [Connerton 2006 и 2009]) и какви промени се случват в механизма
на спомнянето [Donk 2009]. Вече не може да се говори за паметта и спомените като за 
структура, а като за мобилна, ефимерна и флуидна категория [Assmann, Conrad 2010: 4].

Настоящето изследване е фокусирано върху емиграцията, спомените и 
идентичността на една конкретна и сравнително нова общност – българите във 
Великобритания, и по-специално в Англия. В хронологически аспект статията обхваща 
спомените само за един определен отрязък от време, а именно периода на 
социалистическото управление в България в периода 1944-1989 г. Като част от 
автобиографичните разкази на емигрантите тези спомени са проектирани в по-широкия 

1 Изследването е реализирано по проект „Българската емиграция във Великобритания” (ПОСТДОК 02-
4/14.01.2013 г.), финансирано от Фонд „Научни изследвания” при МОМН.
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структура, а като за мобилна, ефимерна и флуидна категория [Assmann, Conrad 2010: 4].

Настоящето изследване е фокусирано върху емиграцията, спомените и 
идентичността на една конкретна и сравнително нова общност – българите във 
Великобритания, и по-специално в Англия. В хронологически аспект статията обхваща 
спомените само за един определен отрязък от време, а именно периода на 
социалистическото управление в България в периода 1944-1989 г. Като част от 
автобиографичните разкази на емигрантите тези спомени са проектирани в по-широкия 

1 Изследването е реализирано по проект „Българската емиграция във Великобритания” (ПОСТДОК 02-
4/14.01.2013 г.), финансирано от Фонд „Научни изследвания” при МОМН.
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контекст на миграцията, заселването и живота в новата държава, както и неизбежното 
сравнение „България преди”, „България сега” и „България-Англия”. 

Българските емигранти във Великобритания са общност, изградена и видима в 
последните 13 години. Макар и да съществуват отделни сведения за българи на 
Острова и преди 2000 г., дори още от периода на Възраждането, техният брой е 
незначителен. Като емблематични фигури на българската историческа емиграция в 
Англия се открояват писателят Георги Марков и изкуствоведът Петър Увалиев. 
Съвременната емиграция на Острова е вече почти изцяло икономическа. В началото на 
ХХІ в. тя е привлечена от високия жизнен стандарт и прилични доходи във 
Великобритания чрез самонаемане и бизнес-визи. Броят на българите там драматично 
нараства едва след отпадането на визовия режим и приемането на страната ни за член 
Европейския съюз през 2007 г. Така независимо от кризата в последните години 
Великобритания се превръща в мечта2 за много българи и желано място за емиграция. 
Британският Национален осигурителен институт дава сравнително най-точната бройка 
за българите в Кралството. Според него 99 630 възрастни български граждани 
получават национален осигурителен номер (позволяващ им да работят и живеят там)
между януари 2002 г. и март 2013 г.3 Неофициалните данни обаче сочат, че 
пребиваващите (в това число временно пребиваващите)4 във Великобритания 
емигранти от България, са далеч повече и вероятно доближават 200 000 души.

Статията ще представи и анализира два типа спомени на емигрантите. Първите 
са част от автобиографични разкази и нестандартизирани интервюта5, проведени в 
различни части на Англия в периода 2007-2013 г.6, а вторите са дигитализирани и 
изразени чрез един от най-известните уеб-портали БГ Хелп (BG Help Bulgarian Web
portal in UK) (http://www.bghelp.co.uk/).7 Изследването на онлайн качествени наративи в 
повечето случаи е съпроводено с офлайн срещи с цел да се провери достоверността на 
информация и да се набави допълнителна информация, като самите потребители често 
пъти организират свои срещи на „живо” извън форума. Интервюираните, както и 
потребителите на сайта, са първо поколение емигранти, които са се заселили в Англия 
преди всичко след 2000 г.8 Респондентите имат различен възрастов, образователен, 
джендър и социален статус9, но темите, свързани със социалистическото време и 
начина на живот, са отнесени по разбираеми причини с хората над 30-годишна възраст. 

2 Става въпрос за „британска мечта” по аналог с „американската мечта”, дефинирана от Д. Хуудхарт
[Hoodhart 2013].
3 National Insurance Number Allocations to Adult Overseas Nationals Entering the UK for 2013:
http://research.dwp.gov.uk/asd/asd1/niall/index.php?page=nino_allocation>, публикувано на 30 август 2013 г.,
видяно на 1 септември 2013 г.
4 Само бройката на ежегодно приеманите български нискоквалифицираните сезонни работници в 
Кралството е около 20 000 души. 
5 Част от материалите са архивирани в „Народописния архив” на ИЕФЕМ, а други са в процес на 
обработка.
6 Изследването е реализирано в различни части на Великобритания в продължение на 6 години (2007-
2013 г.) – Лондон (2007 г., 2010-2011 г., 2013 г.), Манчестър (2010-2011 г.), Бирмингам (2007 г.), Чатам
(2007 г. и 2010-2011 г.), Рочестър (2010-2011 г.), Тонбридж (2007 г.), Мейдстоун (2010-2011 г.), както и в 
гр. София, България (2009, 2011-2013 г.). През 2007 г. изследването е проведено като част от проекта 
„Emigration of Bulgarian Citizens (Bulgarians and Turks ) to the United Kingdom)”, финансиран от 
Британския съвет през 2007 г.
7 Всички цитати от интернет форуми в статията са предавани във вида, в който са публикувани, без да 
бъдат редактирани (бел. автор).
8 Спомените за социализма сред предишните емиграционни вълни не са изследвани. Интерес 
представляват спомените, които писателят Георги Марков споделя в книгата си [Марков 1990].
9 Статията е фокусирана върху емигрантите с български етнически произход.

Макар и повече от 20 години да са минали от рухването на социалистическото 
управление в страната, спомените за това време продължават да присъстват и да са 
живи както в разказите на респондентите, така и в онлайн дискусиите. Често пъти те 
дори не са обект на обсъждането, но изникват в рамките на разговорите и при Интернет 
общуването, което показва важността им за хората. Обикновено темите във форумите 
са около по-значими дати като 9 септември или са провокирани от нова книга или 
филм, представящ  живота тогава. Онлайн спомените са обединени преди всичко 
около: “Хубаво е да си спомниш миналото” или “Тази тема ми носи носталгия, но не 
носталгия по социализма, а по това колко малка съм била и животът ми е бил пред 
мен”.

Спомените на емигрантите, засягащи периода между 1944-1989 г. в България, 
могат да се систематизират в три големи теми: 

- Политическата, икономическата и социалната ситуация в страната по 
време на комунистическото управление;

- Всекидневният живот в страната по време на 45 години 
социалистически режим;

- Имало ли е социализъм в България в периода 1944-1989 г. и как този 
период се отразява върху развитието на страната след 1990 г.?
Поради широкия обхват на темите, те не могат да бъдат изчерпани в рамките на 

тази статия, но стремежът е да се разгледат основните насоки в спомените на 
емигрантите за социализма.

Политическата, икономическа и социална ситуация в България по времето 
на социализма

Спомените за политическата, икономическата и социалната ситуация в страната 
по време на социалистическия режим са обединени около личността на Тодор Живков,  
отношенията със Съветският съюз, идеята България да бъде 16-та съветска република, 
цензурата и най-накрая – ограниченията върху правото на глас и пътуването в чужбина. 
Според мнението на един от потребителите в БГХелп форума: „И още се чудя как един 
простичък човечец от село, като другаря Тодор Живков успя толкова години да 
управлява успешно нашата страна, да движи икономиката ни, да ни защитава от 
гадостите на демокрацията и да държи народа ни щастлив, безгрижен, сплотен и 
усмихнат, а сега една купчина "умници" не могат да направят и на половина от това, 
което той успя? Човек го е страх вече да остарее. И за тези, на който не им е ясно 
корупцията при капитализма и монополизма е много по голяма от колкото в едно 
затворено комунистическо общество...Имаше и минуси разбира се, но разбирам за 
какво е служила желязната завеса и информационното затъмнение и си е било на 
място, защото има една приказка: What You Don't See Can't Hurt You! Опитвали са се 
да ни предпазят, колкото се може волно или неволно от външния свят и ако не си 
виждал нещо няма как да ти навреди или липсва. Kaпитализма и демокрацията не са 
по добрата алтернатива, въобще според мен, но това си е мое мнение. ”10

Въпреки плюсовете, които изтъкват, в разговорите емигрантите наблягат преди 
всичко върху негативните характеристики и ограниченията по време на 
социалистическия режим. Те акцентират върху липсата на свобода на словото и 
забраната за пътуване зад граница: “Човек нямаше свободата, нямаше избор, човек за 

10 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
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10 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
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нищо. Онова бе изкуствен живот.”11; „Едно единствено нещо беше по-добро през 
комунизъма, и то беше това, че ЗНАЕХМЕ. Знаехме, че не сме свободни, поне повечето 
от нас го съзнаваха, внимавахме какво говорим, оглеждахме се за агенти на Шесто, 
слушахме тайно Свободна Европа и Гласа на америка, знаехме за желязната завеса, 
зад която животът е по-хубав, но се правехме, че вярваме че е по-лош. Сега в 
'демокрацията' пак сме жестоко лъгани и манипулирани, но вярваме, че сме свободни. 
Вярваме, че е наш свободен избор да затягат законите, да ни отнемат една по една 
свободите, накрая и доброволно ще се наг...им и чип да ни забият някъде, но ще 
вярваме, че го искаме защото ни е страх от имигранти, терористи, или кой знае какво 
плашило ще дойде на мода.”12

Много от емигрантите описват слушането за забранените радиопредавания на 
ББС и Дойче Веле като бунт срещу системата и опит да се избегнат ограниченията:
"Спомних си че тайно слушахме радио: "Свободна европа", "Гласът на америка", 
"ББС"- още си спомням Ани Арнолд и Велко Верин, "Дойче веле", какви рискове сме 
приемали не ми се мисли – аз дори съм слушал тези радиостанций на Селената в 
караулното- наказание доживот в киселинните мини Що псувни бяха като 

почнеха да заглушават И закакво е било всичко това да се чуди човек ”13 [срв. 

Господинов, Иванова 2006].
Част от респондентите дори мотивират решението си за емиграция и живот зад 

граница с десетилетните ограничения да се пътува на Запад. Водени от любопитството 
към „капиталистическите” държави, таено години наред, те с удоволствие решават да 
напуснат родината. На други им трябва повече време, за да вземат това решение: „Аз 
бях като пружинка – 10 години се навивах, за да замина, подготвях се. Още в началото 
на 90-те години бях един от първите, които се редяха за червен паспорт.”14

Икономическата и социалната ситуация в България по времето на социализма 
се оценяват по двойствен начин. Емигрантите са разделени между идеята за равенство 
и неговата практическа реализация. Респондентите често подчертават факта, че по 
време на социалистическата власт хората са равни, но някои от тях са "по-равни" –
защото например са получавали определени привилегии като членове на 
комунистическата партия. Емигрантите са раздвоени между стабилната професионална 
реализация според образованието и липсата на професионално развитие, между по-
малкото работа и многобройните извънработни ангажименти като участието в различни 
комунистически мероприятия, събрания и срещи. Въпреки това всички са единодушни, 
че това е времето, когато всички са имали работа, а страната е процъфтявала в 
сравнение със съвременната ситуация в България: „По времето на социализма какви 
краварници, какви свинарници имаше, а сега – нищо. Няма работа там. ”15

11 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Lordm, дата на присъединяване: януари 2005 г.,
публикувано на 1 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
12 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Nakupenda Malaika, дата на присъединяване ноември 2007
г., публикувано на 24 октомври 2008 г., последно влизане на 20 август 2013 г. 
13 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Red Baron, дата на присъединяване: януари 2005 г.,
публикувано на 25 февруари 2008 г., последно влизане на 17 август 2013 г.
14 Й. Й., род. 1970, висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю, декември 2010 г.
15 Л. Г., ж., род. 1953 г., висше образование, живее в Чатам, неархивирано интервю от декември 2010 г.

Ежедневието на социализма в България.

Ежедневният живот през социалистическото време също се описва по 
двойнствен начин от българите във Великобритания. Емигрантите са разкъсани между 
положителните и негативните явления, характеризиращи периода 1944-1989 г. 
Прегледът на БГ хелп форума показа, че дискусиите са изпълнени с носталгия по 
отминалите времена: „Хората ще продължат поглеждайки назад носталгично и ще си 
спомнят добрите стари времена, как отидохме на семейни почивки два пъти годишно 
за джобни пари, имахме безгрижно детство, не е имало кражба, луди хора по 
улиците, наркотици, проституция и т.н. Освен това нашите обществени услуги са 
безплатни или за джобни пари. Какво е лошо? В ежедневния живот е много по-лесно и 
хората са по-малко работа и се чувстват по-щастливи и единни....Ежедневието беше 
много по лесно и хората бяха по малко отрудени и по весели и задружни.”16 ; „A сега 
се сетих обожавах сутрин, ранни зори, студ, дърво и камък се пука, а пък ние цялото 
училище вием хоро в двора и припяваме с пълно гърло и набиваме крак, докато се 
събудим. Обожавах манифестациите, сутрешната зарядка, хората в училищния 
двор, мантите, вратовръзките, реда и контрола, бригадите, практиката в заводи и 
фабрики, лагерите...Абе супер си беше, искам пак да е онова време и никога да не 

порасвам! ”17

Някои от потребителите на форума качват свои лични снимки, които ги 
представят като чавдарчета и пионерчета на манифестации и социалистически 
празненства. Все още с тъга емигрантите си спомнят за „бригадите, летуванията, 
лагерите. Всичко това е истинско , не е като сега една голяма илюзия”18 (срв. с 
Еленков, Колева 2010)

Връзката с детството и с тези ученически организации по времето на социализма 
са все още видими и сега, при различни маскарадни партита на Острова. Така например 
една от българските организации „Български Сити клуб” (Bulgarian City Club)
организира всяка година в края на септември или началото на октомври своя сбирка 
„Обратно в училище” (Back to School), на която поне един от членовете винаги е с 
пионерска или чавдарска вратовръзка.

Причината за предимно положителното отношение към социалистическото 
време се крие във факта, че за голяма част от емигрантите периодът на социализма е 
свързан с детството или младостта им и съответно – с едно безгрижно време: „Едно 
време ние бяхме три сестри и майка и татко ни заключваха вкъщи, защото бяха по 
цял ден на работа и нямаше кой да ни гледа, и идваха други деца, които имаха баби и 
дядовци и си играехме през прозорците. Ние тогава не мислехме, че не е редно.”19

Преплитането на спомените за социалистическите години и с тези от детските и 
младежките години поражда сред емигрантите много носталгия: „Ей...това детство 
никога няма да се върне..хм ..и никога няма да е същото за нашите деца.хубаво 
беше,много хубаво....чисто и безгрижно...такова каквото трябва да е детството за 
всички деца,...уви..годините,хората,техника се менят..и ще продължават. Хич няма да 
е странно,ако след 15 години,да речем,нашите деца ще ни питам,как изобщо сме 

16http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 15 декември 2007 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
17http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 15 декември 2007 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
18 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител p-m-p, дата на присъединяване: май 2006 г., живее в West
Midlands, публикувано на 23 февруари 2008 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
19 Л. Г., ж., род. 1953 г., висше образование, живее в Чатам, неархивирано интервю от декември 2010 г.
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Ежедневието на социализма в България.

Ежедневният живот през социалистическото време също се описва по 
двойнствен начин от българите във Великобритания. Емигрантите са разкъсани между 
положителните и негативните явления, характеризиращи периода 1944-1989 г. 
Прегледът на БГ хелп форума показа, че дискусиите са изпълнени с носталгия по 
отминалите времена: „Хората ще продължат поглеждайки назад носталгично и ще си 
спомнят добрите стари времена, как отидохме на семейни почивки два пъти годишно 
за джобни пари, имахме безгрижно детство, не е имало кражба, луди хора по 
улиците, наркотици, проституция и т.н. Освен това нашите обществени услуги са 
безплатни или за джобни пари. Какво е лошо? В ежедневния живот е много по-лесно и 
хората са по-малко работа и се чувстват по-щастливи и единни....Ежедневието беше 
много по лесно и хората бяха по малко отрудени и по весели и задружни.”16 ; „A сега 
се сетих обожавах сутрин, ранни зори, студ, дърво и камък се пука, а пък ние цялото 
училище вием хоро в двора и припяваме с пълно гърло и набиваме крак, докато се 
събудим. Обожавах манифестациите, сутрешната зарядка, хората в училищния 
двор, мантите, вратовръзките, реда и контрола, бригадите, практиката в заводи и 
фабрики, лагерите...Абе супер си беше, искам пак да е онова време и никога да не 

порасвам! ”17

Някои от потребителите на форума качват свои лични снимки, които ги 
представят като чавдарчета и пионерчета на манифестации и социалистически 
празненства. Все още с тъга емигрантите си спомнят за „бригадите, летуванията, 
лагерите. Всичко това е истинско , не е като сега една голяма илюзия”18 (срв. с 
Еленков, Колева 2010)

Връзката с детството и с тези ученически организации по времето на социализма 
са все още видими и сега, при различни маскарадни партита на Острова. Така например 
една от българските организации „Български Сити клуб” (Bulgarian City Club)
организира всяка година в края на септември или началото на октомври своя сбирка 
„Обратно в училище” (Back to School), на която поне един от членовете винаги е с 
пионерска или чавдарска вратовръзка.

Причината за предимно положителното отношение към социалистическото 
време се крие във факта, че за голяма част от емигрантите периодът на социализма е 
свързан с детството или младостта им и съответно – с едно безгрижно време: „Едно 
време ние бяхме три сестри и майка и татко ни заключваха вкъщи, защото бяха по 
цял ден на работа и нямаше кой да ни гледа, и идваха други деца, които имаха баби и 
дядовци и си играехме през прозорците. Ние тогава не мислехме, че не е редно.”19

Преплитането на спомените за социалистическите години и с тези от детските и 
младежките години поражда сред емигрантите много носталгия: „Ей...това детство 
никога няма да се върне..хм ..и никога няма да е същото за нашите деца.хубаво 
беше,много хубаво....чисто и безгрижно...такова каквото трябва да е детството за 
всички деца,...уви..годините,хората,техника се менят..и ще продължават. Хич няма да 
е странно,ако след 15 години,да речем,нашите деца ще ни питам,как изобщо сме 

16http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 15 декември 2007 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
17http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител ElinaT, дата на присъединяване: август 2007 г., живее в 
Лондон, публикувано на 15 декември 2007 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
18 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител p-m-p, дата на присъединяване: май 2006 г., живее в West
Midlands, публикувано на 23 февруари 2008 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
19 Л. Г., ж., род. 1953 г., висше образование, живее в Чатам, неархивирано интервю от декември 2010 г.
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живяли без тази /модерна/ техника,а отговора е простичък,жалко само,че те няма да 
могат да го проумеят..... Носталгия по изминалите безгрижни години и тъгата, че 
нашите деца няма да изпитат това, което ние изживяхме.”20

Прави впечатление, че много често обаче в интернет форума не присъстват 
личните спомени на потребителите, а прекопирани чужди от различни уеб-сайтове като 
„Моето детство” или „Аз живях в социализма”. Рядко някой разказва своя опит за това 
време, а обяснението е, че тези спомените са еднакви за всички и се споделят само най-
колоритно изразените. Предпочитан начин за предаване на времето е чрез 
визуализация. Като символ на социалистическото време се споделят лозунги и снимки 
от в. „Работническо дело”. Потребителите качват и записи на манифестации и 
чествания, вече циркулиращи в интернет пространството чрез Vbox7 и YouTube.

За някои от емигрантите, особено тези, които са живели в по-малки населени 
места в България, социалистическото време като цяло е свързано със спокойния и 
патриархален начин на живот, разрушен с края на периода: „Край с българското 
патриархално общество. В София може и по-рано да се е усетило, но при нас в 
провинцията – по-късно. Всички се разпиляха. И ние с мъжа ми построихме къща, на 
четири етажа, да има за всеки от синовете апартамент, а то какво стана?! Сега 
стои празна, а два апартамента са обновени, супер лукс. И тя ми е голямата болка, 
защото стои заключена...” (АЕИМ № 970-ІІІ: 25) [вж. Дечева 2003: 150-154].

И въпреки че голямата част от българите на Острова описва живота си по време 
на социализма като щастлив и спокоен, те са категорични, че случващото се тогава 
винаги ги е държало малко несигурни, поради факта, че някой винаги може да „стъпи 
накриво”, и да бъде призован за разпит от агенти на тайните служби. Като част от 
всекидневния живот емигрантите споделят и негативни явления от социалистическото 
време, несъвместими със съвременната консуматорска култура, като липсата на 
разнообразие на стоките: само един вид наденица или една марка сирене, или банани на 
пазара точно преди Нова година, големи опашки за портокали и дълъг период на 
чакане, за да си купиш телевизор (5 години), или кола (20 години)21 [срв. с Ангелов 
2011; Генова, Господинов 2006; Господинов, Иванова 2006]. 

За част от интервюираните българи негативните спомени за социализма са 
свързани със забраната да се практикува религията. За по-вярващите от тях тези 
ограничения се превръщат в ежедневен тормоз: „Спомените за социализма са свързани 
със забраната да практикуваме нашата религия. Нашата религия не беше забранена, 
но църквата ни е в центъра на Стара Загора и от двете страни седяха милиционери и 
гледаха кой води децата си. Аз имах много проблеми, защото не ходех на училище в 
събота. Директорът всеки понеделник ме викаше и питаше: Родителите ти не те 
пускат или ти не искаш да ходиш на училище в събота?” Аз му казвах, че това е мое 
лично убеждение и той нищо не можеше да ми направи, защото бях дете. Но искаше 
да ме пречупи. Това беше само в първи клас. После свикнаха, но винаги завършвах 
училище с 166 неизвинени отсъствия, колкото са съботите, и ако нямах добър успех, 
щяха да ме изключат.” (АЕИМ №969 ІІІ: 16); „Моята баба беше много вярваща жена 
и тя ходеше на църква...Баба ми не харесваше комунистите, защото те точно 
забраняваха религията.”22 Като противоположност се явява мнението на други 
емигрантите, според които забраната за практикуване на религията е мит: „Аз винаги 

20 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител slanchece, дата на присъединяване: август 2005 г., живее в 
Лондон, публикувано на 23 февруари 2008 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
21http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Bulgar, дата на присъединяване: януари 2007 г., локация 
Оксфордшиирд, публикувано на 1 ноември 2007 г., видяно на 14 декември, последно влизане на 23 
август 2013 г.
22 Б. Х., м., род. 1964 г., висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю от юни 2013 г.

съм ходил на църква, никой не ме е спирал. Дори когато бях офицер. Тогава всички, 
които завършвахме ставахме партийни членове. Но пак съм ходил на църква.”23

Празниците по времето на социализма

По време на разговорите често емигрантите споделят за ограниченията за 
празнуване на големите религиозни празници като Рождество Христово и Великден, 
както и за тайното им отбелязване. По-интересен е фактът, че в спомените на 
емигрантите социалистическото време се свързва преди всичко с някои по-значими 
празници, наложени от властта, като Деня на труда (1 май), Деня на победата на 
народната власт в България (9 септември) и Деня на жената (8-ми март). Подобно на 
другите събития от този период и празниците носят двойнствено значение и често 
разделят респондентите.  

Някои от емигрантите все още посочват 1 май като „любим празник”. Те го 
свързват с пролетта и приятните семейни събирания: „И винаги го свързвам със слънце, 
цъфнали дървета, жyжaщи пчели, агне с пресни картофки и зелена салата + тези 
прекрасни песни леещи се от радиото през целия ден!”24

По отношение на 9-ти септември мненията на емигрантите са раздвоени между 
репресиите на опонентите на народната власт и народни и националните и семейните 
празненства, които често придружават празника в миналото. Някои от българите 
продължават да възприемат 9-ти септември с есенните фамилни и общонародни 
тържества: „Ех, какъв празник беше едно време, събори, банкетии.”25 Но повечето от 
емигрантите свързват деня с начало на поредица от драматични събития, с хилядите 
убити или изпратени в лагери българи: „Тая дата ми напомня за мнoгoто свестни 
българи дето им се пропиляха животите и талантите под комунистрическо. за 
единия ми дядо, дето не доживя да си види внуците, щото преди 9-ти е бил заклет 
комунист с 2 смъртни присъди и осакатен от побоищата по затворите, които си 
публично хвърля партийния билет като вижда какви идват да ни управляват в името 
на светлия комунизъм след 9-ти. 9-ти е символ на тотално репресиране и погазване на 

цял един народ, на сивотата, малоумието и лъжата. ” ;”Ами , ако съдя по 
заглавието на темата, ще разказват как едни хора по времето на Великия Комунизъм 
са били третирани като животни, работели са къртовски труд, спали са изкопани от 
самите тях ровове в земята и ако много са приказвали или пък слу4айно са ги видели 4е 
кроят нещо, са ги убивали и после са хранели прасетата с тях.”; ”Това не е празник,
това е празненство на политическия контрол и тоталитаризма.”26; „Не мога да 
повярвам, че все още има хора, които могат да изрекат думите 9 септември и празник
една до друга! Вчера като гледах репортажа от "празненствата", как говорят за 
свобода, равенство, независимост(?!?) Колко години е трябвало да минат, че да 
разберат тези хора, че няма такива неща... просто УТОПИЯ!!!”27

23 Б. Х., м., род. 1964 г., висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю от юни 2013 г.
24http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Arthur's Sword EXCALIBUR, дата на присъединяване:
септември 2007 г., публикувано на 1 май 2013г., последно влизане на 26 август 2013 г.
25http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Lordm, дата на присъединяване: януари 2005 г.,
публикувано на 9 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
26http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Voilinivo, дата на присъединяване януари 2005 г.,
публикувано на 11 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
27 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Зъбаря, дата на присъединяване януари 2005 г.,
публикувано на 11 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
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съм ходил на църква, никой не ме е спирал. Дори когато бях офицер. Тогава всички, 
които завършвахме ставахме партийни членове. Но пак съм ходил на църква.”23

Празниците по времето на социализма

По време на разговорите често емигрантите споделят за ограниченията за 
празнуване на големите религиозни празници като Рождество Христово и Великден, 
както и за тайното им отбелязване. По-интересен е фактът, че в спомените на 
емигрантите социалистическото време се свързва преди всичко с някои по-значими 
празници, наложени от властта, като Деня на труда (1 май), Деня на победата на 
народната власт в България (9 септември) и Деня на жената (8-ми март). Подобно на 
другите събития от този период и празниците носят двойнствено значение и често 
разделят респондентите.  

Някои от емигрантите все още посочват 1 май като „любим празник”. Те го 
свързват с пролетта и приятните семейни събирания: „И винаги го свързвам със слънце, 
цъфнали дървета, жyжaщи пчели, агне с пресни картофки и зелена салата + тези 
прекрасни песни леещи се от радиото през целия ден!”24

По отношение на 9-ти септември мненията на емигрантите са раздвоени между 
репресиите на опонентите на народната власт и народни и националните и семейните 
празненства, които често придружават празника в миналото. Някои от българите 
продължават да възприемат 9-ти септември с есенните фамилни и общонародни 
тържества: „Ех, какъв празник беше едно време, събори, банкетии.”25 Но повечето от 
емигрантите свързват деня с начало на поредица от драматични събития, с хилядите 
убити или изпратени в лагери българи: „Тая дата ми напомня за мнoгoто свестни 
българи дето им се пропиляха животите и талантите под комунистрическо. за 
единия ми дядо, дето не доживя да си види внуците, щото преди 9-ти е бил заклет 
комунист с 2 смъртни присъди и осакатен от побоищата по затворите, които си 
публично хвърля партийния билет като вижда какви идват да ни управляват в името 
на светлия комунизъм след 9-ти. 9-ти е символ на тотално репресиране и погазване на 

цял един народ, на сивотата, малоумието и лъжата. ” ;”Ами , ако съдя по 
заглавието на темата, ще разказват как едни хора по времето на Великия Комунизъм 
са били третирани като животни, работели са къртовски труд, спали са изкопани от 
самите тях ровове в земята и ако много са приказвали или пък слу4айно са ги видели 4е 
кроят нещо, са ги убивали и после са хранели прасетата с тях.”; ”Това не е празник,
това е празненство на политическия контрол и тоталитаризма.”26; „Не мога да 
повярвам, че все още има хора, които могат да изрекат думите 9 септември и празник
една до друга! Вчера като гледах репортажа от "празненствата", как говорят за 
свобода, равенство, независимост(?!?) Колко години е трябвало да минат, че да 
разберат тези хора, че няма такива неща... просто УТОПИЯ!!!”27

23 Б. Х., м., род. 1964 г., висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю от юни 2013 г.
24http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Arthur's Sword EXCALIBUR, дата на присъединяване:
септември 2007 г., публикувано на 1 май 2013г., последно влизане на 26 август 2013 г.
25http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Lordm, дата на присъединяване: януари 2005 г.,
публикувано на 9 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
26http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Voilinivo, дата на присъединяване януари 2005 г.,
публикувано на 11 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
27 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Зъбаря, дата на присъединяване януари 2005 г.,
публикувано на 11 септември 2006 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
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За по-възрастните емигранти 8-ми март носи спомените за банкетите в 
предприятията и заводите, където са работили: „Лично за мен тоя празник си остана "с 
дъха на социализма", един ден в годината, в който труженичките бяха на почит.”
Други възприемат колективното празнуване на Деня на жената като още едно досадно 
задължение, наложено от властта, от което с удоволствие биха се измъкнали, ако не 
бяха последвалите санкции. Независимо от противоположните мнения 8-ми март 
продължава да се отбелязва и след емиграцията в Англия. Някои от респондентите го 
осмислят като „социалистическа традиция”, а за други това е „български празник”, 
„празник, донесен от България”. В емиграция денят добива и друго значение. За някои 
от българите той се превръща в Ден на майката. Поради многобройните символни и 
емоционални натрупвания все още много емигрантки продължават да организират 
общи женски събирания и след заселването в новата страна. С цел да привлекат повече 
посетители българските заведения например организират партита по случай празника. 
Но постепенно сред българската общност, и по-специално в средите на смесените 
бракове, се наблюдава навлизането на местната, английска традиция. Все повече 
емигрантите предпочитат да празнуват Деня на майката, който се отбелязва във 
Великобритания през последната неделя на март. 

Съществуването на социализма, рухването му и промените в 
България след 1989 г.

По време на теренната работа голяма част от интервюираните емигранти  
разказваха за своята убеденост в рухването на социалистическото управление: „Аз бях 
убедена, че социализма ще рухне. Не знаех кога, но знаех, че ще стане. Не вярвах в 
прехода от социализъм към комунизъм и към светлото бъдеще.Два месеца преди 10 
ноември говорих с преподавателя по ленинизъм и марксизъм и му обясних това.”
(АЕИМ №969 ІІІ: 16). 

Повечето от българите, с които разговарях, изказваха мнение, че смяната на 
политическия режим в страната и демократичните промени поставят началото на дълъг  
и безрезултатен период на преход. За много от емигрантите страната  и хората малко са 
се променили в сравнение с времето на социализма: „Повечето хора в България са 
стиснати във времето на социализма, те нямат развитие. Те знаят едни и същи неща 
и не се променят.” (АЕИМ № 969-ІІІ: 19); „С няколко думи: комунизма си отиде но 
останаха комунистите. ”28

Интересно би било да се разбере как емигрантите в Англия дефинират периода 
между 1944 и 1989 г. Много от тях го определят като „комунизъм”. По-рядко 
емигрантите използват термините „социализъм” и „тоталитаризъм”. Според мнението 
на един потребител: „Комунизъм, какъв комунизъм? В България никога не е имало 
комунизъм в истинския смисъл на думата-имаше някакъв тоталитъризм и див 
балкански криворазбран социализъм.”29 Голяма част от интервюираните емигранти, 
както участниците във форума на Бг хелп, свързват истинския социализъм, не с 
времето преди 10 ноември 1989 г., а с притежаването на британски паспорт: „Ако се 
замислите истинският комунизъм е тук в Англия-стига само да си учил тук и си 

28 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Falcon, дата на присъединяване: октомври 2009 г.,
публикувано на 14 декември 2009 г., последно влизане на 25 август 2013 г.
29 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Tornado, дата на присъединяване: септември 2007 г.,
публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.

английски гражданин.”30 С неприкрита завист те гледат на социалните придобивки, 
които никога не са имали в пълна степен дори и в България по времето на социализма:
„Тук в Англия ако си британски гражданин от глад няма да умреш и на улицата освен 
ако ти самият не искаш, няма да спиш - има всичко за всеки. Има магазини и стоки за 
всеки социален клас хора. Аз на всичкото това му викам Комунизъм. Също така има 
права и свободи, които ние в България никога няма да можем да осмислим и оценим –
просто защото никога не сме ги имали. Как е положението у нас сега и преди през 
комунизмът – сам може да си отговориш.”31; Според друг респондент: „Самотната 
майка е шлагерът на тази държава. Дават им каквото трябва за децата. Плащат им 
квартира, всички сметки и й дават по 80-100 паунда на седмица. Добре, че сега ги 
стегнаха и ги карат да работят. Тя работи три дни в седмицата. Идва, когато си 
иска, никой нищо не може да й каже. Те са построили социализма.”32

Заключение

Изследването на паметта за социалистическото време показва, че спомените за 
този период са все още живи и актуални за българите емигранти в Англия. Очертават се 
разграниченията между спомените, споделени от респондентите в разговори, и 
спомените, артикулирани в дискусиите във форума на BG Help. Докато при 
разговорите с респондентите обикновено се разказват индивидуални спомени, които са 
резултат от личен опит, в онлайн обсъжданията те са рядкост. В интернет 
пространството пребладават обобщения, клиширани образи, лозунгите, символи и 
снимки. Така става видимо как спомените функционират в киберпространството. Най-
напред комуникацията с хора от същата група провокира спомени и процесът на 
възпроизвеждане започва. Но често пъти става въпрос за препредадени и преразказани, 
чути или дори измислени спомени за социализма, защото виртуалният свят – дигитални 
медии и други форуми, позволява четене на много други подобни материали. Подобно 
и на други форуми в BG Help потребителите цитират или копират дори чужди детски 
спомени, които се артикулират  в многобройни сайтове от глобалната мрежа. Така 
говоренето на емигрантите за социалистическото време дава два резултата. От една 
страна, спомнянето се случва през процеса на споделяне, от друга страна, това е процес 
на „изобретяването” на спомени, които не са лични, но стават лични, защото са приети 
от потребителите. 

Както и в глобалната мрежа, така и в разговорите с емигрантите, негативните и 
положителните спомени за случилото се в периода 1944-1989 г. се преплитат. Но е  
видимо и смесването им с индивидуалните спомени от детството, младостта и 
родината. В паметта на българските емигранти във Великобритания спомените и 
чувствата от времето на социализма се превръщат в част от една сложна плетеница, 
обгръщаща детството, младостта и живота преди емиграцията, съчетани с емоциите, 
провокирани от настоящата ситуация в България и най-накрая – настроенията, резултат 
от заселването и живота в новата държава. Така разказите на респондентите стават 
силно емоционално натоварени. Като емоционална основа на спомените на 
емигрантите прозира  носталгията. Това обаче не е тъга по социализма, а е носталгия по 
семейството, родителите и приятелите, останали в България.

30 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Tornado, дата на присъединяване: септември 2007 г.,
публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
31http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Tornado, дата на присъединяване: септември 2007 г.,
публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
32 В. Г.,  ок. 55 г., висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю от юни 2013 г.
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английски гражданин.”30 С неприкрита завист те гледат на социалните придобивки, 
които никога не са имали в пълна степен дори и в България по времето на социализма:
„Тук в Англия ако си британски гражданин от глад няма да умреш и на улицата освен 
ако ти самият не искаш, няма да спиш - има всичко за всеки. Има магазини и стоки за 
всеки социален клас хора. Аз на всичкото това му викам Комунизъм. Също така има 
права и свободи, които ние в България никога няма да можем да осмислим и оценим –
просто защото никога не сме ги имали. Как е положението у нас сега и преди през 
комунизмът – сам може да си отговориш.”31; Според друг респондент: „Самотната 
майка е шлагерът на тази държава. Дават им каквото трябва за децата. Плащат им 
квартира, всички сметки и й дават по 80-100 паунда на седмица. Добре, че сега ги 
стегнаха и ги карат да работят. Тя работи три дни в седмицата. Идва, когато си 
иска, никой нищо не може да й каже. Те са построили социализма.”32

Заключение

Изследването на паметта за социалистическото време показва, че спомените за 
този период са все още живи и актуални за българите емигранти в Англия. Очертават се 
разграниченията между спомените, споделени от респондентите в разговори, и 
спомените, артикулирани в дискусиите във форума на BG Help. Докато при 
разговорите с респондентите обикновено се разказват индивидуални спомени, които са 
резултат от личен опит, в онлайн обсъжданията те са рядкост. В интернет 
пространството пребладават обобщения, клиширани образи, лозунгите, символи и 
снимки. Така става видимо как спомените функционират в киберпространството. Най-
напред комуникацията с хора от същата група провокира спомени и процесът на 
възпроизвеждане започва. Но често пъти става въпрос за препредадени и преразказани, 
чути или дори измислени спомени за социализма, защото виртуалният свят – дигитални 
медии и други форуми, позволява четене на много други подобни материали. Подобно 
и на други форуми в BG Help потребителите цитират или копират дори чужди детски 
спомени, които се артикулират  в многобройни сайтове от глобалната мрежа. Така 
говоренето на емигрантите за социалистическото време дава два резултата. От една 
страна, спомнянето се случва през процеса на споделяне, от друга страна, това е процес 
на „изобретяването” на спомени, които не са лични, но стават лични, защото са приети 
от потребителите. 

Както и в глобалната мрежа, така и в разговорите с емигрантите, негативните и 
положителните спомени за случилото се в периода 1944-1989 г. се преплитат. Но е  
видимо и смесването им с индивидуалните спомени от детството, младостта и 
родината. В паметта на българските емигранти във Великобритания спомените и 
чувствата от времето на социализма се превръщат в част от една сложна плетеница, 
обгръщаща детството, младостта и живота преди емиграцията, съчетани с емоциите, 
провокирани от настоящата ситуация в България и най-накрая – настроенията, резултат 
от заселването и живота в новата държава. Така разказите на респондентите стават 
силно емоционално натоварени. Като емоционална основа на спомените на 
емигрантите прозира  носталгията. Това обаче не е тъга по социализма, а е носталгия по 
семейството, родителите и приятелите, останали в България.

30 http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Tornado, дата на присъединяване: септември 2007 г.,
публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
31http://www.bghelp.co.uk/forums/, потребител Tornado, дата на присъединяване: септември 2007 г.,
публикувано на 2 ноември 2007 г., последно влизане на 15 август 2013 г.
32 В. Г.,  ок. 55 г., висше образование, живее в Лондон, неархивирано интервю от юни 2013 г.
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През последните години ролята на страните от Балканския регион в световната 
политика се повишава. Приемането на България, Румъния и Хърватия в Европейския 
съюз увеличи значимостта на Балканите за Европа. Разположението на страните на 
кръстопътя на търговските и енергийните пътища има решаващо значение за региона.

България като една от балканските държавите през последните години провежда 
активната си външна политика, която отразява общ курс на държавата в 
международните отношения и регулира двустранните връзки на страната, както и 
отношенията с международните организации в съответствие с националните си 
интереси. 

Настъпилите радикални промени в обществено-политическия и икономическия 
живот на страната, започнали в края на 1980-те години, ориентацията й към 
европейските структури повлиява и на външнополитическите приоритети на България. 
Един от основните и стратегически важни приоритети на външната политика на 
България, както е известно, беше, остава и ще остане европейската и 
евроатлантическата интеграция. Присъединяването на държавата към НАТО през 2004 
г. и Европейския съюз на 1 януари 2007 г. става резултат на успешната политика на 
редица български правителства. 
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Подобна историческа трансформация на страната в демократическа държава с 
функционираща и конкурентна пазарна икономика, с действащо и ефективно 
законодателство тогава доведе до успешна интеграция на България в европейските 
структури, което доведе до активно участие на държавата не само в подготовка на 
дневния ред на Европа, но и до вземане на решения и реализиране на политическите,
икономическите, социалните и външнополитическите приоритети на съюза. Членството 
в Европейския съюз и НАТО възлага на България нови отговорности и ангажименти и 
днес държавата се старае да води външната си политика, по такъв начин, за да отстоява 
аргументирано своята позиция по всякакви въпроси в рамките на дадените съюзи.

В момента енергийната дипломация е едно от важните направления на 
външнополитическата дейност на държавата, което способства за създаването на добри 
и благоприятни условия за сътрудничество в областта на енергетиката като един от 
основните въпроси от дневния ред на ЕС. 

Енергийната политика на Съюза се формира като резултат на увеличаващата се 
зависимост на голямата част от страните-членки на ЕС от внасяне на енергоносители, 
което в момента съставлява 50% и всеки ден процентът се повишава. Съюзът 
подчертава ролята на Русия като вносител на енергоносители и иска да задълбочава 
стратегическото им партньорство в областта на енергетиката, като изтъква, че Русия 
продължава да зависи почти изцяло от пазара на ЕС и от неговите големи европейски 
потребители [EU EEP 2006]. Обаче с цел да намали фактическата си зависимост от 
енергийните доставки от Русия, ЕС е много заинтересуван от активното 
сътрудничество с други страни-вносители.

Според Резолюцията на Европейския парламент от 26 септември 2007 г. “Към 
обща европейска външна политика в областта на енергетиката” Европейският съюз 
определя няколко регионални приоритета за обезпечаването си с ресурси и като 
основната цел решава да засили сътрудничеството със страните-производителки, 
транзитните страни и страните-потребителки. Ето защо се счита, че държавите от 
Източна Европа, Кавказ и Средна Азия ще играят стратегическа роля за обезпечаване 
на сигурността на енергийните доставки в региона.

Политиката в подкрепа на инициативите за развиване на по-тясно 
сътрудничество с държавите от Южен Кавказ, Каспийския и Централноазиатския 
региони, Средиземноморския регион и Близкия Изток има цел не само организирането 
на доставки на петрол и природен газ, но и провеждането на политически реформи в 
тези държави, създаването на нови механизми в рамките на Европейската политика на 
добросъседство и Инициативата за черноморско взаимодействие, с цел да се постигнат 
по-голяма прозрачност във функционирането на пазара и да се осигурят стабилността 
на доставките и транзитния пренос. През последните няколко години енергийната 
политика става основен предмет на двустранните и многостранните преговори на ЕС 
със страните от Черноморско-Каспийския регион.

Още през втория си мандат президентът на България Георги Първанов (2002-
2012) в обръщението си в Народното събрание отбелязва като един от приоритетите 
“развитието на България като енергиен, транспортен и комуникационен център на 
Балканите” [Първанов 2007]. Той смята, че “България не само трябва да бъде активен 
участник в европейския дебат, но и да бъде ключов фактор в реализацията на 
основните регионални проекти” [Първанов 2007]. Пред Европейския парламент той 
заявява, че “България, от своя страна, ще има своя принос, своя европейски принос, 
като възлов център на транзита на петрол и газ от Изтока към Запада, в търсенето и 
развитието на възобновяеми енергийни източници, с постиженията и възможностите в 
областта на изследванията за енергетиката.” [Първанов слово 2007].

С цел повишаване на ролята в европейската енергийна политика първият 
основен юридически документ, който България приема в тази посока през 2003 г., е
Законът за енергетиката. Законът “урежда общественните отношения, свързани с 
осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение 
на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти 
по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и 
правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, 
регулирането и контрола.” [ЗЕ 2003: чл.1]. Сред основните цели на Закона трябва да 
изтъкнем: енергийното развитие и енергийната сигурност на страната при ефективно 
използване на енергията и енергийните ресурси, създаването и развитието на 
конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар, енергийните доставки при 
минимални разходи, развитието на инфраструктури за пренос и разпределение на 
електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на 
територията на страната и през нея [ ЗЕ 2003: чл. 2].

Всички тези цели се отразяват в следващите два документа, приети впоследствие 
в страната с целта те да се реализират. На основание на чл. 4, ал. 2, т. 1 на 
горепосочения закон Министерството на икономиката и енергетиката разработва 
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., която се приема от 
Министерския съвет с Решение № 133 от 9 март 2011 г., а на 1 юни 2011 г. е одобрена 
от Народното събрание. Стратегията е основополагащ документ на националната 
енергийна политика, който отразява политическата визия на Правителството на 
европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на 
енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии 
[ЕС БГ2020].

Според Стратегията основните приоритети  могат да се сведат до следните пет 
направления [ЕС БГ2020]:

гарантиране сигурността на доставките на енергия; 
достигане на целите за възобновяема енергия; 
повишаване на енергийната ефективност; 
развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към 

осигуряване на енергийните нужди;
защита на интересите на потребителите.

Всички приоритети, посочени в стратегията, имат една основна цел - да 
постигнат високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, която, от една 
страна, трябва да отговаря на европейската рамка, а от друга, използвайки ресурсите на 
България, да защити интересите на потребителите.

През 2012 година българското правителство приема още един стратегически 
важен за България документ – Националната програма за развитие: България 2020, в 
която, наред с другите цели и приоритети на политиките за развитие на страната, са 
отбелязани енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност, както и 
подобряването на транспортната свързаност и достъпа до пазари, което е много важно 
за реализиране на енергийните проекти. 

Според Програмата приоритетите предвиждат изграждането на енергийни 
инфраструктурни мрежи, изграждането и реконструкцията на транспортната 
инфраструктура и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. 
Интегрирането на българската енергийна система със системата на съседните и други 
европейски държави, както и създаването и развитието на конкурентен вътрешен 
енергиен пазар ще повишава енергийната обезпеченост, независимост и ефективност на 
икономиката на страната, а преструктурирането на транспортната система ще улесни и 
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горепосочения закон Министерството на икономиката и енергетиката разработва 
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., която се приема от 
Министерския съвет с Решение № 133 от 9 март 2011 г., а на 1 юни 2011 г. е одобрена 
от Народното събрание. Стратегията е основополагащ документ на националната 
енергийна политика, който отразява политическата визия на Правителството на 
европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на 
енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии 
[ЕС БГ2020].

Според Стратегията основните приоритети  могат да се сведат до следните пет 
направления [ЕС БГ2020]:

гарантиране сигурността на доставките на енергия; 
достигане на целите за възобновяема енергия; 
повишаване на енергийната ефективност; 
развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към 

осигуряване на енергийните нужди;
защита на интересите на потребителите.

Всички приоритети, посочени в стратегията, имат една основна цел - да 
постигнат високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, която, от една 
страна, трябва да отговаря на европейската рамка, а от друга, използвайки ресурсите на 
България, да защити интересите на потребителите.

През 2012 година българското правителство приема още един стратегически 
важен за България документ – Националната програма за развитие: България 2020, в 
която, наред с другите цели и приоритети на политиките за развитие на страната, са 
отбелязани енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност, както и 
подобряването на транспортната свързаност и достъпа до пазари, което е много важно 
за реализиране на енергийните проекти. 

Според Програмата приоритетите предвиждат изграждането на енергийни 
инфраструктурни мрежи, изграждането и реконструкцията на транспортната 
инфраструктура и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. 
Интегрирането на българската енергийна система със системата на съседните и други 
европейски държави, както и създаването и развитието на конкурентен вътрешен 
енергиен пазар ще повишава енергийната обезпеченост, независимост и ефективност на 
икономиката на страната, а преструктурирането на транспортната система ще улесни и 
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подобри достъпа до европейските и световните пазари. Постигането на тези цели ще 
доведе до създаване на благоприятна бизнес среда и постигане на устойчивото й 
развитие, осигуряване на добри условия за насърчаване на вътрешни и външни 
инвестиции и ще повишава конкурентоспособността на българската икономика [ НПР 
БГ 2020].

По такъв начин, България се опитва от правова гледна точка да създаде добра 
основа за развитието на енергийната си политика и започва още повече да активизира 
връзките си с държавите от Черноморско-Каспийския регион в областта на енергетика, 
в частност, с Азербайджан.

Известно е, че интересът към Азербайджан като държава на Каспийския регион 
нараства с годините заради енергийните му ресурси. Азербайджан се стреми да е един 
от основните играчи на енергийния пазар на ЕС. Добра инфраструктура за 
транспортировка на нефт и газ, откритост и готовност на страната за сътрудничество по 
различни проекти, придобит опит по реализацията им привлича европейските държави. 
Европейската политика на добросъседство, създадена от Съюза с целта да се уредят 
отношенията със своите съседи, става в известно отношение основа на тясното 
сътрудничество. Вземайки под внимание, че основата на партньорството с 
Азербайджан се явява енергетиката и икономическото сътрудничество, с цел да се 
разширяват връзките в дадената посока и Азербайджан ефективно да се  интегрира на 
европейския енергиен пазар през 2006 година между Европейския съюз и Азербайджан 
беше подписан Меморандум за стратегическо партньорство между ЕС и 
Азербайджанската република в областта на енергетиката. Впоследствие Азербайджан 
се присъединява и към инициативите на ЕС “Черноморска синергия” и “Източно 
партньорство”.

Горепосоченият меморандум става основа за провеждането на необходими 
реформи, обхваща широк кръг на въпроси, които Азербайджан трябва да реши за по-
ефективно сътрудничество с европейските държави в областта на енергетика и по такъв 
начин да осигури енергийната политика на ЕС с помощта на доставките от Каспийския 
регион.

Обсъждането на многочислените проекти, в които би могла да вземе участие 
България, на нейната роля в тях, е главната тема на срещите на президентите и 
премиерите на България и Азербайджан. С цел да се задълбочи сътрудничеството в 
тази посока през 2009 г. между Азербайджан и България се сключват: Меморандум за 
разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на 
промишлеността и енергетиката на Азербайджанската република и Меморандум за 
разбирателство между Булгартрансгаз ЕАД и Държавната нефтена компания на 
Азербайджанската република. Тези документи стават основа за развитие на 
двустранните отношения в областта на енергетиката и енергийните ресурси, в частност, 
в областта на сигурността на доставките на природен газ и нефт. 

Практически най-големият европейски проект, в който България щеше да вземе 
участие през последните години и в който искаше да заеме централно място, беше 
„Набуко-Запад”, който беше енерго-политически приоритет за ЕС. Обаче, проектът, за 
реализирането на който страната положи много усилия и води преговори, прекрати 
съществуването си през юни 2013 г., защото консорциумът „Шах Дениз” избра 
Трансадриатическия газопровод (ТАР) за доставки на азербайджанския газ в Европа 
[Хосп 2013]. По такъв начин България трябваше да намери други възможности за 
доставките от Азербайджан - една от които е присъединяването на страната към 
проекта на Трансадриатическия газопровод - като предложи свой вариант на 

транспортировка на газ през територията на България и след това в други европейски 
държави. Както беше изтъкнато нееднократно от българските политици, България 
никога не е зависела напълно от проекта „Набуко-Запад” и е водела преговори за 
доставки на азербайджански газ и по други съществуващи проекти, в частност ТАР. 

В момента осъществяването на редица проекти по изграждане на нова 
инфраструктура, сред които са: междусистемната връзка България – Румъния IBR (Русе 
– Гюргево), междусистемната връзка България – Сърбия (IBS), междусистемната
връзка Турция – България (ITB), междусистемната връзка Гърция – България (IGB)
[БСРЕ БГ 2013: 22], може да спомогне в реализацията на тези планове. 

След нееднократни преговори през септември 2013 г. беше подписан Договор за 
доставка на природен газ между азербайджанския консорциум за разработване на 
газовото находище “Шах Дениз” и българския “Булгаргаз”, въз основа на който,
започвайки от 2019 г., през период от 25 години България ще получава от Азербайджан 
1 млрд. куб. м. газ годишно. Доставките ще стигат до България по Трансадриатическия 
газопровод (ТАР) до Гърция и после ще се пренасят по интерконектора Гърция –
България или по междусистемната газова връзка с Турция. Обаче България от своя 
страна не иска “точката на доставка да стане на българо-турската граница, а да бъде 
точка на свързване на ТАР или гръцката мрежа с бъдещия интерконектор България-
Гърция” [Тодорова 2013].

Клаузите на договора се задействат при приемане на инвестиционно решение за 
втората фаза за добиването на газ от газовото находище Шах Дениз II в Азербайджан. С 
дадения проект се разширява Южно-Кавказския тръбопровод по територията на 
Азербайджан и Грузия, а с подписването на Меморадума за “Южния газов коридор в 
Юго-източна Европа” за България се отваря нова възможност за диверсификация на 
доставка на природен газ за българския пазар. Това ще даде повече възможности на 
българския потребител за избор, ще даде възможност на “Булгаргаз” да предоговори 
отново установените цени на газ от Русия и ще увеличи сигурността на доставките.

По време на подписването на Инвестиционното решение президентът на 
Азербайджан Илхам Алиев отбеляза, че енергийната сигурност и диверсификацията на 
енергия са важни и за страните-производители, и за транзитните държави, и за 
страните-потребители. Балансът на интересите и на трите страни ще доведе до 
намирането на изгоден вариант за взаимно сътрудничество [ Əliyev 2013].

Това решение на консорциума дава стратегическа възможност за ЕС да получава 
директен газ от Каспийския регион, от което ще се възползват и други европейски 
държави и предприятия, а България в случая може да стане своеобразен плацдарм за 
редица други европейски държави. Според думите на европейския комисар по 
въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер по такъв начин Европа ще си осигури по-
стабилна енергийна ситуация, а в случая с разширението на Южния газов коридор в 
перспектива ще бъдат задоволени до 20% от газовите нужди на ЕС в дългосрочен план 
[Gas 2013].

Последните новини по повод на развитието на българската енергетика в тази 
посока станаха известни след визита на премиера Пл. Орешарски в Баку през февруари 
2014 г. Разширяването на двустранното сътрудничество между Азербайджан и 
България може да спомогне за появата на азербайджански инвестиции в България в 
сферата на газификацията на страната и дори да увеличи доставките на газ до 3 млрд. 
куб. м. след 2019 г. Според информация на министъра на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев това означава, че в скоро време инвестиции от Азербайджан ще се
влеят в разширяването на газовото хранилище в Чирен и съвместно с българска 
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транспортировка на газ през територията на България и след това в други европейски 
държави. Както беше изтъкнато нееднократно от българските политици, България 
никога не е зависела напълно от проекта „Набуко-Запад” и е водела преговори за 
доставки на азербайджански газ и по други съществуващи проекти, в частност ТАР. 

В момента осъществяването на редица проекти по изграждане на нова 
инфраструктура, сред които са: междусистемната връзка България – Румъния IBR (Русе 
– Гюргево), междусистемната връзка България – Сърбия (IBS), междусистемната
връзка Турция – България (ITB), междусистемната връзка Гърция – България (IGB)
[БСРЕ БГ 2013: 22], може да спомогне в реализацията на тези планове. 

След нееднократни преговори през септември 2013 г. беше подписан Договор за 
доставка на природен газ между азербайджанския консорциум за разработване на 
газовото находище “Шах Дениз” и българския “Булгаргаз”, въз основа на който,
започвайки от 2019 г., през период от 25 години България ще получава от Азербайджан 
1 млрд. куб. м. газ годишно. Доставките ще стигат до България по Трансадриатическия 
газопровод (ТАР) до Гърция и после ще се пренасят по интерконектора Гърция –
България или по междусистемната газова връзка с Турция. Обаче България от своя 
страна не иска “точката на доставка да стане на българо-турската граница, а да бъде 
точка на свързване на ТАР или гръцката мрежа с бъдещия интерконектор България-
Гърция” [Тодорова 2013].

Клаузите на договора се задействат при приемане на инвестиционно решение за 
втората фаза за добиването на газ от газовото находище Шах Дениз II в Азербайджан. С 
дадения проект се разширява Южно-Кавказския тръбопровод по територията на 
Азербайджан и Грузия, а с подписването на Меморадума за “Южния газов коридор в 
Юго-източна Европа” за България се отваря нова възможност за диверсификация на 
доставка на природен газ за българския пазар. Това ще даде повече възможности на 
българския потребител за избор, ще даде възможност на “Булгаргаз” да предоговори 
отново установените цени на газ от Русия и ще увеличи сигурността на доставките.

По време на подписването на Инвестиционното решение президентът на 
Азербайджан Илхам Алиев отбеляза, че енергийната сигурност и диверсификацията на 
енергия са важни и за страните-производители, и за транзитните държави, и за 
страните-потребители. Балансът на интересите и на трите страни ще доведе до 
намирането на изгоден вариант за взаимно сътрудничество [ Əliyev 2013].

Това решение на консорциума дава стратегическа възможност за ЕС да получава 
директен газ от Каспийския регион, от което ще се възползват и други европейски 
държави и предприятия, а България в случая може да стане своеобразен плацдарм за 
редица други европейски държави. Според думите на европейския комисар по 
въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер по такъв начин Европа ще си осигури по-
стабилна енергийна ситуация, а в случая с разширението на Южния газов коридор в 
перспектива ще бъдат задоволени до 20% от газовите нужди на ЕС в дългосрочен план 
[Gas 2013].

Последните новини по повод на развитието на българската енергетика в тази 
посока станаха известни след визита на премиера Пл. Орешарски в Баку през февруари 
2014 г. Разширяването на двустранното сътрудничество между Азербайджан и 
България може да спомогне за появата на азербайджански инвестиции в България в 
сферата на газификацията на страната и дори да увеличи доставките на газ до 3 млрд. 
куб. м. след 2019 г. Според информация на министъра на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев това означава, че в скоро време инвестиции от Азербайджан ще се
влеят в разширяването на газовото хранилище в Чирен и съвместно с българска 
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компания ще започне и изграждането на газоразпределителната мрежа за бита и 
промишлеността [Дворецки 2014].

Участието на България в горепосочения проект, разширяването на 
сътрудничеството в областта на енергетиката с Азербайджан увеличава възможностите
страната да намали зависимостта си от внасяне на газ само от Русия и да създаде повече 
алтернативни източници за доставки, но и това ще стане възможно само в случай, че
страните се договорят за конкурентна цена. Въпреки че в Стратегията за национална 
сигурност на Република България диверсификацията на видовете енергия, източниците 
и трасетата на доставка на енергийни и други стратегически суровини е отбелязана като 
важен национален интерес [СНС БГ 2011], изпълнителният директор на “Булгаргаз” в 
свое интервю за в. „Монитор” заяви, че „никой няма да купи нещо по-скъпо само 
заради това, че ще дойде по друго трасе” [Тодорова 2013], което означава, че, ако „Шах 
Дениз” не предложи цена, конкурентна на руския газ, България най-вероятно ще търси 
други по-изгодни за нея източници за доставки. 

В заключение трябва да се изтъкне, че въпреки провала на проекта Набуко, 
България, благодарение на участието си в Южния газов коридор, има големи шансове 
да стане ключова фигура на Балканите. Последователната политика на България в 
областта на добросъседството и взаимоизгодното сътрудничество на Балканите, в 
Южен Кавказ и в Черноморския регион ще доведе до преодоляване изостаналостта на 
региона и установяване там на мир и стабилност, както и гарантиране на безопасност 
на доставките на енергийни ресурси. България от своя страна може да допринесе за 
развитието на сигурността, стабилността и сътрудничеството в тези региони по 
отношение на изграждането и развитието на съвременни транспортни, комуникационни 
и енергийни инфраструктури, както и при провеждането на редица секторни политики 
на ЕС – в областта на енергетиката, транспорта, околната среда и др.

Разположението на двете държави в геостратегически важни региони, в които 
Азербайджан може да се определи като основна държава-производител и транзитна 
държава, активно участваща в енергийните проекти в региона, а България на свой ред -
като транзитна страна и държава, която де юре се явява външната граница на ЕС и има 
излаз към Черното море – всичко това може да изиграе основна роля в общата
енергийна политика на Европа като фактор на енергийната сигурност в региона. 
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ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ 

                       

Малко преди началото на Третия международен конгрес по българистика (23- 26 
май, 2013 г.) в София в московското издателство „ТАУС” се появи монографията на 
известния проучвател на Балканите С. И. Муртузалиев1, презентация на която бе 
организирана на едно от заседанията на конгреса. Екземпляри от изданието са 
депозирани в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Публикуването на 
резюмето на труда се осъществява със съдействието на автора.

Муртузалиев, Сергей Ибрагимович. Болгария в тени полумесяца: изучение 
истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина XIX в.); науч. 
ред. Горина Л.В.; Российское о-во интеллектуальной истории. – М.: Мамонт, 2013. –
408 с., ил. – ISBN 978-5903011-95-7

В книге доктора исторических наук, профессора С. И. Муртузалиева впервые 
дается анализ и подробная сводка сведений по истории Болгарии и Османской империи 
XV–XVI вв., содержащихся в российских летописях, хронографах, памятниках 
публицистики и агиографической литературы, записках путешественников, мемуарной 
литературе, в исторических сочинениях и т. д., которые охватывают период с XV до 
середины XIX в. Изучена не только собственно научная разработка болгаро-турецкой 
тематики в российской историографии на протяжении более четырех столетий, но и 
отношение общества к этому вопросу в дореволюционной России. Материалы и 
выводы монографии представляют интерес для историографических исследований по 
“болгаристике османского периода”, истории изучения Болгарии и Османской империи 
в России, а также для проблемно-тематических работ по вопросам изучения 
средневековой истории Болгарии и Турции.

1 Сергей Ибрагимович Муртузалиев е доктор на историческите науки, професор в Института по всеобща
история РАН (Москва), старши научен сътрудник в Центъра по подготовка „Световна история”, 
заслужил деятел на науката на Република Дагестан, почетен работник на висшето професионално 
образование на Руската федерация. За него: Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies. Сборник статей, 
посвященный 65-летию С. И. Муртузалиева. Москва. 2012.
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Книга адресована болгаристам, славистам, востоковедам, османистам, 
преподавателям и студентам, а также широкому кругу читателей.

Murtuzaliyev S. I. Bulgaria in the Shade of the Crescent: Bulgarian and Ottoman 
Empire history studies in Russia (15th – the first half of the 19th c.): Monograph. – Moscow: 
Mamont, 2013. – 408 p.: il.

The monograph by professor S. Murtuzaliyev is the first research work to offer a 
detailed analysis of the data on Bulgarian and Ottoman Empire history of the 15 — 16th cc. 
found in Russian annals, chronicles, publicist works and hagiography, travelers’ notes, 
memoirs, historical writings, etc. All the sources belong to the 15 — mid 19th cc. The author 
investigates not only the scholarly study of the Bulgarian-Turkish theme in Russian 
historiography, but also the public attitude towards this topic in prerevolutionary Russia. The 
materials presented in the book as well as the author’s conclusions are of great interest to 
those who study the historiography of the Ottoman epoch Bulgarian history and of Bulgarian 
and Ottoman studies in Russia. The work could also be used by scholars who deal with a 
wider range of problems of
Turkish and Bulgarian Medieval history.

The research is addressed to specialists in Bulgarian, Slavic, Ottoman and oriental 
history, professors and students and to all those interested in the problem in question.

Резюме
Российская болгаристика и османистика развивались как науки комплексные, 

стоящие на стыке нескольких научных дисциплин. Логическим результатом эволюции 
болгаристики и османистики было расширение хронологического и тематического 
охвата исследований, рост интереса к проблемам истории народов этих стран в период 
после турецких завоеваний на Балканах и наступления золотого века Османской 
империи.

Начало процесса накопления знаний по интересующему нас периоду относится 
к рубежу XIV-ХV вв.: информация болгарских переселенцев, деятельность 
митрополитов Киприана и Г. Цамблака, а также из других источников. Падение 
Константинополя в 1453 г. привлекло пристальное внимание русских и европейских 
политиков, христианского духовенства и средневековых книжников к туркам-османам.

В XV-ХVII вв. общий объем знаний о положении болгарского народа в 
османском государстве был заметно шире того, что дает нам российская историография 
этого времени. В Москве оформились два центра концентрации этих сведений: 1. 
церковное руководство и 2. царский двор с Посольским приказом. В этих „банках 
знаний” происходило целенаправленное накопление знаний для их дальнейшего 
прагматического использования. Какая-то часть этих сведений, конечно, не доходила 
до составителей русских хронографов, летописцев и книжников, побуждаемых чисто 
научной и религиозной любознательностью и т.п. Эти различия в подходах и мотивах 
сбора информации объясняют и различия в результатах.

Со второй половины XVII в. спорадические проявления интереса к балканским 
славянам приобрели в Московском государстве вполне отчетливый и устойчивый 
характер. Но если применительно к Османской империи была предпринята попытка 
самостоятельного научного освещения её истории („Скифская история” А. И. Лызлова, 
один из источников Паисия Хилендарского), то в отношении Болгарии ситуация 
сложилась иная - возможности научного осмысления и анализа материалов по истории 
болгар оставались весьма ограничены и далеко не всегда становились достоянием 

русских книжников. В этом прослеживается и фактор несозревшего еще внимания 
именно к славянскому миру.

Вместе с тем уже в допетровской России обращали внимание на одну из главных 
проблем периода османского владычества - борьбу болгарского народа за сохранение 
православной веры, но попытки изучения проблемы сопротивления не пред-
принимались. Изложение болгарской истории завершалось концом ХIV в. и только 
иногда приводились отдельные факты из истории ХV-ХVI вв. 

Заслуга оживления научного и общественного интереса к славянской тематике 
принадлежит В. Н. Татищеву, первым в России предпринявшего попытку осмысления 
материалов по истории славянских народов в духе научной критики и философии 
раннего Просвещения. Но болгарские материалы, как и по истории других балканских 
народов, представлены в его трудах весьма скудно. Османской империи, как 
государству, непосредственно связанному с восточным вопросом, Татищев уделяет 
больше внимания, а приводимые им сведения об исламе и Коране были вызваны тем, 
что „в России... магометан множество”. Первый полный перевод текста Корана был 
выполнен по приказу Петра I, а попытку изложить исламское вероучение как основу 
правовой системы османского государства предпринял Дмитрий Кантемир. Росту 
публикаций переводов способствовало решение Российской Академии наук об издании 
европейских произведений о Турции.

Другим источником информации об  Османской империи и подвластных ей 
народах являлась периодика, которая довольно широко использовала иностранные 
материалы: „Куранты” (с 1621 г.), „Ведомости” (с 1703 г.), периодические 
„Примечания” к „Ведомостям” (с 1720 по 1742 гг.), „Санктпетербургские ведомости” (с 
1727 г.) и др. Сообщения русской периодической печати, издание переводных трудов 
европейских авторов увеличивало осведомленность российского общества об 
институтах османского государства, его истории и, попутно, об истории и положении 
завоеванных турками южнославянских народов, но материалы, имеющие отношение к 
истории Болгарии ХV-ХVI вв., приводились крайне редко. 

Соединение интереса к исламу с интересом к христианскому Востоку 
принадлежит к числу наиболее прочных и наиболее ярко выраженных традиций 
русского арабизма (В. В. Бартольд). Зарождающиеся востоковедение и исламоведение 
вносили существенный вклад в процесс накопления знаний по истории Болгарии и 
Османской империи XV-ХVI вв., подготавливая условия для последующего 
оформления их в самостоятельные научные дисциплины. Складывание 
источниковедческой базы исторических знаний, оформление концепций и первые шаги 
в деле выработки методологии и методики исследований происходили в общем русле 
развития предыстории отечественной славистики и востоковедения. Время накопления 
знаний - XV-ХVIII вв. - для зарождения этих дисциплин в России можно считать 
подготовительным этапом в изучении истории Турции и Болгарии XV-ХVI вв.

В изложении болгарской истории и Османской империи основное внимание 
уделялось сюжетам административно-судебного, военно-политического и церковного 
характера, что в значительной мере диктовалось корпусом источников, целями и 
задачами, которые вставали перед Россией. В течение трех столетий интерес 
официальных кругов России к балканским народам, к болгарам, был не одинаков, что 
вызывалось изменениями в курсе внешней политики самой России и сопредельных 
стран. В период зарождения в России болгаристики и османистики, можно заметить, с 
одной стороны, скудость и значительную односторонность исторических сведений, а с 
другой - бесспорный рост и углубление этих сведений и представлений к концу XVIII
в. 
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Сравнительный анализ материалов о первых двух столетиях османского 
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В России XVIII в. резкого изменения в сторону углубленного изучения 
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болгар в вооруженной борьбе Михаила Храброго. Однако ни в одной более поздней 
публикации не встречается даже упоминания об этом, хотя книга Раича была хорошо 
известна славистам России.
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ношении ранее „добытых” фактов и оценочных суждений по отдельным вопросам 
болгарско-османской истории XV-ХVI вв. Отношение к проблемам болгарской 
истории в начальный период османского владычества не смогли изменить и русско-
турецкие войны XVIII в., которые воспринимались российским обществом как про-
должение ранее бытовавшего и вызывавшего сочувствие предания о войнах против 
неверных в защиту единоверцев. В „век Екатерины II” время Болгарии еще не 
наступило, но повысился интерес официальных кругов России и общества к Османской 
империи в целом.

В XVIII - начале XIX в. главными объектами внимания ученых оставалась 
древняя история Болгарии и некоторые вопросы современного положения болгар в 
Турции, что в значительной мере объясняется подчиненным характером болгарского 
материала для написания российской истории. Исследователи XVIII – первой трети 
XIX в. сохранили значительную вольность в работе с источниками в смысле подбора и 
включения в свои труды только тех фактов и фрагментов, которые отвечали их 
концепциям – это заметно, например, в работах Юрия Венелина.

Работая над российской историей, понимаемой как истории всех некогда 
живших на территории России народов, ученые обратились к изучению этногенеза 
болгар, к кирилло-мефодиевской проблематике и т.д. Внимание славистов к вопросам 
государственности во многом объясняет, почему в центре болгаристических изысканий 
XVIII – XIX вв. стояла история Первого и Второго болгарского царства. К середине 
XIX в. процесс становления русской болгаристики в основном завершается (Елка 
Дроснева), причем в 1830-1840-х гг. устойчивое место в работах российских ученых 
заняли некоторые вопросы истории периода османского господства в болгарских 
землях.

В период с XV в. до середины XIX в. обращение к „турецкой” тематике было 
различно, т.к. связанные с нею акценты постоянно менялись. Это верно в том случае, 
если иметь в виду весь период османского господства в болгарских землях, но если 
речь идет только о Болгарии XV–XVI вв., то круг затрагиваемых вопросов и акцентов 
значительно сужается, что даёт основание говорить о традиционном наборе вопросов, 
связанных с болгарской и османской историей данного периода. Аналогичное 
отношение к болгарскому материалу было присуще и трудам по всеобщей истории, в 
которых упоминается о положении христианских народов в Османской империи только 
в связи с завоеваниями османов и разгромом христианского воинства под Варной (1444 
г.), в связи с деятельностью некоторых султанов и в тех случаях, когда речь шла о 
янычарах, гаремах и т.п. Тот же традиционный набор сведений приводился в 
компилятивных учебных пособиях по всеобщей истории. Большинство авторов 
относило болгар к „не главным” народам, сошедшим с арены политической жизни в 
XIV в., поэтому упоминания о Болгарии XV - XVI вв. крайне редки и скудны.

Не лучше обстояло дело и с преподаванием в российских университетах. С 
традицией читать всеобщую историю „по Шлецеру” или „по Герену” покончили 
только во второй трети XIX в. М.С. Куторга и Т.Н. Грановский. Оба сторонники 
диалектического метода изучения проблем истории. Славистические интересы 
Грановского не получили развития, но именно ему принадлежит идея специального 
изучения славянских народов в рамках курса всеобщей истории. Первые российские 
слависты-профессионалы О.М. Бодянский, П.И. Прейс, И. И. Срезневский и В.И. 
Григорович в 40-х годах XIX в. также завершали свои университетские лекционные 
курсы по истории Болгарии концом XIV в.             

Обратившись к вопросу состояния дел в османистике можно констатировать, 
что предпосылки для научного изучения Востока были созданы в России в XVII –
первой половине  XVIII вв. Большую роль в этом сыграли указы Петра I. Во второй 
половине XVIII и первой половине XIX в. закладываются научные основы
ориенталистики и её составной части  османистики: деятельность Г.Я. Керра, М.В. 
Ломоносова, школа братьев Лазаревых, которая в 1827 году была преобразована в 
институте восточных языков имени Лазаревых. 

Первоначально подготовка русских ориенталистов была сосредоточена в 
Казанском университете, в котором в 1807 г. были созданы кафедры турецкого и 
татарского языков, а затем в Петербургском университете (1819). В 1818 г. было 
создано первое специальное востоковедное учреждение - Азиатский музей в 
Петербурге в системе Академии наук, благодаря чему в стране начинается развитие 
академического востоковедения. В январе 1820 г. царским манифестом был учрежден 
Азиатский комитет, при котором в 1823 г. было образовано Учебное отделение 
восточных языков, готовящее специалистов для Министерства иностранных дел.

Таким образом, к середине XIX столетия в организационном плане 
ориенталистика опережала славяноведение, но османистика, как и болгаристика, еще 
не отпочковались как самостоятельные научные направления.

Отношение к источникам по истории Болгарии и Османской империи XV-XVI
вв. было недостаточно критическим, исторические сведения были кратки, затрагивали 
узкий круг вопросов. В то время как российская наука уже с конца  XVII в. начинает 
делать все более уверенные шаги на пути перехода от описательности, от накопления 
фактического материала к его анализу и систематизации, к созданию собственных 
обобщающих трудов, первые серьезные попытки осмысления некоторых проблем, 
связанных с болгарской историей XV-ХVI вв. были сделаны в России только в первой 
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половине XIX столетия – к таковым относится статья А. М. Спиридова и труды Ю. 
Венелина.  

Обычно первым российским болгаристом считают Ю. Венелина. Но в его трудах 
обращение к ХV-XVI вв. носит эпизодический характер. Однако, занимаясь 
преимущественно проблемами XVIII - XIX вв., автор внес свой вклад в изучение 
истории Болгарии XV-ХVI вв. В общих рамках развития российской болгаристики 
первой половины XIX в. еще не произошло оформление новой ее ветви – болгарской 
османистики и исследования, специально посвященного столетиям владычества Порты 
в Болгарии или только XV-XVI вв., слависты еще не создали.                    

Развитие болгаристики в России тесно связано со славянским вопросом, 
игравшим в первой половине XIX в. заметную роль в духовной жизни общества, 
влиявшим на внутреннюю и внешнюю политику царского правительства. В связи с 
русско-турецкими и наполеоновскими войнами, национальным Возрождением у 
южных славян и борьбой балканских народов за свое освобождение от османского 
господства, растет внимание российского общества к прошлому и настоящему 
болгарского народа, к Османской империи. Росту интереса способствовала культурно-
историческая, религиозная и языковая близость русских и болгар, осознание, что 
глубокое изучение средневековой истории России не возможно без изучения 
болгарского прошлого. На рубеже 20-30-х годов XIX века в Европе происходит 
переход от романтизма к реализму. Аналогичный процесс наблюдается и в России, 
однако влияние романтического направления в изучении истории Болгарии 
сохранилось в российской славистике до конца 1840-х годов. 

К 50-м годам XIX столетия пополнилась источниковедческая база для изучения 
османского периода в истории Болгарии, все большее применение получает научно-
критический подход к источникам, на уровне своего века отрабатывается методика 
научных исследований. В работах В. И. Григоровича начинает применяться 
сопоставительный и сравнительно-исторический метод исследования. Вслед за 
Венелиным Григорович стал одним из первых российских ученых, приступивших к 
специальному изучению источников по истории Болгарии ХV-ХVI вв. Однако попытки 
отдельных ученых решить некоторые проблемы истории Болгарии XV-ХVI вв. 
оставались поверхностными, недостаточно аргументированными. Главная причина 
этого кроется в узости источниковедческой базы и крайней малочисленности научной 
литературы по проблеме.  

В то же время следует отметить, что в 1820-1840-х годах российские ученые все 
чаще включают в свои сочинения материалы по истории Болгарии XV-ХVI вв., делают 
первые попытки решения таких сложных вопросов, как исламизация и ассимиляция 
болгар османами, положение болгарской церкви после завоевания и взаимоотношения 
болгарской паствы и болгарского духовенства с греческими иерархами, с 
Константинопольской патриархией, освободительная борьба, гайдукское движение, 
положение отдельных социальных групп болгарского населения, его фольклор, 
последствия османского завоевания и т.д. Все это позволяет говорить о том, что к 
середине XIX в. российские слависты создали реальные предпосылки для дальнейшего 
углубленного изучения первых двух столетий османского господства в Болгарии. 


