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(LASSE HALLSTRÖM) 

 (“THE HUNDRED-

MORAIS)

Дечка Чавдарова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
d.tchavdarova@gmail.com

Using taste to get to know one’s foreign neighbour. The hundred-foot journey, the film by Lasse 

Hallström, based on Richard c. Morais' novel of the same name

Dechka Chavdarova 

Abstract: Lasse Hallström's film, “The Hundred-Foot Journey”, based of the Richard C. Morais’ novel 

of the same name, interprets an issue which is quite pressing in contemporary culture, i.e. the issue related to the 

connection between cuisine and national identity illustrated through the encounter and the clash of two different 

cultures and their national cuisines (Indian and French): the impact of stereotypes and the way they could be 

overcome, the arduous process of acquaintance and the birth of love. The text develops the metaphor of the title

which is built around the idea of the long path towards the foreign neighbour, who is only a hundred feet away. 

The relation between food and love permeates the text in the plot (in the romance between the Indian cook and 

the French cook), as well as the language – through the love-food metaphor. The authors propose an optimistic 

interpretation of the clash of cultures, by revealing the advantage of tongue over language in the process of 

understanding and accepting the Other (Foreign).

Key words: national identity, cuisine, love-food, stereotype, culture, Indian, French, Other, Foreign 

Темата за храната заема все по-голямо място в съвременното кино (и в 

съвременната литература – защото някои от филмите, които интерпретират тази тема, 

са върху литературни произведения, какъвто е и случаят с филма „На един черпак 

разстояние“). В художествената концептуализация на храната се открояват два основни 

проблема: връзката храна (кухня) – национална идентичност и връзката храна – любов.

Тези два проблема се превръщат в основни мотиви на книгата „На един черпак 

разстояние“ и на киноинтерпретацията по нея.

Сюжетът се гради върху мотива за изгнанието от Родината и сближаването с 

чуждата култура: индийско семейство, което има ресторант в Мумбай, е принудено да 
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� Дечка Чавдарова

напусне Индия, защото националисти запалват ресторанта им и в пожара загива 

майката на главния герой-разказвач Хасан, който се оказва най-добрият кулинар в 

семейството. Неговата любов към индийската кухня се свързва с най-ранното 

възприятие на света: Първото ми сетивно усещане беше уханието на мачли ка салан 

(пикантно къри с риба), което се прецеждаше през гредореда до бебешкото креватче 

в стаята на родителите ми над ресторанта [Морей 2014:12 – по-нататък се цитира 

само страницата]. Пътуването на семейството към Европа минава през Лондон и 

продължава към Франция, за да спре в малкото градче Люмиер (чието название е 

семантизирано в текста чрез въвеждането на темата за светлината). Поради 

отношението на семейството към храната тяхното пътешествие се превръща в 

кулинарно. Първата среща на Хасан с английската култура е на летище Хийтроу, 

където той опитва сандвич с яйчена салата: Никога преди не бях ял нещо толкова 

безвкусно, мокро и бяло (45). Носталгията по родината е носталгия преди всичко по 

родната кухня: когато попада пред павилион с индийски сладки в Лондон, героят си 

мисли: Изведнъж ме обзе носталгия и неудържим копнеж по познатите вкусове (65).

Същевременно индийските емигранти опознават света чрез вкусовите рецептори и по 

време на пътуването си от Англия към Франция опитват националните ястия във всяка 

страна. В някои случаи в общуването с чуждата култура опознаването чрез езика (като 

анатомичен орган) е затруднено от езика като средство за комуникация. В ресторант в 

Тоскана бащата на Хасан си поръчва печено куче (cane) вместо месо (carne), или 

„Мусолини на тепсия“ („un piatto di Mussolini”) вместо миди. Но в света на творбата 

езикът (лингва) е най-малкият проблем в общуването между културите. Както 

конфликтите, така и сближаването между тях се осъществява преди всичко чрез езика 

като анатомичен орган, чрез вкусовите рецептори. Индийските емигранти са очаровани 

от френското градче Люмиер, затова купуват стара къща и я превръщат в индийски 

ресторант. Но точно отсреща на същата улица (на сто ярда, или двадесет метра) се 

намира изискан френски ресторант, което поражда конфликт не само между 

конкуренти, но и между две различни култури. Изразът „пътешествие на 100 ярда“ в

оригиналното заглавие съдържа метафора, в която е закодирана основната идея на 

творбата: физическото пътешествие от Мумбай до Люмиер се превръща в друго –

емоционално пътешествие към чуждия съсед (чуждата култура). Преодоляването на 

стоте ярда за опознаването и приемането на другия се оказва значително по-трудното 

пътешествие.

Конфликтът между двете култури се проявява като конфликт между кухните. 

Кухнята е представителка на националната култура, за което говори и плакатът на 

индийския ресторант: „Вила Мумбай – индийската култура в Люмиер“. Неприемането 

на чуждата култура намира израз в неприемането на кухнята – собственичката на 

френския ресторант изрича фразата Умирисали са цялата улица с мазните си манджи

(91). Неприемането включва и други сетива – слуха, зрението: французойката се дразни 

от индийската музика, от рекламния плакат: Не харесвам музиката ви, нито плаката 

ви. Той е грозен. И пошъл (96). Това възприятие ни подсказва как в отношението към 

чуждата култура се активират преди всичко сетивата, а не разумът. Именно сетивата 

играят роля и за опознаването и приемането на чуждото. Въпреки своето 

предубеждение, френската кулинарка, като истински майстор, оценява изкуството на 

индийския готвач: когато посещава индийския ресторант и опитва приготвена от Хасан 

храна, тя признава пред своя съдружник, макар и неохотно, че момчето има 

изключителен талант. Езикът (като анатомичен орган) се оказва в конфликт с 

менталните стереотипи, но те са много силни и конфликтът се изостря. Започва 

истинска война с изкупуване на всички продукти на пазара, с оплаквания от съседа в 

кметството, за да се стигне до злополука: в книгата при един от конфликтите 

собственичката на френския ресторант влиза в индийския ресторант и размахва 

юмруци срещу бащата на героя, който отстъпва назад и бута сина си върху горещата 

печка, вследствие на което той попада в болницата с тежки изгаряния. Във филма е 

подчертан ксенофобският мотив: Жан Пиер – главният готвач на френския ресторант –

написва на стената на индийския ресторант надпис „Вън чужденците от Франция“. 

Ярък образ на ксенофобията във филма е подпалването на индийския ресторант от Жан 

Пиер. Пожарът в Люмиер поражда асоциации с пожара в Мумбай и подсказва 

повторяемостта на междуетническия конфликт и необходимостта от непрекъснато 

бягство: бащата на героя решава, че трябва да напуснат Люмиер и да се върнат в 

Лондон. Конфликтът обаче е преодолян: собственичката на френския ресторант 

посещава Хасан в болницата, извинява се на семейството му и го кани да изучава 

френската кухня в нейния ресторант. По такъв начин опознаването на френската 

култура от страна на индийския младеж преминава през опознаването на кухнята. Във 

филма Хасан помага на собственичката на френския ресторант да получи трета звезда 

Мишлен, след което той заминава за Париж и става известен шеф-готвач. В книгата той 

самият получава трета звезда Мишлен за парижкия си ресторант.
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В литературния текст и в кинотекста се интерпретира и връзката храна – любов,

закодирана в любовния роман между Хасан и Маргарет – готвачка във френския 

ресторант. В книгата любовната линия не пронизва целия сюжет: описват се срещите 

на двамата герои в мансардата на Маргарет, които са представени като откраднати 

мигове от живота, посветен на кулинарията; след заминаването на Хасан от Люмиер 

той не си спомня за Маргарет, докато тя не пристига при него след неудачен брак и 

развод. В сюжета на филма връзката с Маргарет заема основно място: Маргарет е 

първият човек в Люмиер, когото срещат индийските пътешественици – тя им помага 

след като колата им се поврежда, тя въвежда Хасан в тайните на френската кухня, 

Хасан мисли непрекъснато за нея и накрая се връща в Люмиер от Париж, отхвърляйки 

кариерата в модните ресторанти в името на любовта. Това решение в 

киноинтерпретацията може да се обясни с изискванията на киноизкуството и на жанра, 

но то е интересно и с оглед на ролята на метафората любов – храна в кинотекста. 

Засилването на функцията на образа на Маргарет превръща героинята в метонимично 

означение на гостоприемната Франция, а преплитането на любовта към Маргарет с 

любовта към френската кухня сближава още по-силно гастрономичната наслада с 

любовното наслаждение. В текста на книгата метафората храна – любов намира и пряк 

израз: Изведнъж обаче един полъх на планинския вятър в миг изтри старите спомени 

за мама и Майка Индия, а на тяхно място се появи едно напълно непознато чувство. 

Отначало то беше съвсем плахо, но се засилваше с всяка крачка. Вятърът ме изпълни 

със силен копнеж, събуден от вида и аромата на френската храна, примесени с 

уханието на женска плът (89). За разлика от филма, в литературния текст 

интерпретацията на метафората любов – храна поставя кухнята по-високо от любовта: 

Нека не забравяме обаче, че, свободен от емоционални задължения към жена и деца, 

аз имах възможност да прекарам живота си в топлите обятия на кухнята.

Кинотекстът подчертава хармонията между двете сфери. Сравнявайки двата текста, 

можем да отбележим и множеството кулинарни метафори в книгата, които не могат да 

прозвучат във филма и които разкриват доминиращото у героя възприятие на света – и 

особено на любовта – през храната: героят сравнява преплетените тела в любовния си 

акт с момичето Абиса в Лондон с „марокански геврек“ (60), при което кулинарната 

метафора в описанието на любовта не я принизява до физиологичното. В текста на 

романа кухнята се свързва и с живописта, което засилва осмислянето на кулинарията 

като изкуство: през погледа на Хасан се коментират натюрморти на Шарден и се 

цитира изказване на изкуствовед, което снема възможния конфликт между ежедневието 

и възвишената духовност: Шарден вярвал, че може да открие Бог в ежедневието, в 

уюта на собствената си кухня. Той никога не потърсил Бог другаде, просто 

изобразявал отново и отново все същия натюрморт и безвремието в кухнята на дома 

си (61). Връзката храна – изкуство се разкрива и в коментара на картина на Гоген с 

банани: Картината ме порази и ме накара да осъзная, че само истински майстор би 

могъл да нарисува най-простата храна без поза и преструвки (213). Връзката на 

кулинарното изкуство с живописта се подсказва и от описанието на интериора на 

парижкия ресторант на Хасан като натюрморт в повествованието от негово лице:

Ярко осветената маса беше първото, което гостите виждаха на влизане в 

ресторанта, затова всеки ден поставяхме отгоре й пресни плодове – смокини, 

ананаси, манго и пъстри съдове, пълни с горски плодове. Сред купищата сочни плодове 

често слагахме по някоя чиния с пушена наденица или пък фини и ронливи прясно 

изпечени сладкиши под стъклен похлупак. Целта ни беше да създадем изкусителен 

контраст от цветове и вкусове. Единствените постоянни експонати на масата бяха 

два старинни бакърени съда с капаци от ковано сребро и един препариран фазан с 

блестящи стъклени очи и опашка, която падаше величествено върху полираната маса 

от крушово дърво (214). 

Отпратките към натюрморта липсват в кинотекста, но присъствието им в 

литературния текст снема конфликта между ежедневието и „високата“ култура в 

процеса на познаване на чуждата култура. Естетизацията на храната намира израз и в 

кулинарните метафори в описанието на френския пейзаж: Когато пристигнахме, 

слънцето залязваше като сорбе от манго, което се топи над хоризонта (201).

Връзката кулинарно изкуство – живопис се подсказва в кинотекста от образите на 

естетизираната трапеза, в които въздействащи сa и формите, и колоритът – можем да 

говорим за гастрономичен разкош и разгул на цветовете.

Друга важна тема както в литературния текст, така и в кинотекста, е темата за 

опазването на традициите в съвременната технизирана цивилизация. Във филма се 

въвеждат образи на блюда от модерната „молекулярна“, химизирана кухня на 

заемащите позиции модерни ресторанти. Хасан работи в такъв ресторант и усеща тази 

храна като изкуствена. Представата за нейната изкуственост се подсказва и от сцената 

с един от индийските готвачи, който приготвя такава храна, но сам яде донесен от 

вкъщи обяд. В книгата Хасан само изразява отрицателното си отношение към 

„молекулярната” кухня в разговорите си с френският кулинар шеф Вердюн – защитник 

на обикновената вкусна френска кухня. Сюжетната линия, свързана със съдбата на шеф 
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Вердюн, отсъства в кинотекста, което се обяснява със спецификата на филмовия 

сюжет. Запазва се обаче идеята за сблъсъка на традицията с прекалената 

експерименталност и индустриализация на съвременното кулинарно изкуство. Значимо 

е, че именно Хасан се превръща в страстен защитник на френските традиции в 

кулинарията – непознатият съсед се превръща в свой. 

Интерпретацията на темата за храната в кинотекста (както и в литературната 

творба) съдържа оптимистично осмисляне на междуетническите конфликти, което носи 

надежда. Ако имаме предвид кухнята, можем да се съгласим, че в съвременната 

цивилизация най-безпроблемно си взаимодействат националните кулинарни традиции 

(което не може да се каже за сферата на политиката). Без да е издиган лозунг 

„Кулинари от всички страни, обединявайте се!“, обединението се осъществява. 
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Abstract: The paper shows that the etymons of the names of Slavs and Turkish as well as their endonyms, 

and the generic names of the "Others" contain the archetypal roots of ideas about the prototypical features of 

ethnolinguistic communities of people. The archetypal features of "own" and the "Other" are based on shared 

cognitive models. The main or basic concepts in typologically and genetically different languages, such as Slavic 

languages (Russian and Bulgarian) on one side and Turkish on the other are connected by semes that can act not 
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languages. These data show the reality of the universal cognitive-semantic continuum.
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Оппозиция «Свое – Чужое» представляет собой один из тех базисных или 

основных концептов, которые дают начало развитию всем остальным. Базисные 

концепты или универсалии, согласно А. Вежбицкой, формируют языковое ядро и 

составляют основу языковой картины мира, базу для сопоставления концептуальных 

систем, закодированных в языке [Вежбицкая  1999]. Большинство из них представляют 

собой общечеловеческие универсалии, причем часть из них имеет физиологическую 

основу. Это может быть свойство организма, необходимое для ориентации во времени 

и пространстве, оценки наличия или отсутствия опасности, способности к определению 

единичности или множественности объектов, выделения себя и других из окружающей 

среды. Все эти механизмы важны для ориентации и выживания человека. Так, в основе 

«считывания» времени находятся ритмические процессы, происходящие в самом 

человеке – биохимические процессы на уровне клеток, сердцебиение, дыхание, 

чередование сна и бодрствования и т.д. [Моисеева, Сысуев 1981]. В основе членения 

пространства на «Свое» и «Чужое» – распознавание «своих» и «чужих» клеток, в 

результате чего могут вырабатываться антитела на чужой белок, развитие повышенной 

чувствительности, известное как аллергия и даже на свой собственный – при 



Вердюн, отсъства в кинотекста, което се обяснява със спецификата на филмовия 

сюжет. Запазва се обаче идеята за сблъсъка на традицията с прекалената 

експерименталност и индустриализация на съвременното кулинарно изкуство. Значимо 

е, че именно Хасан се превръща в страстен защитник на френските традиции в 

кулинарията – непознатият съсед се превръща в свой. 

Интерпретацията на темата за храната в кинотекста (както и в литературната 

творба) съдържа оптимистично осмисляне на междуетническите конфликти, което носи 

надежда. Ако имаме предвид кухнята, можем да се съгласим, че в съвременната 

цивилизация най-безпроблемно си взаимодействат националните кулинарни традиции 

(което не може да се каже за сферата на политиката). Без да е издиган лозунг 

„Кулинари от всички страни, обединявайте се!“, обединението се осъществява. 
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Оппозиция «Свое – Чужое» представляет собой один из тех базисных или 

основных концептов, которые дают начало развитию всем остальным. Базисные 

концепты или универсалии, согласно А. Вежбицкой, формируют языковое ядро и 

составляют основу языковой картины мира, базу для сопоставления концептуальных 

систем, закодированных в языке [Вежбицкая  1999]. Большинство из них представляют 

собой общечеловеческие универсалии, причем часть из них имеет физиологическую 

основу. Это может быть свойство организма, необходимое для ориентации во времени 

и пространстве, оценки наличия или отсутствия опасности, способности к определению 

единичности или множественности объектов, выделения себя и других из окружающей 

среды. Все эти механизмы важны для ориентации и выживания человека. Так, в основе 

«считывания» времени находятся ритмические процессы, происходящие в самом 

человеке – биохимические процессы на уровне клеток, сердцебиение, дыхание, 

чередование сна и бодрствования и т.д. [Моисеева, Сысуев 1981]. В основе членения 

пространства на «Свое» и «Чужое» – распознавание «своих» и «чужих» клеток, в 

результате чего могут вырабатываться антитела на чужой белок, развитие повышенной 

чувствительности, известное как аллергия и даже на свой собственный – при 
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автоиммунных заболеваниях1 [Лолор 2000]. В основе «считывания» пространства (верх 

– низ, правое – левое и т.д.) находится вестибулярный аппарат человека. Биологически, 

у человека заложена также способность к счету и определению количества. Так, В. Н.

Топоров отметил неврологическую связь пальцев рук со способностью считать2 [МНМ 

1978: 65 – 68]. Автор также отмечает, что универсальность представлений о бинарной 

структуре мира, по всякой вероятности, имеет глубинные психологические основания, 

а их глубокая укорененность и поразительная живучесть свидетельствуют о 

соответствии глубинным психофизиологическим механизмам, в основе которых лежит 

принцип обмена, взаимности и эквивалентности [там же URL

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/012/baybur.htm]. О человеке, как познающей 

сущности, писал в своей работе «У водоразделов мысли» П. Флоренский. Средоточием 

познания, согласно мыслителю, является тело человека: «... овеществление нашего 

инстинкта, нашей глубинной воли, нашей коренной жизни». Существует глубокая связь 

между частями мира и органами тела, сторонами телесной жизни и космическими 

энергиями: „в теле своем мы воспринимаем весь космос» [Флоренский 2000:  438].

На идентификационных и дифференцирующих механизмах («Свое» и «Чужое»)

согласно Л. Гумилеву, разные этносы выстраивают паттерны «мы» – «они» Эта

оппозиция  характеризуется трудно устанавливаемыми логическими отношениями, т.к. 

их содержание и их границы относительны. Тем не менее, они представляют собой

устойчивые ориентиры при моделировании структур этнического пространства

[Гумилев 1990]. К этому можно добавить, что «трудно устанавливаемые логические 

отношения» – это взгляд со стороны, с точки зрения носителя иной культуры, иного 

лингвокультурного общества, другого этноса.  Не случайно далее автор говорит о 

стереотипах, которые, как известно, не нуждаются в объяснении, толковании для 

«своих» и кажутся «нелогическими», «неправильными» – для чужих.  Наиболее 

глобальное разделение этого пространства, как отметил А.К. Байбурин, проходит по 

1 Разграничение «своего» и «чужого» основано на биологических механизмах иммунной системы, 
ответственной за идентификацию «своего» и реакцию организма человека на «чужое». Иммунная 
система в нормальном состоянии не реагирует на «свое» и  агрессивна к «чужому». В основе такой 
реакции иммунитета находится иммунологическая память. В социальной жизни наблюдаются сходные 
процессы. Язык, имея свою «память», накопившую огромный социально-культурный опыт, отражает 
кроме общечеловеческих феноменов (которые также могут иметь свои корни в физиологии и биологии) 
и культурно-специфические, что представляет трудность для интерпретации при межкультурной 
коммуникации.
2 Синдром Герстмана или акалькулия, при котором нарушению воспринимать собственные пальцы рук 
сопутствует счетная дезориентация [http://prosindrom.com/neurological/sindrom-gerstmana.html].

линии «человеческое» и «нечеловеческое» (звериное, сакральное, пространство смерти)

и поддерживается постоянным обменом людьми, урожаем, продуктами питания, 

причем ситуация нарушения равновесия между ними разрешается при помощи ритуала 

[Байбурин 1990]. А. К. Байбурин считает, что изначально дано «чужое», поэтому 

человек склонен видеть в чужом не только деструктивное начало и некие ресурсы для 

поддерживания «своего», но и ту силу, которая послужила толчком к рождению мира 

человека. Обмен между «Своим» и «Чужим», поддерживая некий гомеостаз, с одной 

стороны, возможен благодаря размытости границ, а с другой поддерживает эту 

размытость, способную порождать новые акценты в оппозиции. 

Относительно глобального противопоставления «Свое» и «Чужое» очень важным 

является момент отделения себя от Другого и Других, а также обобщение, осознание 

групп. Одним из механизмов самоидентификации является присвоение имен-названий3.

Как для филогенеза, так и для онтогенеза характерны аналогичные механизмы: из 

детской психологии известно, что ребенок формируется через свои отношения с 

другими людьми. ... Личность, следовательно, познается через отношения «Я» и «Ты»,

«Я» и «Мы», «Мы» и «Они» и т.д. [Мухина 1985]. При самоидентификации особую 

роль играет усвоение имени собственного, являющегося первым звеном структуры 

самосознания, идентифицированного с телесной и духовной индивидуальностью 

человека. Самоидентификация ребенка не начинается с имени, а формируется в 

непрерывном взаимодействии с ближайшим социальным окружением. Подобно этому 

процессу, этноним, как индикатор самоидентификации этнической общности, 

базируется на длительном периоде развития этнического самосознания. В то же время, 

как отметил О. Н. Трубачев, этнос не начинается с самоназвания, а напротив, 

самоназвание отражает развитое этническое самосознание, которому предшествует 

длительный период простейших самоидентификаций: мы, люди [Трубачев 2003].

Этноним может иметь двоякое происхождение: это может быть самоназвание этноса 

или же название, данное другими, соседними народами. Иногда они близки в 

3 Подобный механизм используется в компьютерных технологиях и это понятно, т. к. компьютер это 
инструмент, продукт ментальной деятельности человека, и вместе с тем некая его модель. На языке 
компьютерщиков «Идентификация – это, с одной стороны, присвоение индивидуальных имен, номеров 
или специальных устройств (идентификаторов) субъектам и объектам системы, а, с другой стороны, - это 
их распознавание (опознавание) по присвоенным им уникальным идентификаторам. Наличие 
идентификатора позволяет упростить процедуру выделения конкретного субъекта (определенный 
объект) из множества однотипных субъектов (объектов)» [URL http://asher.ru/security/book/its/07].
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автоиммунных заболеваниях1 [Лолор 2000]. В основе «считывания» пространства (верх 

– низ, правое – левое и т.д.) находится вестибулярный аппарат человека. Биологически, 

у человека заложена также способность к счету и определению количества. Так, В. Н.

Топоров отметил неврологическую связь пальцев рук со способностью считать2 [МНМ 

1978: 65 – 68]. Автор также отмечает, что универсальность представлений о бинарной 

структуре мира, по всякой вероятности, имеет глубинные психологические основания, 

а их глубокая укорененность и поразительная живучесть свидетельствуют о 

соответствии глубинным психофизиологическим механизмам, в основе которых лежит 

принцип обмена, взаимности и эквивалентности [там же URL

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/012/baybur.htm]. О человеке, как познающей 

сущности, писал в своей работе «У водоразделов мысли» П. Флоренский. Средоточием 

познания, согласно мыслителю, является тело человека: «... овеществление нашего 

инстинкта, нашей глубинной воли, нашей коренной жизни». Существует глубокая связь 

между частями мира и органами тела, сторонами телесной жизни и космическими 

энергиями: „в теле своем мы воспринимаем весь космос» [Флоренский 2000:  438].

На идентификационных и дифференцирующих механизмах («Свое» и «Чужое»)

согласно Л. Гумилеву, разные этносы выстраивают паттерны «мы» – «они» Эта

оппозиция  характеризуется трудно устанавливаемыми логическими отношениями, т.к. 

их содержание и их границы относительны. Тем не менее, они представляют собой

устойчивые ориентиры при моделировании структур этнического пространства

[Гумилев 1990]. К этому можно добавить, что «трудно устанавливаемые логические 

отношения» – это взгляд со стороны, с точки зрения носителя иной культуры, иного 

лингвокультурного общества, другого этноса.  Не случайно далее автор говорит о 

стереотипах, которые, как известно, не нуждаются в объяснении, толковании для 
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глобальное разделение этого пространства, как отметил А.К. Байбурин, проходит по 

1 Разграничение «своего» и «чужого» основано на биологических механизмах иммунной системы, 
ответственной за идентификацию «своего» и реакцию организма человека на «чужое». Иммунная 
система в нормальном состоянии не реагирует на «свое» и  агрессивна к «чужому». В основе такой 
реакции иммунитета находится иммунологическая память. В социальной жизни наблюдаются сходные 
процессы. Язык, имея свою «память», накопившую огромный социально-культурный опыт, отражает 
кроме общечеловеческих феноменов (которые также могут иметь свои корни в физиологии и биологии) 
и культурно-специфические, что представляет трудность для интерпретации при межкультурной 
коммуникации.
2 Синдром Герстмана или акалькулия, при котором нарушению воспринимать собственные пальцы рук 
сопутствует счетная дезориентация [http://prosindrom.com/neurological/sindrom-gerstmana.html].
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фонетическом отношении и в этих случаях большое значение может иметь народная 

этимология, как это, возможно, произошло при назывании славян в византийских 

источниках – склавены из новогреческого языка σκλ βος – раб при существовании 

самоназвания славяне. Среди возможных этимонов данного этнонима можно выделить 

группы, выделяемые на основе фонетического сходства без учета культурно-

исторического контекста. Таковы например этимоны медленный, ленивый из древне-

английского sláw, slǽw, которые упоминает М. Фасмер, ссылаясь на Брюкнера, или от 

собственных имен на –slavъ [Бодуэн де Куртенэ 1900: 316], либо молчащий – из 

готского slawan - молчать, быть немым, gaslawan, аnаslаwаn - умолкать [Бодуэн де 

Куртенэ 1900: 87], или предложенная Микколой этимология - и ирландского slúag

«толпа, войско», из польского słowień - медленно зреющий лен от *slov- медленный, 

ленивый  лен, а также сближения со словом слобода, из готского silbа - сам [Фасмер  

URL http://znachenieslova.ru/slovar/fasmer/slavyanin]. Этнонимы славяне и склавены 

могли сосуществовать. Подобное мнение высказывает О. Н. Трубачев: «Можно 

предположить, однако, самоназвание существовало параллельно: славянин - славяне, 

или словенин – словени, которое в качестве первообраза содержало в себе 

представление о людях, владеющих словом, говорящих, имеющих язык. Поэтому 

этимология слова славяне как «ясно говорящие», т.е. свои, наши, выглядит очень 

правдоподобной.» [Трубачев 2003: 9] М. Фасмер приводит и этимологии других 

исследователей, так в качестве этимона предлагается гидроним Словутич, эпитет 

Днепра, для сравнения приводятся р. Слуя, приток Вазузы в бывшей смоленской 

губернии и польского названия рек Słаwа, Słаwiса, сербохорв. Славница и др., которые 

сближают с греч. κλłζω «омываю", κλłζει πλημμυρεł, κλłδων «прибой», лат. cluō 

«очищаю» [там же]. Как видно, предлагаемые этимоны находятся в метонимической 

связи. Вероятно, не случаен и тот факт, что в славянских языках слово речь является 

однокоренным со слово река, речка, наблюдается много сравнений звучащей речи с 

шумом реки, с ее плавным течением: «А как речь то говорит, словно реченька 

журчит...» [Пушкин URL http://www.rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0798.htm],

либо с бурным течением: поток брани и т.д. В качестве аргумента, подтверждающего, 

что в основе самоназвания славян является , О. Н. Трубачев приводит тот факт, 

что иноземцы имели обобщенное название – немцы, первоначально «немые». Можно 

отметить, что ведущим фактором для М. Фасмера при установлении этимона слова 

«немец» кроме семантического фактора являлось фонетическое сходство: memъ 

«заикающийся», ср. латышское mḕms «немой», memulis «заика», memeris – то же, а 

также нем. mummeln, англ. mumblе «заикаться, лепетать», шведское mimrа «шевелить 

губами» [Фасмер URL http://znachenieslova.ru/slovar/fasmer/slavyanin]. Слова 

встречающиеся в русских диалектах, а также в украинском языке, приведенные М. 

Фасмером, действительно похожи на латышское mḕms, однако, здесь можно говорить,

как минимум о том, что мог существовать еще один источник появления слова немой

из древнерусского, срв. также болг. няма, нямам, и серб. нием, где ясно 

просматривается созвучие корень глагола имати (иметь). Такова, кстати, непринятая 

М. Фасмером этимология этого слова, предложенная Микколой: «неприемлемо также 

объяснение из ne- и -ьmъ (см. возьму, взять), ср. не пойму́» [Фасмер URL

http://znachenieslova.ru/slovar/fasmer/slavyanin]. Таким образом, немой – первоначально 

могло означать не имеющий языка. Вместе с тем, звуковой состав слова немой близок к 

звукоподражанию звуков, издаваемых глухонемым человеком, что могло поддерживать 

этимологию, предложенную  М. Фасмером. Для сравнения приведу фрагмент

стихотворения В. Хлебникова „Немой”: Муломнг улва / Глумов кул / Амул ягул ...

Как видим, этноним обычно содержит в себе обобщенное представление о 

самоидентификации и принадлежности к группе остальным, не 

принадлежащим к ней, обычно на основе образа, характеризующего этническую 

группу. С этой точки зрения, представляет интерес рассмотрение этимона этнонима 

тюрк и названия «чужих“ в турецком языке: yabancı.

Н. А. Баскаков и Д. Е. Еремеев выдвигают гипотезу, о том, что  этноним «тюрк»

является по происхождению индоевропейским, точнее иранским. Авеста, священная 

книга древних иранцев, называет часть кочевников-скотоводов, ушедших далеко на 

Восток, «турами с быстрыми конями», повествует об их набегах и войнах с оседлыми 

иранцами, об их предводителе - «могучем Туре Фратрастане», владыке Турана. в 

послехуннскую эпоху их место занимают тюрки, народность уже тюркоязычная... 

Оказавшись в гуще тюркоязычных хунну, ираноязычные туры из-за своей 

относительной малочисленности быстро ассимилировались или перешли на их язык, но 

сохранили прежний этноним” [Баскаков 1969, Еремеев 1990: 130]. В своей статье 

«Древняя история и традиционная культура» С. Ч. Донгак приводит интерпретацию 

этнонима тюрк в словаре М. Кашгарлы: «Основное значение слова türk – это  «расцвет, 

максимум развития, зрелость «türk üzüm ödhi = период зрелости винограда; türk kuyaş 

ödhi = полдень, время максимума солнца и самое главное - türk yigit = молодой джигит 

в расцвете своей молодости» [Донгак 2012: 133]. Известны и другие гипотезы: в 
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фонетическом отношении и в этих случаях большое значение может иметь народная 

этимология, как это, возможно, произошло при назывании славян в византийских 
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М. Фасмером этимология этого слова, предложенная Микколой: «неприемлемо также 
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звукоподражанию звуков, издаваемых глухонемым человеком, что могло поддерживать 

этимологию, предложенную  М. Фасмером. Для сравнения приведу фрагмент

стихотворения В. Хлебникова „Немой”: Муломнг улва / Глумов кул / Амул ягул ...

Как видим, этноним обычно содержит в себе обобщенное представление о 

самоидентификации и принадлежности к группе остальным, не 

принадлежащим к ней, обычно на основе образа, характеризующего этническую 

группу. С этой точки зрения, представляет интерес рассмотрение этимона этнонима 

тюрк и названия «чужих“ в турецком языке: yabancı.
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Оказавшись в гуще тюркоязычных хунну, ираноязычные туры из-за своей 

относительной малочисленности быстро ассимилировались или перешли на их язык, но 

сохранили прежний этноним” [Баскаков 1969, Еремеев 1990: 130]. В своей статье 

«Древняя история и традиционная культура» С. Ч. Донгак приводит интерпретацию 
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ödhi = полдень, время максимума солнца и самое главное - türk yigit = молодой джигит 
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частности, гипотеза Владимирцова: «слово тÿрк может также иметь приблизительное 

значение ‘достигший высшей точки подъема или развития, поднявшийся до своего 

зенита’; тÿрк < ‘шлем’; тÿрк < ‘творение, человек’; тÿрк < ‘мощь, сила’. Также 

связывается с тÿр/тöр — ‘передний угол, почетное место’, возможно связанное с 

тÿр/тöр , чув. турă , тÿре и др. — ‘бог’, ‘тотем’, в его вещественном отображении →

‘место идола’, ‘передний угол’» [Владимирцов 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-88431-200-5/].

Можно, однако, указать на наличие других архисем, составляющих 

архетипический слой этнонима тюрк. Для этого приведу данные, которые будучи 

связанными с другими языковыми фактами, как кажется, могут пролить свет на 

семантику архетипического образа, находящегося в основе этого этнонима. Д. Е. 

Еремеев отметил, что в древнетюркских языках сочетание согласных тр с различными 

огласовками выражало, как правило, весьма определенную семантику. Оно связано с 

понятиями законного, престижного, кровнородственного: закон, обычай, порядок, 

правило; почетное место; таркан/тархан - титул правителя;  община кровных 

родственников, что, в сущности, совпадает с мнением Б. Владимирцова, приведенным 

выше [Еремеев 1990]. Далее автор приводит некоторые лексические наблюдения: По 

скифской легенде, приведенной Геродотом, имя первого человека также включает 

фонемы т и р - а гитай (В «Сокровенном сказании» – Таргутай) [там же]. К этому 

можно добавить, что название высшего божества древних тюрков – Тенгри, также 

содержит две  указанные консонантные фонемы. А. К. Бисенбаев считает, что древние 

тюрки называли «Tanrı» или «Tengri» все то, в чем они видели божественное, или же 

воспринимали как олицетворение Бога. Так они называли высокие горы, огромное 

дерево и другие величественные объекты. [Бисенбаев URL 

http://www.eurasica.ru/articles/library/ak_bisenbaev_mify_drevnih_tyurkov/5/]. Можно 

предположить также, что само название божества могло иметь звукоподражательную 

основу, имитирующую звук грома. 

Сочетание указанных фонем характерно и для слов, обозначающих «закон, 

обычай, традиция». Согласно З. Гёкалпу, этноним турк происходит от слова «тёре».

Исходя из этого, тюрк значит «следующий [Гьокалп 1992]. В словаре И. 

Добрева «Академичен турско-български речник» приводится ряд однокоренных слов: 

töre – обычаи, нравы; törel – нравственный, моральный; törelcilik – морализм;  törellik –

нравственность, мораль; tören – торжество, церемония [АТБР 2009]. Очевидно, что 

слова с корневой гласной /ü/ - türe (право, справедливость, закон, устав);  türel

(юридический, правовой); türüm (происхождение, начало, Божественное сотворение); 

türemek (появляться, возникать, порождаться) и слова с корневой гласной /ü/: töre

(обычаи, нравы); törel (нравственный, моральный); törelcilik (морализм); и слова törellik

(нравственность, мораль); tören (торжество, церемония), являются родственными – их 

объединяет общая корневая сема „нечто, соответствующее нормам, обычаю”.

Согласные t и r входят в корень слова тора, обозначающего наиболее почетное, 

возвышенное место в юрте. Таким образом, корневые морфемы, содержащие согласные 

t и r, содержат семы: закон, обычай, торжество, нравы, стойкий, сильный, 

первоначало, зрелость, апогей развития; эти же согласные входят в звуковой состав 

этнонима тюрк.

Существует мнение, что наиболее древние, значимые для определенного этноса 

отношения подвергались грамматикализации – такова например категория 

принадлежности в турецком языке, выраженная различными синтаксическими и 

морфологическими средствами, в том числе и специальным аффиксом. В статье 

«Семантика и функции глагольной связки turur, turu duru tur dur tu du t d –

сравнительно-исторический этюд». А. Н. Кононов, цитируя Ф.Д. Ашнина, отмечает 

ряд морфологических семем и аффиксальную морфему тыр: «при выражении действий

невиданных, необыкновенных, неожиданных, для выражения чувства радости или 

печали, когда действие, ожидаемое или неожиданное, совпадает или не совпадает с 

желанием лица, при передаче событий маловероятных, недостоверных, сказочных и 

сновидений. Вопрос же с глаголом – тыр выражает не просто требование ответа, но и 

чувство удивления, недоумения, раздумья» [Кононов 1949]. Для архаического значения 

данной корневой морфемы, использованной в качестве аффикса, характерно то, что 

используя этот аффикс, говорящий как бы снимает с себя ответственность за сказанное, 

как за нечто произошедшее помимо его воли [Дмитриев 1939]. А. Н. Кононов 

отмечает, что этот аффикс в азербайджанском языке придает форме 3 лица 

категоричность. На основании анализа функционирования связки turur и производных 

от нее форм: turu duru tur dur tu du t d, А. Н. Кононов заключает, что эти формы в 

различных тюркских языках не являлись необходимым структурным элементом в 

образовании спрягаемых форм, а выполняли служебную роль, выражая значения от 

категорического утверждения до независимости этого действия от воли человека, либо 

сомнения, недостоверности происходящего.

Таким образом, этноним тюрк можно охарактеризовать как синергетический 

результат совмещения сем: сила, традиция, закон, а благодаря связи этого этнонима с
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частности, гипотеза Владимирцова: «слово тÿрк может также иметь приблизительное 

значение ‘достигший высшей точки подъема или развития, поднявшийся до своего 

зенита’; тÿрк < ‘шлем’; тÿрк < ‘творение, человек’; тÿрк < ‘мощь, сила’. Также 

связывается с тÿр/тöр — ‘передний угол, почетное место’, возможно связанное с 

тÿр/тöр , чув. турă , тÿре и др. — ‘бог’, ‘тотем’, в его вещественном отображении →

‘место идола’, ‘передний угол’» [Владимирцов 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-88431-200-5/].

Можно, однако, указать на наличие других архисем, составляющих 

архетипический слой этнонима тюрк. Для этого приведу данные, которые будучи 

связанными с другими языковыми фактами, как кажется, могут пролить свет на 

семантику архетипического образа, находящегося в основе этого этнонима. Д. Е. 

Еремеев отметил, что в древнетюркских языках сочетание согласных тр с различными 

огласовками выражало, как правило, весьма определенную семантику. Оно связано с 

понятиями законного, престижного, кровнородственного: закон, обычай, порядок, 

правило; почетное место; таркан/тархан - титул правителя;  община кровных 

родственников, что, в сущности, совпадает с мнением Б. Владимирцова, приведенным 

выше [Еремеев 1990]. Далее автор приводит некоторые лексические наблюдения: По 

скифской легенде, приведенной Геродотом, имя первого человека также включает 

фонемы т и р - а гитай (В «Сокровенном сказании» – Таргутай) [там же]. К этому 

можно добавить, что название высшего божества древних тюрков – Тенгри, также 

содержит две  указанные консонантные фонемы. А. К. Бисенбаев считает, что древние 

тюрки называли «Tanrı» или «Tengri» все то, в чем они видели божественное, или же 

воспринимали как олицетворение Бога. Так они называли высокие горы, огромное 

дерево и другие величественные объекты. [Бисенбаев URL 

http://www.eurasica.ru/articles/library/ak_bisenbaev_mify_drevnih_tyurkov/5/]. Можно 

предположить также, что само название божества могло иметь звукоподражательную 

основу, имитирующую звук грома. 

Сочетание указанных фонем характерно и для слов, обозначающих «закон, 

обычай, традиция». Согласно З. Гёкалпу, этноним турк происходит от слова «тёре».

Исходя из этого, тюрк значит «следующий [Гьокалп 1992]. В словаре И. 

Добрева «Академичен турско-български речник» приводится ряд однокоренных слов: 

töre – обычаи, нравы; törel – нравственный, моральный; törelcilik – морализм;  törellik –

нравственность, мораль; tören – торжество, церемония [АТБР 2009]. Очевидно, что 

слова с корневой гласной /ü/ - türe (право, справедливость, закон, устав);  türel

(юридический, правовой); türüm (происхождение, начало, Божественное сотворение); 

türemek (появляться, возникать, порождаться) и слова с корневой гласной /ü/: töre

(обычаи, нравы); törel (нравственный, моральный); törelcilik (морализм); и слова törellik

(нравственность, мораль); tören (торжество, церемония), являются родственными – их 

объединяет общая корневая сема „нечто, соответствующее нормам, обычаю”.

Согласные t и r входят в корень слова тора, обозначающего наиболее почетное, 

возвышенное место в юрте. Таким образом, корневые морфемы, содержащие согласные 

t и r, содержат семы: закон, обычай, торжество, нравы, стойкий, сильный, 

первоначало, зрелость, апогей развития; эти же согласные входят в звуковой состав 

этнонима тюрк.

Существует мнение, что наиболее древние, значимые для определенного этноса 

отношения подвергались грамматикализации – такова например категория 

принадлежности в турецком языке, выраженная различными синтаксическими и 

морфологическими средствами, в том числе и специальным аффиксом. В статье 

«Семантика и функции глагольной связки turur, turu duru tur dur tu du t d –

сравнительно-исторический этюд». А. Н. Кононов, цитируя Ф.Д. Ашнина, отмечает 

ряд морфологических семем и аффиксальную морфему тыр: «при выражении действий

невиданных, необыкновенных, неожиданных, для выражения чувства радости или 

печали, когда действие, ожидаемое или неожиданное, совпадает или не совпадает с 

желанием лица, при передаче событий маловероятных, недостоверных, сказочных и 

сновидений. Вопрос же с глаголом – тыр выражает не просто требование ответа, но и 

чувство удивления, недоумения, раздумья» [Кононов 1949]. Для архаического значения 

данной корневой морфемы, использованной в качестве аффикса, характерно то, что 

используя этот аффикс, говорящий как бы снимает с себя ответственность за сказанное, 

как за нечто произошедшее помимо его воли [Дмитриев 1939]. А. Н. Кононов 

отмечает, что этот аффикс в азербайджанском языке придает форме 3 лица 

категоричность. На основании анализа функционирования связки turur и производных 

от нее форм: turu duru tur dur tu du t d, А. Н. Кононов заключает, что эти формы в 

различных тюркских языках не являлись необходимым структурным элементом в 

образовании спрягаемых форм, а выполняли служебную роль, выражая значения от 

категорического утверждения до независимости этого действия от воли человека, либо 

сомнения, недостоверности происходящего.

Таким образом, этноним тюрк можно охарактеризовать как синергетический 

результат совмещения сем: сила, традиция, закон, а благодаря связи этого этнонима с
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категорией слов, включающих в себя морфемы т и р сделать вывод о том, что в 

самоназвании этноса содержится указание на принадлежность к сфере божественного

или человека, как божественного творения. Тот факт, что корневая морфема tur/turur и 

ее варианты подверглась грамматикализации,  свидетельствует о том, что для тюркской 

картины мира было важным отнесение фактов и явлений к сфере 

обычного/необычного, зависящего/независящего от воли человека, принадлежащего к 

явному/неявному миру.

В отличие от этнонима тюрк, слово, обозначающее образ всех чужих, несвоих в 

турецком языке - yabancı восходит к семам – дикий, неприрученный, необработанный,

что можно свести к сфере – ‘вне традиции, закона, обычая’. Однокоренные слова 

включают общую сему «вне привычного, традиционного, прирученного» и обозначают 

нечто необработанное, неприрученное, дикое, пустое, диковинное, чужое, незнакомое, 

неестественное: 

Yaban4 – : Yabanda bitmez sabanda biter. – Не растет на 

пустыре, а растет на плуге (т.е.: пустырь надо распахать). Yaban keçici – дикая 

коза.Yaban kedisi – дикая кошка. Yaban sarımsağı – дикий чеснок. Kendimi yabana atmak.

– Делаю вид, что не понимаю. (букв.: Бросаю себя в пустошь). Kendini pek yabana atma

Olabilir ki bu kadın sana tutulmuştur. Не делай вид, что не замечаешь, возможно, эта 

женщина полюбила тебя.Yabana söylemek. – Говорить глупости. (букв. говорить 

пустое). 

Yaban – : Eve bizim gibi yabanın giriydi. – Да 

и он был чужанином вроде нас – пришелец. Yerliler bize  yaban derler ve aramıza 

katılmazlardı. – Местные называли нас пришельцами и не допускали нас к себе. Yabana 

gitmek. – уход к чужому человеку.

Yaban: – дикий, девственный (о лесе). Yalnız ormanda yaşayan yerliler bu zehirin 

ilâcını bilirler. Противоядие для этого яда знают только туземцы, которые живут в 

девственных лесах. 

– 1. . Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için milletler arası 

hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Для иностранцев права могут ограничены в 

рамках международного права. 2. человек.  Bu toprak bizimdir, içinde 

yabancınınişi yok. – Эта земля наша и чужим людям здесь делать нечего. 3. 

4 Использовались примеры  из Академического турецко-болгарского словаря под редакцией И. Добрева 
[АТБР 2009].

посторонний человек. - Yabancı gibi durmak. Сторониться, быть, 

держаться в стороне от других. (букв.: стоять как чужанин). 3.  Считаться иностранцем, 

чужанином, считать, рассматривать его как иностранца, чужанина. Yabancı 

saymak/tutmak. 4. Ben, yabancı bir adam neme lâzım, hiç sesimi çıkarmadım.

– Я посторонний человек, зачем мне это надо – я вообще ничего не сказал. 5. 

: Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat 

adamlarıydı. – Незнакомый клиент не мог даже переступить его порога, поэтому 

посетители принадлежали к литературным кругам. 6. - Yağın 

içinde yabancı maddeler var. – в растительном содержатся посторонние вещества. 7.

: Yabancı arabalar buraya park edemez. – Внешним 

машинам  парковка запрещена. Yabancı gelmek.- Мне кажется чужим. Çocukluğumdan 

beri aşina olduğum ses bana yabancı geldi. – Голос, который я знал с детства, показался 

мне чужим. 8. : Yabancısı olmak. Мы расположились в 

комнате на втором этаже, которая не была незнакомой для нас. -Yabancısı olmadığınız 

ikinci kattaki küçük odaya geleştik.

Морфема yaban входит в состав слов и словосочетаний, где необходимо 

обозначить нечто чужое, несвое: yabancı dil – иностранный язык; yabancıl –

экзотический, чужеземный; yabancılamak – считать чужанином, чужеземцем, 

иностранцем; yabancılaşma – отчуждение, охлаждение; yabancılaşmak – отчуждаться, 

становиться чужим, звучать как чужой. – Ses Sevim’in sesi, fakat kalınlaşmış, tıkanmış,

yabancılaşmış bir ses. – Этот голос, взаправду был голосом Севим, но загрубевшим, 

глухим и звучал как чужой; yabancılaştırmak – заставить, допустить отчуждение, стать 

чужим; yabancılık – 1. положение, состояние иностранца. 2. yabancılık çekmek- страдать,

испытывать трудности от своего положения иностранца. 3. yabancılık duymak.

Чувствовать что происходит что-то странное. Kendisini uykuya veremiyor, her dakika 

yabancılık duyuyor. – Он не мог успокоиться и уснуть и каждую минуту чувствовал, что 

с ним происходит что-то странное. 4. yabancıllık. – экзотичность, экзотика; yabancı 

saha. –на чужой территории; yabanıl – дикарь; yabanıl – дикий, неприрученный - дикое 

растение, дикое, неприрученное животное; yabanıllaşmak – одичать, стать диким; 

yabanıllık - дикарство, дикость. yabanî – грубый, неотесаный. - Uzun ve yabanî sekiz 

zaptiye orasında prangalarını elleriyle tutarak yürüyordu. Он шел среди восьми грубых, 

неотесаных жандармов, придерживая кандалы руками. 2. Yabanî. Грубый, вульгарный, 

невоспитанный. Babası dağdan gelme, dangıl, dungul bir yabanîymiş. – Говорят, ее отец

сошел с гор, долговязый дикарь; yabanîce - дико, по-дикарски; yabanî hayvanlar. - дикие 
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категорией слов, включающих в себя морфемы т и р сделать вывод о том, что в 

самоназвании этноса содержится указание на принадлежность к сфере божественного

или человека, как божественного творения. Тот факт, что корневая морфема tur/turur и 

ее варианты подверглась грамматикализации,  свидетельствует о том, что для тюркской 

картины мира было важным отнесение фактов и явлений к сфере 

обычного/необычного, зависящего/независящего от воли человека, принадлежащего к 

явному/неявному миру.

В отличие от этнонима тюрк, слово, обозначающее образ всех чужих, несвоих в 

турецком языке - yabancı восходит к семам – дикий, неприрученный, необработанный,

что можно свести к сфере – ‘вне традиции, закона, обычая’. Однокоренные слова 

включают общую сему «вне привычного, традиционного, прирученного» и обозначают 

нечто необработанное, неприрученное, дикое, пустое, диковинное, чужое, незнакомое, 

неестественное: 

Yaban4 – : Yabanda bitmez sabanda biter. – Не растет на 

пустыре, а растет на плуге (т.е.: пустырь надо распахать). Yaban keçici – дикая 

коза.Yaban kedisi – дикая кошка. Yaban sarımsağı – дикий чеснок. Kendimi yabana atmak.

– Делаю вид, что не понимаю. (букв.: Бросаю себя в пустошь). Kendini pek yabana atma

Olabilir ki bu kadın sana tutulmuştur. Не делай вид, что не замечаешь, возможно, эта 

женщина полюбила тебя.Yabana söylemek. – Говорить глупости. (букв. говорить 

пустое). 

Yaban – : Eve bizim gibi yabanın giriydi. – Да 

и он был чужанином вроде нас – пришелец. Yerliler bize  yaban derler ve aramıza 

katılmazlardı. – Местные называли нас пришельцами и не допускали нас к себе. Yabana 

gitmek. – уход к чужому человеку.

Yaban: – дикий, девственный (о лесе). Yalnız ormanda yaşayan yerliler bu zehirin 

ilâcını bilirler. Противоядие для этого яда знают только туземцы, которые живут в 

девственных лесах. 

– 1. . Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için milletler arası 

hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Для иностранцев права могут ограничены в 

рамках международного права. 2. человек.  Bu toprak bizimdir, içinde 

yabancınınişi yok. – Эта земля наша и чужим людям здесь делать нечего. 3. 

4 Использовались примеры  из Академического турецко-болгарского словаря под редакцией И. Добрева 
[АТБР 2009].

посторонний человек. - Yabancı gibi durmak. Сторониться, быть, 

держаться в стороне от других. (букв.: стоять как чужанин). 3.  Считаться иностранцем, 

чужанином, считать, рассматривать его как иностранца, чужанина. Yabancı 

saymak/tutmak. 4. Ben, yabancı bir adam neme lâzım, hiç sesimi çıkarmadım.

– Я посторонний человек, зачем мне это надо – я вообще ничего не сказал. 5. 

: Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat 

adamlarıydı. – Незнакомый клиент не мог даже переступить его порога, поэтому 

посетители принадлежали к литературным кругам. 6. - Yağın 

içinde yabancı maddeler var. – в растительном содержатся посторонние вещества. 7.

: Yabancı arabalar buraya park edemez. – Внешним 

машинам  парковка запрещена. Yabancı gelmek.- Мне кажется чужим. Çocukluğumdan 

beri aşina olduğum ses bana yabancı geldi. – Голос, который я знал с детства, показался 

мне чужим. 8. : Yabancısı olmak. Мы расположились в 

комнате на втором этаже, которая не была незнакомой для нас. -Yabancısı olmadığınız 

ikinci kattaki küçük odaya geleştik.

Морфема yaban входит в состав слов и словосочетаний, где необходимо 

обозначить нечто чужое, несвое: yabancı dil – иностранный язык; yabancıl –

экзотический, чужеземный; yabancılamak – считать чужанином, чужеземцем, 

иностранцем; yabancılaşma – отчуждение, охлаждение; yabancılaşmak – отчуждаться, 

становиться чужим, звучать как чужой. – Ses Sevim’in sesi, fakat kalınlaşmış, tıkanmış,

yabancılaşmış bir ses. – Этот голос, взаправду был голосом Севим, но загрубевшим, 

глухим и звучал как чужой; yabancılaştırmak – заставить, допустить отчуждение, стать 

чужим; yabancılık – 1. положение, состояние иностранца. 2. yabancılık çekmek- страдать,

испытывать трудности от своего положения иностранца. 3. yabancılık duymak.

Чувствовать что происходит что-то странное. Kendisini uykuya veremiyor, her dakika 

yabancılık duyuyor. – Он не мог успокоиться и уснуть и каждую минуту чувствовал, что 

с ним происходит что-то странное. 4. yabancıllık. – экзотичность, экзотика; yabancı 

saha. –на чужой территории; yabanıl – дикарь; yabanıl – дикий, неприрученный - дикое 

растение, дикое, неприрученное животное; yabanıllaşmak – одичать, стать диким; 

yabanıllık - дикарство, дикость. yabanî – грубый, неотесаный. - Uzun ve yabanî sekiz 

zaptiye orasında prangalarını elleriyle tutarak yürüyordu. Он шел среди восьми грубых, 

неотесаных жандармов, придерживая кандалы руками. 2. Yabanî. Грубый, вульгарный, 

невоспитанный. Babası dağdan gelme, dangıl, dungul bir yabanîymiş. – Говорят, ее отец

сошел с гор, долговязый дикарь; yabanîce - дико, по-дикарски; yabanî hayvanlar. - дикие 
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животные. yabanî kiraz – дикая черешня; yabanîleşmek - становиться диким, одичать; 

yaban koyunu - дикая овца, муфлон; yabanlık – праздничный, официальный; yabanlık 

lâcivert entarisi, baş örtüsü, çökük yanaklarıyla annesi kapıda bekliyordu - У ворот его 

ждала мать с впалыми щеками, в платке и в праздничной темно-синей одежде; yabanlık

- необрабатывамая земля - beni çoculuğumda buraları hep yabanlıktı. - Во времена моего 

детства здесь была пустошь, необратывамая земля; yabansı – причудливый, странный. 

Kaçmış uykum yabansı ormanlardan. /Dağlar mağaralarda ovalara kaçmış. Прилетел мой 

сон из причудливых лесов. Полетел он в горы, пещеры и поля.

Yabansı - чудак. Belki de bir serseri olan yabansı biriyle evlendiğimi görmek kendisini 

korkudan, kederden öldürecekti. А может быть, его убили бы страх и печаль оттого, что я  

выхожу замуж за какого-то чудака, к тому же скитальца. 

Yabansılık. Чудачество, причудливость, странность.

Как видно, все значения охватывают непринадлежность к сфере «Свое» и 

актуализируют семы: чужой, посторонний, незнакомый, внешний, дикий, странный, 

чудной. Показательно, что значения дикий, странный, чудной характерны и для 

русского слова чужой (болг.: чужд). 

Приступая к анализу обобщенного названия славянами Чужих в отличие от 

Своих, следует отметить, что его этимологические корни выводятся из 

праславянского *tjudjь, от которого согласно М. Фасмеру, произошли: др.-русск. чужъ,

ст.-слав. штоуждъ (греч. λλότριος, ξένος), сербск.-церк.-слав. чуждь (под влиянием 

слова чудо), укр. чужий, болг. чужд, сербохорв. туђ, ту́ђа, ту́ђе, словенск. t j, túja,

др.-чешск. cuzí, чешск. cizí, словацк. cudzí, польск. cudzy, в.-луж., н.-луж. сuzу,

полабского ceudzi. Слово чу́ждый чужд, чужда́, чу́ждо является заимствованием из 

церковно-славянского: чуждь, щуждь, ст.-слав. штоуждь ξ νος, при исконно-русском

чужо́й. Подсказка, в виде слова чудо, позволяет обратить внимание на одну 

этимологию этого слова, предложенную А. Ооржак [Оржак URL

http://dalaruh.kz/articles/view/341]. Согласно этой исследовательнице, слово 

является однокоренным с древнетюркским словом – что означает жизненная сила,

некий аналог души, а также удача, здоровье. Учитывая многовековое сожительство 

древних тюркских племен и древних славян можно принять эту точку зрения, ведь 

обряды шаманов, занимающихся поиском пропавшего кута выглядели в глазах другого 

народа весьма странно, чудно.

Рассмотренные этимологии слов – названий и самоназваний славян  и тюрков, а 

также обобщенных названий «несвоих» (немец, yabancı) обнаруживает архетипические 

корни представлений о прототипических чертах этноязыковых общностей людей, где 

Свое видится родным привычным и оценивается положительно на базе определенного 

ведущего признака, по которому все «Свои» противопоставляются всем «Чужим».

Архетипические черты «Своего» и «Чужого», имея общую психофизиологическую 

основу, базируются на общих когнитивных моделях. Основные или базисные концепты 

в типологически и генетически различных языках, каковыми являются славянские 

языки русский и болгарский, с одной стороны, и турецкий – с другой, связаны между 

собой семами – мельчайшими элементами когнитивно-семантического  континуума и 

не только могут выступать как метаязык семантического описания, но и связывают и 

лексику даже неродственных, типологически различных языков. Эти данные 

свидетельствуют в пользу реальности всеобщего когнитивно-семантического 

континуума, коллективного сознания, присутствующего в языковом  сознании каждого 

человека.
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From "wall to wall with the enemy" to "love their enemies":

the Dutch neighbour in the novel A Guest at the Spa by Hermann Hesse

Antoaneta Dimitrova

Abstract: In a letter dated January 1924 Hermann Hesse defined his autobiographical novel Kurgast (in 

English translation as A Guest at the Spa) as his "most personal and most serious book behind a half-humorous

facade". This book illustrates the confrontation between Outside and Inside, between the "so-called reality" and 

the "true reality of the soul and the spirit", typical of the whole work of Hesse, and shows the overcome of that 

confrontation by using the "magic formula" Outside is Inside, Inside is Outside.

In this novel Hesse “plays” three roles: of guest at the spa, poet and "He", i.e. his Himself. The novel 

resembles a psychoanalytical study, specially in the head The Dutchman, where the hotel guest Hesse overcomes 

his hostility to the Dutch neighbor performing the "wonderful words" love their enemies of the New Testament

and following the idea of the unity of the world.
Key words: Hermann Hesse, neighbour; psychotherapy; enemy; “love your enemies”.

„Лесно е да обичаме хора,

които живеят далеко от нас.

Но не винаги е лесно да обичаме онези,

които живеят непосредствено до нас.“

[Майка Тереза1]

Херман Хесе определя в есето „Една работна нощ“ огромната част от своите 

произведения в проза като „биографии на душата“, които отразяват отношението към

света и към собственото Аз на една „митична фигура“, появила се в началото на 

творческия акт. Неслучайно като заглавия на неговите романи преобладават имената на 

1 Цитатът е превод от немски: „Es ist leicht, weit entfernte Menschen zu lieben. Es ist aber nicht immer leicht, 
diejenigen zu lieben, die gleich neben uns wohnen“ [Mutter Theresa, http://www.gratis-
spruch.de/sprueche/Nachbarn/tid/344].
Преводът тук и навсякъде по-нататък, ако не е отбелязано нещо друго, е мой – А. Д.
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the "true reality of the soul and the spirit", typical of the whole work of Hesse, and shows the overcome of that 

confrontation by using the "magic formula" Outside is Inside, Inside is Outside.

In this novel Hesse “plays” three roles: of guest at the spa, poet and "He", i.e. his Himself. The novel 

resembles a psychoanalytical study, specially in the head The Dutchman, where the hotel guest Hesse overcomes 

his hostility to the Dutch neighbor performing the "wonderful words" love their enemies of the New Testament

and following the idea of the unity of the world.
Key words: Hermann Hesse, neighbour; psychotherapy; enemy; “love your enemies”.

„Лесно е да обичаме хора,

които живеят далеко от нас.

Но не винаги е лесно да обичаме онези,

които живеят непосредствено до нас.“

[Майка Тереза1]

Херман Хесе определя в есето „Една работна нощ“ огромната част от своите 

произведения в проза като „биографии на душата“, които отразяват отношението към

света и към собственото Аз на една „митична фигура“, появила се в началото на 

творческия акт. Неслучайно като заглавия на неговите романи преобладават имената на 

1 Цитатът е превод от немски: „Es ist leicht, weit entfernte Menschen zu lieben. Es ist aber nicht immer leicht, 
diejenigen zu lieben, die gleich neben uns wohnen“ [Mutter Theresa, http://www.gratis-
spruch.de/sprueche/Nachbarn/tid/344].
Преводът тук и навсякъде по-нататък, ако не е отбелязано нещо друго, е мой – А. Д.



26 Антоанета Димитрова

протагонисти, въплъщения именно на онези „митични фигури“, които за твореца са 

„смислообрази“ и носители на неговите изживявания в определен период.2

Една такава „биография на душата“ представлява новелата „Kurgast“ от октомври 

1923 г., публикувана през 1925 г.

Тази новела се появява в превод на български език от Борислав Филипов с редица 

съкращения през 1978 г. под заглавие „На лечение“, а през 1990 г. – в сборника 

„Пътуване към Изтока“ в превод от Недялка Попова под заглавие „Курортист“. В 

доклада са използвани цитати от преводния текст, публикуван през 1990 г.3

Възникнала в промеждутъка след публикуването на „Сидхарта“ и преди появата 

на „Степния вълк“, новелата отразява първото посещение на Хесе на лечебните бани в 

курорта Баден край Цюрих в края на лятото на 1923 г. Там той отсяда години наред в 

хотела „Веренахоф“, преименуван в текста като Хайлигенхоф.

В писмо от януари 1924 г. Хесе признава, че това е неговата „най-лична и най-

сериозна книга зад една полушеговита фасада“ [срв. Целер 1998: 97], а четвърт век по-

късно, през 1949 г., в автобиографичния разказ „Aufzeichnungen bei einer Kur in Baden“ 

(1949) споделя:

Двадесет и пет години изминаха, откакто един добронамерен лекар ме изпрати 

за пръв път като пациент в Баден, а времето, прекарано … на онова първо 

балнеолечение, навярно ме беше подготвило вътрешно и ме беше намерило 

способен за нови изживявания и идеи, понеже тогава се появи книжката 

„Курортист“, която доскоро, до вкусването на неилюзорната горчивина на 

стареенето, смятах за една от моите по-добри книги … Бях препрочел моята 

книга за курортиста оттогава само един единствен път през последните 20 

години … Във всеки случай резултатът от това старателно препрочитане за 

мен беше по-скоро радващото откритие, че преди десетилетия съм написал 

2 Визираното място в текста „Eine Arbeitsnacht“ (1928) гласи: „Eine neue Dichtung beginnt für mich in dem 
Augenblick zu entstehen, wo eine Figur mir sichtbar wird, welche für eine Weile Symbol und Träger meines 
Erlebens, meiner Gedanken, meiner Probleme werden kann. Die Erscheinung dieser mythischen Person … ist 
der schöpferische Augenblick, aus dem alles entsteht. Beinahe alle Prosadichtungen, die ich geschrieben habe, 
sind Seelenbiographien, … sie sind im Grunde Monologe, in denen eine einzige Person, eben jene mythische 
Figur, in ihren Beziehungen zur Welt und zum eigenen Ich betrachtet wird“ [Хесе 1957, VII: 303].
3 Българският текст на новелата, откъдето са цитатите в настоящия доклад, е поместен в 
http://chitanka.info/text/21200-kurortist. Затова не са отбелязани цифрите на страниците, от които са 
цитатите.
Маркировката навсякъде в тези цитати е моя – А. Д.

нещо не само що-годе истинско, а също така и ведро и носещо наслада – нещо, 

което днес вече не бих могъл да създам [Хесе 1986: 357 и сл.].4

Заглавието на новелата насочва очакванията на реципиента към появата на 

поредната „митична фигура“. Оказва се, че „курортистът“, аз-разказвач, е самият Хесе,

който „играе“ три роли.

От една страна, това е пациентът Хесе, опитал се да изиграе ролята на 

„приспособяващ се към бюргерското обкръжение обитател на хотел … опитите ми ... да 

играя ролята на петдесетгодишен, болен от ишиас“. Един такъв декор на сцената 

„нормален свят“ е трапезарията на Баденския санаториум, където се появяват гостите 

пациенти:

Няколко фигури от нашия обеден театър всекидневно ме радват още с появата 

на техните силуети, с определеността на ролите им.5

От друга страна, това е поетът Хесе. В новелата намираме свидетелство за 

творческата “лудост” и свръхконцентрация:

… … …

Докато човек търси една-единствена дума, … същевременно се мъчи в душата и 

ухото си да запази цялото изречение, което гради, … докато осъществява 

замислената конструкция, … по някакъв тайнствен начин постоянно трябва да 

усеща тона и пропорциите … на цялата книга … От собствен опит познавам 

подобна напрегнатост и съсредоточеност само още при дейността на 

художника.

Пациентът, така както поетът Хесе, „живее в противоречие със самия себе си и 

със своето обкръжение“ [срв. Целер 1998: 97]. Докато тези две роли на Хесе са израз на 

раздвоената самоличност на неговото Аз, третата роля е “Той” – извънвремевият 

иронично-дистанциран наблюдател, неговото Себе.

4 Бернхард Целер [1998: 94 и сл.] също привежда цитати от тези „Записки“, от които е видно мястото на 
престоите в Баден в живота и творчеството на Хесе.
5 За отношението на Хесе към театъра, както и върху театралния елемент в творбите му вж. Хубер 1991.
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Смехът на този имагинерен “Той” като изцелителна присъда над Аз-а в новелата 

„Курортист“ е предшественик на хумора на Безсмъртните като спасителен изход от ада 

на Душата в „Степния вълк“.

В тази новела случаят с холандския съсед в хотела „Хайлигенхоф“ е поредно 

свидетелство както за агоналното противопоставяне между Вън и Вътре, между „тъй 

наречената действителност“ и „истинската действителност на душата и духа“, така и за 

преодоляването на този разрив по силата на „магическото мислене“ ,

, характерно за цялото творчество на Хесе.

Гостът на хотела Хесе е представител на „истинската действителност на душата и 

духа“: „нашего брата“, „еремит и писател, попаднал под чужд покрив“, страдащ от 

безсъние самотник, невротик и психопат, респ. безумец, шизофреник, умопомрачен, 

побъркан, луд – синоними, съответстващи на verrückt в мотото „Само за умопомрачени“ 

на по-късната му творба „Степния вълк“.

При настаняването си в хотела той разумно, предпазливо и старателно, „както 

трябва да действа нервният човек при търсенето на спалня“, избира стая номер 65, 

въпреки гласа на неговото Себе, „един друг, по-тих глас“ „дълбоко в мен“: „Не би ли 

било по-добре да предоставиш всичко това на бога и да се откажеш от тази театрална 

игра?“

В ретроспективен план гостът на хотела Хесе заключава: „[О]бщо взето, не 

направих лош избор“. Стаята е „светла и с приветливи тапети“, с живописен изглед

„към река и лозя“, нейното разположение също обещава спокойствие – без съседи на 

горен етаж и далеч от улични шумове.

Негова съседка по стая от едната страна е „някаква стара дама“, която също му 

осигурява жадуваната тишина.

От другата страна обаче, в стая 64, е настанена една холандска двойка.

„Калпав съсед е беда“, казва Хезиод, а един афоризъм от Уолтър Бейнджхот,

британски икономист и политически философ от втората половина на XIX век, гласи: 

„Стане ли дума за тирани, говорят най-често за Нерон и Тиберий, истинският тиранин

обаче е съседът, с когото живееш врата до врата.“6

6 Мисълта на Хезиод е поместена в българския сайт chitanka [http://chitanka.info/text/10206-dela-i-dni], а 
афоризмът от Бейнджхот – в немския сайт online.de [online.de/literaturzitate/allgemein/19388/geht-es-um-
tyrannen-geht-es-meistens-um.html].

Такъв “калпав съсед” и “тиранин” за госта на хотела Хесе се оказва неговият

холандски съсед:

(1) Този господин от Холандия … не е някакъв буен яростен воин, нито 

ентусиазиран музикант, нито пък се прибира в неочаквано време пиян, нито бие 

жена си или се кара с нея, той не свири, не пее, дори не хърка, най-малкото не 

толкова високо, че да ми пречи. Той е солиден, нравствен, … води редовен живот 

като по часовник и няма никакви очебийни недъзи …

(2) Той е господин на около 43 години, … който създава впечатление за здраве и 

естественост. Лицето и фигурата му са … закръглени, но не така, че това да се 

натрапва; едрата глава … изглежда масивна и се налага в облика на цялата 

фигура, може би защото стои на слабо подчертана, някак възкъса шия. … има 

отлични маниери. … цялата личност, наблюдавана обективно, прави 

впечатление на сериозна, надеждна, успокояваща, почти симпатична.

Именно „този идеален гражданин“, „мъжът с крепкото здраве и приятната 

външност, с достойното държане и пълното портмоне“ е източник на нещастието и 

страданията на госта на хотела Хесе, нарушавайки дни и нощи наред работата и съня 

му и „отреждайки“ му „насъщното време на пощада от шест часа“, от 12 часа през 

нощта до 6 часа сутринта – с безкрайни разговори и шумни забавления с гости7, със 

смеха, с тежките и кънтящи крачки, които „се чуват по-силно, отколкото неговите 

съседи биха желали“, с гръмкото кашляне и кихане при леки простуди.

(

Във всички хладни и дъждовни дни ... от сутрин до вечер бях 

…

Единият „опорен стълб на нещастието“ е брачната половинка на холандеца, а 

вторият – междинната врата в стената, свързваща двете съседни хотелски стаи. Тя е 

„наистина затворена и препречена от една маса, но в никакъв случай това не е дебела 

врата.“

7 Илюстриращ цитат: „В стая номер 64 цели 18 часа се бъбри, смее се, прави се тоалет, приемат се гости. 
… там никой не размишлява, не чете, не медитира, не замълчава. Реката на разговорите тече 
непрестанно, често оттатък, в стаята, се събират четирима или шестима, а вечер съпружеската двойка 
бъбри до единадесет и половина.“
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В тази новела случаят с холандския съсед в хотела „Хайлигенхоф“ е поредно 

свидетелство както за агоналното противопоставяне между Вън и Вътре, между „тъй 

наречената действителност“ и „истинската действителност на душата и духа“, така и за 

преодоляването на този разрив по силата на „магическото мислене“ ,

, характерно за цялото творчество на Хесе.

Гостът на хотела Хесе е представител на „истинската действителност на душата и 

духа“: „нашего брата“, „еремит и писател, попаднал под чужд покрив“, страдащ от 

безсъние самотник, невротик и психопат, респ. безумец, шизофреник, умопомрачен, 

побъркан, луд – синоними, съответстващи на verrückt в мотото „Само за умопомрачени“ 

на по-късната му творба „Степния вълк“.

При настаняването си в хотела той разумно, предпазливо и старателно, „както 

трябва да действа нервният човек при търсенето на спалня“, избира стая номер 65, 

въпреки гласа на неговото Себе, „един друг, по-тих глас“ „дълбоко в мен“: „Не би ли 

било по-добре да предоставиш всичко това на бога и да се откажеш от тази театрална 

игра?“

В ретроспективен план гостът на хотела Хесе заключава: „[О]бщо взето, не 

направих лош избор“. Стаята е „светла и с приветливи тапети“, с живописен изглед

„към река и лозя“, нейното разположение също обещава спокойствие – без съседи на 

горен етаж и далеч от улични шумове.

Негова съседка по стая от едната страна е „някаква стара дама“, която също му 

осигурява жадуваната тишина.

От другата страна обаче, в стая 64, е настанена една холандска двойка.

„Калпав съсед е беда“, казва Хезиод, а един афоризъм от Уолтър Бейнджхот,

британски икономист и политически философ от втората половина на XIX век, гласи: 

„Стане ли дума за тирани, говорят най-често за Нерон и Тиберий, истинският тиранин

обаче е съседът, с когото живееш врата до врата.“6

6 Мисълта на Хезиод е поместена в българския сайт chitanka [http://chitanka.info/text/10206-dela-i-dni], а 
афоризмът от Бейнджхот – в немския сайт online.de [online.de/literaturzitate/allgemein/19388/geht-es-um-
tyrannen-geht-es-meistens-um.html].

Такъв “калпав съсед” и “тиранин” за госта на хотела Хесе се оказва неговият

холандски съсед:

(1) Този господин от Холандия … не е някакъв буен яростен воин, нито 

ентусиазиран музикант, нито пък се прибира в неочаквано време пиян, нито бие 

жена си или се кара с нея, той не свири, не пее, дори не хърка, най-малкото не 

толкова високо, че да ми пречи. Той е солиден, нравствен, … води редовен живот 

като по часовник и няма никакви очебийни недъзи …

(2) Той е господин на около 43 години, … който създава впечатление за здраве и 

естественост. Лицето и фигурата му са … закръглени, но не така, че това да се 

натрапва; едрата глава … изглежда масивна и се налага в облика на цялата 

фигура, може би защото стои на слабо подчертана, някак възкъса шия. … има 

отлични маниери. … цялата личност, наблюдавана обективно, прави 

впечатление на сериозна, надеждна, успокояваща, почти симпатична.

Именно „този идеален гражданин“, „мъжът с крепкото здраве и приятната 

външност, с достойното държане и пълното портмоне“ е източник на нещастието и 

страданията на госта на хотела Хесе, нарушавайки дни и нощи наред работата и съня 

му и „отреждайки“ му „насъщното време на пощада от шест часа“, от 12 часа през 

нощта до 6 часа сутринта – с безкрайни разговори и шумни забавления с гости7, със 

смеха, с тежките и кънтящи крачки, които „се чуват по-силно, отколкото неговите 

съседи биха желали“, с гръмкото кашляне и кихане при леки простуди.

(

Във всички хладни и дъждовни дни ... от сутрин до вечер бях 

…

Единият „опорен стълб на нещастието“ е брачната половинка на холандеца, а 

вторият – междинната врата в стената, свързваща двете съседни хотелски стаи. Тя е 

„наистина затворена и препречена от една маса, но в никакъв случай това не е дебела 

врата.“

7 Илюстриращ цитат: „В стая номер 64 цели 18 часа се бъбри, смее се, прави се тоалет, приемат се гости. 
… там никой не размишлява, не чете, не медитира, не замълчава. Реката на разговорите тече 
непрестанно, често оттатък, в стаята, се събират четирима или шестима, а вечер съпружеската двойка 
бъбри до единадесет и половина.“
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Представяйки си тази врата в стената, реципиентът от Балканите може да я 

асоциира с , респ. босн.-тур. kapidžik8, макед. комши-капиџик9 – от тур. 

‘вратичка’. Комшулукът е вратичка в зида „между два съседни двора, която не 

се заключва. През нея съседът отива в другия двор като в свой собствен, през нея са 

бягали подгонените хайдути и от комшулук на комшулук са се изгубвали в гората“ 

[Борисов 2013].

Докато обаче комшулукът на Балканите е свързваща брънка и символ на 

добросъседство10, „комшулукът“ между госта на хотела Хесе и неговия холандски 

съсед е „нещастие, [което] не може да се отстрани.“

По тази причина гостът на хотела Хесе започва да се изпълва с „чувства на 

неприязън“ към „господина от Хага“, които набъбват в градация:

- до враждебност [цитати: „за мен, аутсайдера, е вече враждебен тип“; „през деня 

заплашителен враг, често погубващ моята литературна работа, през част от 

нощта – отново враг, погубващ и моя сън“],

- до „жажда за унищожение и срещу себе си самия, и срещу най-близкото 

обкръжение“,

- до „отричане, ожесточение, омраза“ и „твърде несдържана ненавист“ [цитат: „И 

… в безсънните нощи у мен бавно се трупаха чувства на отричане, на 

ожесточение, на омраза, които не можеха да се разсеят през деня … Ако лежах 

в леглото, трескав от преумора и неутолима жажда за спокойствие, а холандецът 

ми пречеше да заспя … изпитвах срещу него твърде несдържана ненавист.“],

- и накрая – до отвращение към цялата „реална личност“ на холандеца като 

„безспорен враг и вредител“ [цитат: „Накрая вече никак не помагаше, че 

поддържах и доказвах на себе си личната невинност на холандеца. Просто го 

ненавиждах, и не само в миговете, когато той действително ми беше досаден … 

8 Босн.-тур. kapidžik (tur. kapicik) ‘mala sporedna vrata; vratnice između susednih dvorišta’
[http://www.islambosna.ba/forum/jezik-kultura-i-umjetnost/bosanski-turski/50/?wap2].
9 „CAPI ÍЌE sb. f. pl. capi iќǐ, capi icuri ‘вратичка меѓу куќите на соседите, капиџик’. Зборот е познат во 
живиот говор, го нема во речниците: fudzi pi tu capidžiќe ‘побегна низ капиxик’. Од тур. kapicik; алб. 
kapixhík; срхр. Kapidžik“ [Поленаковиќ 2007: 95].
10 Освен при стари къщи в Истанбул и някои други турски градове тази вратичка се среща „също в 
Албания, България, Босна-Херцеговина и Македония“ [срв. http://www.manzara-perspectives.com/?p=615].
Прави впечатление, че докато в останалите балкански култури думата е заимствана от турския език с 

прякото си значение, в българската култура при думата комшулук ‘малка вратичка’, заемка от тур. 
komşuluk ‘съседство’ става въпрос за метонимичен пренос от вида „цяло за част“ (totum pro parte).
Ето защо в българското название на този архитектурен елемент се съдържа неговата символика за 

добросъседство, същата като тази, отбелязана за македонската общност: „В Македония т. нар. Kapiciks се 
смятат за „символ на общо разбирателство в съвместния живот [„als Symbol eines gemeinsamen
Verständnisses des Zusammenlebens“ gesehen“ – вж. http://www.manzara-perspectives.com/?p=615].

Вече не ме отвращаваше просто кашлянето, гласът на холандеца, а той 

самият, реалната личност, и когато, … без да подозира каквото и да е, през 

деня ме срещаше някъде, за мен това беше среща с безспорен враг и вредител и 

цялата ми философия стигаше само дотам, да не позволя външна изява на 

чувството си.“].

: – ( ) 11 ( –

Стената и затворената междинна врата, преграда между съседите в света. Вън

от нас, могат да се възприемат като смислообрази за бариерата от омраза и ненавист,

която изграждаме в света Вътре в нас към Другия, а препречената маса – като символ 

на предразсъдъци и стереотипи, отрицателни емоции и чувства като страх, завист и пр.,

които пречат да го приемем с толерантност, за да бъдем в хармония както с него, така и 

със самите себе си.

Стената Вътре може да е „обикновената, наивна и глупава враждебност, с която 

несполучилият дребен християнски търговец се отнася към евреите“, „тъпа, 

животинска, неразумна и в основата си страхлива или завистлива омраза“12.

Масата стереотип може да е предубеждението към някаква „реална личност“.

Тази личност обаче може да се явява представител на определена общност, 

какъвто е случаят с холандския съсед: „този господин от Холандия“. Тогава

предубеждението към конкретната личност може да се разпростре върху неговата 

общност.

Асоциирането на дадена личност с общността, към която тя принадлежи, намира 

езиков израз в метонимията от вида „цяло за част“ (totum pro parte) – така на няколко 

места в новелата холандецът е обозначен с метонимията Холандия:

(1) Наставаха часове, когато ми се струваше, че в номер 64 цяла Холандия може 

да празнува събор;

(2) недълготрайният имунитет срещу Холандия;

(3) имах предостатъчно възможности да установя, че съм победил Холандия.

11 „ bırak! Lass die Tür offen!“ (бълг. „оставѝ вратата отворена!“) гласи заглавието на текста за 
вратичките комшулуци на Балканите [вж. http://www.manzara-perspectives.com/?p=615].
12 Пълният цитат на това място гласи: „Не, сега го мразех съвсем правилно, с обикновената, наивна и 
глупава враждебност, с която несполучилият дребен християнски търговец се отнася към евреите, с 
онзи вид тъпа, животинска, неразумна и в основата си страхлива или завистлива омраза, за която 
винаги толкова много съжалявах у другите и която отравя политиката, сделките, обществото и на 
каквато смятах, че не съм способен.“
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вратичките комшулуци на Балканите [вж. http://www.manzara-perspectives.com/?p=615].
12 Пълният цитат на това място гласи: „Не, сега го мразех съвсем правилно, с обикновената, наивна и 
глупава враждебност, с която несполучилият дребен християнски търговец се отнася към евреите, с 
онзи вид тъпа, животинска, неразумна и в основата си страхлива или завистлива омраза, за която 
винаги толкова много съжалявах у другите и която отравя политиката, сделките, обществото и на 
каквато смятах, че не съм способен.“



32 Антоанета Димитрова

По пътя на тези асоциации негодуванието към холандския съсед – „Дявол да го 

вземе този господин от Холандия!“ – се разширява с ново измерение, а именно: 

негодувание към популярни образи от холандски литературни шедьоври, Летящия 

холандец – „не беше ли и той проклет демон и дух-мъчител?“, както и холандеца 

колонизатор, „описан някога от писателя Мултатули, оня тлъст сладострастник, който 

трупа пари и чието богатство и сито добродушие има за основа съсипването на 

малайците.“13

Опасният резултат от такъв вид асоциации на „реалната личност“ с нейната 

общност може да се окаже нетърпимост към самата реална общност:

чувства на неприязън, на омраза, дори жажда за унищожение и срещу себе си 

самия, и срещу най-близкото окръжение. И тъй като засега моето най-близко 

окръжение се представляваше единствено от Холандия …

Не по-малко опасен е резултатът от асоциирането на управляващите кръгове на 

дадена чужда държава, водещи определена политика в даден момент или за по-

продължителен период, със съответната нация и с културната и езикова общност, която 

я съставлява. В този дух е афористичното определение на Уилям Ралф Индж за 

13 В бележка под линия в българския превод е дадена кратка справка за този писател: „Едуард Д. Декер-
Мултатули (1820–1887) – холандски писател, сатирик, реалист. – Б.пр.“
За разлика от българското културно пространство, където този писател е почти неизвестен, в немското 

културно пространство той е много добре ;познат, още повече, че прекарва в Германия голяма част от 
живота си и умира там през 1887 г. в Ингелхайм на Рейн. Информацията за него по-долу е почерпена от 
de.wikipedia.org:
Този писател става известен под псевдонима Мултатули (лат., със значение ‘преживял и понесъл съм 

много неща’). Книгите му са много популярни в Германия около 1900 г., а в Холандия се числят към 
литературните образци, изучавани в училище.
На 18 години той пристига с баща си на остров Ява, в колонията Нидерландска Индия, респ. 

„Нидерландски източни Индии (1800-1942), бивша колония на Холандия, която е заемала територията на 
днешна Индонезия“ [http://bg.wikipedia.org/wiki/ – Нидерландска Индия. Там е назначен в колониалната 
администрация.
В своите произведения той атакува холандската колониална политика, използвайки псевдонима 

Мултитули поради страх от репресии, но също така – отчасти със сарказъм под формата на притчи –
остро критикува авторитетите, религиозните догми и църквата.
Неговият най-популярен роман „Max Havelaar oder die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen

Handelsgesellschaft“ (бълг. превод на заглавието: Макс Хавелар или търгове за кафе на нидерландското 
търговско дружество“), където описва съдбата на онеправданите и потиснатите, е публикуван в Базел 
през 1860 г. и намира в Германия редица възторжени читатели, между които Зигмунд Фройд, 

, Томас и Хайнрих Ман.
Кариерата на писателя като колониален чиновник приключва, когато заклеймява корупционни 

практики, в които е замесен регентът на острова. След завръщането си в Европа Декер-Мултатули 
прекарва последните 20 години от живота си основно в Германия. В периода 1870-1879 живее във 
Визбаден, където написва по-голямата част от произведенията си, публикувани приживе [срв. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Multatuli].

нацията като „общност от хора, които са обединени от илюзиите за общи предци и 

обща ненавист към съседите“ [http://aphorisms-bg.blogspot.com/2011/01/blog-post.html].

Езиков израз на подобен род асоциации е метонимията от вида „част за цяло“ 

(part pro totum). Така в новелата вместо френските или руските управници, респ. 

политици се появява обозначението французите или русите. На това място прозира 

намекът за шовинистичните настроения в Германия по време на Първата световна 

война, израз на дистанцирането на Хесе от които е ироничното „облазяване“ на 

„патриотите“:

… блазе на патриотите, които никога не се съмняват в себе си, защото във 

всички беди и нещастия на своята страна никога и ни най-малко не смятат, че и 

те имат някаква вина, а, естествено, французите или русите …

Хесе, написал вече „Сидхарта“, изповядващ „идеята за единството, представата,

че целостта на света е божествено единство“, изповядва също цялата нелепост на 

своята ненавист, която е в разрез с неговите познания и прозрения:

[В]инаги отново съм срещал чудото, на което християнските теолози са дали 

красивото име „милост“, … християнската отдайност на Аза или индийското 

познание на единството. А сега отново бях напълно отвъд единството, 

изолиран, един страдащ, озлобен и враждебен Аз.

Ето защо той полага усилия да преодолее тази омраза – издигайки се над нея със 

себеирония14, градейки „изолираща стена“ с вглъбеност в писането15, дори развихряйки 

въображението си в картини на самоубийство и убийство, „наивни фантазии, да 

унищожа или себе си, или врага“16. Холандският съсед става за него „митична фигура, 

божество, демон и призрак“.

14 Илюстриращ цитат за себеиронията на Хесе: „… съзнавах глупостта на моята омраза, междувременно 
за моменти можех отново да се надсмивам на собствената си злост и така да пречупвам острието й.“
15 Илюстриращ цитат за концентрацията на твореца: „… често ми се удава, пишейки, да създам 
дистанция или изолираща стена между себе си и номер 64, която ме закриля за един продуктивен час.“
16 Илюстриращ цитат за тези фантазни картини за унищожение на другия и себеунищожение: „Само два 
пътя, така изглеждаше, могат да ме спасят от клетническото ми положение; следваше да избера един от 
тях: или да погубя себе си, или да се обясня с холандеца, да го хвана за гърлото и да победя … И двете 
представи бяха хубави и избавителни, макар и малко детински. … „Ще си получите заслуженото, ако 
взема да си прережа гърлото.“ Беше хубава и другата представа — вместо моето да уловя гърлото на 
холандеца и да го удуша или прострелям и стана победител над неговата груба, неизтънчена виталност.“



33От „Стена до стена с врага“ до „Обичай своите врагове“ ...

По пътя на тези асоциации негодуванието към холандския съсед – „Дявол да го 

вземе този господин от Холандия!“ – се разширява с ново измерение, а именно: 

негодувание към популярни образи от холандски литературни шедьоври, Летящия 

холандец – „не беше ли и той проклет демон и дух-мъчител?“, както и холандеца 

колонизатор, „описан някога от писателя Мултатули, оня тлъст сладострастник, който 

трупа пари и чието богатство и сито добродушие има за основа съсипването на 

малайците.“13

Опасният резултат от такъв вид асоциации на „реалната личност“ с нейната 

общност може да се окаже нетърпимост към самата реална общност:

чувства на неприязън, на омраза, дори жажда за унищожение и срещу себе си 

самия, и срещу най-близкото окръжение. И тъй като засега моето най-близко 

окръжение се представляваше единствено от Холандия …

Не по-малко опасен е резултатът от асоциирането на управляващите кръгове на 

дадена чужда държава, водещи определена политика в даден момент или за по-

продължителен период, със съответната нация и с културната и езикова общност, която 

я съставлява. В този дух е афористичното определение на Уилям Ралф Индж за 

13 В бележка под линия в българския превод е дадена кратка справка за този писател: „Едуард Д. Декер-
Мултатули (1820–1887) – холандски писател, сатирик, реалист. – Б.пр.“
За разлика от българското културно пространство, където този писател е почти неизвестен, в немското 

културно пространство той е много добре ;познат, още повече, че прекарва в Германия голяма част от 
живота си и умира там през 1887 г. в Ингелхайм на Рейн. Информацията за него по-долу е почерпена от 
de.wikipedia.org:
Този писател става известен под псевдонима Мултатули (лат., със значение ‘преживял и понесъл съм 

много неща’). Книгите му са много популярни в Германия около 1900 г., а в Холандия се числят към 
литературните образци, изучавани в училище.
На 18 години той пристига с баща си на остров Ява, в колонията Нидерландска Индия, респ. 

„Нидерландски източни Индии (1800-1942), бивша колония на Холандия, която е заемала територията на 
днешна Индонезия“ [http://bg.wikipedia.org/wiki/ – Нидерландска Индия. Там е назначен в колониалната 
администрация.
В своите произведения той атакува холандската колониална политика, използвайки псевдонима 

Мултитули поради страх от репресии, но също така – отчасти със сарказъм под формата на притчи –
остро критикува авторитетите, религиозните догми и църквата.
Неговият най-популярен роман „Max Havelaar oder die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen

Handelsgesellschaft“ (бълг. превод на заглавието: Макс Хавелар или търгове за кафе на нидерландското 
търговско дружество“), където описва съдбата на онеправданите и потиснатите, е публикуван в Базел 
през 1860 г. и намира в Германия редица възторжени читатели, между които Зигмунд Фройд, 

, Томас и Хайнрих Ман.
Кариерата на писателя като колониален чиновник приключва, когато заклеймява корупционни 

практики, в които е замесен регентът на острова. След завръщането си в Европа Декер-Мултатули 
прекарва последните 20 години от живота си основно в Германия. В периода 1870-1879 живее във 
Визбаден, където написва по-голямата част от произведенията си, публикувани приживе [срв. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Multatuli].

нацията като „общност от хора, които са обединени от илюзиите за общи предци и 

обща ненавист към съседите“ [http://aphorisms-bg.blogspot.com/2011/01/blog-post.html].

Езиков израз на подобен род асоциации е метонимията от вида „част за цяло“ 

(part pro totum). Така в новелата вместо френските или руските управници, респ. 

политици се появява обозначението французите или русите. На това място прозира 

намекът за шовинистичните настроения в Германия по време на Първата световна 

война, израз на дистанцирането на Хесе от които е ироничното „облазяване“ на 

„патриотите“:

… блазе на патриотите, които никога не се съмняват в себе си, защото във 

всички беди и нещастия на своята страна никога и ни най-малко не смятат, че и 

те имат някаква вина, а, естествено, французите или русите …

Хесе, написал вече „Сидхарта“, изповядващ „идеята за единството, представата,

че целостта на света е божествено единство“, изповядва също цялата нелепост на 

своята ненавист, която е в разрез с неговите познания и прозрения:

[В]инаги отново съм срещал чудото, на което християнските теолози са дали 

красивото име „милост“, … християнската отдайност на Аза или индийското 

познание на единството. А сега отново бях напълно отвъд единството, 

изолиран, един страдащ, озлобен и враждебен Аз.

Ето защо той полага усилия да преодолее тази омраза – издигайки се над нея със 

себеирония14, градейки „изолираща стена“ с вглъбеност в писането15, дори развихряйки 

въображението си в картини на самоубийство и убийство, „наивни фантазии, да 

унищожа или себе си, или врага“16. Холандският съсед става за него „митична фигура, 

божество, демон и призрак“.

14 Илюстриращ цитат за себеиронията на Хесе: „… съзнавах глупостта на моята омраза, междувременно 
за моменти можех отново да се надсмивам на собствената си злост и така да пречупвам острието й.“
15 Илюстриращ цитат за концентрацията на твореца: „… често ми се удава, пишейки, да създам 
дистанция или изолираща стена между себе си и номер 64, която ме закриля за един продуктивен час.“
16 Илюстриращ цитат за тези фантазни картини за унищожение на другия и себеунищожение: „Само два 
пътя, така изглеждаше, могат да ме спасят от клетническото ми положение; следваше да избера един от 
тях: или да погубя себе си, или да се обясня с холандеца, да го хвана за гърлото и да победя … И двете 
представи бяха хубави и избавителни, макар и малко детински. … „Ще си получите заслуженото, ако 
взема да си прережа гърлото.“ Беше хубава и другата представа — вместо моето да уловя гърлото на 
холандеца и да го удуша или прострелям и стана победител над неговата груба, неизтънчена виталност.“



3� Антоанета Димитрова

Накрая гостът на хотела Хесе преодолява този разрив между Вътре и Вън, като

решава да обикне “врага”, т.е. образно казано, да отвори вратата на сърцето си за него и 

да го приеме Вътре:

[О]т моя страна всичко се свеждаше … до 

към него. Задачата ми вече беше съвсем 

ясна:

… Ако ми се удадеше да го обикна … щеше да бъде мой и неговият 

образ нямаше да противостои на идеята за единство.

Следвайки взетото решение, гостът на хотела Хесе обръща гръб на наследената от 

„варварската прарелигия“ повеля „обичай ближния си, и мрази врага си“, максима на

„простодушните, които обичат себе си и могат да мразят своите врагове … все едно 

кой, винаги само някой друг, един „враг“ – а това са „може би девет десети от живите 

хора“.

Той се заема да осъществи чудните думи „обичай своите врагове“17, осъзнал, че 

„цялата теория за любовта от Новия завет, заедно с всички други нейни значения, има 

значението на добре обмислено психологическо умение“.

Изпълняването на новозаветната повеля за обикване на врага, свързано с огромна 

концентрация и „два или три нощни часа на най-силно напрежение“, би могло да се 

нарече образец за психоаналитична автотерапия18:

[В] началото … с възможната пределна яснота изправих пред душевния си 

взор фигурата на оня, от когото се страхувах, … докато изцяло го гледах пред 

себе си и изцяло го притежавах вътрешно, виждах го да върви, да седи, да се 

усмихва и да заспива. … неговата шия[,] … някак възкъса, … ми дойде на помощ. 

Можех да събличам или да обличам холандеца в къси панталони или в редингот, 

да го поставям в гребна лодка или да седи край масата за обяд, … да го 

17 Визираният цитат от Новия Завет гласи: „Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази 
врага си". Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро 
правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят“ [Мат. 5: 43, 44, 
http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm].
18 Целер отбелязва, че главата „Холандецът“ наподобява „духовита психотерапевтична студия“ [Целер 
1998: 97]. Цитат от новелата в подкрепа на това твърдение гласи: „Все пак пиша тези бележки от Баден 
не за да обвинявам другите или за да се самооправдавам, а за да обрисувам преживявания, макар да са 
странно разкривени като на психопат.“

превръщам в крал, в просяк, в роб, в старец или дете и при всяка от толкова 

различните фигури той все беше с къса шия …

Потребно беше много време, докато ми се удаде да подмладя холандеца …

Когато най-после успях да го … видя преобразен в малко момче, за пръв път се 

отнесох към шията със съчувствие.

По кроткия път на състраданието той завладя моето сърце, когато … видях 

и родителите му, загрижени поради лекия белег на предразположението към 

астма. Продължих по мекия път на състраданието … Когато стигнах дотам 

да си представя човека десет години по-стар и да го видя получил първия си 

удар, тогава изведнъж всичко у него така ме трогна, че почнах да го съжалявам. 

… и преди още … да се бе стигнало до имагинерната му смърт, човешкото у 

него, слабостите, обречеността да умре ми бяха вече така братски близки, че 

от дълго време нямах нищо против него.“

Ефектът от тази изтощителна автотерапия проличава още през следващото 

денонощие: „Човекът можеше да се смее или да кашля, да се държи като здравеняк, 

стъпката му да кънти още по-силно, той да блъска столове или да се шегува, вече нищо 

не ме изваждаше от равновесие.“

Внезапното заминаване на холандския съсед „на втората сутрин след победната 

нощ“ донася огромно разочарование и едва ли не болка на госта на хотела Хесе, „тъй 

като вече нямаше към кого да отправя моята трудно постигната любов …“.

Ето защо разочароващо за него е и новото съседство с „дребна[та], сива дама“,

която се настанява в стая номер 64 – „идеална съседка, никога не ми попречи, никога не 

възбуди у мен гняв и враждебност. … много по-приятно би ми било отново да бъде тук 

моят холандец, когото най-после можех да обичам. “

Приемането на „врага“ в сърцето балканският реципиент би могъл да асоциира с 

отместването на тежката маса и отварянето на затворената междинна врата, а 

представата за междусъседската „вратичка“, , като „отворена врата“, ,

би могла да се онагледи и като словесна игра въз основа на контаминацията =

(yı a) .

В естетическия свят на твореца любовната и поетическата лудост се преливат 

една в друга: „Всяка истинска поезия е съгласие, възниква от любов, извира и израства 
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от дълго време нямах нищо против него.“
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Приемането на „врага“ в сърцето балканският реципиент би могъл да асоциира с 
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една в друга: „Всяка истинска поезия е съгласие, възниква от любов, извира и израства 
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от благодарност към живота, благослов е на Бога и на неговото творение“, пише Хесе в 

есето  „Zu Jean Pauls ‘Siebenkäs’“ (1925) във връзка с творба на романтика Жан Паул, 

комуто посвещава своята новела „Курортист”19.

В самата новела именно в случая с нетърпимия, ненавистен холандец отново 

изкристализира определението за „любовта на поета“:

Да обича нещо, за поета означава да го включи в своята фантазия, там да го 

топли и съхранява, да играе с него, да му даде от собствената си душа и да го 

оживи със собствения си дъх. Така направих и с моя враг и най-после той ми 

принадлежеше и се бе сродил с мен.

Словесното пресътворяване на възгледа за единството като основа на 

пъстроликия свят е вълнувало Хесе в цялото негово творчество:

Ако бях музикант, без трудност бих написал двугласна мелодия, … от две линии

…, които взаимно си отговарят, взаимно се допълват, взаимно се борят, но във 

всеки случай и във всеки момент … стоят в най-интимно, най-живо взаимно 

влияние и двустранно отношение. И всеки, който умее да чете ноти, би могъл да 

разгадае моята двойна мелодия, … да види и чуе към всеки тон и 

противоположния – брата, врага, антипода. … Бих искал постоянно и с възторг 

да соча щастливото многоцветие на света и също постоянно да напомням, че в 

основата на многоцветието лежи единство; бих желал постоянно да показвам, 

че красиво и грозно, светло и тъмно, грях и светост винаги само за един момент 

са противоречия, са противоположности, че те винаги преминават едно в друго.

В нашето съвремие, отново болно от вражди, войни и насилие, подобно на 

съвремието на Хесе между двете световни войни, изповядваната от твореца идея, че

„целостта на света е божествено единство“, е в пълна сила с посланието: в глобалното 

село, в което се превръща светът днес, да потърсим „комшулуци към душите“ [Борисов 

2013] на съседите.
Цитирана литература

19 Цитатът в оригинал гласи: „Jede wahre Dichtung ist Jasagen, entsteht aus Liebe, hat zum Grund und zur
Quelle Dankbarkeit gegen das Leben, ist Lobpreis Gottes und seiner Schöpfung“ [Хесе 1978: 378].

: Борисов, Б. На комшулук с Атанас Стоянов. В: електронно списание „Литературен 

свят“, бр. 49/март 2013 15.05.2015. <http://literaturensviat.com/?p=74493>

1974: Böttger, Fr. Hermann Hesse. Leben.Werk. Zeit. 1. Aufl. Berlin: Verlag der Nation, 1974.

: Димитрова, А. Играта в творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и 

преводни аспекти. Велико Търново: Фабер, 2007.

: Поленаковиќ, Х. Турските елементи во ароманскиот. Македонска академиjа на 

науките и уметностите. Скопjе 2007. Македонски превод от сърбохърватски оригинал на докторска 

дисертация на Харалампие Поленаковиќ под заглавие „Турски елементи у ароманском диjалекту“ от 

1939 г., защитена в Загреб, 15.05.2015. <http://ical.manu.edu.mk/books/PolenakovicHaralampie.pdf>

: Hesse, H. Gesammelte  Schriften. 7 Bde. Frankfurt a. M: Suhrkamp Verlag, 1957.

: Hesse, H. Kurgast. Aufzeichnungen von einer Badener Kur. 1. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 

taschenbuch 383, 1977.

: Hesse, H. Über Literatur. Umgang mit Büchern und Schriftstellern. Fritz Hofmann (Hrsg.). 

Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1978.

: Хесе, Х. На лечение. Превод от немски език Борислав Филипов. В: сп. „Съвременник“, 

кн. 2/1978 г., стр. 343 – 388.

: Hesse, H. Bilderbuch der Erinnerungen. Fritz Hofmann (Hrsg.). Berlin und Weimar: Aufbau-

Verlag.

: Хесе, Х. Курортист. Превод от немски език Недялка Попова. В: сборник „Пътуване към 

Изтока“, София: Народна култура, с. 123 – 212; 15.05.2015. <http://chitanka.info/book/3727-pytuvane-kym-

iztoka; http://chitanka.info/text/21200-kurortist>

: Huber, P. Hermann Hesse und das Theater. München: Verlag Königshausen & Neumann

(München, Univ. Dissertation 1990), 1991.

: Zeller, B. Hermann Hesse. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 33. Aufl. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998.

Интернет-източници:

http://www.gratis-spruch.de/sprueche/Nachbarn/tid/344 – достъп на 15.05.2015.

http://aphorisms-bg.blogspot.com/2011/01/blog-post.html – достъп на 15.05.2015.

http://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/nachbarn/. Достъп на 15.05.2015.

online.de/literaturzitate/allgemein/19388/geht-es-um-tyrannen-geht-es-meistens-um.html – достъп на 

15.05.2015.

http://de.wikipedia.org/wiki/Multatuli – достъп на 15.05.2015.

http://bg.wikipedia.org/wiki/ – Нидерландска Индия – достъп на 15.05.2015.

http://de.bab.la/woerterbuch/tuerkisch-deutsch/ – достъп на 15.05.2015.

http://bibeltext.com/matthew/5-44.htm. – Matthaeus 5: 44 „Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; 

segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen“ –

достъп на 15.05.2015.

http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm – От Матея Свето евангелие. В: СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ,

издание на Светия Синод на Българската църква, НOВИЙ ЗАВЕТ НА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. –

достъп на 15.05.2015.



37От „Стена до стена с врага“ до „Обичай своите врагове“ ...

от благодарност към живота, благослов е на Бога и на неговото творение“, пише Хесе в 

есето  „Zu Jean Pauls ‘Siebenkäs’“ (1925) във връзка с творба на романтика Жан Паул, 

комуто посвещава своята новела „Курортист”19.

В самата новела именно в случая с нетърпимия, ненавистен холандец отново 

изкристализира определението за „любовта на поета“:

Да обича нещо, за поета означава да го включи в своята фантазия, там да го 

топли и съхранява, да играе с него, да му даде от собствената си душа и да го 

оживи със собствения си дъх. Така направих и с моя враг и най-после той ми 

принадлежеше и се бе сродил с мен.

Словесното пресътворяване на възгледа за единството като основа на 

пъстроликия свят е вълнувало Хесе в цялото негово творчество:

Ако бях музикант, без трудност бих написал двугласна мелодия, … от две линии

…, които взаимно си отговарят, взаимно се допълват, взаимно се борят, но във 

всеки случай и във всеки момент … стоят в най-интимно, най-живо взаимно 

влияние и двустранно отношение. И всеки, който умее да чете ноти, би могъл да 

разгадае моята двойна мелодия, … да види и чуе към всеки тон и 

противоположния – брата, врага, антипода. … Бих искал постоянно и с възторг 

да соча щастливото многоцветие на света и също постоянно да напомням, че в 

основата на многоцветието лежи единство; бих желал постоянно да показвам, 

че красиво и грозно, светло и тъмно, грях и светост винаги само за един момент 
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Категорията „общуване” често се отъждествява с категорията „комуникация”. В 

англоезичните текстове и за двете съществува единствено думата communication. В 

българската научна литература отношението към тях е различно. Най-често термините

се приемат за етимологически и семантически тъждествени и обикновено визират 

споделяне и съпреживяване на мисли, съобщения и чувства с познавателен или 

емоционален характер. 

Социолозите разглеждат общуването преди всичко като социално обусловен вид 

дейност на хората, лингвистите го интерпретират като актуализация на 

комуникативната функция на речта в разнообразни речеви ситуации, в психологията го 

трактуват като процес на установяване и развитие на контакти между индивидите в 

условията на съвместна дейност с цел обмяна на информация. То е една от основните 

психологически категории – индивидът се превръща в личност в резултат на 

взаимодействието си с другите хора. Съществува и по-широко тълкуване, което визира 

не само отношенията на симпатия или антипатия в рамките на определена група, но и 

всяко социално отношение изобщо, доколкото то има своята социално-психологическа 

страна и се проявява повече или по-малко в контактите между хората. Т.е. цялата 
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съвкупност от социални отношения в обществото (икономически, политически, правни, 

морални, религиозни и пр.), независимо от тяхната мащабност (микро- или 

макросреда), се разглежда като проявление или резултат от човешкото общуване. То 

има информационно-комуникативна и интерактивна натовареност, включва обмена на 

ценности и социален опит. Израз е на специфична знакова система и е посредник във 

функционирането на различни други семиотични системи (музика, кино, театър, 

литература, архитектура и пр.). То е средство за нормативно регулиране на поведението 

на хората и формира отношенията им на различни нива. Отнася се към практическата 

човешка деятелност (съвместен труд, познание, игра и др.п.), въпреки че е възможно 

обособяването му и като самостоятелна активност, удовлетворяваща човешките 

комуникационни потребности. 

Общуването е сложен и многопланов процес за установяване и развитие на 

съприкосновения между хората, породен от вътрешната необходимост от съвместна 

дейност и съпреживяване. Той включва в себе си обмен на значения, изработване на 

единна стратегия за взаимодействие, възприемане и разбиране на партньора. 

Общуването е форма на жизнедеятелност. Неговият социален смисъл се състои във 

възможността му да транслира формите на културния и обществения опит. 

Спецификата му се определя от характерното разкриване на субективния мир на един 

индивид пред друг. В този акт човек се самоопределя и самопредставя, демонстрирайки 

индивидуалните си особености. 

Нуждата от общуване неизменно присъства във всяка класификация на човешките

потребности. Едни психолози я отнасят към социалните потребности, други – към

духовните, трети я назовават „инстинкт за общуване” и я приемат за вродена. Е.

Маслоу я определя като фундаментална потребност. Тя е присъща не само на хората, но

и на много животни, появили се на света безпомощни и търсещи изход (т.е. тя няма

социален произход). Същото е и изначалното чувство у малките деца, но то много

бързо придобива други характеристики, защото истинското човешко общуване е 

невъзможно без участието на съзнанието и разума. Превръщайки се в човешка

необходимост, то става свързващото звено между индивида и обкръжаващия го свят.

Детето общува с възрастните за постигане на определени цели. След първите социални

нужди възникват и други (които не са вродени) от:

единение, свързаност с общността (по-малка или по-голяма);

социална подкрепа: емоционална (увереност, че някой се грижи за теб и те

обича), оценъчна (социално сравнение и преценка на отношението към едно

или друго явление), информационна (сведения, ориентири как да бъде

възприето явлението), инструментална (получаване на конкретна, действена

помощ);

емоционално привличане, дружба, любов и т.н.

Общуването е нужно на човек, за да споделя с останалите мисли, чувства и

преживявания, т.е. – за да се осъзнае като член на общността. За удовлетворяването на 

тази базова човешка потребност свидетелстват насладата, задоволството, радостта от 

взаимодействието. И обратно – нереализирането (фрустрацията) й води до тежък стрес,

до промени в личностните характеристики на индивида и следователно е накърняване 

на личността и ограничаване на развитието й. Един от най-явните и очевидни признаци

за липсата на общуване е самотата – съвкупност от емоции (отчаяние, депресия, скука и

пр.), които възникват в отговор на изпитания дефицит от количеството и качеството на

социалните връзки.

Човекът е биологично същество, най-висшата форма на живот на планетата. Той 

може да оцелее само благодарение на социалната си природа, в закономерно 

взаимодействие с хората и обществото, на което принадлежи, чрез социализиращата 

роля на общуването. Тази комплексна потреба, което възниква едновременно с 

човешката дейност, има две основни функции: 

служи за интегриране на индивида в общността и превръщането му в личност; 

формира личността и предоставя възможности за нейното развитие. 

Връзката с околния свят се осъществява в системата от обективни отношения, 

които се установяват между хората в техния социален живот. Подобна форма на 

контакт, наречена интеракция, се характеризира с обмен на действия, операции или 

поведенчески актове, в резултат на което се стига до промяна във външното поведение 

или вътрешната психическа дейност на индивида.Терминът (лат. inter – между и actio –

активност, дейност) означава взаимодействие – взаимно влияние между хората (или 

групите), непрекъснат диалог, непосредствена междуличностна комуникация (обмен на 

символи) – най-важната особеност на което е способността на човека да се постави на 

мястото на другия, да си представи как го възприемат останалите участници в 

общуването. Това взаимодействие има за цел постигането на разбиране и съгласие, но 

много често може да предизвика точно обратното – противодействие, разноречие, 

разединение, конфликти. Във всички случаи обаче общуването оказва формиращо 

въздействие върху човека и се осъществява в трите си взаимосвързани страни: 
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или вътрешната психическа дейност на индивида.Терминът (лат. inter – между и actio –

активност, дейност) означава взаимодействие – взаимно влияние между хората (или 
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перцептивна – взаимно възприемане на общуващите и съответстващото на това 

разбиране, стремеж да бъдат осмислени мотивите на поведение на партньорите 

и усвоени образите им (разчитане на физическите характеристики на другия

човек, на неговите психологически качества и особеностите на поведението

му). Основните механизми на опознаването и проумяването на другия са

идентификация (уподобяване) и рефлексия;

комуникативна – конвертиране на знания, умения, стимули и емоции, опит за

влияние върху нагласите и поведението на другия и заявяване на собствената

идентичност. Необходимите условия за това са не просто използването на

единен език, но и еднакво разбиране;

интерактивна – обмен на действия и влияния, съответстващи на общоприета 

програма за съвместна практическа дейност; изграждане на общи стратегии и 

успешни форми на сътрудничество и разрешаване на конфликти; установяване 

на норми и правила на поведение, които да гарантират осъществяване на 

поставените цели.

Разглеждането на тези три страни в единство е важно условие за оптимизацията

на съвместната дейност и взаимоотношенията между хората. Подобно разбиране 

позволява да бъде изведена формулата на общуването като сума от три различни 

процеса: (1) перцепция (познание на хората един за друг) + (2) социална комуникация 

(движение на смисли в социалното време и пространство) + (3) съвместни 

целенасочени действия (физически или умствен труд – материално или духовно 

производство). (Фиг. 1.)

Структура на общуването

Актът на общуването се анализира и оценява по основните си компоненти,

аналогични с тези на комуникацията. Въпреки това отъждествяването на категориите

„общуване” и „комуникация” не е уместно. Отношенията между тях са отношения 

между общото, цялото и единичното, съставното. По съдържание, обем и обхват 

общуването е по-широкото понятие. В обобщен вид определящите го елементи се 

систематизират така:

субект на общуването – инициаторът на процеса;

обект на общуването – насрещната страна, към която то е насочено. Освен 

хората, обекти в този процес могат да бъдат и останалите живи организми или 

информационни системи. При общуването човек – човек, за разлика например от 

общуването човек – машина, социалните роли на субекта и обекта са взаимозаменяеми, 

т.е. съществува интензивен двустранен обмен, всеки се стреми да се ориентира в 

другия, да изработи общ смисъл с него. Възможните видове взаимодействия, породени 

от това, се обозначават като симетрични (равнопоставени) и асиметрични (единият от 

общуващите по-продължително време е субект, което съответно намалява времето за 

активно участие на другия). Асиметричният вариант целенасочено се използва само 

вопределени ситуации – напр. при възпитателната дейност в отношенията учител –

ученик или родител – дете. Особено е важно да се спазва мярата в неговото прилагане, 

за да не превърне общуването в непълноценно;

потребност от общуване – стремежът на човек към познание и оценка на 

другите, към самопознание и самооценка;

мотиви за общуване – качествата на партньора, провокиращи любопитството и 

интереса за взаимодействие с него;

цел на общуването – намерението, с която в конкретни ситуации се 

предприемат различни специфични действия. Процесът може да бъде целенасочен и

нецеленасочен – и в двата случая се постигат определени резултати (промени в 

съзнанието и поведението на партньорите); 

действия на общуването – единица комуникационна дейност, цялостен акт на 

комуникация, насочен към установен обект;

средства за общуване – инструментите, с чиято помощ всеки участник 

изгражда своите действия и влага приноса си в процеса на общуване. В зависимост от 

характера на взаимодействието те са най-разнообразни:

- предметно-действени средства – размяна на предмети и действия чрез

различни манипулации. По произход те са най-старите средства. Доминират през 

детската възраст, съпроводени с интензивна емоционалност, съчетани с много 
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движения, призиви, викове, възгласи, звуци, с които децата целят да привлекат 

вниманието отначало на възрастните, а след това и на връстниците. Тези изразни 

средства се използват и в зряла възраст, но бавно и постепенно се изместват от 

вербалните.

- несловесни (невербални) средства – експресивно-мимическиятезик на 

тялото (жестове, поза, мимика). Несловесната експресия е генетично заложена, но 

тя е хаотична и невинаги адекватна. За целите на резултатното общуване е 

необходимо човек да я овладее и контролира. Върху общуването оказват влияние 

и други несловесни фактори – от облеклото и прическата до социалната или 

архитектурната среда, в която то се осъществява. Към несловесното общуване се 

отнасят и визуалните форми, при които информацията се предава чрез визуални 

образи. Най-често това са двуизмерни изображения –

знаци,схеми,чертежи,илюстрации. Обикновено те са съчетани с текст, като двете 

форми взаимно се допълват.

- словесни (вербални) средства – речта като говорен (устен) вариант на езика, 

както и писмената му разновидност. Говорната способност на индивида възниква 

с появата на човешкото общество. Езикът се раждав процеса на трудовата 

дейност, защото се налага хората да съгласуват действията си, да споделят мисли, 

да обменят информация. Така словото, речта стават основна форма на човешкото 

общуване. 

- параезик – при словесното общуване важна роля играят различни 

несловесни елементи, наричанипараезик. Сред тях са сила и тембър на 

гласа,ритъм,интонация, ударение и т.н. По подобен начин и писменият текст 

съдържа несловесни елементи:почерк, пространствено разположение на думите 

или емотикони. 

продукт на общуването –постигнатото като резултат. Отражение в съзнанието 

на човека на качествата и особеностите на другите и създадените образи на личното 

„Аз” и на останалите.

Различна е пропорцията на осъзнатото и подсъзнателното при отделните 

компоненти на общуването, нееднаква е и степента, в която те могат да бъдат 

поставени под контрола на съзнанието. 

Общуването се осъществява пряко (директно, непосредствено) и непряко 

(косвено, индиректно). В първия случай страните контактуват без посредник (лице в 

лице). Това е първичното взаимодействие, възникнало с появата на човешката реч и 

формирането на съзнанието. Изисква откровеност, точност и взаимно доверие. 

Използват се както вербални, така и невербални средства. 

При непрякото общуване връзката е опосредствана от различни визуални форми, 

инструменти, аналогови или дигитални способи (печатни и електронни носители, 

технически средства и пр.). Вербалните изрази са в писмен вид или в кодирана форма, 

декодирането на която изисква определени умения и компетенции. Появата на 

писмеността има изключително важно значение за утвърждаването на непрякото 

общуване като самостоятелен вид взаимодействие. Това от своя страна разширява 

значително възможностите на човека за контакти и за опознаване на света. Научно-

техническото развитие и неговите достижения превръщат тези възможности в 

безгранични.

Сферите на взаимодействие и характера на обменените значения между 

участниците определят следните видове общуване:

интелектуално – движение на чисто интелектуални смисли. Характерно е за 

процесите на обучение и възпитание на личността, при дискусии, научни 

спорове, конференции и пр.;

емоционално – присъщо е за личните взаимоотношения между свързани 

емоционално хора (близки, роднини, приятели). Почти винаги е наситено с 

позитивни преживявания, възвисява и облагородява личността;

интелектуално и емоционално – при него интелектуалните и емоционалните 

значения се допълват, формирайки човешки позиции, убеждения, светогледни 

принципи;

художествено – основава се на конвертирането на специфични художествени 

смисли, които носят на личността емоционални и интелектуално-естетически 

преживявания и вълнения (екстаз, удивление, преклонение, радост, 

удовлетвореност, наслада от общуването с произведенията на изкуството, с 

актьори, музиканти, художници, изпълнители и др.). Реализира се при прочит 

на книги, посещения на концерти, театър, кино, изложби и пр. и е особен вид 

общуване, което изисква определен житейски и естетически опит, подготовка и 

познания.
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Отличителен вид взаимодействие е самообщуването – човек е насаме със себе си 

– със собствените си мисли, знания, съвест, чувства, желания, мечти, стремежи, идеали. 

Осъществява се чрез автокомуникация.

Общуването е важен фактор за цялостното развитие на личността. Във всяка една 

възраст на индивида то заема специфично място и резултатността му се обуславя от 

личния опит на човека, от развитието на познавателните сили, усъвършенстването на 

речта и езика и др. В общуването се изясняват субективни отношения и оценки, 

натрупва се ценна информация за общата култура на личността, за нейното нравствено 

и правно съзнание, за индивидуално-психологическите й особености. Формата на 

въздействие излага на показ комуникативните умения и чертите от характера на човека, 

специфичната организация на езиковите му съобщения – неговата ерудиция и 

грамотност. 

Всеки индивид от раждането да смъртта си се учи как да постъпва в 

определениситуации. Условията за нормално и ефективно общуване са: изграждане на 

точно и ясно установена мрежа от социални роли в общността и спазване на 

определени социални норми (одобрение, неодобрение, осъждане, поощрение и др.). 

Общуването е невъзможно без преодоляването на различия и без наличието на 

сблъсъци. Всяко съгласие, без съпротива, обезсмисля акта на взаимодействие. За 

осъществяване на различни свои начинания и цели човекът възприема и се възползва от 

формирования като общност, група, колектив. В социума хората се кооперират в 

различни по произход, характер и специфика на общуване обединения. Универсалните

стратегически модели на групово поведение и социално взаимодействие са:

кооперация – сътрудничество, което съдейства за организиране на съвместната 

дейност за постигане на колективна цел и общ резултат. Сплотява груповите 

действия, засилва взаимопомощта, дава възможност за творческа изява, 

оптимизира организационните усилия. Общуването е доброжелателно, 

свободно, непосредствено;

конкуренция – основава се на базата на различията между хората и 

сравняването на личностните характеристики (пол, възраст, образование и 

т.н.);

конфликт – тясно свързан с кооперацията и конкуренцията. Съдържанието на 

конфликта се ражда от сблъсъка между гледни точки и модели на поведение –

т.е. сблъсък на интереси, принципи, ценности. Традиционно се приема за 

негативен тип взаимодействие с разрушителна сила, но като естествен елемент 

на човешкия живот той е нормална форма на общуване. Притежава и 

съзидателна мощ, може да бъде стимул за промени или да се тълкува като 

призив, който изисква и цели творческа реакция. Освобождава психическото 

напрежение и позволява да се възстановят равновесието и хармонията между 

хората, да се разкрият истинските мотиви, желания и мисли;

акомодация – характеристиките на този модел са приспособяване, 

примиряване, компромис и консенсус. Така се постига баланс между хората в 

общността в името на идеите, целите, интересите и ценностите на тази 

общност;

асимилация – доминиращите личности успяват да наложат на групата своите 

идеи, цели, ценности и другите се принуждават да се съобразяват с тях.

Общуването е стратегия и успешна форма на сътрудничество между хората, чрез 

която те обменят знания, състояния, настроения и ценности, разрешават противоречия, 

създават критерии и стандарти на поведение, които да им гарантират осъществяване на 

поставените цели. Затова и то не е затворена система, а гъвкав модел от образци, които 

подлежат на корекция, за да бъдат полезни за хората във взаимодействието им с 

останалите членовете на социума, към който принадлежат.
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Изследването ще направи опит да разчете допирните точки и различията в 

литературните внушения на автори, произхождащи от съседни страни, България и 

Турция, представители едновременно на сродни (Балкански), но и различни културни 

общности, отдалечили се във времето и пространството от изходните културни 

стандарти поради личния си избор да живеят и творят в немскоезичното пространство и 

да пишат своите текстове на език, различен от родния. Става дума за писатели, които, 

наричани в началото на своя творчески път автори мигранти, постепенно заемат 

равностойно място в гилдията на творците в Германия, Австрия, Западна Европа. Нещо 

повече, определящ маркер на тяхното развитие е космополитизмът в мисленето и

посланията, поради което литературата, създадена в транскултурното пространство, в 

което те живеят и творят, бе наречена (модифицирайки Гьотевото понятие за 

световната литература) новата световна литература. Tози тип художествени текстове се 

превръща в „експериментално поле на интеркултурната комуникация” [вж. Hofmann 

2006: 195].

В условията на глобализация принципът на съседството между изследваните 

автори – Емине Йоцдамар, Зафер Шеночак, Илия Троянов, Димитър Динев – има два 

аспекта. От една страна, съседство на изходните културни общности – Балканите, от 

друга страна – съседство по отношение на личния избор на писателите да създават 

своите художествени произведения на немски език в културния контекст на Германия и 

Западна Европа, както и в транскултурните пространства на своя житейски избор. От 

тези две сходства (съседства) произтича и подобието на идеи, мотиви, литературни 

образи, начин на литературно инсцениране. Две тези ще се опитаме да защитим в хода 

на изложението, първо, тезата за „шпагата” Балканите-Западна Европа като мост между 

културите, второ, тезата за смяната на гледната точка във взаимовръзката между свое и 

чуждо.

Емине Йоцдамар, израснала в Истанбул и Бурса, на осемнайсетгодишна възраст 

заминава за Западна Германия без да владее езика и работи около половин година във 

фабрика за електроуреди в Западен Берлин. Житейският й път продължава с връщане в 

родината, Истанбул, където завършва театрално училище и работи като професионална 

актриса, след 1986 г. тя работи като актриса и писателка на свободна практика в 

Берлин. Заглавията на нейните популярни текстове „Животът е пътуване с керван”, 

„Мостът на Златния рог” отразяват по недвусмислен начин нагласата на авторката за 

живот между различни култури и предизвикателства и схващането й за основната 

функция на човека да бъде „мост” (Ницше, „Така каза Заратустра”) между културите. С 

тези внушения Емине Йоцдамар се приближава основно до космополитизма на Илия 

Троянов, (напуснал със семейството си България в ранна детска възраст), който 

постулира три основни фактора във формирането на идентичността на човека – живота 

като номадско пътуване и разказване на истории (принципа на кервана) и живота като 

креативен акт (принципа на играта). Биографията на писателката се доближава в 

известна степен до съдбата на Димитър Динев, който на същата възраст напуска 

България, с тази разлика, че той трайно се установява в Австрия, във Виена получава 

образованието си и впоследствие, подобно на Йоцдамар, работи като писател на 

свободна практика.

В житейски, духовен и творчески план Илия Троянов отдавна напуска не само 

България, но и Европа и живее в транскултурния контекст на Азия, Африка, Америка. 
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България, но и Европа и живее в транскултурния контекст на Азия, Африка, Америка. 
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Зафер Шеночак, израснал подобно на Троянов в германското културно пространство, 

се утвърждава по сходен начин като творец – след установяването си в Берлин той 

работи и публикува като writer in residence в различни университети във Франция, 

Канада и САЩ. Представените в изследването заглавия от Шеночак („Опасни 

роднини”, „Прeход”) и от Троянов („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”), 

подобно на житейския им опит в различни култури, също показват сходства, но в 

констелация, обратна на общоприетото схващане за свое и чуждо – не чуждото, а 

своето крие неподозирани опасности („Опасни роднини”), затова пък чуждото може да 

бъде привлекателно в своята различност („Светът е голям и спасение дебне 

отвсякъде”).

Изследваните заглавия принадлежат към типа литературни произведения, които 

се опитват да преодолеят стереотипите и клишираните представи за националните 

култури като „замръзнали” (хомогенни) дадености с ясно дефинирани характеристики, 

без да отричат спецификата на всяка една относително самостойна културна общност

(българска, турска, германска), показвайки я в нейната хронологически доказана 

динамична обвързаност (хибридност) с други културни пространства. Троянов 

определя самоизолирането на националната култура като нейна смърт, то е 

неприемливо не само по морални съображения, но е пречка в процеса на нейното 

развитие. Внушението на четиримата автори може да бъде синтезирано по следния 

начин: Културите са като хората, те едновременно си приличат и се различават, което 

изключва културната хомогенност. Подобно на хората културите разговарят, 

взаимодействат, пресичат се, движат се между полюси или в кръговрат. Обръщаме 

специално внимание на послания от подобен род, тъй като във времена на кризи от 

всякакъв род, каквото несъмнено е нашето време, избуяват радикални идеологии, 

пропагандиращи т.н. „чистота” на културната идентичност, съчетана с автосугестии за 

ясния произход и с агресивно дистанциране спрямо различието.

Като предтеча на този тип литературни произведения много често се посочва 

Елиас Канети, автор, живял и творил в рамките на различни национални култури. На 

него се позовават Илия Троянов, определил своите текстове като литература а ла 

Канети (canettisch), и Зафер Шеночак в есетата „Атлас на тропическа Германия” -

интертекстуална препратка към текст на Нобеловия лауреат, където немската гора (der 

deutsche Wald) със своята подреденост и строг ред е стилизирана в символ на 

манталитета на германците в противовес на анархията, царяща в тропическата гора. В 

годините след обединението на Германия „тропическият” климат особено силно 

повлиява процесите в новата държава. Есетата на Шеночак са пример за погледа отвън 

към немското културно пространство, който поставя под въпрос, включително за 

самите германци, мнимата хомогенност на културните стандарти. В този смисъл 

дистанцираният поглед не е претенция на малцинствената култура за намеса в чуждото 

пространство, а е вид коректив на образа и самообраза на германците в условията на 

мултикултурност. 

Провокацията в подобни литературни текстове се състои в определянето на 

различията не като пречка, а като стимул за развитието в личностен и обществен план,

като импулс за събиране, не за разделяне на различните. Художествените образи 

демонстрират многообразието от равностойни фактори, формиращи идентичността, без 

да фаворизират и преекспонират произходът, респ. миналото като решаващи

конструктори на личността и общността. 

Въпреки че са създадени от автори, произхождащи от култури на „Ориента”, 

изследваните текстове са далеч от „нивото” на екзотичната литература, задоволяваща 

евтини читателски вкусове, те не предлагат „ориенталски приказки”, каквито са 

например немските текстове на сириеца Рафик Шами. Екзотичното в изследваните 

текстове се изразява в наличието на елементи от модерна романтическа приказка а ла 

Е.Т.А. Хофман с философските внушения за живота като пътуване, разказване и игра, с 

детабуизирането на теми като отношението между половете, сексуалността, тялото 

като последно убежище на човека и т.н. Естетически и стилистично текстовете 

отговарят на разчупеността в съдържателно отношение, езиково те са принос към 

художествения немски език, и то не само с новата образност, повлияна от българския и 

турския литературен език, но и като друг поглед към приемната немска култура. 

Благодарение на многобройните автори чужденци, пишещи на немски език, 

германската общност реципира по различен начин самообраза си като калейдоскоп от 

множество гледни точки, имайки шанса да ревизира своята културна идентичност. Този 

критически подход и принципът на отчуждаването (Verfremdung) важи и за очертания 

образ на българската, респ. на турската общност. Посочените характеристики можем да 

квалифицираме като потенциал за нови житейски и идентификационни модели, които 

ни предлагат Йоцдамар, Шеночак, Троянов и Динев. Веднага трябва да уточним, че в 

същността си изтъкнатите белези са характерни не само за текстове на чужденци, 

написани на чужд език, а за голямата част от литературата, възникваща в условията на 

повишена мобилност на хора и информация. Разликата е в степента на екстраполиране
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и интензивиране на универсалиите на глобализираната действителност (пътуване, 

хибридност, преход) в художествените текстове.

Общото между четиримата автори е изборът на език, различен от родния, на 

който възникват в оригинал техните произведения: 

„Ich fühlte mich zu Dichtern wie Rimbaud, Celan, Eich, Huchel und Bachmann 

hingezogen“ („Привличаха ме поети като Римбо, Целан, Айх, Хухел и Бахман”)

[Senocak 1999: 107].

„Heimat ist für mich die deutsche Sprache“ („Родина за мен е немският език”)

[Троянов, цит. по Paterno 2006: 150].

Този свободен избор не е нещо естествено за културите, от които произхождат 

изследваните автори. Родният език и в България, и в Турция е основен критерий за 

принадлежност към националната литература и култура. Нещо повече, верността към 

род и език в двете страни е въпрос на емоция, въпрос на чест, достойнство и гордост. 

От тук произтича и трудността автори като Йоцдамар, Шеночак, Троянов и Динев да се 

причислят безпроблемно към съответните национални литератури, както това  става в 

редица източноевропейски държави. Принципът „език свещен на нашите деди” е 

дълбоко вкоренен в националното самосъзнание и не може да бъде подминат току-така 

в общества, в които миналото, историята, вярата са основен фактор за формиране на 

личностната и общностната идентичност. На фона на описаните социокултурни, 

религиозни и политически условия литературни внушения за заменяемостта на родния 

език с друг представляват пробив в традиционната мисловна схема в двете Балкански 

страни, което от своя страна прави трудно асоциирането на тези текстове в канона на 

съответните национални литератури. Тъй като в случая езикът е не само медиум за 

транспортиране на послания, а основен, „главен герой” в рецепцията на „българските” 

и „турските” текстове, написани на немски език. От изказаните дотук аргументи 

произтичат две разнопосочни тенденции: чуждият език е причина за неприемането на 

подобни литературни произведения (в оригинал или в превод) от широката читателска 

аудитория, от една страна, от друга страна - текстът на чужд език дава възможност за 

дистанциран поглед и за преосмисляне на собствената културна идентичност.

Понятието за родина в романите на Троянов и Динев се противопоставя на 

разбирането на българите за незаменимостта и единствеността на родината като 

територия, дух, манталитет и добива дори кафкиански очертания: „В края на краищата 

може да се случи, човек да не иска да се завърне в бащината къща или да се влюби в 

друга жена [Rosendorfer, Kempowki, Trojanow 2001].

Няма една родина, има родини. Родина е лицето на човека, когото обичам. 

Родина са семейството, приятелите. Родина за мен е немският език. Родина са 

места, кътчета, краища. [Троянов цит. по Paterno 2006: 150].

Традиционната представа за родината като безалтернативен географски топос, 

където си роден, като културна общност, която има общо минало, общ език, общи 

ценности се допълва в нашия случай с личния избор на топоса, в който живее и се 

развива човек, с интимните спомени от детството - с възприятия като мириса на шарена 

сол върху намазаната филия хляб, с чувството, че се завръщаш у дома, при мама 

(Троянов), родината добива конкретни черти и образи на любими хора, с една дума, 

родината е навсякъде, където се чувстваш добре. Шеночак допълва Троянов в своята 

лирическа представа за родината като мимолетно чувство на търсене и намиране, на

търсене и изгубване на родното. Този ракурс на преходност е авангарден за понятието,

особено в контекста на патриархално-консервативните разбирания за родното в 

Балканското културно пространство:

schau auf die Landkarte

und such dir ein behagliches Haus

аlles Leben endet auf einam dort

viel später wirst du feststellen

dass es das Land nicht mehr gibt

auf dem dein Haus steht…[Senocak 2005]

виж  картата

и потърси уютен дом

целият живот свършва там

след време ще усетиш

че вече я няма страната

където е домът ти…(превод мой – С.Б.)
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„Ich fühlte mich zu Dichtern wie Rimbaud, Celan, Eich, Huchel und Bachmann 

hingezogen“ („Привличаха ме поети като Римбо, Целан, Айх, Хухел и Бахман”)
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Особено схващане за понятието родина Шеночак изказва и в романа си „Опасни 

роднини”: Тялото е единствената родина, която човек притежава… [Senocak 1998: 

82]. Определянето на физическото тяло на човека като негово последно убежище е 

заложено в контекста на живота между културите: когато си далеч от дома, от близки и 

приятели, в чужбина, единственото, което те обвива, съхранява и защитава е 

собственото тяло. Привърженици на тази житейска философия на мигранта са Троянов 

и особено Динев, заедно с Шеночак, силно повлияни в стилистиката си от „физически 

осезаемия език” („Körperlichkeit und Sprache”).

Физически осезаем език означава въвеждане в литературния дискурс на теми табу 

за турската и отчасти за българската литература, особено в периода на т.н. 

социалистически реализъм – еротика, сексуалност и сексуална ориентация,

девствеността на жената т.н. Подобни теми разтърсват  из основи фундаментите (и 

фундаментализма) на турската и на патриархалната българска идентичност. (По време 

на лекция в Тракийския университет, Одрин на тема „Турски автори мигранти” ми бе 

препоръчано да избягвам  в изложението си пред студентската аудитория детайли, 

свързани с посочените дискурси.) Два примера от романа на Динев „Ангелски езици” и 

романа на Шеночак „Еротоман” ще онагледят феномена на физически осезаемия език и 

ще демонстрират „съседството” на двамата автори в тяхното отношение към 

определени културни стереотипи в турското и българското културно пространство. 

Пробивът на двамата автори в закостенели идентификационни модели и морални 

предразсъдъци е възможно само и единствено в т.н. „трето пространство” според 

Бхабха, в междукултурния топос, където човек не е склонен да се подчинява на 

нравствените норми на една единствена културна традиция. Причината за това е 

граничното състояние, което населява мигрантът в опита му да се адаптира и интегрира 

в новата житейска ситуация и едновременно с това да запази идентичността си, като 

под идентичност тук се разбира не само национално и етнически обусловени 

поведенчески актове, а преди всичко неповторимостта на индивидуалния избор. 

Непрекъснатото преминаване на географски, културни, ментални граници обуславя 

еманципацията на пътуващия човек от закостенели морални предразсъдъци и обяснява 

провокацията на автори като Динев и Шеночак спрямо нравствени табута на

патриархалното, еснафското и религиозното в българската и турската култура. В 

романа на Динев висш партиен и държавен функционер Младен Младенов се възползва

от услугите на нелегалната в България професия проститутка:

Тя се казваше Изабела и упражняваше професия, която бе в противоречие с реалния 

социализъм, макар да беше съвсем реална и много социална. Беше проститутка, а тази 

професия бе абсолютно забранена. Можеше да съществува само една единствена 

форма на реалния социализъм и никаква друга. Всичко друго беше негативно 

обществено явление, което колкото се може по-скоро трябваше да бъде превърнато в 

положително. Жени като другарката Изабела партията изпращаше в най-

затънтените, слабо населени райони, най-вече в Странджа-Сакар, в среда, където 

никой не ги познаваше, даваше им нова, прилична работа и се опитваше да ги 

превъзпитава, за да ги спечели за общото и най-важно дело – построяването на 

комунизма…двамата (Младен и Изабела) стенеха толкова силно, сякаш бяха 

обхванати от пламъците на великата световна революция, която нарастваше и 

нарастваше, и побеждаваше и поглъщаше всичко… Няколко пъти месечно (Младен –

С.Б.) пускаше тялото си през чистилището на революцията, разумът му се 

избистряше, духът му се повдигаше, и той, щастлив и доволен, се връщаше към 

задачите на сивото социалистическо ежедневие… [Динев 2006: 105-107]

Подобни пасажи в романа на Динев демонстрират еротично-сексуалния език и

внушават радикалната идея за самоидентификацията с физическото тяло като 

тъждествена на идентичността на човека. Освен този екзистенциален момент откъсът 

разкрива доминиращия „мъжки” поглед към описаната житейската ситуация и поставя 

въпроса за равноправието между половете, което все още не е всепризнат принцип в 

много балкански култури. В крайна сметка използваният от Динев езиков подход може 

да се квалифицира смислово като отказ от догматичното съзнание. Интересното в 

случая е, че литературният образ на едно социално явление като проституцията 

алюзира политическия живот в социалистическа България и демаскира мнимия морал 

на авторитарната политика в широк балкански контекст.

Още по-радикален в изказа е Шеночак в романа „Еротоман”, където се 

тематизират алтернативни сексуални практики, смяната на ролите на половете, 

освобождаването на мъжа от очакванията в рамките на едно стерилно 

традиционалистко общество, било то ислямско или християнско. Шеночак застава с 

текстовете си на страната на модерния, просветения ислям и 

контрафундаменталистките му течения [вж. Hofmann 2005: 208]. Основното послание 

на двамата автори е, че под маската на добродетелността често зейват „морални” 
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Още по-радикален в изказа е Шеночак в романа „Еротоман”, където се 
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пропасти като насилие над човека и неговото достойнство, отнемане на човешки права, 

игнориране на свободния избор в условията на авторитарни обществени системи. 

Идентичността на човека и общността според изследваните автори е креативен 

акт, който не е константа и продължава до края на съществуването на индивида или 

общността. Идентичността се формира от множество фактори, като произходът не се 

надценява в своето значение, както е заложено в т.н. „народопсихология” и в 

историческото развитие на турската и българската общност. Произходът е един от 

многото равностойни по значимост критерии в динамиката на оформяне на самообраза

на индивида или на общността: „Турското у мен бе само един прозорец в дома, който 

си построих в Германия и в немския език“ [Senocak 1998: 107]. За пресечната точка на 

изходната, турската, и приемната, германската култура свидетелства и 

стихотворението на Шеночак „Стъпил съм на две планети”:

ich habe meine Füße auf zwei Planeten

wenn sie sich in Bewegung setzen

zerren sie mich mit

ich falle

ich trage zwei Welten in mir

aber keine ist ganz

sie bluten ständig

die Grenze verläuft

mitten durch meine Zunge

ich rüttle  daran wie ein Häftling

das Spiel an einer Wunde [Senocak 2005]

стъпил съм на две планети

като се задвижат

повличат и мен

падам

нося в себе си два свята

ни един от тях не е цял

кървят непрестанно

пределът минава

по средата на езика ми

блъскам се о него като в клетка

бъркам в рана (превод мой – С.Б.)

Метонимии за множеството фактори, формиращи личността на човека в 

стихотворението на Шеночак, са „двете планети”, на които е стъпил лирическият герой, 

и новопостроеният дом в чужбина, като топосът Германия и немският език са освен 

турската култура другите „прозорци” на този дом, осветляващи по различен начин 

актуалното състояние на мигранта. Отношението към чуждостта според автора е един 

от белезите на идентичността – то е сложно – граници и рани са посредниците между 

„двете планети”, символи на двата свята, които обитава лирическият герой – света на 

собствената и на чуждата култура. Въпреки болезненото съвместяване на тези две 

сфери чувството, че човек има повече от една възможности доминира лирическите 

внушения на Шеночак. Алтернативата на живота „у дома” е животът в дом с много 

прозорци, отворен към света на другостта. Това схващане за идентичността има 

допирни точки със светоусещането на Троянов за трите решаващи белези на модерния 

(мобилния) човек, за когото животът е „номадско пътуване” през много култури, 

разказване на истории за себе си и света, а съдбата е  креативен акт на човека, тя не е 

случайност или дадена свише. Съдбата Троянов свързва с играта на табла, където 

„играчът” държи в ръцете си победата или загубата: 

Тогава обясни ми, ако обичаш, кое в хвърлянето на заровете е случайното. Не държиш 

ли всичко в твои ръце? Не зависи ли от тебе с каква сила ще ги хвърлиш, под какъв ъгъл 

спрямо таблата, какви са били числата отгоре? Това няма много общо със 

случайността, съгласен ли си? И ако познаваш добре повърхността, върху която те 

ще се търкулнат, както и материала, от който са направени заровете, тогава би 

могъл да изчислиш хвърлянето. Би могъл да вникнеш във всички предпоставки за 

неговото решение. Необходима е, разбира се, известна ловкост и опит….

Останах като гръмнат. [Троянов 2007: 184]

Хвърлянето на зарове, което обикновено се свързва с шанс, респ. малшанс, е 

представено в откъса в точно обратния смисъл – не късметът, а житейският опит, 

познанието за света, личностните качества са решаващи, за да формираш себе си и 

съдбата по своя воля и представа. Отхвърля се напълно случайността като фактор в 
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разказване на истории за себе си и света, а съдбата е  креативен акт на човека, тя не е 

случайност или дадена свише. Съдбата Троянов свързва с играта на табла, където 
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житейския път на човека, а с това и популярното клише, че ще се случи това, което е 

„писано” или че всичко е въпрос на късмет в живота. Същевременно се утвърждава 

тезата за личната способност и активност, за личната инициатива в процеса на 

определяне на житейския път.

Шеночак продължава дискурса на Троянов за съдбата като мнима 

предопределеност с отрицанието на тезата за идентичността като „уют” „у дома”, който 

веднъж завинаги е фиксиран, дори ограден с „невидими стени”, които трудно се 

пробиват. Идеята, че непременно трябва да си част от цялото („Аз не съм цялото”)

[Senocak 1998: 121], от съдбовна общност, от генетичната маса е неприемлива и за 

двамата автори. Противопоставянето на генетично фиксираната идентичност напомня 

модела за модерния човек в романа на Музил „Човекът без качества”, който е отворен 

за предизвикателствата на свободния избор.

Докато в стихотворението на Шеночак „Стъпил съм на две планети” чуждостта се 

сравнява с кървяща рана, лирическият герой е разпънат между родното и чуждото и се 

чувства драматизмът на колизията в съдбата на мигранта, то в романа на Емине 

Йоцдамар „Мостът на Златния рог” чуждостта не поражда непременно болка, а е 

източник на шанс и потенциал за друг, различен житейски път и представлява 

обогатяване на идентичността на човека. Романът съдържа автобиографични ракурси –

героинята е момиче от Турция, което работи във фабрика в Берлин, след известно 

време тя се връща в родината. И двете култури присъстват в сюжета на романа. 

Иронично-хумористичният тон, с който се представя трудът на жените мигранти в 

немската фабрика, словесните игри, с които се иронизира немската дисциплина в образ 

на техния работодател на име Schering (авторката контаминира „Herr”, господин с част 

от името „Scher”, при което името зазвучава като „Herrscher”, господар) [Özdamar 2002:

16]. Внушението за съдбата на мигранта като част от цялостния му житейски път не 

навява типичните за подобни разкази емоции като страдание, неизвестност, бездомие, 

застрашеност, героинята не се възприема като жертва на обстоятелствата. Подобно 

звучене откриваме и в част от героите на Троянов и Динев – въпреки тежестта на 

мигрантската съдба, те не са представени като неудачници, а като хора, които печелят 

от съприкосновението с други култури. Транскултурността е основен белег в 

творчеството и на четиримата изследвани автори. Романът на Йоцдамар не може да се 

възприеме единствено като турско-немска история за съдбата на една жена или като 

сантиментален любовен роман. Както чуждостта, така и любовната фабула са 

поставени в контекста на еманципацията на жената в турското общество, която работи, 

пътува, живее в чуждокултурна среда – Париж, Испания, обича по свой избор, има 

различни интимни партньори. Открито се говори на теми като еротика и сексуалност 

отново в стилистиката на физически осезаемия език. Особен акцент се поставя на 

проблема за девствеността на жената („диаманта”, символ на невинността) като белег 

на патриархално затворената общност, мотив, тематизиран и от Динев в лицето на 

героинята Марина („Ангелски езици”). Загубата на „диаманта” не се възприема като 

позор и загуба на чест (типични „обвинения” в патриархалните балкански общества), а 

като проявление на свободната воля на жената да определя суверенно партньорите си в 

интимната сфера, сама да решава, как да живее: …Останахме три дни в леглото. От 

време на време той излизаше за кратко, купуваше голямо количество плодове и го 

изсипваше от торбата върху мен. Вземах праскова, помирисвах я…, но не можех да 

мисля за нищо друго освен да правя секс с него. Тялото ми опозна нови емоции и никога 

повече не ги забрави и започна да се пристрастява към тях… [Özdamar 2002: 252] С 

откритото говорене на тема сексуалност Йоцдамар и Динев не само поставят под 

въпрос конвенционалността на някои норми, все още актуални в живота на определени 

затворени (религиозни и културни) общности на Балканите, но категорично се 

противопоставят на потискането на личността от наложените догми на 

консервативните структури в тези общества. Не е пощадена и германската културна 

общност, която трябва да ревизира отношението си към различните и да избегне 

агресията и насилието към тях [Özdamar 2002: 78]. Ефектът от подобно „смело” 

противопоставяне на всякакви предразсъдъци е възможно единствено в 

интеркултурната рамка на литературата, която създават Шеночак, Йоцдамар, Троянов, 

Динев. Тази рамка не предполага самоидентифициране с едната страна, турската, респ. 

българската или германската, тя не предпоставя и тяхното механично съвместяване. 

Средата, в която възникват произведенията на посочените автори, произвежда 

автономни образи с автономни решения в суверенно избрания житейски път.

Още един важен проблем тематизира Емине Йоцдамар в своя роман „Мостът на 

Златния рог” – завръщането на мигранта в родината като в чужда страна. Такова е и 

подзаглавието в немския оригинал на литературните репортажи на Илия Троянов:

„Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land“, „Кучешки времена. Завръщане в една 

чужда страна”. Във втората част на романа на Емине Йоцдамар героинята също се 

завръща с нови емоции и ново самочувствие в родината, в една чужда страна, на 

границата между Европа и Азия. Самото заглавие на романа „Мостът…” визира 
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житейския път на човека, а с това и популярното клише, че ще се случи това, което е 

„писано” или че всичко е въпрос на късмет в живота. Същевременно се утвърждава 

тезата за личната способност и активност, за личната инициатива в процеса на 

определяне на житейския път.

Шеночак продължава дискурса на Троянов за съдбата като мнима 

предопределеност с отрицанието на тезата за идентичността като „уют” „у дома”, който 

веднъж завинаги е фиксиран, дори ограден с „невидими стени”, които трудно се 
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навява типичните за подобни разкази емоции като страдание, неизвестност, бездомие, 

застрашеност, героинята не се възприема като жертва на обстоятелствата. Подобно 

звучене откриваме и в част от героите на Троянов и Динев – въпреки тежестта на 
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от съприкосновението с други култури. Транскултурността е основен белег в 
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противопоставяне на всякакви предразсъдъци е възможно единствено в 

интеркултурната рамка на литературата, която създават Шеночак, Йоцдамар, Троянов, 

Динев. Тази рамка не предполага самоидентифициране с едната страна, турската, респ. 

българската или германската, тя не предпоставя и тяхното механично съвместяване. 

Средата, в която възникват произведенията на посочените автори, произвежда 

автономни образи с автономни решения в суверенно избрания житейски път.

Още един важен проблем тематизира Емине Йоцдамар в своя роман „Мостът на 

Златния рог” – завръщането на мигранта в родината като в чужда страна. Такова е и 

подзаглавието в немския оригинал на литературните репортажи на Илия Троянов:

„Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land“, „Кучешки времена. Завръщане в една 

чужда страна”. Във втората част на романа на Емине Йоцдамар героинята също се 

завръща с нови емоции и ново самочувствие в родината, в една чужда страна, на 

границата между Европа и Азия. Самото заглавие на романа „Мостът…” визира 
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свързващото звено между тези много различни ареали на обществени отношения. 

Младата жена, разтърсена от изостаналостта на турската провинция, гледа с други очи 

на родната действителност, така както е гледала с други очи чуждата реалност при 

престоя си в другокултурната среда на Европа. Метафората, която Йоцдамар въвежда 

за възприемането на другостта, е гледането с едното око (другото е запазено за 

възприемането на своето), а именно с „правилното” око - на немски език се получава 

сполучлива словесна игра – „mit dem rechten Auge“ [Özdamar 2002: 16], като recht

означава в случая както дясното око, така и правилното око. Разделянето на 

възприятието на „свое” и „чуждо”, на ляво и дясно, респ. „правилно” е литературният 

способ Йоцдамар да направи разликата между едното и другото - своето винаги е 

подредено в една разбираема каузална събитийност, a чуждото те връхлетява с комични 

или трагични последствия. От друга страна това разделяне е само условно – както не е 

възможно да изключиш едното око от полезрението, освен ако „си затвориш очите”, 

така не е възможно двете страни от идентичността на мигранта, намиращ се в „третото 

измерение между културите”, да бъдат рязко разграничени – свое и чуждо се обуславят 

и допълват взаимно, което в последна сметка е и литературното внушение на 

писателката.

Допирните точки между анализираните текстове от Емине Йоцдамар, Зафер 

Шеночак, Илия Троянов и Димитър Динев се дефинират, от една страна, чрез 

приликите (съседството) между белезите на изходните общности в Турция и България, 

обединени в културния топос на Балканите, характеризиращ се традиционно с 

патриархални и консервативно-религиозни структури, главно в семейството и в 

рамките на малките провинциални селища. Авторите от турски произход (Емине 

Йоцдамар) очертават границите между Европейска и Азиатска Турция и същевременно 

се опитват да хвърлят мост между двата ареала в културно и манталитетно отношение.

От друга страна наблюдаваме съседство по отношение на личния житейски избор на 

авторите да живеят и творят в транскултурни пространства и да създават своите 

художествени произведения на немски език. Тези две сходства (съседства) са основата, 

върху която уж познатото (културата и манталитета на Балканите) се превръща в нещо 

ново за широката читателска аудитория в двете страни. Интеркултурният контекст, в 

който се изграждат героите, прави възможен пробивът в мисленето и поведението им 

на суверени, свободни хора, личният избор се издига над догмите с риск да се уязвят

традиционни ценностни системи. Това е цената на „шпагата” Балканите – Западна 

Европа, която от своя страна създава плурализма на гледните точки към националните

култури и техните традиции в България и Турция. Взаимното многостранно и 

многоаспектно вглеждане в другата култура е възможност да погледнем с другото, 

„правилното” око към собствената позната/непозната идентичност, да се превърнем в 

съседи на самите себе си.
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Abstract: The article discusses an episode of unexplored oral history of the Crimean Tatars in Bulgaria. The 

main ideas here are: the biographical narratives contain important information about the events and personalities 

from the past; the narratives reconstruct personal and group experience. The analysis focusses in particular on 

the family history of Ulvija Bekirova Dzhamadinova (Rustemova) from Dobrich, born on 15.01.1932.
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За татарите в България днес можем да говорим като за не до там опознат, но 

„чезнещ” съсед. У нас татарски семейства живеят предимно в Добрич и Добричко, 

Русенско, Северозападна България, но в много райони на страната местната топонимия 

и легендарност пазят техните следи [Боев 1964, 1971, 2000, 2009; Михайлова-

Мръвкарова 2013; Антонов 2004, 2009; Димов, Муртаза, съст. 2009; Драганова 2009; 

Еролова 2011; Юсеинова 2011;  Джанай 2012; Eminov 2000; Янкова 2013 - под печат]. 

След 90-те години на XX век като следствие на демократичните промени у нас и в 

бившите социалистически страни започват  процеси на т. нар. „етническо възраждане”, 

в резултат на което се създават  татарски културни организации, които развиват 

обществена и културно-просветна дейност: организират  татарски празници и 

тематични научни конференции2, подготвят научни издания на татарска тема, 

активизират контактите с подобни съобщества в Румъния, Турция и Татарстан. 

Показателен феномен е въздействието на изследователското внимание върху 

етническото самосъзнание на общността: с особен интерес татарите следят и проучват 

публикуваното по татарска проблематика, което поражда специфична вторична 

саморефлексия. Наред с това се регистрират и сведения за записване на родова и лична 

история на татарски език като своеобразно завещание към внуци и наследници. Това 

1 Това изложение е част от по-голямо изследване.
2На 29 май 2009 г. в гр. Добрич КПЦ „Наврез” организира кръгла маса на тема „Татарите в България –
общество, история, култура” [Димов, Муртаза 2009]. 

свидетелства за индивидуални и групови усилия за поддържане на татарската 

идентичност сред представителите на общността, макар и да се открояват осезателни 

тенденции на настъпателна и неизбежна езикова и културна асимилация3.

В контекста на тези тенденции все още несъбрани, непроучени и 

несистематизирани остават биографичните свидетелства – ценно градиво за устната 

история4 на татарската общност. Те съдържат важен информационен потенциал за 

събития и личности от миналото, за които все още се съхранява родов спомен. 

Съществено е, че разказването на миналото чрез собствени житейски спомени е 

възможност за реконструкция не само на личен, но и – на групов опит. Според П. 

Бурдийо историята на личността не е нищо друго освен определена детайлизация на 

колективната история на нейната група [Bourdieu1977: 86]. Ето защо разказването на 

лична биография неизбежно съдържа и елементи от миналото на групата. От друга 

страна, чрез разказването на истории за миналото се пресъздават определени образи, 

които в различна степен влияят върху самосъзнанието на индивидите и в 

самопредставите на общността. 

Основният въпрос, върху който се съсредоточава този текст, е свързан с актуална 

изследователска проблематика, произтичаща от засилените човешки мобилности на 

границата между XX и XXI век – процесите на миграция [Карамихова, съст. 2006; 

Parusheva, Gergova 2014]. Той определя и структурата на изложението, което е 

изградено върху топографията на преселението и нейните контрапункти – изходна 

точка, от където тръгват мигрантите и точка на усядане в приемната среда; сведенията 

за процесите на културно взаимодействие, адаптация; образите и представите, чрез 

които споменът за миграцията съществува в паметта на по-късните поколения; 

символите, чрез които се предават нравствени послания и модели на поведение и пр. 

Изложението следва гледната точка на етнологията и на културната антропология, т. е. 

положено върху обективните исторически факти, то се ориентира не толкова към 

достоверността на информацията за случилото се, колкото към субективната 

интерпретация на миналото и неговите символни образи [Джордано 2006:66 – 69].

Според съвременната историография в края на 50-те и през 60-те години на XIX 

век в пределите на Османската империя се извършва масово заселване на емигранти 

3 Процесите са регистрирани още през 60-те години на миналия век от езиковеда Емил Боев [Боев 1964, 
1971, 2000].
4 За целите на това изложение е необходимо да се разграничи употребата на понятието „устна история”
от една страна като масив от информация за миналото, осъществяван чрез потенциала на устното слово и 
формите на наратива и на биографичния разказ, а от друга - като научно-изследователски метод.
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Мръвкарова 2013; Антонов 2004, 2009; Димов, Муртаза, съст. 2009; Драганова 2009; 

Еролова 2011; Юсеинова 2011;  Джанай 2012; Eminov 2000; Янкова 2013 - под печат]. 
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Показателен феномен е въздействието на изследователското внимание върху 
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история на татарски език като своеобразно завещание към внуци и наследници. Това 

1 Това изложение е част от по-голямо изследване.
2На 29 май 2009 г. в гр. Добрич КПЦ „Наврез” организира кръгла маса на тема „Татарите в България –
общество, история, култура” [Димов, Муртаза 2009]. 
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(мухаджир – преселници), идващи най-вече от териториите на Руската империя –

Крим, Кавказ и крайбрежието на Каспийско море [Дюмон 1999:500 – 501]. Това са 

преди всичко кримски и ногайски татари, черкези и абази. Основната причина за 

тяхната миграция е репресивната политика на царска Русия, възприемаща 

мюсюлманските народи от своите южни територии за потенциални съюзници на 

османския двор и подкрепящите го „велики сили” [Мучинов 2013]. Това води до 

обезземляване на 72% от татарите земеделци, налагане на високи данъци и пр.5

[Антонов 2004:52 – 54]. Установяването на Балканите е сложен процес с важни 

демографски, икономически и културни последици както за преселниците, така и за 

местното население. Новодошлите са принудени да се приспособят към условията на 

приемащата среда, но заедно с това постепенно те оказват своето влияние върху облика 

на отделни селища и дори – на цели райони.

Устната история на Джамадиновия род е показателен емпиричен пример за 

сложните процеси на адаптация на мигрантите от Кримския полуостров в различна 

социална и културна среда на Балканите. Предложената в това изложение лична и 

родова информация е почерпана от разказите на Улвие Бекирова Джамадинова, по 

съпруг Рустемова, родена на 15. 01. 1932 г. в град Добрич. Моята събеседничка с 

гордост заявява своето самосъзнание на „българска татарка” и определя националния 

герой Васил Левски като „свой кумир”. В момента тя е пенсионерка, преди - педагог и 

активна общественичка. Нейните предци са преселени от Крим по време на т. нар. 

Кримска война (1853 – 1856).6

ПРЕСЕЛВАНЕ НА ТАТАРИТЕ ОТ КРИМ. Мигрантският път на прадядото на 

Улвие Бекирова – дядо Керим – тръгва от Кримския полуостров. Това по устни 

сведения се е случило през 1853 г. Знае се, че те са живели в Бахчъсарай, днес 

определян от събеседничката ми като „руската Ривиера”. Преди изселването 

семейството е доста заможно, тъй като притежава гори и добитък: Имал имоти, много 

имоти оставил, със хиляди декари гори и т. н. И дядо Керим, не знам подробности, и 

те са били материално добре... В Бахчъсарай имали гори, скотовъдство – много. 

Стотици хиляди декари.

5 Татарски преселвания на Балканите има още от края на XVIII век във връзка с присъединяването на 
Кримското ханство към Русия през 1783 – 1784. 
6 Интервюто с Улвие Бекирова е проведено на 28 авгст 2013 г. в дома й в гр. Добрич. За целите на това 
изложение се привежда само част от информацията в него, отнасяща се до миграцията на Балканите. В 
приложението се поместват някои по-цялостни фрагменти от нейния разказ като при неговото 
възпроизвеждане се предават някои индивидуални особености в речта на събеседничката.

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСЕЛВАНЕТО. В родовия разказ на Улвие Бекирова липсва 

спомен за конфликт, според него преселването е представено като доброволна 

миграция, но без открояване на по-конкретна причина. Това е основание наследниците 

на рода да се опитват чрез собствени проучвания на исторически книги (приемани за 

авторитетни!) да обосноват решението да се изостави видимото благосъстояние с 

проявление на религиозна солидарност между едноверци: Знаете ли, аз много пъти ги 

питах. Вика: просто трябваше да избягаме...Аз си обяснявам така: войната между 

Русия и Турция и може би понеже те са мюсюлмани, и турците са мюсюлмани, не 

искали да воюват срещу. Предполагам да е това... Но никой официално не е казвал. И 

като чета книгите и историята и никъде не виждам...(В семейството някаква легенда, 

предание за това? – В. Я.) Почти не се споменаваше, просто го вземат за нещо 

естествено, нормално.... Изглежда понеже е било масово, и после никой тях не ги е 

гонил, те просто сами са тръгнали. Изглежда никой не им е пречил... На моята 

събеседничка не е известна политиката на османската власт да се привличат богати 

изселници, независимо от етническата им принадлежност.7 Въпреки оскъдността на 

сведенията може да се допусне, че случаят с рода на Джамадин е възможно следствие 

от тази политика, а разказаното е рядко свидетелство за нейните конкретни човешки 

измерения. В легендаризирания родов спомен се обговаря „митологията на златото”8:

разказва се, че преселниците пренасят в поясите си злато, което осигурява и 

първоначалното благосъстояние на семейството при новите условия: Носили кемери 

злато и кушак (пояс – б. м.) – носили са кушаци, за да могат толкова много злато...

Така се изгражда обобщена представа за миналото и за реално протеклите исторически 

събития, която се постига с помощта на изборност, реконструкция и легендаризация на 

факти и събития.

Татарите-преселници тръгват масово – по родове, със своите семейства. Те 

пътуват по море, а някои от тях – с каруци („спараходи, пеша, с каруци”). В родовия 

спомен преживеният „културен шок”9 е избледнял и се отнася преди всичко до 

външните и видимите проявления на другостта. В конкретния случай като най-ярък 

маркер за различие се откроява облеклото на преселничките, което контрастира на 

традиционното облекло на местните мюсюлманки: ... жените им типични рускини – с 

7През 1857 г. е приет закон за свободната миграция, който дава възможност на платежоспособни  хора да 
имигрират в Османската империя (MuhacirinKanunnamesi) [Kiper 2006:37].
8 Маразов 1994.
9С това понятие обикновено се обозначава чувството на самота и потиснатост, които се преживяват в 
чужда културна среда [Крейпо 2000: 34, 370].
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5 Татарски преселвания на Балканите има още от края на XVIII век във връзка с присъединяването на 
Кримското ханство към Русия през 1783 – 1784. 
6 Интервюто с Улвие Бекирова е проведено на 28 авгст 2013 г. в дома й в гр. Добрич. За целите на това 
изложение се привежда само част от информацията в него, отнасяща се до миграцията на Балканите. В 
приложението се поместват някои по-цялостни фрагменти от нейния разказ като при неговото 
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7През 1857 г. е приет закон за свободната миграция, който дава възможност на платежоспособни  хора да 
имигрират в Османската империя (MuhacirinKanunnamesi) [Kiper 2006:37].
8 Маразов 1994.
9С това понятие обикновено се обозначава чувството на самота и потиснатост, които се преживяват в 
чужда културна среда [Крейпо 2000: 34, 370].
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пола, тъй мама и тя ходела!, с пола и блуза, рускините както.....без онез шалвари, 

фереджета. Разказваното съхранява информация за спазвана ендогамия като типичен 

за мигрантите етнозащитен механизъм. Тримата синове на Керим, прадядото на Улвие, 

при преселването са още ергени, те се оженват тук, но си вземат за съпруги девойки-

изселнички: Дядо (Джамадин) тук се жени, и тя изселничка била – и тя от Крим била 

бабата. ...Мама също е от кримските татари.

ЗАСЕЛВАНЕ В ДОБРИЧ И АДАПТАЦИЯ. С установяването на семейството в 

Добрич то усяда в края на града – в  Гьочере маалеси (Изселническа махала), тогава 

пусто място („пустош е било там”). Следвана е позната практика на османската власт 

към преселниците.10 Културният сблъсък е естествен поради същественото културно 

различие между пришълците и местните: Малко резервирано ги приели, защото пó се 

открояват, с други традиции, не са като тях и облеклото и характера…  Но в устния 

разказ по-късните успешни процеси на адаптация се обясняват с наличието на 

необходими за оцеляване качества (трудолюбие, борбеност) и особено – с пословична 

приспособимост към всякакви условия, сочена като типично качество на татарите: 

Обаче са пробивали. И бързо са се приспособили. (С какво?) Изглежда с трудолюбие, 

инициатива и с борбеност...Вече са примиряват и знаят, че тука ще бъдат – няма 

къде! Нямат намерение по-нататък да продължават изселничеството. Тука са 

длъжни да се примирят с тези условия и да си осигурят препитание. А тез, които 

имат по-големи възможности, не само към препитание, но и към богатство се 

стремят... Тук се открива основополагаща за мигрантските общности нагласа за 

адаптиране и материален и социален просперитет в новата среда.

ОБРАЗИ НА ПРЕДЦИТЕ. В разказите за преселниците присъстват и някои вещи 

– материални носители на връзката с прародината и спомена за предците. Те се 

осмислят символично. За Улвие Бекирова това е блед детски спомен за изгубен сандък 

с национални дрехи – биндаллъ и за килимчета с позлатени/метални нишки, с които 

семейството украсява стените на дома по време на байрами. Но след т. нар. „Голяма 

екскурзия” от средата на 80-те години на миналия век, днес нищо не е запазено. Ето 

защо отсъствието на материални следи от миналото до известна степен се компенсира 

чрез словото, разказването и легендаризацията.

Така образите на прадедите се очертават в идеализиращи и типологизиращи 

щрихи: Не помня дядо си. Разправят много справедлив бил и много висок бил. Наш’те 

10 Така например Татарската махала в Шумен възниква в края на града.

врати бяха високи, после се навеждал, когато влизал. Казват типичен татарин, с 

ботуши, с калпак, в никакъв случай – фес – както си е дошъл от Русия, така си е 

карал....Бил много едър, много красив, изключително човечен... Също така във 

въображаеми измерения се разполагат и сведенията за предполагаем престижен 

благороднически произход на кримските прадеди на Джамадин: Там имало благородни 

титли. Моя дядо Керим имал някаква благородна титла, но не мога да кажа каква 

е..Предполагам както има барон или граф..Трябва да се проучи – има ли титли 

татарски. Навремето когато може би са имали ханове…

В родовите разкази особен символичен смисъл придобиват спомените на 

прадядото за родния Бахчъсарай: ...дядо много често сънувал Бахчъсарай и казвал на 

съпругата си: „...Мелек, тази нощ пак бях в Бахчъсарай...”. Сънят и символиката на 

внезапното преместване в пространството („магически полет” според М. Елиаде) 

възпроизвеждат архетипа на „изгубения Рай/хармония” [Елиаде 1998:120]. Така се 

изразява една от най-устойчивите представи за много татари по света – за Крим като 

духовна прародина [Allworth 1998; Aydıngün, Yıldırım 2010]. 

ЛЕГЕНДАРНИ ТОПОСИ НА РОДА. Наред с това в пресъздадената чрез слово 

памет се съхраняват следи от родови топоси като  Джамадиновия хан, Джамадиновия 

калдъръм.Тяхното формиране е резултат от  житейска реалност – семейството 

притежава хан, който е продаден през 30-те години на XX век. Но по-късната представа 

за тези топоси несъмнено е повлияна и от силното въздействие на Йовковия свят в 

района на Добрич, както и – много вероятно тя да е доразвита от   местните българи: 

....казва се Джамадиновия хан. Йордан Йовков в „Чифлика край границата” споменава 

за Джамадиновия хан – някаква среща ли там (станала)...А пък баба Марийче, 

съседката разправяше... че писал специално за дядо, но никъде не намерихме за това –

че един красив, едър татарин с хубави скъпи дрехи – така го описал Йордан Йовков, но 

това си остана така като приказка от баба Мария – наша съседка, но няма никъде 

такова нещо.... И Баба Марийче  разправяше: когато идва Джамадин от работа, 

сички жени стават на крака11.... И викаше: Това е Джамадиновия калдъръм… 

Разказът очертава хармонично и идеализирано пространство, в което споменът за 

родовото е вплетен  и увековечен чрез високата престижност на Йовковите 

художествени образци. В центъра на този свят е поставена фигурата на дядото като 

11 Тези жестове на уважение се подкрепят с много конкретни примери на благородство и отговорно
социално поведение на Джамадин.
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„типичен татарин”, но „пойовковски“ красив - той е не само физически висок, но -

извисен със своето отношение към останалите. 

В детския спомен на Улвие конкретният образ на родния дом се слива с 

представата за „типична татарска къща”12 – придобила емблематичен характер за 

днешните татари: ...Ние имахме много голям двор...преди 15 години го събориха и го 

направиха кооперация. Типична татарска къща – такава на дължина – 3 стаи и 

антре. Всички стаи с кирпичи, само стаята за най-възрастните – с тухли. Обаче 

големи прозорци, не като на турските къщи. И към всяка постройка – непременно 

баня – хамам.

Разказите за предците естествено се обвързват с измеренията на своето и с 

обобщаващите черти на ТАТАРСКОТО/ ТАТАРЛЪКА. Според Улвие най-важни 

етнодиференциращи белези за татарите са езикът и традициите. Отговорността за 

предаването на татарския език на младото поколение спoред нея е на по-възрастните и 

тя разказва за собствения си опит в това отношение като сочи положителния пример на 

своите роднини – татари в Румънска Добруджа. Сред традициите според моята 

събеседничка особено важна е „чъннама” – това са сбирки/седенки на младежи и 

девойки, на които се изпълняват характерни импровизирани припевки  „чън”/”шън”: 

„Чиннамá13..... девойки и момчета се събират на едно място за разлика от турците, 

което е абсурдно! – и в момента съчетаваш мелодия и думи и закачка към момичето и 

момичето трябва веднага пак съответно на отговори. Това е едновременно и 

упражнение гимнастика и за мозъка. Оригинален начин да си споделят чувствата.... 

[Антонов 2004:92 – 95; Джанай 2012:26 – 32]. Необходимо е да се подчертае, че като 

своя най-открояваща етнодиференцираща специфика, различаваща го от турците, 

татарите сочат мястото на жената в татарската общност. В този смисъл припевките 

„чън”/ „шън”, съпровождащи предбрачното общуване, за днешните татари се осмисля 

като ценност, наследство и маркер за етническа специфика.

Наред с това разказването за миналото обговаря и обобщаващи представи за 

татарите в България, положени върху личен опит и преки наблюдения. По-напред беше 

споменато за характерната им приспособимост към различни условия. Ще добавя, че 

като важен белег на татарското Улвие изтъква и срещащите се и днес прояви на 

12 Това е къща от плет или кирпич, изградена без покрив и керемиди [Еролова 2011:6; Михайлова-
Мръвкарова 2013:86-95].
13 За седянка добруджанските татари използват и думата „джъйън” – cıyın [Джанай 2012:32].

взаимопомощ: И после при татарите останало изглежда още от Русия14 голяма 

взаимопомощ. Не знам дали сега е така...., но закъса ли някой от рода – всички 

помагат – с риска ти да пострадаш или просто да останеш без средства, без 

препитание... Показателно е разбирането за общностната консолидация и 

взаимодействие не само като характерологична особеност на групата, но и - като важно 

наследство от миналото и предците.

В биографичния разказ на Улвие присъства и темата за татарската традиционна 

кулинария като устойчив белег на татарлъка: И яденетата на татарите са съвсем 

друго - все със месо и тесто! ...кáши - бюрек, тавáк бюрек... Тук ще отбележа само, че 

като етнодиференциращ маркер за татарската кухня се разказват анекдоти и се създават 

стихове[Джанай 2012:32]

В този аспект е нужно да се отбележат и все още съхранените следи от 

вътрешноетнична диференциация на своето15. Сред тях най-вече се откроява 

представата за тат, татлар – татарска регионална диалектна група, за която се говори с 

известно пренебрежение16. [Антонов 2004:35, 156 – 157].

Разказът за Джамадиновия род е само малък фрагмент от незаписаната устна 

история на татарите в България. Неговата разказвачка пресъздава личен и родов опит от 

позициите на „българска татарка”, за която са жизнени знаците на двуделното-свое (на 

татарското и на българското) и на различието (по отношение на турци, българи и 

татарите извън България). При това разказването „пулсира” между уникалността на 

индивидуалното знание и обобщаващото за цялата общност. От позицията на 

житейския опит се създават стратегии за свързване на минало-настояще и бъдеще чрез 

формулиране на типологизиращи представи, поведенчески образци, нравствени 

послания. Своето, утвърждавано с примера на предците, в съзнанието на наследничката 

е до голяма степен уедрено, хармонично, изчистено от дребните детайли на делничното 

и до някъде – идеализирано - възможен щрих към бъдещата митография на татарите  у 

нас. Различното е до голяма степен безконфликтно – отсъства ярък драматичен пример 

за противоречие с приемащата среда. А всичко това свидетелства за успешно протекли 

процеси на адаптация.

14 Информаторката има предвид Крим като част от Руската империя.
15 Известно е, че преселниците-татари от Крим имат хетерогенен състав [Антонов 2004:155-158].
16„После простотията на тат. Татари има, и татове има..Една муха имало и искали да я убият, мухата
кацва на челото на едния тат. И той викал: „Мъндааа. Тука е – стреляй!” – Не си прави сметка, че и той 
ще умре. Това е подигравка към татовете. Те са татари. Нали има касти?” Разказано от Улвие Бекирова.
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„типичен татарин”, но „пойовковски“ красив - той е не само физически висок, но -

извисен със своето отношение към останалите. 

В детския спомен на Улвие конкретният образ на родния дом се слива с 

представата за „типична татарска къща”12 – придобила емблематичен характер за 

днешните татари: ...Ние имахме много голям двор...преди 15 години го събориха и го 

направиха кооперация. Типична татарска къща – такава на дължина – 3 стаи и 

антре. Всички стаи с кирпичи, само стаята за най-възрастните – с тухли. Обаче 

големи прозорци, не като на турските къщи. И към всяка постройка – непременно 

баня – хамам.

Разказите за предците естествено се обвързват с измеренията на своето и с 

обобщаващите черти на ТАТАРСКОТО/ ТАТАРЛЪКА. Според Улвие най-важни 

етнодиференциращи белези за татарите са езикът и традициите. Отговорността за 

предаването на татарския език на младото поколение спoред нея е на по-възрастните и 

тя разказва за собствения си опит в това отношение като сочи положителния пример на 

своите роднини – татари в Румънска Добруджа. Сред традициите според моята 

събеседничка особено важна е „чъннама” – това са сбирки/седенки на младежи и 

девойки, на които се изпълняват характерни импровизирани припевки  „чън”/”шън”: 

„Чиннамá13..... девойки и момчета се събират на едно място за разлика от турците, 

което е абсурдно! – и в момента съчетаваш мелодия и думи и закачка към момичето и 

момичето трябва веднага пак съответно на отговори. Това е едновременно и 

упражнение гимнастика и за мозъка. Оригинален начин да си споделят чувствата.... 

[Антонов 2004:92 – 95; Джанай 2012:26 – 32]. Необходимо е да се подчертае, че като 

своя най-открояваща етнодиференцираща специфика, различаваща го от турците, 

татарите сочат мястото на жената в татарската общност. В този смисъл припевките 

„чън”/ „шън”, съпровождащи предбрачното общуване, за днешните татари се осмисля 

като ценност, наследство и маркер за етническа специфика.

Наред с това разказването за миналото обговаря и обобщаващи представи за 

татарите в България, положени върху личен опит и преки наблюдения. По-напред беше 

споменато за характерната им приспособимост към различни условия. Ще добавя, че 

като важен белег на татарското Улвие изтъква и срещащите се и днес прояви на 

12 Това е къща от плет или кирпич, изградена без покрив и керемиди [Еролова 2011:6; Михайлова-
Мръвкарова 2013:86-95].
13 За седянка добруджанските татари използват и думата „джъйън” – cıyın [Джанай 2012:32].

взаимопомощ: И после при татарите останало изглежда още от Русия14 голяма 

взаимопомощ. Не знам дали сега е така...., но закъса ли някой от рода – всички 

помагат – с риска ти да пострадаш или просто да останеш без средства, без 

препитание... Показателно е разбирането за общностната консолидация и 

взаимодействие не само като характерологична особеност на групата, но и - като важно 

наследство от миналото и предците.

В биографичния разказ на Улвие присъства и темата за татарската традиционна 

кулинария като устойчив белег на татарлъка: И яденетата на татарите са съвсем 

друго - все със месо и тесто! ...кáши - бюрек, тавáк бюрек... Тук ще отбележа само, че 

като етнодиференциращ маркер за татарската кухня се разказват анекдоти и се създават 

стихове[Джанай 2012:32]

В този аспект е нужно да се отбележат и все още съхранените следи от 

вътрешноетнична диференциация на своето15. Сред тях най-вече се откроява 

представата за тат, татлар – татарска регионална диалектна група, за която се говори с 

известно пренебрежение16. [Антонов 2004:35, 156 – 157].

Разказът за Джамадиновия род е само малък фрагмент от незаписаната устна 

история на татарите в България. Неговата разказвачка пресъздава личен и родов опит от 

позициите на „българска татарка”, за която са жизнени знаците на двуделното-свое (на 

татарското и на българското) и на различието (по отношение на турци, българи и 

татарите извън България). При това разказването „пулсира” между уникалността на 

индивидуалното знание и обобщаващото за цялата общност. От позицията на 

житейския опит се създават стратегии за свързване на минало-настояще и бъдеще чрез 

формулиране на типологизиращи представи, поведенчески образци, нравствени 

послания. Своето, утвърждавано с примера на предците, в съзнанието на наследничката 

е до голяма степен уедрено, хармонично, изчистено от дребните детайли на делничното 

и до някъде – идеализирано - възможен щрих към бъдещата митография на татарите  у 

нас. Различното е до голяма степен безконфликтно – отсъства ярък драматичен пример 

за противоречие с приемащата среда. А всичко това свидетелства за успешно протекли 

процеси на адаптация.

14 Информаторката има предвид Крим като част от Руската империя.
15 Известно е, че преселниците-татари от Крим имат хетерогенен състав [Антонов 2004:155-158].
16„После простотията на тат. Татари има, и татове има..Една муха имало и искали да я убият, мухата
кацва на челото на едния тат. И той викал: „Мъндааа. Тука е – стреляй!” – Не си прави сметка, че и той 
ще умре. Това е подигравка към татовете. Те са татари. Нали има касти?” Разказано от Улвие Бекирова.
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И в заключение ще цитирам отново думите на Улвие Бекирова, които съдържат 

ценно послание: И тая глобализация съвсем ще ни стопи, ако ний не си поддържаме 

традициите. Цял букет от разнообразие е българската нация. Татари, турци,

арменци, евреи, цигани..нека всеки да има своя цвят, но общия цвят да бъде 

трибагреника..Много ми се иска, когато засвири нашия химн, дори да си сам в къщи, 

стани бе, човек! Поклони са - това е химн!..Много ме боли от тази конфронтация, 

тази омраза...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Питали татарина: „Колко яйца можеш да изядеш?” Той изброява. Колко кюфтета? 

Изброява. Колко това... Изброява. Питат: „Добре де, чумелек17 - колко?” И почнал 

татарина реве с глас. Питат: „Добре де, защо плачеш?” „Има ли насита на чумелека?” 18

При татарите е прието, се казва: „Ако късмет имаме, ако Бог ти разрешава.” Идва 

един татарин в къщи и жена му направила чумелек. Много се зарадвал, че чумелек ще 

яде. „Мъжо, казала, ако е късмет...” „Какъв ти късмет! Гладен съм!” През това време се 

чука на вратата, полицията го взима, арестува го, известно време го няма. И на 

връщане, освобождават го, той чука на вратата. Жената пита: 

- Кой е?

- Ако имам късмет, мъж съм ти. 19

Записано от Улвие Бекирова
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71„От Джамадиновия род съм...”

И в заключение ще цитирам отново думите на Улвие Бекирова, които съдържат 

ценно послание: И тая глобализация съвсем ще ни стопи, ако ний не си поддържаме 

традициите. Цял букет от разнообразие е българската нация. Татари, турци,

арменци, евреи, цигани..нека всеки да има своя цвят, но общия цвят да бъде 

трибагреника..Много ми се иска, когато засвири нашия химн, дори да си сам в къщи, 

стани бе, човек! Поклони са - това е химн!..Много ме боли от тази конфронтация, 

тази омраза...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Питали татарина: „Колко яйца можеш да изядеш?” Той изброява. Колко кюфтета? 

Изброява. Колко това... Изброява. Питат: „Добре де, чумелек17 - колко?” И почнал 

татарина реве с глас. Питат: „Добре де, защо плачеш?” „Има ли насита на чумелека?” 18

При татарите е прието, се казва: „Ако късмет имаме, ако Бог ти разрешава.” Идва 

един татарин в къщи и жена му направила чумелек. Много се зарадвал, че чумелек ще 

яде. „Мъжо, казала, ако е късмет...” „Какъв ти късмет! Гладен съм!” През това време се 

чука на вратата, полицията го взима, арестува го, известно време го няма. И на 

връщане, освобождават го, той чука на вратата. Жената пита: 

- Кой е?

- Ако имам късмет, мъж съм ти. 19
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Турската жена като представител на културата на Изтока е различен, непознат и 

същевременно познат съсед с изключително динамична история на стереотипа от 

древността до днес – от времето на древните тюрки, в предислямския период, от 

времето на Османската империя и танзиматските реформи, предизвикали 

европеизацията на турското общество, а също така по време на реформите на М. К. 

Ататюрк, утвърдили образа на „модерната турска жена”. Настоящата статия си поставя

за цел откриване на индикатори за статуса на турската жена в посочените периоди, за

нейното самосъзнание и менталност в разноредни текстове – както тези, в които става 

въпрос за жените, така и тези, които са били създавани от тях. В качеството на 

материал ще бъдат използвани източници, които според мен отразяват ключови 

моменти във формирането на менталността на турската жена в периода от XI век до 

реформите на М. К. Ататюрк.  

Бележитият литературен паметник „Книгата на Деде Коpкут” свидетелства за 

това, че жената в древнотюркското огузко общество заема видно място до съпруга си. 

Към жената на хакана се обръщат с почтителното хатун. Тя участва в управлението 

редом със съпруга си.  Когато господарят на дома – нейният съпруг, е на поход или

война, тя  поема отговорността и задълженията му към семейството. Само една жена е 

законна съпруга ”хатун” и само нейните деца  имат право да наследят богатството и 
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това, че жената в древнотюркското огузко общество заема видно място до съпруга си. 

Към жената на хакана се обръщат с почтителното хатун. Тя участва в управлението 
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законна съпруга ”хатун” и само нейните деца  имат право да наследят богатството и 
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имота на баща си. Няма разделение между децата, момичетата имат равни права с 

момчетата при даване на наследство. При бракосъчетание семейството на младоженеца  

дава дар на момата „калънг” (от глагола kalın - kal’dan kal-ı-nğ: güçlenmiş, güçlü).

Етимологията на тази дума е: - , използва се и със значение

) – . Този дар се пази 

от момата. При евентуална раздяла, ако момата е виновна, дарът се връща на 

младоженеца, но ако младоженецът е виновен, „калънг” остава у момата.

В епоса „Книгата на Деде Коркут” в „Песен за сина на Кам Пюре Бамсъ Бейрек“

семейството на младоженеца – Бейрек дава дар за момата на брат й Дели Карчар, който 

иска: хиляда коне, хиляда камили, хиляда овена и хиляда кучета1, за да даде той сестра 

си на Бейрек.

. При 

определени обстоятелства дори и жените  се  включват във война, участват в 

състезанията, налагат своите изисквания и условия – надбягване с коне, стрелба с лък, 

копие и др. Пример за такива жени сред огузките племена са: майката на Богач Хан, 

Бану Чичек и Селджен Хатун – която спасява живота на  годеника си Кан Туралъ, като 

достойно се бори с врага. В трета песен на епоса „Песен за синана Кам пюре Бамсъ 

Бейрек“ и шеста песен на епоса „Песен за сина на Канглъ Коджа Кан Туралъ“ са 

представени възгледите на древните тюрки за качествата на жената като брачен 

партньор: и тя, както и мъжът, е трябвало да притежава физическа сила и бойни 

умения, за да може при необходимост да се представи като боен другар и съратник на 

съпруга си: Baba bana bir kız alı ver ki ben yerimden kalkmadan o kalkmalı, ben kara koç 

atıma binmeden o binmeli, ben hasmıma varmadan o bana baş getirmeli, böyle kız alı ver 

baba bana dedi [Дестан III: 64 и Дестан VІ: 124]. – (Татко, такова момиче ми вземи, че 

преди аз да стана, тя да е станала, преди аз да съм се качил на моя черен кон, тя да се 

е качила вече на нейния, преди да стигна до врага, тя вече да ми носи главата му. Ей 

такова момиче ми вземи, татко, каза.)2 В „Песен за сина на Кам Пюре Бамсъ Бейрек“

Бану Чичек не отстъпва по сила на своя бъдещ съпруг, представяйки се за 

прислужницата си, поставя условия пред своя годеник, казвайки :

1 Всъщност, в текста Бейрек е принуден да даде към калънга и «хиляда бълхи» като се предполагаше, че 
това е неизпълнимо условие.
2 Преводите на  български език на използваните цитати на турски език език, включително и на 
текстовете от „Книгата на Деде Коркут”, са мои. - Неврие Чуфадар.

...gel şimdi seninle ava çıkalım, eğer senin atın benim atımı geçerse onun atını da 

geçersin, hem seninle ok atalım, beni geçersen onu da geçersin ve hem seninle güreşelim, 

beni yenersen onu da yenersin dedi [Книгата на Деде Коркут: Дестан ІІІ: 63]. – (... ела с 

теб да излезем на лов, ако твоят кон надмине моя, и нейния кон ще надминеш; хайде 

двамата с теб да хвърляме стрели - ако ме надвиеш, и нея ще можеш да надвиеш; 

хайде да се бориме - ако успееш мен да победиш, и нея ще победиш, каза).

Както се вижда от думите и постъпките на героинята, Бану Чичек е смела и 

безстрашна, желае и годеникът й да е също толкова ловък и смел колкото е тя, което 

свидетелства за равнопоставеност на двата пола и високи изисквания, които има една 

огузка жена към бъдещия си съпруг. Такава е и Селджен Хатун в песен шеста на епоса 

„Песен за сина на Канглъ Коджа Кан Туралъ“, която първа тръгва срещу врага и изнася 

от бойното поле своя ранен съпруг:

Üzerine geldi, Gördü ki Kan Turalı’nın atını oklamışlar, gözünün kapağını oklamışlar, 

yüzüne kan bürümüş...Selcen Hatun bunu böyle gördü, içine ateş düştü. Bir bölük kaza şâhin 

girmiş gibi kâfire at sürdü ...Kan Turalı bildi ki bu düşmanı basıp dağıtan Selcen Hatundur...

Selcen Hatun Kan Turalı’yı at arkasına aldı çıktı... [пак там: 138 – 139]. – (Тя пристигнала 

там,  видяла, че конят на Кан Туралъ е поразен от копие, копие одраскало клепача му,

лицето му  било покрито с кръв... Селджен Хатун видя това и на сърцето ú огън 

падна. Сякаш орел се спуснал сред стадо  гъски – така  тя яздила коня си срещу 

врага…Кан Туралъ позна, че този, който напада и разгонва врага е Селджен 

Хатун...Селджен Хатун качи Кан Туралъ на своя кон и излезе от бойното поле).

Този избор все още пази следи от равноправни, равностойни позиции на брачните 

партньори, характерни за тенгризма.

Идеалът на древните огузи за жена предполага тя да не отстъпва на  мъжете по 

сила и ум. Както се вижда от текста, аналогични са и изискванията на жената към мъжа. 

Техните идеали не са по различни от тези на мъжа. В реалността жените често 

превъзхождат мъжете: те са воини, спасителки, в състояние са да предвидят събитията 

и удачно да се намесят в тях. Жената, като майка, съветник и другар на съпруга си,

лечител, любима и съпруга, та дори и като сестра, още през древността е изиграла 

важно значение и е била на пиедестал.

- , подобно на древнотюркската богиня Умай, лекува 

и се грижи за ранени и деца. В „Песен за сина на Дирсе Хан Богач Хан», майката на 

Богач Хан тръгва да го търси със своите  четиридесет девойки –воини, притеснена от 

факта, че синът й може да има нужда от нея.



7�„Непознатият – познат съсед”: Жената в историята на ...

имота на баща си. Няма разделение между децата, момичетата имат равни права с 

момчетата при даване на наследство. При бракосъчетание семейството на младоженеца  

дава дар на момата „калънг” (от глагола kalın - kal’dan kal-ı-nğ: güçlenmiş, güçlü).

Етимологията на тази дума е: - , използва се и със значение

) – . Този дар се пази 

от момата. При евентуална раздяла, ако момата е виновна, дарът се връща на 

младоженеца, но ако младоженецът е виновен, „калънг” остава у момата.

В епоса „Книгата на Деде Коркут” в „Песен за сина на Кам Пюре Бамсъ Бейрек“

семейството на младоженеца – Бейрек дава дар за момата на брат й Дели Карчар, който 

иска: хиляда коне, хиляда камили, хиляда овена и хиляда кучета1, за да даде той сестра 

си на Бейрек.

. При 

определени обстоятелства дори и жените  се  включват във война, участват в 

състезанията, налагат своите изисквания и условия – надбягване с коне, стрелба с лък, 

копие и др. Пример за такива жени сред огузките племена са: майката на Богач Хан, 

Бану Чичек и Селджен Хатун – която спасява живота на  годеника си Кан Туралъ, като 

достойно се бори с врага. В трета песен на епоса „Песен за синана Кам пюре Бамсъ 

Бейрек“ и шеста песен на епоса „Песен за сина на Канглъ Коджа Кан Туралъ“ са 

представени възгледите на древните тюрки за качествата на жената като брачен 

партньор: и тя, както и мъжът, е трябвало да притежава физическа сила и бойни 

умения, за да може при необходимост да се представи като боен другар и съратник на 

съпруга си: Baba bana bir kız alı ver ki ben yerimden kalkmadan o kalkmalı, ben kara koç 

atıma binmeden o binmeli, ben hasmıma varmadan o bana baş getirmeli, böyle kız alı ver 

baba bana dedi [Дестан III: 64 и Дестан VІ: 124]. – (Татко, такова момиче ми вземи, че 

преди аз да стана, тя да е станала, преди аз да съм се качил на моя черен кон, тя да се 

е качила вече на нейния, преди да стигна до врага, тя вече да ми носи главата му. Ей 

такова момиче ми вземи, татко, каза.)2 В „Песен за сина на Кам Пюре Бамсъ Бейрек“

Бану Чичек не отстъпва по сила на своя бъдещ съпруг, представяйки се за 

прислужницата си, поставя условия пред своя годеник, казвайки :

1 Всъщност, в текста Бейрек е принуден да даде към калънга и «хиляда бълхи» като се предполагаше, че 
това е неизпълнимо условие.
2 Преводите на  български език на използваните цитати на турски език език, включително и на 
текстовете от „Книгата на Деде Коркут”, са мои. - Неврие Чуфадар.

...gel şimdi seninle ava çıkalım, eğer senin atın benim atımı geçerse onun atını da 

geçersin, hem seninle ok atalım, beni geçersen onu da geçersin ve hem seninle güreşelim, 

beni yenersen onu da yenersin dedi [Книгата на Деде Коркут: Дестан ІІІ: 63]. – (... ела с 

теб да излезем на лов, ако твоят кон надмине моя, и нейния кон ще надминеш; хайде 

двамата с теб да хвърляме стрели - ако ме надвиеш, и нея ще можеш да надвиеш; 

хайде да се бориме - ако успееш мен да победиш, и нея ще победиш, каза).

Както се вижда от думите и постъпките на героинята, Бану Чичек е смела и 

безстрашна, желае и годеникът й да е също толкова ловък и смел колкото е тя, което 

свидетелства за равнопоставеност на двата пола и високи изисквания, които има една 

огузка жена към бъдещия си съпруг. Такава е и Селджен Хатун в песен шеста на епоса 

„Песен за сина на Канглъ Коджа Кан Туралъ“, която първа тръгва срещу врага и изнася 

от бойното поле своя ранен съпруг:

Üzerine geldi, Gördü ki Kan Turalı’nın atını oklamışlar, gözünün kapağını oklamışlar, 

yüzüne kan bürümüş...Selcen Hatun bunu böyle gördü, içine ateş düştü. Bir bölük kaza şâhin 

girmiş gibi kâfire at sürdü ...Kan Turalı bildi ki bu düşmanı basıp dağıtan Selcen Hatundur...

Selcen Hatun Kan Turalı’yı at arkasına aldı çıktı... [пак там: 138 – 139]. – (Тя пристигнала 

там,  видяла, че конят на Кан Туралъ е поразен от копие, копие одраскало клепача му,

лицето му  било покрито с кръв... Селджен Хатун видя това и на сърцето ú огън 

падна. Сякаш орел се спуснал сред стадо  гъски – така  тя яздила коня си срещу 

врага…Кан Туралъ позна, че този, който напада и разгонва врага е Селджен 

Хатун...Селджен Хатун качи Кан Туралъ на своя кон и излезе от бойното поле).

Този избор все още пази следи от равноправни, равностойни позиции на брачните 

партньори, характерни за тенгризма.

Идеалът на древните огузи за жена предполага тя да не отстъпва на  мъжете по 

сила и ум. Както се вижда от текста, аналогични са и изискванията на жената към мъжа. 

Техните идеали не са по различни от тези на мъжа. В реалността жените често 

превъзхождат мъжете: те са воини, спасителки, в състояние са да предвидят събитията 

и удачно да се намесят в тях. Жената, като майка, съветник и другар на съпруга си,

лечител, любима и съпруга, та дори и като сестра, още през древността е изиграла 

важно значение и е била на пиедестал.

- , подобно на древнотюркската богиня Умай, лекува 

и се грижи за ранени и деца. В „Песен за сина на Дирсе Хан Богач Хан», майката на 

Богач Хан тръгва да го търси със своите  четиридесет девойки –воини, притеснена от 

факта, че синът й може да има нужда от нея.
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В планината синът й лежи ранен и тогава при ранения юнак идва Хъзър на бяло-

сив кон, три пъти погалва раната му и казва, че той може да се излекува със сок на 

планинско цвете, смесено с майчино мляко:

...dağ çiçeği ananın sütü ile senin yarana merhemdir dedi, kayboldu... [Книгата на 

Деде Коркут: „Песен за сина на Дирсе Хан Богач Хан” – Дестан І: 31]. – (... сокът от 

планинско цвете, смесен с млякото на майка ти, ще бъде лек за твоята рана, - каза 

той (Хъзър – Н.Ф.) и изчезна.)

Майката намира сина си и чрез цветето, което успява да открие в планината и с 

млякото си успява да излекува сина си.

В предислямския период – и по-конкретно в тюркския епос – фигурират уверени в 

силите си жени, които имат много от чертите на Умай. Те са силни, и без да отстъпват 

по качества и храброст на мъжете-воини, помагат на ранените, слабите и децата. 

Всъщност богинята Умай има много общо с характера на тюркската жена, майка и 

съпруга.

в живота на своя съпруг, тя винаги 

разбира проблемите и страданията му. Такава е и съпругата на Дирсе Хан, майката на 

Богач Хан от първия епичен разказ в епоса „Книгата  на Деде Коркут” – „Песен за сина 

на Дирсе Хан, Богач Хан”. Когато унизеният Дирсе хан отправя гневни думи към 

съпругата си, задето е бил унижен пред всички ханове затова, че нямат деца, съпругата 

на Дирсе Хан не само се защитава, но и дава мъдър съвет: 

Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme, yerinden kalk, alaca 

çadırını yer yüzüne diktir, attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kes. İç Oğuz’un Dış 

Oğuz’un beylerini başına topla, aç görsen doyur, çıplak göreni donat, borçluyu borcundan 

kurtar, tepe gibi et yığ göl gibi kımız sağdır, büyük ziyaret ver, dilek dile, olur ki bir ağzı 

dualının hayır duası ile Tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir, dedi [Дестан І: 24]. – (Хей, 

Дирсе Хан, не ме обвинявай, засягайки се, не ми казвай горчиви слова, стани от 

мястото си, издигни шарената си шатра на земята, заколи от конете жребец, 

камили, от овцете овен. При теб събери бейовете от Вътрешен и Външен Огуз, ако 

видиш гладен, го нахрани, ако видиш гол, го облечи, спаси този, който е обременен с 

дълг, натрупай месо като хълм, заповядай да надоят мляко като езеро, дай голяма 

гощавка, помоли се за предмета на твоето желание, може би по молба на един 

благочестив мъж, всевишният Господ ще ни дари с  едно здраво дете).

Дирсе Хан изпълнява желанието на съпругата си. Груповата молитвата на 

бейовете е  приета от Танръ-Аллах, и на Дирсе Хан се ражда син. Тя постига мечтата на 

своя съпруг, дарявайки го със син.

, жената е не само обичана и уважавана, тя е обект на 

възхищение, източник на поетичното вдъхновение:

...Kar üzerine kan damlamış gibi kızıl yanaklım

Çift badem sığmayan dar ağızlım

Ressamların çizdiği kara kaşlım...

(Моя, чиито алени бузи са като капка кръв върху снега,

Моя, чиито устни са по-мънички от два бадема 

Моя, чиито черни вежди са като изрисувани) [Дестан VІ: 141].

С голяма любов изрича тези думи годеникът на Селджен Хатун, Кан Туралъ към 

своята любима.

Най-впечатляваща е  любовта на съпругата на Дели Думрул, която дава душата си 

в замяна за живота на своя съпруг. След като разбира, че майката и бащата на Дели 

Думрул не са се съгласили да дадат душите си в замяна на живота на сина си, тя жертва 

своята душа („Песен за сина на Духа Коджа, Дели Думрул”):

Ne diyorsun ne söylüyorsun            

Göz açıp da gördüğüm                     

Koç yiğidim şah yiğidim                   

Tatlı damak verip öpüştüğüm           

Bir yastıkta baş koyup emiştiğim... 

Senin o namert anan baban

Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar...

Benim canım senin canına kurban olsun

Dedi, razı oldu [Дестан V: 120-121].

(Какво казваш, какво говориш

Отваряйки очите си, теб видях  

Моя смелчага, моя царски храбрец 

Подавайки сладки устни съм те  целувала

Положили глави  на една възглавница сме се целували…

Тези твои малодушни майка и баща 

Какво има толкова в една душа, че не са ти я дали

Жертвам моята душа за твоята 

Каза и се съгласи).
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В планината синът й лежи ранен и тогава при ранения юнак идва Хъзър на бяло-

сив кон, три пъти погалва раната му и казва, че той може да се излекува със сок на 

планинско цвете, смесено с майчино мляко:

...dağ çiçeği ananın sütü ile senin yarana merhemdir dedi, kayboldu... [Книгата на 

Деде Коркут: „Песен за сина на Дирсе Хан Богач Хан” – Дестан І: 31]. – (... сокът от 

планинско цвете, смесен с млякото на майка ти, ще бъде лек за твоята рана, - каза 

той (Хъзър – Н.Ф.) и изчезна.)

Майката намира сина си и чрез цветето, което успява да открие в планината и с 

млякото си успява да излекува сина си.

В предислямския период – и по-конкретно в тюркския епос – фигурират уверени в 

силите си жени, които имат много от чертите на Умай. Те са силни, и без да отстъпват 

по качества и храброст на мъжете-воини, помагат на ранените, слабите и децата. 

Всъщност богинята Умай има много общо с характера на тюркската жена, майка и 

съпруга.

в живота на своя съпруг, тя винаги 

разбира проблемите и страданията му. Такава е и съпругата на Дирсе Хан, майката на 

Богач Хан от първия епичен разказ в епоса „Книгата  на Деде Коркут” – „Песен за сина 

на Дирсе Хан, Богач Хан”. Когато унизеният Дирсе хан отправя гневни думи към 

съпругата си, задето е бил унижен пред всички ханове затова, че нямат деца, съпругата 

на Дирсе Хан не само се защитава, но и дава мъдър съвет: 

Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme, yerinden kalk, alaca 

çadırını yer yüzüne diktir, attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kes. İç Oğuz’un Dış 

Oğuz’un beylerini başına topla, aç görsen doyur, çıplak göreni donat, borçluyu borcundan 

kurtar, tepe gibi et yığ göl gibi kımız sağdır, büyük ziyaret ver, dilek dile, olur ki bir ağzı 

dualının hayır duası ile Tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir, dedi [Дестан І: 24]. – (Хей, 

Дирсе Хан, не ме обвинявай, засягайки се, не ми казвай горчиви слова, стани от 

мястото си, издигни шарената си шатра на земята, заколи от конете жребец, 

камили, от овцете овен. При теб събери бейовете от Вътрешен и Външен Огуз, ако 

видиш гладен, го нахрани, ако видиш гол, го облечи, спаси този, който е обременен с 

дълг, натрупай месо като хълм, заповядай да надоят мляко като езеро, дай голяма 

гощавка, помоли се за предмета на твоето желание, може би по молба на един 

благочестив мъж, всевишният Господ ще ни дари с  едно здраво дете).

Дирсе Хан изпълнява желанието на съпругата си. Груповата молитвата на 

бейовете е  приета от Танръ-Аллах, и на Дирсе Хан се ражда син. Тя постига мечтата на 

своя съпруг, дарявайки го със син.

, жената е не само обичана и уважавана, тя е обект на 

възхищение, източник на поетичното вдъхновение:

...Kar üzerine kan damlamış gibi kızıl yanaklım

Çift badem sığmayan dar ağızlım

Ressamların çizdiği kara kaşlım...

(Моя, чиито алени бузи са като капка кръв върху снега,

Моя, чиито устни са по-мънички от два бадема 

Моя, чиито черни вежди са като изрисувани) [Дестан VІ: 141].

С голяма любов изрича тези думи годеникът на Селджен Хатун, Кан Туралъ към 

своята любима.

Най-впечатляваща е  любовта на съпругата на Дели Думрул, която дава душата си 

в замяна за живота на своя съпруг. След като разбира, че майката и бащата на Дели 

Думрул не са се съгласили да дадат душите си в замяна на живота на сина си, тя жертва 

своята душа („Песен за сина на Духа Коджа, Дели Думрул”):

Ne diyorsun ne söylüyorsun            

Göz açıp da gördüğüm                     

Koç yiğidim şah yiğidim                   

Tatlı damak verip öpüştüğüm           

Bir yastıkta baş koyup emiştiğim... 

Senin o namert anan baban

Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar...

Benim canım senin canına kurban olsun

Dedi, razı oldu [Дестан V: 120-121].

(Какво казваш, какво говориш

Отваряйки очите си, теб видях  

Моя смелчага, моя царски храбрец 

Подавайки сладки устни съм те  целувала

Положили глави  на една възглавница сме се целували…

Тези твои малодушни майка и баща 

Какво има толкова в една душа, че не са ти я дали

Жертвам моята душа за твоята 

Каза и се съгласи).
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жената е изключително обичана и почитана, тя е на първо място пред 

всичко друго на света.

Не по-малко трогателно се описва майчината любов в повечето епични разкази3.

Жената-майка в епоса „Книгата на Деде Коркут” заема изключително важно място. За 

това свидетелства максимата: Ana hakkı Tanrı hakkıdır – Правото на майката е право на 

Бога, а най-високото благо на човека - наред с почитането на бащата - е отреденото в 

рая място и на майката: Ak bürcekli ananın yeri cennet olsun. – «Да бъде рай мястото на 

сивокъдравата ти майка» [Дестан ІІ: 59].

Майката е най-голямата ценност – за това свидетелства и епизод, в който Салур 

Казан се обръща към своя враг, пленил майка му с думите: Kırk yiğit ile oğlum Uruz’u 

getirmişsin Kulun olsun.... anamı ver bana. Savaşmadan vuruşmadan çekileyim... [Дестан ІІ: 

51] – (Ти си взел четиридесетте ми воини и сина ми Уруз, Да са твои роби. Ти си взел 

старата ми майка, ...дай ми моята майка. Да се оттегля, без да се бия и воювам.)

През периода на  Османската империя положението на жената в турското 

общество и култура се променя под въздействието на иранската, арабската и др. 

култури, които почти били усвоени. След налагането на исляма жената, като че ли 

става по-примирена, плаха и мълчалива. Силният дух, който е притежавала огузката 

жена, вече не съществува. Жената загубва правото си на глас, ислямът позволява 

многобрачието, макар, че то не се препоръчва. В Корана пише, че: се препоръчва брак 

само с една жена, полигамията е разрешена при случаи, ако жената е болна и не 

може да има деца. Също и когато поради войни и ред други причини броят на мъжете 

намалее, а този на жените се увеличи. Тогава бракът на мъжа с повече от една жена 

не е задължение, а разрешение. Освен това то не е неограничено, а е обвързано с 

условието за справедливост, и на онези, които се страхуват, че не ще могат да 

спазват, е повелено да се задоволят само с една съпруга. В случай, че мъжът реши да 

има повече жени,  отношението към тях трява да е равностойно, и  всички да имат 

равни права [Свещения Коран – 4: 3].

Както и при древните огузи се дава ”калънг” дар, задължително от мъжа на 

жената и тя е свободна да се разпорежда с този дар. Коранът за разлика от 

общоприетото мнение определя правата на жените, сред които са имуществени и 

3 С изключение на „Песен за сина на Духа Коджа, Дели Думрул”, когато двамата родители отказват да 
дадат душите си на Азраил заради живота на техния син. Не е изключено обаче, в случая, тяхната 
постъпка да служи за фон, за да изпъкне всеотдайността на неговата съпруга, предложила своя живот в 
замяна за живота на своя съпруг.

социални права. Така, освен калънг, при развод жената има право на 1/3 от

наследството на мъжа си. Коранът позволява на жената да участва в социалния и 

политически живот на страната.  Все пак жената през този период постепенно загубва 

своята героична същност и независимост, с която е описвана в древнотурските епоси.

Нейните функции се ограничават и тя придобива известна примиреност. Турската 

литература от визирания период свидетелства за това, че все пак остава една сфера, в 

която жената е на водещо място и това е светът на любовта. Тя е господар единствено 

в стиховете на класическите поети, тя е жестока и причинява страдание на любимия

[Pala 1989: 437 – 438].

Влюбеният е подложен на страдания с  цел  да  изпита силата на любовта:

Любимата е тази, която ме кара да страдам,

Хаяли, XVI век4

Какво от това, ако дам живота си, за да видя лицето на любимата;

Душата ми отдавна копнее за това.

Нефи, XVII век

Но в реалния свят  положението и отношението към жените коренно се различава 

от стиховете на класическите поети. Ограничава се социалният им живот, забранява им 

се да излизат на улицата без фереджета. Забранява се при развод съпругата  да взема 

дял от земите. В Свещения Коран пише, че жената трябва да носи подходящи дрехи, 

които прикриват  ръцете и краката й, не се споменава, че трябва да крият и лицето си:

Допуска се за облеклото на мюсюлманката да се оставят открити лицето и ръцете 

до китките, а според някои тълкуватели - и ходилата [Свещения Коран – 24: 31].

През периода на  Османската империя дори жената да е била подтискана и 

нейният глас да не се е чувал, този силен дух, който е носела още от древноста й помага 

да бъде силна и непоклатима. 

В този период образованието на  момичетата е до ниво Sıbyan Mektebi-Събян 

Мектеби: начално училище, в което изучават арабски език, математика  и Корана.   

Нямат право да продължат образованието си. Но семейства, които са имали материални 

възможности  осигурявали по-добро образование на дъщерите си. Някои от тях са 

4 Примерите са от сборници със стихове на цитираните поети.
Изображения: http://songullllum.blogspot.com/
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жената е изключително обичана и почитана, тя е на първо място пред 

всичко друго на света.

Не по-малко трогателно се описва майчината любов в повечето епични разкази3.

Жената-майка в епоса „Книгата на Деде Коркут” заема изключително важно място. За 

това свидетелства максимата: Ana hakkı Tanrı hakkıdır – Правото на майката е право на 

Бога, а най-високото благо на човека - наред с почитането на бащата - е отреденото в 

рая място и на майката: Ak bürcekli ananın yeri cennet olsun. – «Да бъде рай мястото на 

сивокъдравата ти майка» [Дестан ІІ: 59].
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getirmişsin Kulun olsun.... anamı ver bana. Savaşmadan vuruşmadan çekileyim... [Дестан ІІ: 

51] – (Ти си взел четиридесетте ми воини и сина ми Уруз, Да са твои роби. Ти си взел 

старата ми майка, ...дай ми моята майка. Да се оттегля, без да се бия и воювам.)

През периода на  Османската империя положението на жената в турското 

общество и култура се променя под въздействието на иранската, арабската и др. 

култури, които почти били усвоени. След налагането на исляма жената, като че ли 

става по-примирена, плаха и мълчалива. Силният дух, който е притежавала огузката 

жена, вече не съществува. Жената загубва правото си на глас, ислямът позволява 

многобрачието, макар, че то не се препоръчва. В Корана пише, че: се препоръчва брак 

само с една жена, полигамията е разрешена при случаи, ако жената е болна и не 

може да има деца. Също и когато поради войни и ред други причини броят на мъжете 

намалее, а този на жените се увеличи. Тогава бракът на мъжа с повече от една жена 

не е задължение, а разрешение. Освен това то не е неограничено, а е обвързано с 

условието за справедливост, и на онези, които се страхуват, че не ще могат да 

спазват, е повелено да се задоволят само с една съпруга. В случай, че мъжът реши да 

има повече жени,  отношението към тях трява да е равностойно, и  всички да имат 

равни права [Свещения Коран – 4: 3].

Както и при древните огузи се дава ”калънг” дар, задължително от мъжа на 

жената и тя е свободна да се разпорежда с този дар. Коранът за разлика от 

общоприетото мнение определя правата на жените, сред които са имуществени и 

3 С изключение на „Песен за сина на Духа Коджа, Дели Думрул”, когато двамата родители отказват да 
дадат душите си на Азраил заради живота на техния син. Не е изключено обаче, в случая, тяхната 
постъпка да служи за фон, за да изпъкне всеотдайността на неговата съпруга, предложила своя живот в 
замяна за живота на своя съпруг.

социални права. Така, освен калънг, при развод жената има право на 1/3 от

наследството на мъжа си. Коранът позволява на жената да участва в социалния и 

политически живот на страната.  Все пак жената през този период постепенно загубва 

своята героична същност и независимост, с която е описвана в древнотурските епоси.

Нейните функции се ограничават и тя придобива известна примиреност. Турската 

литература от визирания период свидетелства за това, че все пак остава една сфера, в 

която жената е на водещо място и това е светът на любовта. Тя е господар единствено 

в стиховете на класическите поети, тя е жестока и причинява страдание на любимия

[Pala 1989: 437 – 438].

Влюбеният е подложен на страдания с  цел  да  изпита силата на любовта:

Любимата е тази, която ме кара да страдам,

Хаяли, XVI век4

Какво от това, ако дам живота си, за да видя лицето на любимата;

Душата ми отдавна копнее за това.

Нефи, XVII век

Но в реалния свят  положението и отношението към жените коренно се различава 

от стиховете на класическите поети. Ограничава се социалният им живот, забранява им 

се да излизат на улицата без фереджета. Забранява се при развод съпругата  да взема 

дял от земите. В Свещения Коран пише, че жената трябва да носи подходящи дрехи, 

които прикриват  ръцете и краката й, не се споменава, че трябва да крият и лицето си:

Допуска се за облеклото на мюсюлманката да се оставят открити лицето и ръцете 

до китките, а според някои тълкуватели - и ходилата [Свещения Коран – 24: 31].

През периода на  Османската империя дори жената да е била подтискана и 

нейният глас да не се е чувал, този силен дух, който е носела още от древноста й помага 

да бъде силна и непоклатима. 

В този период образованието на  момичетата е до ниво Sıbyan Mektebi-Събян 

Мектеби: начално училище, в което изучават арабски език, математика  и Корана.   

Нямат право да продължат образованието си. Но семейства, които са имали материални 

възможности  осигурявали по-добро образование на дъщерите си. Някои от тях са 

4 Примерите са от сборници със стихове на цитираните поети.
Изображения: http://songullllum.blogspot.com/
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успели да се докажат и като поетеси и писателки. Точно от такива образовани жени се 

сформирали и женските организации, които са помагали на бедните и неграмотните.

1456 – 1514 (

), която заема специално място в турската литература, нещо изключително 

рядко за мюсюлманския изток в тогавашните времена. Пише лирични стихове, които 

впечатляват със своята искреност и емоционалност, бунтува се срещу робската съдба 

на жените и тяхната зависимост и подчинено положение. Бори се срещу 

неравноправното положение на жената в обществото в един мъжки свят, за 

утвърждаване на правото й да застане наравно с мъжете, да направи своя избор, 

социален и личен. Михри Хатун е цяла епоха в турската поезия, чрез нея се чува и 

издига поетичния глас на турската жена. 

Тя оспорва наложилото се обществено мнение за жената, като по-низше 

същество, лишено от самостоятелност в мислите и чувствата:

Една достойна жена е повече

От сто недостойни мъже

Една жена със /светъл/ разум е повече

От сто неразумни мъже (превод от рус. ез.) [Нигматулина: (Михри-

хатун: Диван: 1967)]

След много  векове гласът на турската жена в поезията се чува отново. В края на 

XIX в. придобиват известност имената на Айше Мебрурийе, Лейля Ханъм, Нигяр 

Ханъм и други поетеси, някои от които заемат достойно място в новата история на 

турската „модерна” жена. 

1856-1918 е бележита поетеса с 

реформаторски дух, дъщеря на паша. Тя приема в салона на конака си в Шишли турски 

и европейски интелектуалци, писатели, поети, художници. Знае много езици, сред 

които са: немски, френски, италиански, арабски, персийски, води разговори за 

френската и европейската култура, музика и живопис.

Животът й никак не е лесен, омъжват я много малка, прекарва тежко заболяване 

и е отдалечена от децата си, и се развежда поради куп причини . Нигяр Ханъм е 

съкрушена и намира утеха пишейки лирични стихове:

Ah Yarrabi… Zavallı bahtsız ! Eğer kalemin de sana yar olmasaydı neyle avunurdun. 

Gecenin sessizliğini ancak satın tıkırdısı gideriyor. O da, her vuruşunda, sanki yüreğimi 

deliyor. [http://gisele.ecrivain.istanbul.over-blog.com] – О Господи... Жалък нещастник! 

Ако и моливът ти не беше твой другар с какво щеше да се утешиш.  Тишината на 

нощта се нарушава само от шума на купувача. И той, с всеки свой удар, сякаш 

пробожда сърцето ми. 

В книгата ”Поетесата Нигяр Ханъм”  на проф. д-р Назан Бекироглу е представена 

като  една от  водещите поетеси в областта на културата в края на XIX век и с особено 

място сред Османските жени заради отстояването на независимостта и правата на 

жените. Kendi özgürlükleri kazanmak için savaşan ve yazar statüsü elde eden Öncü 

kadınlardan biridir.” – „Една от жените лидери, която се бори за да спечели

независимостта си и да спечели статут на писател.

[http://www.turksanatmuzigi.org/sanatcilarimiz/sairlerimiz/nigar-osman-hanim]

Чрез стиховете си, които издава под заглавието „Elemteraneleri” (Лирични 

стихове), тя поощрява и дава смелост на жените да се образоват, да станат независими, 

да пишат и да издават свои стихове, в които да  излеят своята мъка, за да се чуе 

женския  глас . Дори впечатлява и много писатели от мъжкото съсловие.

Yegane sevdiğin âlemde ben miyim şimdi?

Sahih ben miyim artık muhatab-ı aşkın?...

Getir şu kalbime sevdiğim elemin

Eden nedir seni rencud bir daha söyle.

Nirar Hanım „Bir Daha Söyle”

Единствена ли съм в целия свят тази, която обичаш?

Наистина аз ли съм вече събеседник на любовта?...

Донеси на сърцето ми обичната печал

Какво те прави огорчен още веднъж кажи.

Нигяр Ханъм „Кажи още веднъж”/буквален

превод/

[https://siirantolojim.wordpress.com/tag/nigar-hanim]

Бележита дама и достойна жена за пример e и писателката (1862-

1936 г.) – първата турска жена романист и философ. Тя е първата, която пише за 

равноправие между мъжете и жените, защитава правата на жените да работят и да са 

независими. Още през 1892 г. в книгата си „Nisvan-ı İslam” – „Жената в Исляма”,

преведена на френски и арабски, тя запознава европейските жени с мястото на жената в

исляма. В статията си Osmanlıda Kadın: "Cariyelik, Çokeşlilik, Moda" – Жената в 

османския период: „Робство, Многоженство и Мода” авторката заема позиция против
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успели да се докажат и като поетеси и писателки. Точно от такива образовани жени се 

сформирали и женските организации, които са помагали на бедните и неграмотните.

1456 – 1514 (

), която заема специално място в турската литература, нещо изключително 

рядко за мюсюлманския изток в тогавашните времена. Пише лирични стихове, които 

впечатляват със своята искреност и емоционалност, бунтува се срещу робската съдба 

на жените и тяхната зависимост и подчинено положение. Бори се срещу 

неравноправното положение на жената в обществото в един мъжки свят, за 

утвърждаване на правото й да застане наравно с мъжете, да направи своя избор, 

социален и личен. Михри Хатун е цяла епоха в турската поезия, чрез нея се чува и 

издига поетичния глас на турската жена. 

Тя оспорва наложилото се обществено мнение за жената, като по-низше 

същество, лишено от самостоятелност в мислите и чувствата:

Една достойна жена е повече

От сто недостойни мъже

Една жена със /светъл/ разум е повече

От сто неразумни мъже (превод от рус. ез.) [Нигматулина: (Михри-

хатун: Диван: 1967)]

След много  векове гласът на турската жена в поезията се чува отново. В края на 

XIX в. придобиват известност имената на Айше Мебрурийе, Лейля Ханъм, Нигяр 

Ханъм и други поетеси, някои от които заемат достойно място в новата история на 

турската „модерна” жена. 

1856-1918 е бележита поетеса с 

реформаторски дух, дъщеря на паша. Тя приема в салона на конака си в Шишли турски 

и европейски интелектуалци, писатели, поети, художници. Знае много езици, сред 

които са: немски, френски, италиански, арабски, персийски, води разговори за 

френската и европейската култура, музика и живопис.

Животът й никак не е лесен, омъжват я много малка, прекарва тежко заболяване 

и е отдалечена от децата си, и се развежда поради куп причини . Нигяр Ханъм е 

съкрушена и намира утеха пишейки лирични стихове:

Ah Yarrabi… Zavallı bahtsız ! Eğer kalemin de sana yar olmasaydı neyle avunurdun. 

Gecenin sessizliğini ancak satın tıkırdısı gideriyor. O da, her vuruşunda, sanki yüreğimi 

deliyor. [http://gisele.ecrivain.istanbul.over-blog.com] – О Господи... Жалък нещастник! 

Ако и моливът ти не беше твой другар с какво щеше да се утешиш.  Тишината на 

нощта се нарушава само от шума на купувача. И той, с всеки свой удар, сякаш 

пробожда сърцето ми. 

В книгата ”Поетесата Нигяр Ханъм”  на проф. д-р Назан Бекироглу е представена 

като  една от  водещите поетеси в областта на културата в края на XIX век и с особено 

място сред Османските жени заради отстояването на независимостта и правата на 

жените. Kendi özgürlükleri kazanmak için savaşan ve yazar statüsü elde eden Öncü 

kadınlardan biridir.” – „Една от жените лидери, която се бори за да спечели

независимостта си и да спечели статут на писател.

[http://www.turksanatmuzigi.org/sanatcilarimiz/sairlerimiz/nigar-osman-hanim]

Чрез стиховете си, които издава под заглавието „Elemteraneleri” (Лирични 

стихове), тя поощрява и дава смелост на жените да се образоват, да станат независими, 

да пишат и да издават свои стихове, в които да  излеят своята мъка, за да се чуе 

женския  глас . Дори впечатлява и много писатели от мъжкото съсловие.

Yegane sevdiğin âlemde ben miyim şimdi?

Sahih ben miyim artık muhatab-ı aşkın?...

Getir şu kalbime sevdiğim elemin

Eden nedir seni rencud bir daha söyle.

Nirar Hanım „Bir Daha Söyle”

Единствена ли съм в целия свят тази, която обичаш?

Наистина аз ли съм вече събеседник на любовта?...

Донеси на сърцето ми обичната печал

Какво те прави огорчен още веднъж кажи.

Нигяр Ханъм „Кажи още веднъж”/буквален

превод/

[https://siirantolojim.wordpress.com/tag/nigar-hanim]

Бележита дама и достойна жена за пример e и писателката (1862-

1936 г.) – първата турска жена романист и философ. Тя е първата, която пише за 

равноправие между мъжете и жените, защитава правата на жените да работят и да са 

независими. Още през 1892 г. в книгата си „Nisvan-ı İslam” – „Жената в Исляма”,

преведена на френски и арабски, тя запознава европейските жени с мястото на жената в

исляма. В статията си Osmanlıda Kadın: "Cariyelik, Çokeşlilik, Moda" – Жената в 

османския период: „Робство, Многоженство и Мода” авторката заема позиция против
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робството и полигамията: иска равни права за жените при развод, пише за джариетата-

робините и продажбата им на господари, които те не желаят, отстоява представата, че е

редно да се отнасят с тях, като с член от семейството, а ако върху тях се прилага 

насилие против волята им - да се обръщат към правосъдието. Тя пише, че няма нищо 

нередно в това, жената да следи модните тенденции, да се научи да чете и пише, да 

изучава чужди езици и да чете романи и списания. Тя защитава правата на жените за 

участие в социалния живот. Пише в полза на жените в тогавашното нашумяло женско 

списание-вестник „Hanımlara Mahsus Gazete” - „Вестник Специално за Жени”: Erkekler 

ve kadınlar âlemimiz münevver ve echel iki kısımdan münkasımdır. Kısm-ı münevverden olan 

ricalimiz de kadına dair olan sözlerle bigânelik, vazifesizlik göstererek sükûtu tensib eylerse 

bu bâbda terakki kabul müdür?” (Fatma Aliye 1327, 98) –“Мъжете и жените се разделят 

на интелигенция и простолюдие. От интелигентните са държавниците, които 

предпочитат да останат равнодушни и да запазят мълчание, когато става въпрос за 

жените, това правителство „Високата порта” ще има ли напредък?

[http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-1059-1068.pdf]

Фатме Алийе издава романите „Мухадарат” (1891-1892), „Рефет” (1896 – 1897),

„Уди” (1897-1898) и  „Енин” (1910).  В тези романи нейните героини са винаги смели,

умни, образовани и владеещи няколко езика. Чрез текстовете си тя утвърждава 

представата за образованието като важна стъпка, която превръща жената в силна и 

независима личност. Налага нови представи и виждането за труда – една жена, когато е 

необходимо може и да работи, за да се изхранва и за да не бездейства и клюкарства. В 

романа „Рефет“, „Уди“ и „Мухаддерат“ – нейните героини са в затруднено положение 

и намират начини да работят, единствено в романа „Енин“ са богати и нямат нужда да 

се трудят. Фатме Алие е против браковете, които се уреждат без да се познават 

младоженците. В романа «Енин» нейният женски глас прозвучава чрез един от 

положителните герои Ръфат, който казва на  братовчедката си Сабиха, сгодена по 

желание на вуйчо си:

Fakat izdivaç edecek olan sizsiniz hemşirem!.. İntihap da sizin hakkınız değil mi? – Но 

вие сте тази, която ще се жени, сестро!.. Изборът не е ли ваше право? (Fatma Aliye 

Hanım 2012, 35) [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-

1059-1068.pdf].

Писателката е на мнение, че преди брака момичето и момчето трябва да се 

опознаят, въпреки, че е против флирта, тя предлага да се виждат и да комуникират, за 

да се избегнат разводите и нещастията. Ръфат е младеж, който би искал да опознае 

характера и мисленето на своята бъдеща съпруга: 

İzdivacı oyuncak addedenlerden değilim! O hususta kendimi nasıl düşünürsem, 

alacağım kadını da öyle düşünürüm. Bir kadını bedbaht etmek, onun hayatını zehirlemek, 

istikbalini mahvetmek istemem. – «Не съм от тези, които смятат че женитбата е 

играчка! По този въпрос както мисля за себе си, така трябда да мисля и за жената, 

която ще взема. Не бих искал, да съсипя една жена, да отровя живота й, да погубя 

бъдещето й.» (Fatma Aliye Hanım 2012, 41).

[http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-1059-1068.pdf]

Интерес представлява в романите й това, че всички женски характери са като 

пример за обществото и успяват да спечелят обич и похвали. Основно завършват 

образованието си в големите си къщи-дворци „конак”. Жените в нейните романи

владеят до съвършенство френски и арабски език. Отделно свирят майсторски на 

музикален инструмент.  Целта на писателката е да покаже жени от различните слоеве 

на обществото. Тя дава възможност на всяка от тях да се пребори по различен начин с 

трудностите в техния живот. Те дерзаят срещу съдбата, която им е предначертана.

Общата тема в романите й е „равенство и независимост при браковете” и „изневяра”.

Така в четирите романа на  писателката Фатме Алие темата за жената заема достойно 

място сред романите на Танзиматския период [Ферик:

http://sakaryaedebiyat.com/?p=227]. Тя е създателка на първите законни женски 

организации за подпомагане на семействата пострадали от войната през 1897 г. между 

Турция и Гърция. [http://blog.milliyet.com.tr/fatma-aliye-hanim--fatma-aliye-topuz]

По време на танзиматските реформи, които започват през 1839 г., предизвикани в 

голяма степен от европейското влияние в турското общество, се създават предпоставки

за драматичния преход от средновековието към модерната турска литература и 

култура, най-вече на френската мода и култура. Това дава отражение върху промените 

в културата, положението и поведението на турската жена. Със започването на 

модернизацията в градовете, с книгоиздаването, архитектурата, начина на живот,

изкуство и музика се променя положението и отношението към турската жена. Тя 

започва да се облича по модерно, разширява своя мироглед и общуване, създавайки 

женски организации и кръжоци. Издават се много списания за жени.

Особено е интересно и заслужава внимание  списанието „ – Kadın 

Dünyası, което започва да се издава от 1913-1921 г. и се прочува с името 

р. 1893 – 1964 г., първата турска жена феминист. Нурие 
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робството и полигамията: иска равни права за жените при развод, пише за джариетата-

робините и продажбата им на господари, които те не желаят, отстоява представата, че е

редно да се отнасят с тях, като с член от семейството, а ако върху тях се прилага 

насилие против волята им - да се обръщат към правосъдието. Тя пише, че няма нищо 

нередно в това, жената да следи модните тенденции, да се научи да чете и пише, да 

изучава чужди езици и да чете романи и списания. Тя защитава правата на жените за 

участие в социалния живот. Пише в полза на жените в тогавашното нашумяло женско 

списание-вестник „Hanımlara Mahsus Gazete” - „Вестник Специално за Жени”: Erkekler 

ve kadınlar âlemimiz münevver ve echel iki kısımdan münkasımdır. Kısm-ı münevverden olan 

ricalimiz de kadına dair olan sözlerle bigânelik, vazifesizlik göstererek sükûtu tensib eylerse 

bu bâbda terakki kabul müdür?” (Fatma Aliye 1327, 98) –“Мъжете и жените се разделят 

на интелигенция и простолюдие. От интелигентните са държавниците, които 

предпочитат да останат равнодушни и да запазят мълчание, когато става въпрос за 

жените, това правителство „Високата порта” ще има ли напредък?

[http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-1059-1068.pdf]

Фатме Алийе издава романите „Мухадарат” (1891-1892), „Рефет” (1896 – 1897),

„Уди” (1897-1898) и  „Енин” (1910).  В тези романи нейните героини са винаги смели,

умни, образовани и владеещи няколко езика. Чрез текстовете си тя утвърждава 

представата за образованието като важна стъпка, която превръща жената в силна и 

независима личност. Налага нови представи и виждането за труда – една жена, когато е 

необходимо може и да работи, за да се изхранва и за да не бездейства и клюкарства. В 

романа „Рефет“, „Уди“ и „Мухаддерат“ – нейните героини са в затруднено положение 

и намират начини да работят, единствено в романа „Енин“ са богати и нямат нужда да 

се трудят. Фатме Алие е против браковете, които се уреждат без да се познават 

младоженците. В романа «Енин» нейният женски глас прозвучава чрез един от 

положителните герои Ръфат, който казва на  братовчедката си Сабиха, сгодена по 

желание на вуйчо си:

Fakat izdivaç edecek olan sizsiniz hemşirem!.. İntihap da sizin hakkınız değil mi? – Но 

вие сте тази, която ще се жени, сестро!.. Изборът не е ли ваше право? (Fatma Aliye 

Hanım 2012, 35) [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-

1059-1068.pdf].

Писателката е на мнение, че преди брака момичето и момчето трябва да се 

опознаят, въпреки, че е против флирта, тя предлага да се виждат и да комуникират, за 

да се избегнат разводите и нещастията. Ръфат е младеж, който би искал да опознае 

характера и мисленето на своята бъдеща съпруга: 

İzdivacı oyuncak addedenlerden değilim! O hususta kendimi nasıl düşünürsem, 

alacağım kadını da öyle düşünürüm. Bir kadını bedbaht etmek, onun hayatını zehirlemek, 

istikbalini mahvetmek istemem. – «Не съм от тези, които смятат че женитбата е 

играчка! По този въпрос както мисля за себе си, така трябда да мисля и за жената, 

която ще взема. Не бих искал, да съсипя една жена, да отровя живота й, да погубя 

бъдещето й.» (Fatma Aliye Hanım 2012, 41).

[http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1031565254_068DemirHilal-1059-1068.pdf]

Интерес представлява в романите й това, че всички женски характери са като 

пример за обществото и успяват да спечелят обич и похвали. Основно завършват 

образованието си в големите си къщи-дворци „конак”. Жените в нейните романи

владеят до съвършенство френски и арабски език. Отделно свирят майсторски на 

музикален инструмент.  Целта на писателката е да покаже жени от различните слоеве 

на обществото. Тя дава възможност на всяка от тях да се пребори по различен начин с 

трудностите в техния живот. Те дерзаят срещу съдбата, която им е предначертана.

Общата тема в романите й е „равенство и независимост при браковете” и „изневяра”.

Така в четирите романа на  писателката Фатме Алие темата за жената заема достойно 

място сред романите на Танзиматския период [Ферик:

http://sakaryaedebiyat.com/?p=227]. Тя е създателка на първите законни женски 

организации за подпомагане на семействата пострадали от войната през 1897 г. между 

Турция и Гърция. [http://blog.milliyet.com.tr/fatma-aliye-hanim--fatma-aliye-topuz]

По време на танзиматските реформи, които започват през 1839 г., предизвикани в 

голяма степен от европейското влияние в турското общество, се създават предпоставки

за драматичния преход от средновековието към модерната турска литература и 

култура, най-вече на френската мода и култура. Това дава отражение върху промените 

в културата, положението и поведението на турската жена. Със започването на 

модернизацията в градовете, с книгоиздаването, архитектурата, начина на живот,

изкуство и музика се променя положението и отношението към турската жена. Тя 

започва да се облича по модерно, разширява своя мироглед и общуване, създавайки 

женски организации и кръжоци. Издават се много списания за жени.

Особено е интересно и заслужава внимание  списанието „ – Kadın 

Dünyası, което започва да се издава от 1913-1921 г. и се прочува с името 

р. 1893 – 1964 г., първата турска жена феминист. Нурие 
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Улвие се бори за мястото на жената в социалния живот на страната, за равни права 

между мъжете и жените, още на 20 годишна възраст създава дружество за правата на 

жените, а след това и списанието. Специфичното за това списание е, че се издава само

от женски колектив и се бори за правата на жените – да могат да работят наравно с 

мъжете в много професии, за тяхното образование и обучение и извън страната, за 

ролята и мястото им в социалния живот на страната, за външния вид и облекло на 

турската жена. Женският екип на списанието създава организация за подпомагане на 

развитието и обучението на турската жена, в модата, поезията, езика, кулинарията,

запознава ги с културния, социалния и политически живот на страната. [Мевлан,

hthttp://blog.radikal.com.tr/insan-haklari/osmanlida-ilk-feminist-kadin-ulviye-nuriye-mevlan-

civelek-92362]

Промените в икономиката, политиката, начинът на живот са предизвикали доста 

сериозни промени в турското общество, а от там и промени в положението на турската 

жена. Турската жена вече е принудена да работи въз основа на което се правят и 

промени в образованието. 

През 1869 г. излиза указ, с който се обявява, че във всяко село и град трябва да 

има основни училища за момичета (това е по модел на Запада, през 1867 г. във Франция 

излиза указ, момичетата да продължат образованието си.), а през 1879 г. във всяка 

община да се открият педагогически колежи за девойки. [Чънар 2000]

Танзиматът е благоприятен период за турската жена, той отваря широко пътя към

образованието и културата на жените. Девойките се обучават в професии за учителки, 

акушерки, аптекарки и др. в девически гимназии „Kız Rüştiyesi” , а по-късно се открива 

и Висш Педагогически университет  „Darülmuallimat” през 1870 г. [пак там]

Дори и турските писатели мъже започват да протестират срещу 

неравнопоставеността между мъже и жени. Те повдигат въпрос за положението на 

жената в обществото, че е редно да работи и да се образова, за да възпитава децата си 

подобаващо за поколенията, че и жената трябва  да има социален живот. Това са 

писатели като: Намък Кемал, Шемседдин Сами, Ахмет Митхат и др.  

Намък Кемал в една своя статия протестира срещу използване на физическа сила 

срещу жените, и срещу обичая да ги омъжват против волята им. Той за първи път в 

своята историческа пиеса написана през 1872 г. „Vatan yahut Silistre” – „Държавата или 

Силистра” дава роля на жената до мъжа рамо до рамо да воюват във войната.

Шемседдин Сами е написал известната си статия „Kadınlar” – ”Жените” през 

1879 г. в танзиматския период, когато са настъпили дълбоки промени в турското 

общество. Според него жената по време на танзимата е символ на модернизацията и 

поради това трябва да се започне с образованието й. За възпитанието и образованието 

на децата първо е отговорна майката, ако тя не е образована ще направи непоправими  

грешки от незнание и това ще се отрази на възпитанието и обучението на децата. Той 

писал в своето произведение, че жените, ако се образоват, достойно ще работят като 

учители, лекари, в търговията, комуникациите и икономиката и почти във всички

сектори и ще възпитат едно по-добро поколение, което ще бъде по преуспяващо.

[Къзълташ, http://www.academia.edu/6818514/%C5%9Eemseddin]

През 1876 – 1908 г. е период на националните борби. В тази политическа ситуация 

и турската жена започва да  заема своето място. През 1908 г. група жени влизат в 

парламента, като слушатели. Между 1908 до 1923 г. турската жена започва да работи и

в медиите, издават се много списания и вестници в които работят само жени. Поради 

Първата световна война в държавната администрация  има нужда от кадри, и след 

положен изпит турската жена започва работа в банки, телефонни централи и др. Но 

все още е имало какво да се желае, жените са работили отделно от мъжете и 

получавали 1/3 от заплатата им,  не е било позволено до 1923 г. жена да излезе на 

сцена, все още мъже са изпълнявали женските роли. През 1919 г. жени са участвали в 

националните борби, една от тях е писателката Халиде Едип Адъвар, коята чрез своя 

роман  „Риза от Огън” е поощрила народа да бъде по смел и да не се предава.

Голяма роля в обществения живот на турската жена изиграва водачът на 

реформаторите Мустафа Ататюрк, който дава права на турската жена да се образова и 

работи. По въпроса за облеклото на жените, премахва фереджето, като казва, че и те са 

разумни и мислещи хора, заслужават и те да видят с очите си света и света тяхната 

красота [Чънар 2000: 124].

На  04.04.1926 г. Кемал Ататюрк, издава граждански кодекс, с който забранява 

браковете за непълнолетни, полигамията, а при развод подялбата на наследството да 

осигурява равни права на жените с мъжете, в образованието, в професиите. От 03.04. 

1930 г. нежният пол придобива право да участва в общинските избори, а през 1934 г. 

вече участва и в изборите за народни представители. Така Турция става първата 

ислямска държава, която признава такива права за жените. След тези закони  жените 

имат право  да гласуват и участват наравно с мъжете. През 1932 г. туркиня вече се 

явява на конкурс за мис свят и е избрана в Брюксел за световна красавица – Кериман 

Халис Едже. [ пак там ].



��„Непознатият – познат съсед”: Жената в историята на ...
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�6 Неврие Чуфадар

Първата жена туркиня пилот и първата жена, която работи във военната авиация

е осиновената дъщеря на Кемал Ататюрк – Сабиха Гьокчен. Тя се превръща в 

абсолютната изненада на турската авиация като жената, която безпроблемно пилотира 

и най-модерните военни самолети в турската авиобаза край Ескишехир. През 1996 г. 

Военновъздушната академия на САЩ я отличава като единствената жена сред 20-те 

най-знаменити летци в историята на военната авиация. Днес международно летище в 

Истанбул носи нейното име.

Друга бележита жена, която е изиграла важна роля сред турските жени, известно 

време съветник и другар в живота на Кемал Ататюрк е неговата съпруга Лятифе

Ушакки Ханъм род. 1899-1975 г. Жена със висок дух, образована, владееща няколко 

чужди езика, като френски, латински винаги е придружавала Ататюрк и участвала в 

културния и политически живот на страната [Чалъшлар 2006].

На базата на представените данни може да се твърди, че турската жена заема 

видно място в обществения, медиен, политически и културен живот на своята страна, 

наследила от древността  воля, непоклатим дух, търпение, енергия и нежност, като 

майка, любима, съпруга и сестра, и се стигне до танзиматските промени, които 

разширяват светогледа и отварят пътя на жените към модернизацията, образованието и 

постепенното им включване в социалния и политически живот. Реформите на М. К. 

Ататюрк са следващата най-важна крачка, която напълно променя гледната точка на/за

жените в стремежа им към един по-модерен свят и утвърждаване на отношението към 

нея, като равноправен, знаещ и можещ човек .

Днешната модерна турска жена, „познатият – непознат съсед”, както и всички 

жени по света,  се включва наравно с мъжете в социалния, политически и културен 

живот на своето общество, доказвайки се като образована и достойна личност, на която 

обществото може да се довери, като създателка – майка, поела най-голямата 

отговорност да възпитава едно добро поколение.
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Диванската литература в Мала Азия се развива в периода между ХІІІ в. и средата 

на ХІХ в – в Малоазийската селджукска държава, бейлиците и Османската империя. 

Този периодсъвпада с основаването и упадъка на Османската империя. В основата на 

диванската литература са ислямската култура и влиянието на персийската поезия. Тя е 

елитарна по характер, а диванските поети са високообразовани, завършили медресе1 и 

владеят арабски и персийски език [Менги 2004: 10 – 11, Кабаклъ 2008: 9 – 11]. Те 

събират своите стихове, написани в късите форми на диванската литература, в 

сборници, наречени диван, а лирико-епичните произведения са написани във формата 

на месневи [Мермер, Кескин 2005: 24]. С течението на времето тази литература е 

назовавана различно: едебиятъ кадиме, шири кудема, а самите творби са наричани 

асаръ еслав. Голяма част от изследователите я определят като класическа турска 

1Медресе е мюсюлманско училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители и учители в 
мюсюлмански училища, както и държавни служители.

литература, а наименованието диванската литература е най-новото и най-

предпочитаното [Ислямска енциклопедия 1998: 368] .

Диванската литература е създадена в рамките на ислямската религия и носи 

парадигмата на  нейната естетика. При приемането на исляма, турците приемат и 

културата,  свързана с тази религия. Това става основно чрез медресетата и различните 

културни центрове. Там представители на висшите прослойки, изучавайки арабски и 

персийски, се запознават с творбите на водещите 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 създават 

великолепни стихотворения. 

Отначало в поезията се използва персийският език. По това време все още не са 

налице условията за приемане на турския като език на поезията, затова диванската 

литература развива своеобразно моделите на  източните литератури, с особено силно 

влияние на персийската литература [Менги 2004: 10]. От нея тя черпи вдъхновение и до 

ХVІІ в. почти всички турски поети подражават на представителите на тази култура, но 

след натрупания опит придобиват по-голямо творческо самочувствие, започват да се 

смятат за майстори на лириката и гласно или негласно се съревновават със своите 

персийски учители. За постигане на благозвучие между стиховете, се използват думи и 

изрази от турски, персийски и арабски език. Техните стихове са документ за 

тогавашния бит и традиции.Поетитеовладяват до съвършенство техниката на 

класическия стих и познавайки прекрасно персийската литература, обогатяват турската 

поезия като усвояват достиженията на персийските стихотворци. 

Любимият жанр на диванските поети е касиде. Класическото касиде е 

стихотворна форма, в която двата стиха на първия бейт (двустишие) се римуват 

помежду си, а вторият стих на всеки следващ бейт се римува с първия. То е съставено е 

от 33 до 99 бейта, но са известни и изключителни касидета (например на Ибни Фариз), 

при които бейтовете надхвърлят 700. Първия бейт се нарича матла, а последният -

макта. Най-красивият бейт е известен като бейт-юл касид, а бейтът, в който се 

споменава името на поета, е тадж (корона). Касиде се пише по определен повод 

[Банарлъ 1998: 186-190]. В зависимост от темата, която се засяга, са известни следните 

видове касидета:

- касидета, които разказват за единството на Всевишния – тевхид;

- касидета, писани с цел молитва – мюнаджат;

- касидета, възхваляващи пророка Мохамед, или религиозни водачи – нат;
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от 33 до 99 бейта, но са известни и изключителни касидета (например на Ибни Фариз), 
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- касидета, възхваляващи султана или други величия – медхие;

- сатирични касидета – хиджвие;

- касидета, писани по повод смъртта на важна личност – мерсие [Чавушоглу 1986: 

20, Кабаклъ 1994: 531].

Повечето касидета са писани с цел възхвала и имат определена структура. 

Първата част – несиб е описание на пролетта, лятото, цветята, на важни дни (например 

байрам), предмет или събитие. Това е най-впечатляващата част, а броят на бейтовете й 

не е строго определен. Втората част – тегаззюл не е задължителен елемент в касиде. Тя 

включва любовни чувства. Частта, която представлява преход към същността на темата 

се нарича гиризгях. Същинската част, представляваща възхвала, е медхие. Броят на 

бейтовете й е различен. Следващата част, в която авторът се самовъзхвалява е фахрие.

Състои се от няколко бейта и се среща само в някои касидета. Дуа е частта, в която се 

отправя молитва към Всевишния за здраве и благоденствие на народа, страната, както и 

на самия поет. Най-красивият бейт се нарича бейт-юл касид [Банарлъ 1998: 186 – 190]. 

Много поети включват в своите касидета и газел2. Газел се посвещава на някоя 

неназована красавица и няма връзка със съдържанието на самото касиде, освен че в 

него се спазва същата рима и същата метрика. Признато е, че най-големият майстор на 

касидето в старата турска  литература е Нефи. Не по-малко изящни касидета преди него 

създава и Баки, като например Касиде за зюмбюла, посветено на неговия учител 

Караман-заде Мехмед Ефенди – то е изпълнено с недостижимо майсторство и 

вдъхновение [Бибина 2000: 23].

Едно от най-възхваляваните качества на владетеля е справедливото му отношение 

към поданиците. Ако той е жесток, тогава и неговите войници упражняват насилие над 

народа [Низамюлмюлк 1999: 30]: 

Adl-i kemâlin olmasadı kim vereydi nûr

Tutar idi zamâne yüzün zulm ile zulem

Кой щеше да превърне изпълнените с насилие дни в светлина,

ако не беше твоята мъдрост и справедливост?

2Газелът е стихотворна форма, която се състои от двустишия (бейтове) и се римува по схема аа, bа, cа, dа 
и т.нат. Първият бейт се нарича матла (от арабски – изгрев на слънцето и други светила). Тя съдържат 
идеята на творбата, коята се развива в следващите бейтове като последният бейт - макта може да 
съдържа името (псевдонима) на автора. Изящният завършек макта е разкрасен: приятен за слуха, 
съвършен по форма и внушава надежда за добро бъдеще.

Шейхи3

Славата на владетеля се разнася и извън границите на империята,  като 

справедливостта му се простира не само върху хората, но и върху дивите животни: 

Ger olsa şamil-i ahvâl-i murgân-ı hevâ adli

İderdi kebk-i ra'nâ çeşm-i şahin üzre reftâri

Красивата яребица би се разхождала пред сокола,

ако справедливостта му достигне птиците в небето.

Нефи

Ферманът4 на справедливия султан е в сила за целия свят. Той трябва да е смел и 

безпощаден към враговете на страната [Юсуф Хас Хаджиб 2006:  413]: 

Vahş u tayr u ins ü cin tâbî oluban emrine

Berr ü bahr u mülk ü millet tâbi-i fermânıdır

Твоята власт се простира над дивите птици, над хора и духове,

от твоя ферман зависят суша и вода, страни и нации.

Шейхи

Поетите използват хиперболата, за да представят по вълнуващ начин събитията 

около себе си. Понякога хиперболизирането е прекалено. Хората се описват такива, 

каквито поетът би искал да ги види, далеч от човешките възможности, като колоси

[Карахан 1986: 16].  В касидетата усещането за битката се внушавачрез епитети, 

звукопис (грохот на конете, свистенето на стрелите, блясъка на сабите), но войниците 

3Примерите в доклада са от сборниците със стихове на цитираните поети:
Aynî Efendi Divan, Hayatı- Eserleri- TürkçeDivan, Farsça Divançe ve Saki-nâme (Tenkitli Metni). (Haz. 
FatmaYaşar Aksoy. Yayımlanmamış doktora tezi. Kayseri: ErciyesÜniversitesi), 1997.
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Divanı (Haz. Kudret Altun. Yayımlanmamış doktora tezi.), İstanbul, 1989.
Hayretî Dîvânı (Haz. Mehmed Çavuşoğlu - M. Ali Tanyeri), İstanbul, 1981.
Nedîm Divanı (Haz. Muhsin Macit). Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.
Nef’î  Dîvânı (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
Nev’î Divanı. (Haz. Mertol Tulum - Ali Tanyeri). İstanbul: İstanbulÜniversitesi Yayınları, 1977.
Neşâtî Dîvânı (Mahmut Kaplan), İzmir, 1996. 
Şeyhî Dîvânı(Haz. M. İsen - C. Kurnaz), Ankara, 1990.
4 Султански указ, писмена султанска заповед.
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Aynî Efendi Divan, Hayatı- Eserleri- TürkçeDivan, Farsça Divançe ve Saki-nâme (Tenkitli Metni). (Haz. 
FatmaYaşar Aksoy. Yayımlanmamış doktora tezi. Kayseri: ErciyesÜniversitesi), 1997.
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Divanı (Haz. Kudret Altun. Yayımlanmamış doktora tezi.), İstanbul, 1989.
Hayretî Dîvânı (Haz. Mehmed Çavuşoğlu - M. Ali Tanyeri), İstanbul, 1981.
Nedîm Divanı (Haz. Muhsin Macit). Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.
Nef’î  Dîvânı (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları, 1993.
Nev’î Divanı. (Haz. Mertol Tulum - Ali Tanyeri). İstanbul: İstanbulÜniversitesi Yayınları, 1977.
Neşâtî Dîvânı (Mahmut Kaplan), İzmir, 1996. 
Şeyhî Dîvânı(Haz. M. İsen - C. Kurnaz), Ankara, 1990.
4 Султански указ, писмена султанска заповед.
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не са описани подобаващо. В повечето стихове султанът, качил се на най-бързия кон, 

ползващ всякакви оръжия, е сам. Средство за митологизация  на личността на 

владетеля е внушението, че войската може да печели битки, единствено ако е 

предвождана от него. Нерядко възможностите на султана са сравнявани с оставилите 

отпечатък в историята  Александър Велики и персийския владетел Дарий:

Belki dârât-ı Sikenderle felek bir bendesin

Görse fark itmezdi İskender midûr Dârâ mıdur

Ако Вселената види този прочут падишах,

не би го различила от Александър и Дарий.

Нефи

Друга типична черта на султана е щедростта му. За един владетел е от голямо 

значение да се ползва с доверието и подкрепата на своите поданници. Султанът раздава 

злато, бисери и скъпоценности. Заради милостта му към поданици и войници поетите 

го сравняват със слънцето и дъждоносните облаци, без които животът би бил 

немислим:

Keffün cihâna Ģol kadar eyler nisâr sîm 

Rûy-ı zemîne saçmaz o denlü sehâb âb 

Раздадените от тебе шепи със сребро 

са повече от дъжда, който побира облака.

Хайрети

Yağmur yerine bâğa dürr ü güher saçaydı

Feyzin bihârı verse nîsân bulutuna nem

В лозята щяха да валят бисери и скъпоценности вместо дъжд,

ако априлският облак се бе запълнил с влагата на твоето изобилие.

.

Шейхи

В касидетата се изобразява и друга страна на султана – интересът му към писане 

на стихове. Използвайки псевдоними, стихове са писали повечето султани: Мурад II 

(Муради), Мехдед II (Авни), Байезид II (Адли), Сюлейман I (Мухибби), Ахмед I (Бахти), 

Селим I I I (Илхами), Махмуд II (Адли) и др.

Hadîv-i pür-hûner Sultân Murâd ol şâh-ı din-perver

Ki hem ehl-i dil ü hem hoş-nüvîs ü hem sühenverdür

Този всемогъщ и вярващ султан Мурад

е добродушен, краснописец и поет.

Нефи

Поетите възхваляват качествата както на султана, така и на най-приближените до 

него. Разликата в случая е, че се възхвалява длъжността, която се заема, а не самата 

личност. На преден план излизат техните усилия по отношение на религията, за 

укрепване на държавата и въвеждане на ред. Великият везир5 е представен като добър 

водач, както в държавните дела, така и по време на битки. Смелостта му е достойна за 

почит. В това отношение всички приближени са възхвалявани  колкото и самия султан. 

Великият везир трябва да се бори за утвърждаването на исляма, да закриля религията, 

да сочи правилния път и да цени науката. От друга страна познаването и високата 

оценка за Аристотел говори за интелектуалната подготовка на диванските поети: 

O destûr-ı Aristô-akl u İskender-salâbet kim

Umûr-ı dîn ü devletde dinilmez bezl-i makdûrı

На този умен като Аристотел и силен като Александър везир

не биха се изброили заслугите за  религията и  държавните дела.

Нефи

Шейхюлислямът е духовен водач на мюсюлманите в Османската империя. Той се 

5Великият везир главен везир (министър) на султана в Османската империя, който се ползва  с 
абсолютното доверие на държавния глава. Той държи и съхранява държавния печат на Османската 
империя и свиква заседанията на дивана (съвета на везирите). 



�3Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия

не са описани подобаващо. В повечето стихове султанът, качил се на най-бързия кон, 

ползващ всякакви оръжия, е сам. Средство за митологизация  на личността на 

владетеля е внушението, че войската може да печели битки, единствено ако е 

предвождана от него. Нерядко възможностите на султана са сравнявани с оставилите 

отпечатък в историята  Александър Велики и персийския владетел Дарий:

Belki dârât-ı Sikenderle felek bir bendesin

Görse fark itmezdi İskender midûr Dârâ mıdur

Ако Вселената види този прочут падишах,

не би го различила от Александър и Дарий.

Нефи

Друга типична черта на султана е щедростта му. За един владетел е от голямо 

значение да се ползва с доверието и подкрепата на своите поданници. Султанът раздава 

злато, бисери и скъпоценности. Заради милостта му към поданици и войници поетите 

го сравняват със слънцето и дъждоносните облаци, без които животът би бил 

немислим:

Keffün cihâna Ģol kadar eyler nisâr sîm 

Rûy-ı zemîne saçmaz o denlü sehâb âb 

Раздадените от тебе шепи със сребро 

са повече от дъжда, който побира облака.

Хайрети

Yağmur yerine bâğa dürr ü güher saçaydı

Feyzin bihârı verse nîsân bulutuna nem

В лозята щяха да валят бисери и скъпоценности вместо дъжд,

ако априлският облак се бе запълнил с влагата на твоето изобилие.

.

Шейхи

В касидетата се изобразява и друга страна на султана – интересът му към писане 

на стихове. Използвайки псевдоними, стихове са писали повечето султани: Мурад II 

(Муради), Мехдед II (Авни), Байезид II (Адли), Сюлейман I (Мухибби), Ахмед I (Бахти), 

Селим I I I (Илхами), Махмуд II (Адли) и др.

Hadîv-i pür-hûner Sultân Murâd ol şâh-ı din-perver

Ki hem ehl-i dil ü hem hoş-nüvîs ü hem sühenverdür

Този всемогъщ и вярващ султан Мурад

е добродушен, краснописец и поет.

Нефи

Поетите възхваляват качествата както на султана, така и на най-приближените до 

него. Разликата в случая е, че се възхвалява длъжността, която се заема, а не самата 

личност. На преден план излизат техните усилия по отношение на религията, за 

укрепване на държавата и въвеждане на ред. Великият везир5 е представен като добър 

водач, както в държавните дела, така и по време на битки. Смелостта му е достойна за 

почит. В това отношение всички приближени са възхвалявани  колкото и самия султан. 

Великият везир трябва да се бори за утвърждаването на исляма, да закриля религията, 

да сочи правилния път и да цени науката. От друга страна познаването и високата 

оценка за Аристотел говори за интелектуалната подготовка на диванските поети: 

O destûr-ı Aristô-akl u İskender-salâbet kim

Umûr-ı dîn ü devletde dinilmez bezl-i makdûrı

На този умен като Аристотел и силен като Александър везир

не биха се изброили заслугите за  религията и  държавните дела.

Нефи

Шейхюлислямът е духовен водач на мюсюлманите в Османската империя. Той се 

5Великият везир главен везир (министър) на султана в Османската империя, който се ползва  с 
абсолютното доверие на държавния глава. Той държи и съхранява държавния печат на Османската 
империя и свиква заседанията на дивана (съвета на везирите). 



�� Вежди Хасан

назначава от султана и важността му в държавната йерархия е непосредствено след 

великия везир. Той е човек, който следи за спазване на религиозните канони, както и за 

развитието на науката. Когато пишат за духовните водачи, поетите изтъкват тяхната 

справедливост, борбата им за въвеждане на ред, както и авторитета им сред хората. В 

касиде за Есад Ефенди на Нефи откриваме подобни черти на шейхюлисляма:

Mesned-âra fazîlet ki sunulmış eline

Kilk-i fetvâ-yı şerî’at bi-tarîki’t-te’yîd

Моливът на шериата е даден в ръката на личност, 

чието  присъствие украсява уважаваната  институция.

Нефи

Възхвалявани са и други държавни величия, но те не са по-различни от 

възхвалите за везира и шейхюлисляма. Поетите ценят образоваността на водещите 

личности в османското общество. Това намира израз в поетичните им възхвали. Поетът 

Шейхи изтъква качествата на Хамза Бей:

Karıştı mâr ile mûr u barıştı âdem ü dîv

Erişti eline çün hâtem-i Süleymânî

Събраха се мравката и змията, човекът и великана се сдобриха,

когато сложи пръстена на Соломон.

Шейхи

Самовъзхвалата (фахрие) е канонична част в касиде, която идва непосредствено 

след възхвалата. В тази част поетът изтъква своите творчески способности като 

оправдание на правото си да пише за властимащите. Много често се срещат стихове, в 

които поетът сравнява стиховете си с тези на утвърдени поети. Първите примери на 

подобни стихове в старата турска литература откриваме в касидетата на поетите 

Несими (поч.1417), Ходжа Деххани (XIV век), Ахмед-и Даи (XIV век), Кемал Юмми 

(поч.1475) и Ибрахим Бег (XIV век). Почти всеки известен поет в диванската 

литература се е самовъзхвалявал и това се утвърждава като поетична норма. При 

самовъзхвалата няма мистични отклонения [Книга за турския свят 1992:  437], тя има за 

цел да внушава самоувереността на поета и избраничеството му да пише като воин на 

словото.

Benem zamânede ser-leşker-i sipâh-ı suhan

Benem zamânede erbâb-ı nazma ser-defter

Аз съм водачът на воините на словото,

аз съм първи в списъка на поетите.

Неви

* * *

Görmiye bu kasîdenin mislin

Hatt-ı Sivâs u hıtta-i Tokat

Такова касиде, като моето не са виждали

нито поетите от Сивас, нито в околностите на Токат.

Шейхи

Поетите Мустафа Али и Нефи сравняват стиховете си с чудесата на Мойсей и 

Исус:

Serverâ midhat-ı cân-bahşunla güftârum

Eyledi mu’ciz-i ‘İsâyı cihanda izhâr 

Твоята възхвалявана милост и моите стихове,

напомнят за чудесата на Исус.

Мустафа Али

* * *

Suhanüm sihr-i mübîn u kalemüm çûb-ı Kelîm

Nefesüm mağz-i dem-i nutk-ı Mesîh-i Meryem
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нито поетите от Сивас, нито в околностите на Токат.

Шейхи

Поетите Мустафа Али и Нефи сравняват стиховете си с чудесата на Мойсей и 

Исус:

Serverâ midhat-ı cân-bahşunla güftârum
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Мустафа Али

* * *

Suhanüm sihr-i mübîn u kalemüm çûb-ı Kelîm

Nefesüm mağz-i dem-i nutk-ı Mesîh-i Meryem
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Стиховете ми са вълшебни, молива ми - жезъла на Мойсей,

а дъхът ми е дъхът на Иисус.

Нефи

Диванските поети изтъкват своя талант като аргумент  и условие за творчество:

само поет от подобен ранг може да възхвалява и възвеличава владетеля.

Benüm şi’rüm bigi dürler düzilmiş gûşvâr olmış

Yaraşur şeh kulagında bu dürr-i şâhvâr olsun 

Стиховете ми са като обици от бисери,

които заслужава да притежава великия султан.

Айни

* * *

Sana bu ‘izz ü câhı veren mülk-i nazmda

Devrinde bir benim gibi sâhib-kıran verir 

Това, което те възвеличава в страната на поезията е,

че съществува такъв като мене. 

Недим

Самовъзхвалата на поета се характеризира със следните особености: първо, че 

няма равен на него по талант и второ, че превъзхожда и най-известните персийски 

поети. През ХVІІ в. османските поети придобиват самочувствие и съзнание за 

собствената си идентичност. Затова те мерят ръст повече с иранските поети, отколкото 

с турските. В стиховете се споменават известните персийски поети Хакани, Енвери и 

Йорфи:

Devletünde nola Örfi gibi  meşhur olsam

Var mı bir bencileyim şa'ir-i pâkîze-edâ

Няма друг поет като мене без недостатъци,

не мога ли тогава да съм известен като Йорфи?

Нефи

* * *

Benem ol ‘âlem-ârâ şâir-i ‘Örfî-tabîat kim

Hayâlüm olmada revnak-rübâ-yı nazm-ı Hâkânî

Аз съм днешният Йорфи,

мечтата ми е да украсявам стиховете на Хакани.

Нешати

Поетът Нефи се обръща към другите поети и ги призовава да не се гордеят със 

своите стихове, защото неговите ще бъдат винаги неповторими и недостижими:

Kasîde vü gazelüm hod pür itdi dünyâyı

Ne Rûm'ı kaldı ne Hind'i ne mulk-i A'câm

Моите касидета и газели препълнениха света

Не остана нито Анадола, нито Индия, нито Иран.

Нефи

Поради предназначението си, хвалебствените части на касидетата (медхие), 

изискват от поета не искреност и правдивост, а набор от пищни епитети и създаване по 

възможност на нови мащабни образи. Богатата им фантазия ражда блестящи 

хиперболи, съвършени по стил и лексика. Внимателно подбират думите, за да съчетаят 

до максимална степен римата, без да се отклоняват от темата. По този начин те 

превръщат касидето в своеобразно писмо, адресирано до определената личност. 

Благодарение на богатия си речников запас заимстват много персийски думи и изрази. 

Наред с тях по-късно използват турски словосъчетания от народните говори. 

Оригиналните им творби се отличават с богата култура, великолепен глас, безкрайно 

въображение и силен език. Изобразяването на действителността при възхвалата се 

характеризира с отдалечаване от реалността и възпяване на положителното, което 

съществува или това, което трябва да бъде според поета. Диванската поезия предполага 
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идеализация и именно тя се проявява в хвалебствените касидета, посветени на султани 

или крупни военни или държавни мъже. Всичко това дава воля на въображениего, 

създавайки образи, почти осезаеми в случаите, когато поетите се вдъхновяват от 

непосредствени житейски впечатления. Поетите охотно прибягват и до метода на 

парадиране, осмивайки недостатъците на своите опоненти. Техните традиции се 

съхраняват в литературата и предизвикват директни отзиви в стиховете на поети от 

следващите поколения, а значителна част от стиховете им са актуални и днес.
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В християнството всички форми на отношенията между хората могат да се изразят 

чрез понятието ближен. Неговата семантика разкрива  и смисъла му: този, който е до нас, 

като нас, който се нуждае от нас и има дълг към нас [Киров 2003: 82]. Ближният е личност, 

която християнската антропология измерва с най-високия критерий като образ на Бога. 

Всеки един човек носи образа Божий (Бит. 1: 26 – 27), изкупен е от първородния грях с 

кръвта на Спасителя и е призован към вечен живот в единение с Бога. Всички хора са братя 

помежду си, защото имат един общ Отец на Небето и произхождат от едни прародители 

на земята [Браницки епископ Герасим 2005: 144]. В този най-широк смисъл всеки човек,

включително и непознатият, е наш ближен, на когото дължим уважение и любов.  

Уважението към ближния се изразява в приемането и зачитането на човешкото 

достойнство на всеки човек, като създаден по образ Божий. То се диктува от здравия разум 

и трябва да бъде към всички искрено и постоянно, в границите на християнското 

благочестие, без да стига до самоунижение [Браницки епископ Герасим 2005: 146].

Бог обича всеки човек. Ако някой истински обича Бога, той трябва да обича и всеки 

човек. За да достигне до любовта към Бога, човек трябва да измине цялата стълбица на 

нравствена аскеза. Любовта към ближния е едно стъпало, една естествена степен от 

развитието на човешката душа в стремежа й към най-съвършената любов - любовта 

към Бога. Както казва бл. Августин, любовта на човека към човека е стъпало и сигурен 

път към любовта към Бога. „В този смисъл любовта към ближния се явява 

психологическо условие за любовта към Бога и за възприемането на любовта на Бога към 

нас“ [Панчовски 1958: 96].
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Любовта към ближните е логически извод от любовта към Бога и към себе си. Тя се 

внушава от Бога. В книга Левит се казва: „Възлюби ближния си като себе си“ (19:18).

Същото говори и Спасителят. В прощалната беседа с учениците Си Той казва: „Нова 

заповед ви давам, да любите един другиго; както Аз ви възлюбих, да любите и вие един 

другиго!“ (Йоан. 13:34; Йоан.15:12; Йоан.15:17). Той поставя взаимната любов като 

отличителна черта за Своите ученици: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици,

ако любов имате помежду си“ (Йоан. 13:35); „А втора, подобна ней е: възлюби ближния си 

като себе си“ (Мат. 22:39). Иисус Христос свързва в двойна заповед за любовта към Бога 

непосредствено с любовта към ближния. Светият Дух, който излива Божията любов в

сърцата ни е същият, който твори и любовта към другите хора. Тя е плод на Св. Дух (Гал.

5:22). Затова св. Йоан Златоуст казва: „Ако пребиваването (в Бога) зависи от любовта, 

любовта пък от изпълняването на заповедите, а заповедта се състои в това да се 

обичаме един друг, то очевидно пребиваването в Бога зависи от нашата взаимна обич един 

към друг“ [Йоан Златоуст 1914: 512].

Изискването да обичаме ближния си се среща осем пъти в Новия Завет: Мат. 5:43; 

19:19; Марк 12:31и сл.; Лука 10:27 и сл.; Йак. 2:8; Рим. 13:19; Гал. 4:14.

Когато Иисус Христос настоява да обичаме ближния като себе си, Той има 

предвид възможността да се идентифицираме с ближния, да познаем себе си в 

ближния; тогава нашата преданост към ближния се превръща в саморазбираемо 

действие. В тази ситуация се променя смисълът на любовта към себе си, а любовта 

към себе си се променя, когато обикнем другия човек, защото животът на ближния се 

превръща в наше нравствено задължение, в наш живот. [Киров 2003: 83].

Любовта към ближните е придружена с пламенно желаене добро на ближните и 

съдействие за физическото им и душевно благосъстояние. Сам Спасителят е дал 

ненадминат пример на любов и в отношенията Си към всички, които са влизали в 

допир с Него, в изпълнението на Своето изкупително дело [Браницки епископ Герасим 

2005: 147]. А Пинък пише: „Той отдели много време, за да ги поучава какво ще бъде 

поведението на тези, които Го следват и им каза, че докато живеят по този нов начин, те ще 

бъдат солта на земята и светлината на света“ [Пинък1995: 83].

Най-яркият пример за дейната и активна любов към ближния, е посочил Иисус 

Христос в евангелската притча за добрия самарянин (Лука 10:25 – 37). Притчата е 

поучителна не само защото прави възможна поуката за милосърдието като модус на 

добротата, но и защото има за главен герой не друг, а именно самарянин, готов да 

помогне. В  раннохристиянските времена юдеи и самаряни изпитвали неприязън едни 

към други и затова двете групи избягвали да общуват помежду си. Това, че Спасителят 

показва точно как един самарянин помага на изпадналия в беда юдей идва да подскаже, 

че милосърдието е еднакво дължимо на всички – и на тези като нас, и на различните от 

нас, че ние всички трябва да се ценим, да се уважаваме и да си служим един на друг, 

въпреки нашите различия [Минева 2008].

Християнската любов към ближните се проявява в братолюбие и затова в 

новозаветното учение на Христовите апостоли духът на братската любов изобилства в 

техните послания. ,,Бъдете един към други нежни с братска любов“, пише св. ап. Павел, 

а св. ап. Петър наставлява християните да проявяват тази братска обич и към всички 

човеци: ,,Всекиго почитайте, братството обичайте“.

В посланието до Ефесяни св. ап. Павел заявява: „Бъдете един към друг благи, 

милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас” 

(Ефес. 4:32). Той не познава никаква друга вяра освен тази, която действа чрез любовта 

(Гал.5:6). Всяко дело и целият живот на християнина трябва да бъдат за слава Божия, и 

поради това да се осъжда ближния за един или друг начин на действие няма да бъде дело на 

християнската любов. Във външното наше поведение трябва да имаме предвид да не 

нарушаваме взаимния мир и да не съблазняваме някого, а напротив така да водим 

делата, че взаимния мир все повече и повече да се укрепва и всичко да служи за взаимно 

назидание. Любовта действа в различни кръгове, но в центъра винаги се намира любовта 

към Бога. От нея изхожда братската любов, която се простира върху християнската 

общност и тази любов излиза навън и се превръща във всеобща любов, при която всеки 

човек се счита като ближен. Достатъчно е да се позовем на 1 Кор.13 гл., където любовта е 

разгледана като най-висшия дар на Св. Дух. Пророчеството, разпространяването на 

Божието слово, познанието, мъдростта на Божиите тайни, също силната вяра и 

саможертва не биха били полезни без наличието на любовта (1Кор.13:1-3). Апостолът 

с достатъчна яснота е показал силата и важността на любовта като християнска 

добродетел, в която се съкратява целия закон и която е по-горе от всички добродетели.

Тя е „връх на съвършенството“, тя е „формена дреха на християните, по която трябва да 

се отличават от нехристияните“[Попов 1990: 425].

Освен примерът на св. ап. Павел и в ученията на другите апостоли е разкрита 

същността на християнската любов, изхождаща от Божията любов.

Апостол Йаков нарича нравствената повеля „възлюби ближния си като себе си“ 

„царски закон“ и тези, които го изпълняват добре правят (Иак. 2:8). Любовта към 

ближните е основна нравствена норма, в която се съсредоточени всички нравствени 
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Любовта към ближните е логически извод от любовта към Бога и към себе си. Тя се 

внушава от Бога. В книга Левит се казва: „Възлюби ближния си като себе си“ (19:18).

Същото говори и Спасителят. В прощалната беседа с учениците Си Той казва: „Нова 

заповед ви давам, да любите един другиго; както Аз ви възлюбих, да любите и вие един 

другиго!“ (Йоан. 13:34; Йоан.15:12; Йоан.15:17). Той поставя взаимната любов като 

отличителна черта за Своите ученици: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици,

ако любов имате помежду си“ (Йоан. 13:35); „А втора, подобна ней е: възлюби ближния си 

като себе си“ (Мат. 22:39). Иисус Христос свързва в двойна заповед за любовта към Бога 

непосредствено с любовта към ближния. Светият Дух, който излива Божията любов в

сърцата ни е същият, който твори и любовта към другите хора. Тя е плод на Св. Дух (Гал.

5:22). Затова св. Йоан Златоуст казва: „Ако пребиваването (в Бога) зависи от любовта, 

любовта пък от изпълняването на заповедите, а заповедта се състои в това да се 

обичаме един друг, то очевидно пребиваването в Бога зависи от нашата взаимна обич един 

към друг“ [Йоан Златоуст 1914: 512].

Изискването да обичаме ближния си се среща осем пъти в Новия Завет: Мат. 5:43; 

19:19; Марк 12:31и сл.; Лука 10:27 и сл.; Йак. 2:8; Рим. 13:19; Гал. 4:14.

Когато Иисус Христос настоява да обичаме ближния като себе си, Той има 

предвид възможността да се идентифицираме с ближния, да познаем себе си в 

ближния; тогава нашата преданост към ближния се превръща в саморазбираемо 

действие. В тази ситуация се променя смисълът на любовта към себе си, а любовта 

към себе си се променя, когато обикнем другия човек, защото животът на ближния се 

превръща в наше нравствено задължение, в наш живот. [Киров 2003: 83].

Любовта към ближните е придружена с пламенно желаене добро на ближните и 

съдействие за физическото им и душевно благосъстояние. Сам Спасителят е дал 

ненадминат пример на любов и в отношенията Си към всички, които са влизали в 

допир с Него, в изпълнението на Своето изкупително дело [Браницки епископ Герасим 

2005: 147]. А Пинък пише: „Той отдели много време, за да ги поучава какво ще бъде 

поведението на тези, които Го следват и им каза, че докато живеят по този нов начин, те ще 

бъдат солта на земята и светлината на света“ [Пинък1995: 83].

Най-яркият пример за дейната и активна любов към ближния, е посочил Иисус 

Христос в евангелската притча за добрия самарянин (Лука 10:25 – 37). Притчата е 

поучителна не само защото прави възможна поуката за милосърдието като модус на 

добротата, но и защото има за главен герой не друг, а именно самарянин, готов да 

помогне. В  раннохристиянските времена юдеи и самаряни изпитвали неприязън едни 

към други и затова двете групи избягвали да общуват помежду си. Това, че Спасителят 

показва точно как един самарянин помага на изпадналия в беда юдей идва да подскаже, 

че милосърдието е еднакво дължимо на всички – и на тези като нас, и на различните от 

нас, че ние всички трябва да се ценим, да се уважаваме и да си служим един на друг, 

въпреки нашите различия [Минева 2008].

Християнската любов към ближните се проявява в братолюбие и затова в 

новозаветното учение на Христовите апостоли духът на братската любов изобилства в 

техните послания. ,,Бъдете един към други нежни с братска любов“, пише св. ап. Павел, 

а св. ап. Петър наставлява християните да проявяват тази братска обич и към всички 

човеци: ,,Всекиго почитайте, братството обичайте“.

В посланието до Ефесяни св. ап. Павел заявява: „Бъдете един към друг благи, 

милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас” 

(Ефес. 4:32). Той не познава никаква друга вяра освен тази, която действа чрез любовта 

(Гал.5:6). Всяко дело и целият живот на християнина трябва да бъдат за слава Божия, и 

поради това да се осъжда ближния за един или друг начин на действие няма да бъде дело на 

християнската любов. Във външното наше поведение трябва да имаме предвид да не 

нарушаваме взаимния мир и да не съблазняваме някого, а напротив така да водим 

делата, че взаимния мир все повече и повече да се укрепва и всичко да служи за взаимно 

назидание. Любовта действа в различни кръгове, но в центъра винаги се намира любовта 

към Бога. От нея изхожда братската любов, която се простира върху християнската 

общност и тази любов излиза навън и се превръща във всеобща любов, при която всеки 

човек се счита като ближен. Достатъчно е да се позовем на 1 Кор.13 гл., където любовта е 

разгледана като най-висшия дар на Св. Дух. Пророчеството, разпространяването на 

Божието слово, познанието, мъдростта на Божиите тайни, също силната вяра и 

саможертва не биха били полезни без наличието на любовта (1Кор.13:1-3). Апостолът 

с достатъчна яснота е показал силата и важността на любовта като християнска 

добродетел, в която се съкратява целия закон и която е по-горе от всички добродетели.

Тя е „връх на съвършенството“, тя е „формена дреха на християните, по която трябва да 

се отличават от нехристияните“[Попов 1990: 425].

Освен примерът на св. ап. Павел и в ученията на другите апостоли е разкрита 

същността на християнската любов, изхождаща от Божията любов.

Апостол Йаков нарича нравствената повеля „възлюби ближния си като себе си“ 

„царски закон“ и тези, които го изпълняват добре правят (Иак. 2:8). Любовта към 

ближните е основна нравствена норма, в която се съсредоточени всички нравствени 
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изисквания. От проявите на любовта той изтъква милосърдието, „защото съдът ще бъде 

безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на 

съда“ (Йак. 2:13) и братолюбието, чиито делата „ще покрият много грехове“ (Йак. 

5:20). Св. ап. Йаков се противопоставя на гневливостта, горделивостта, злобата, 

враждуването, размирието и други греховни прояви, и изисква търпение, правдивост, 

еднакво зачитане на човешкото достойнство на всички хора, миролюбие, съгласие

[Панчовски 1962:184].

Евангелската любов е център и в съборните послания на ап. Петър. Той изтъква 

любовта към ближните като главна нравствена норма, и увещава вярващите: „Най-вече 

имайте усърдна любов едни към други, защото любовта покрива много грехове“ (1 

Петр.4:8). След като са повярвали в евангелската истина и са очистили душите си чрез 

Св. Дух, християните трябва да проявяват нелицемерно братолюбие, да се обичат 

постоянно един друг от чисто сърце (1 Петр.1:22). При това ап. Петър изисква любов не 

само към вярващите, но и към всички хора. Той поставя любовта - всеобхватната, 

общочовешка обич над братолюбието. У него любовта към ближните се основава върху 

благочестието и се състои в избягване на злобата, коварството, лицемерието, завистта и 

клеветата (1Петр.2:1), както и в единомислие, състрадание, милосърдие, миролюбие, 

добротворство, неотвръщане на зло със зло или хула за хула [Панчовски 1962: 184].

Принципът на християнската любов е разкрит и в съборните послания на ап. Йоан 

Богослов. В тях любовта не е случайно етическо начало, а е метафизически основана в 

предвечната природа на Бога, Който е любов (I, 4:8 и 16). От любовта на Бога към нас 

се извежда като логически извод любовта към ближните. „Възлюбени — обръща се св. 

ап. Йоан Богослов към вярващите, - ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да 

любим един другиго“ (I, 4:11). Чрез любовта на Бога към нас ние сме чеда Божии (I, 

3:1—2), следователно и братя помежду си. Щом обичаме Бога като свой небесен Отец, 

ние сме длъжни да обичаме хората като Божии чеда и като свои братя. „По това 

познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди“ (I, 

5:2). Следователно любовта към ближните е един вид продължение на любовта към 

Бога, нейно по-нататъшно разкритие, нейна практическа проява. Ето защо любовта към 

Бога и любовта към ближните, доколкото се схващат като отделни длъжности, са 

взаимно свързани и обусловени и практически са невъзможни една без друга. Св. ап. 

Йоан Богослов пише: „Който каже: „любя Бога“, а мрази брата, си, лъжец е; защото 

който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял? И 

ние имаме от Него тая заповед: която люби Бога, да люби и брата си“ (I, 4:20—21). В 

съборните послания на св. ап. Йоан Богослов любовта към ближните е придобила 

извънредно голяма метафизическа тежест и валидност и неимоверно действена 

практическа сила, защото чрез нея се проявява не само братолюбието, но и 

боголюбието. Практически, на дело, любовта към Бога може да се прояви и покаже 

само чрез любовта към ближните. Св. ап. Йоан Богослов пише: „Бога никой никога не е 

видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас“ 

(I, 4:12). Също чрез любовта към ближните се постига богопознание, раждане от Бога, 

пребиваване в Бога, следователно и спасение. Вследствие на това той придава безмерна 

и вечна сила и значимост на любовта към ближните. Чрез любовта към ближните се 

преминава от смърт към живот. „Ние знаем – изповяда св. ап. Йоан Богослов, - че 

преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, 

пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой 

човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него“ (I, 3:14-15). Чрез любовта 

към ближните по-нататък се пребъдва във вечна светлина. „Който казва, че е в 

светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той 

пребъдва в светлината, и в него няма съблазни. А който мрази брата си, той се намира в 

тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила 

очите му“ (I, 2:9—11). Свети ап. Йоан Богослов конкретизира любовта към ближните в 

превъзмогване на омразата (I, 2:9—11; 3:15), в извършване на правда (I, 3:10),  в 

добротворство, в милосърдие, в самопожертвуване. Той изисква „да любим не с думи 

или с език, а с дела и истина“ (I, 3:18). Любовта с дела и истина се проявява преди 

всичко в милосърдие и добротворство. Свети ап. Йоан Богослов пита наставнически: 

„Който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него 

сърцето си, - как пребъдва в такъв Божията любов?“ (I, 3:17). При нужда любовта към 

ближните трябва да достигне до самопожертване. В това отношение св. ап. Йоан 

Богослов се позовава на Христовата любов, като казва: „Любовта познахме по това, че 

Той  положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята“ (I, 

3:16). Чрез любовта вярващите очистват себе си, уподобяват се на Бога, постигат 

съвършенство и наследяват вечен живот [Панчовски 1962: 186 – 187 ]. Цялото негово 

първо съборно послание представлява трактат за любовта, затова заслужено е наречен 

от Църквата „апостолът на любовта“.

Християнската любов към ближните обхваща в своята орбита и любовта към 

грешните - религиозно-нравствено паднали хора. Свещеното Писание повелява да се 

отнасяме с любов към грешните и посочва най-високия пример за такава любов – Господ 
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изисквания. От проявите на любовта той изтъква милосърдието, „защото съдът ще бъде 

безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на 

съда“ (Йак. 2:13) и братолюбието, чиито делата „ще покрият много грехове“ (Йак. 

5:20). Св. ап. Йаков се противопоставя на гневливостта, горделивостта, злобата, 

враждуването, размирието и други греховни прояви, и изисква търпение, правдивост, 

еднакво зачитане на човешкото достойнство на всички хора, миролюбие, съгласие

[Панчовски 1962:184].

Евангелската любов е център и в съборните послания на ап. Петър. Той изтъква 

любовта към ближните като главна нравствена норма, и увещава вярващите: „Най-вече 

имайте усърдна любов едни към други, защото любовта покрива много грехове“ (1 

Петр.4:8). След като са повярвали в евангелската истина и са очистили душите си чрез 

Св. Дух, християните трябва да проявяват нелицемерно братолюбие, да се обичат 

постоянно един друг от чисто сърце (1 Петр.1:22). При това ап. Петър изисква любов не 

само към вярващите, но и към всички хора. Той поставя любовта - всеобхватната, 

общочовешка обич над братолюбието. У него любовта към ближните се основава върху 

благочестието и се състои в избягване на злобата, коварството, лицемерието, завистта и 

клеветата (1Петр.2:1), както и в единомислие, състрадание, милосърдие, миролюбие, 

добротворство, неотвръщане на зло със зло или хула за хула [Панчовски 1962: 184].

Принципът на християнската любов е разкрит и в съборните послания на ап. Йоан 

Богослов. В тях любовта не е случайно етическо начало, а е метафизически основана в 

предвечната природа на Бога, Който е любов (I, 4:8 и 16). От любовта на Бога към нас 

се извежда като логически извод любовта към ближните. „Възлюбени — обръща се св. 

ап. Йоан Богослов към вярващите, - ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да 

любим един другиго“ (I, 4:11). Чрез любовта на Бога към нас ние сме чеда Божии (I, 

3:1—2), следователно и братя помежду си. Щом обичаме Бога като свой небесен Отец, 

ние сме длъжни да обичаме хората като Божии чеда и като свои братя. „По това 

познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди“ (I, 

5:2). Следователно любовта към ближните е един вид продължение на любовта към 

Бога, нейно по-нататъшно разкритие, нейна практическа проява. Ето защо любовта към 

Бога и любовта към ближните, доколкото се схващат като отделни длъжности, са 

взаимно свързани и обусловени и практически са невъзможни една без друга. Св. ап. 

Йоан Богослов пише: „Който каже: „любя Бога“, а мрази брата, си, лъжец е; защото 

който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял? И 

ние имаме от Него тая заповед: която люби Бога, да люби и брата си“ (I, 4:20—21). В 

съборните послания на св. ап. Йоан Богослов любовта към ближните е придобила 

извънредно голяма метафизическа тежест и валидност и неимоверно действена 

практическа сила, защото чрез нея се проявява не само братолюбието, но и 

боголюбието. Практически, на дело, любовта към Бога може да се прояви и покаже 
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пребиваване в Бога, следователно и спасение. Вследствие на това той придава безмерна 

и вечна сила и значимост на любовта към ближните. Чрез любовта към ближните се 

преминава от смърт към живот. „Ние знаем – изповяда св. ап. Йоан Богослов, - че 

преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, 

пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой 

човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него“ (I, 3:14-15). Чрез любовта 

към ближните по-нататък се пребъдва във вечна светлина. „Който казва, че е в 

светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той 

пребъдва в светлината, и в него няма съблазни. А който мрази брата си, той се намира в 

тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила 
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или с език, а с дела и истина“ (I, 3:18). Любовта с дела и истина се проявява преди 

всичко в милосърдие и добротворство. Свети ап. Йоан Богослов пита наставнически: 

„Който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него 

сърцето си, - как пребъдва в такъв Божията любов?“ (I, 3:17). При нужда любовта към 

ближните трябва да достигне до самопожертване. В това отношение св. ап. Йоан 

Богослов се позовава на Христовата любов, като казва: „Любовта познахме по това, че 

Той  положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята“ (I, 

3:16). Чрез любовта вярващите очистват себе си, уподобяват се на Бога, постигат 

съвършенство и наследяват вечен живот [Панчовски 1962: 186 – 187 ]. Цялото негово 

първо съборно послание представлява трактат за любовта, затова заслужено е наречен 

от Църквата „апостолът на любовта“.

Християнската любов към ближните обхваща в своята орбита и любовта към 

грешните - религиозно-нравствено паднали хора. Свещеното Писание повелява да се 

отнасяме с любов към грешните и посочва най-високия пример за такава любов – Господ 
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Иисус Христос. Въплъщението на Бог Слово, земният Му живот и кръстната Му 

саможертва - всичко това е продиктувано от безграничната Му любов към грешните 

[Записки 1993: 137]. Голяма е радостта на небето за всеки грешник, възвърнал се към 

Бога. Тази истина Спасителят разкрива нагледно чрез Притчата за блудния син (Лука 5: 

11-32). Иисус Христос учи, че всеки грешник е заблуден и паднал син Божий, който се 

нуждае от помощ, за да се поправи. Никое нравствено падение не може да унищожи 

напълно богоподобното ядро в човека, т.е. и най-покварения и грешен човек носи в себе 

си, макар и потъмнено, сиянието на Божия образ и поради това заслужава да бъде уважаван 

и обичан. 

Допълнителен аспект към любовта към ближните е Христовото изискване да се обичат 

и враговете. Обратно на древната заповед  да обичаме ближния си, а да мразим врага си 

(Лев. 19:18), Иисус Христос ни повелява: „Обичайте враговете си, благославяйте онези, 

които ви проклинат, добро правете на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които 

ви обиждат и гонят.“ (Мат. 5:44; Лука 6:27). Божията заповед да прощаваме и да обичаме 

дори и враговете си, макар и да не е чужда на другите системи на нравствеността, тя е 

частна и отличителна черта на християнството. Да се изпълни тази заповед на Иисус 

Христос е най-трудното от всичко в живота ни и повечето хора са на мнение, че 

нейното осъществяване е практически невъзможно [Хубанчев 2009]. Обхващайки в 

себе си и любовта към враговете християнската любов към ближния се издига до 

такъв предел, който е недостъпен за нехристияните. Чрез любовта към враговете си 

християните се издигат на голяма духовна висота. Според църковните учители тя е 

границата, до която се простират нашите естествени нравствени сили. Християнската 

любов към враждуващите с нас можем да постигнем и да проявяваме само ако следваме 

на дело Христовата заповед за любовта. Издигането ни до състоянието да виждаме във 

врага наш ближен може да бъде постигнато и осъществявано в нашите отношения към 

другите хора благодарение на вдъхновяването ни от Евангелието и посредством 

свръхестествената подкрепа на Божията благодат. „В църковния живот на човека се 

предлага не само идеалът на нравственото съвършенство, открит в евангелския образ на 

Богочовека, но и му се дарява свръхестествена благодат“ [Архим. Платон 2001: 27].

В духа на Христовото нравствено учение, светите отци и учители на Църквата учат 

да гледаме на враговете си като на свои заболели братя. Поради това не трябва да се 

мразят, а да се обичат и да се окуражават. Според св. Йоан Златоуст врагът е като 

слепец, който ходи в тъмнина. Не бива хората да са отмъстителни към тях и да им 

отвръщат със зло, за да не се увеличава злото в света. „Любовта към враговете се 

състои само в това: да не изпитваме омраза и ненавист към тях, защото и те са 

създадени по Божия образ и са наши братя, да не сме злобни и отмъстителни към тях и 

да не им отвръщаме на злото със зло, защото по такъв начин злото се увеличава, а 

доброто все повече ще се намалява, и накрая да ги ценим и уважаваме като личности и 

всячески да им съдействаме да се вразумят и да се поправят, за да осъществят 

божественото си назначение - нравственото си усъвършенстване и вечно спасение. Лесин 

казва: „Докато не видя, че се спазва най-важното правило на Христа - любовта към 

враговете, дотогава не ще повярвам, че ония, които се наричат християни, са наистина 

християни“ [Записки 1993:136].

Съвършенството и силата на християнската любов към ближните се проявяват по 

особено възвишен и благороден начин в любовта към съгрешилите спрямо нас, която 

се изразява чрез прошката, и в любовта към враговете, която ни води до помирение и 

справедливост. В тези прояви на християнската любов се разкрива великодушието и 

силата на духа, които са призвани да носят в сърцата си Христовите последователи и 

чрез които се прекратяват враждите и конфликтите между хората. Християнската любов 

към ближните е истинско човеколюбие. Тя е насочена към отделния човек, но обхваща и 

останалите хора, поради което не изключва никого, дори и враговете ни. 

На съзнанието за голямото достойнство на човека и на съзнанието за 

собствените слабости и недостатъци се основава и християнската снизходителност.

Който осъзнава своите грехове и недостатъци е снизходителен към другите. Никой 

не трябва да бъде строг съдник, но и не трябва чрез отстъпки да насърчава греховни 

постъпки, влечения и наклонности и да остава безразличен към злото.

Друга проява на любовта към ближния е търпимостта, която се отнася до 

цялостното поведение на човека. Има търпимост, която е проява на безразличието, 

но християнската търпимост не е такава. Като проява на любовта християнската 

търпимост понася заблудения брат заради човешкото му достойнство и вечното му 

назначение. Следователно тя е насочена към личността на заблудения човек, не 

към неговите заблуди. Чрез търпимостта ние продължаваме да общуваме със 

„заблудения брат“ и по този начин му въздействаме като не го оставяме да върви по 

пътя на заблудите и грешките. „За истински вярващия, който търси спасение, не може да 

му е безразлична съдбата на ближния му. Следователно за него е естествено да иска да 

стори всичко по силите си, за да не го остави да се погуби“ [Димитров 2005].

Всеопрощението е една по-задълбочена проява на християнската любов към 

ближните. Затова в отношенията си с вярващи и невярващи християнинът трябва да е 
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готов винаги да прости оскърбленията, обидите и злонамерените действия, които са 

отправени лично към него и да моли за прошка, ако е нарушил свободата или е засегнал 

честта на своя брат [Киров 2004: 86]. Вярващият трябва да прощава, ако иска да получи 

опрощение на греховете си от Бога. „Прощавайте, ако имате нещо против някого, та и 

Небесният Ви Отец да прости Вам прегрешенията Ви“ (Марк. 11:25). Св. ап. Павел казва за 

любовта, че тя всичко извинява (1 Кор. 13:7). Християнското всеопрощение е толкова 

силно, че то може да прости дори най-тежката обида и провинение.

Любовта в служба на хората надминава стриктното спазване на закона, като 

протяга ръка към човека в нужда. Тя не признава границите между собствената група и 

хората извън нея и прегръща дори неприятеля; предлага безусловна прошка на тези, 

които съгрешават срещу нея. Това означава взаимно служение и откликваща любов, 

които отразяват характера на Бога и Неговото поведение. Думите на Христос са израз 

на библейската социална стратегия, която поставя ударение върху модела на поведение 

на Божия народ. Животът Му напълно отговаря на това, за което призовава другите. 

Той служеше на слабите, болните и отхвърлените, с което ни даде Своя Божествен 

пример за подражание [Пинък 1995: 83 – 84].

Съгласно Христовото златно правило и следвайки примера на Нашия Спасител, ние 

сме длъжни да постъпваме спрямо другите така, както искаме да постъпват и те спрямо нас. 

За да намери доброто човек трябва да търси в хората и в живота не злото, а доброто, да 

избягва критиката, „тя рядко пъти бива справедлива“ [Лебок 1998: 172]. Хората трябва да са 

толерантни, да си помагат, да си съчувстват, да си прощават, да разчитат един на друг, да 

си вярват и да се обичат. „Всяко човешко същество следвайки своя жизнен път, трябва да 

заеме своето място в света и да изпълни дълга си. Вътрешно да бъдете задоволени – в това се 

крие истинското щастие; тази е най-сигурната награда за изпълнен човешки дълг“ [Нисен

1939: 29].

Християнската любов, която е белег за духовността на християните, се изразява 

най-ярко в любовта към ближния. „Любовта трябва да бъде дейна“ [Киров 2010: 226],

защото такова е Благовестието - да любим един другиго. Християнската вяра се 

проявява в дела на любов, защото ,,вярата без дела е мъртва“ (Йак. 2: 17). И според 

евангелист Матей любовта без дела, както и любов към Бога без любов към ближния е 

немислима (Мат. 25:31-46). Християнската любов към ближния се изразява на първо 

място в уважение към достойнството на човешката личност на всеки конкретен човек. 

Според учението на Църквата любовта създава съгласие, мир и съвършен съюз между 

хората, а нейната липса води до раздори, вражди и неправди. Любовта към ближните е 

основа на справедливостта, солидарността и милосърдието, които проявяваме към нашите 

по-близки и по-далечни хора. Ако обичаме искрено нашите близки, ние постъпваме 

винаги справедливо спрямо тях, не им вредим, зачитаме достойнството и свободата им 

като личности и уважаваме човешките им права. Непосредствено с християнската 

любов към ближните са свързани: респектът към свободата на личността на другия, 

уважението на неговото човешко достойнство, зачитането на естествените му права я 

неприкосновеността на индивидуалния му избор, които оформят основата на нашата 

хуманност и цивилизованост в отношенията към другите и поведението ни в 

обществото. Християнското човеколюбие като универсална норма за изграждане на 

отношенията между хората е залегнало в основата на хуманността на общочовешкия 

морал и ценностите на хуманизма в съвременния свят. Но християнската любов към 

ближните не се припокрива с по-ограничения обхват на хуманизма, защото не се 

ограничава с пасивно зачитане на индивидуалните права и интереси на другия, а се 

обръща към неповторимата ценност на неговата личност и се стреми чрез активно 

добротворство да удовлетворява човешките му нужди и потребности в пълнота. Тази 

нелицемерна обич поражда истинско човеколюбие и хуманност между хората, които се 

проявяват в солидарност и съчувствие към страдащите, немощните, онеправданите и 

потиснатите. 

Християнската любов към ближния „цени, уважава и зачита личността на всеки 

човек и му служи всеотдайно“ [Панчовски 1961 – 1962: 58]. От нейната сферата не се 

изключва никой човек, включително непознатия и дори нашите врагове. Ето защо

непознатият не е изведен в отделна група, която да изисква специфично отношение.

Християнството е послание за обич и мирно съжителство на всички хора. Като 

християни трябва да приемаме непознатия (другия), да се обръщаме към него с любов и 

да се отнасяме към него като към наш ближен.
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Christian religion as an instigator for cooperation and relationships with our Muslim neighbours
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Abstract: We live in a global society where cooperation and communication are inevitable. They help us to 

create bridges between us, not walls.The main part in this global process of communication and cooperation is 

attributed to the question of religious tolerance and dialog.This article developes the idea that the Christian 
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В последните години наблюдаваме напрегната международна обстановка. 

Свидетели сме на междурелигиозни конфликти и сблъсъци. Християните са загрижени 

от гоненията на християнските малцинства. От своя страна мюсюлманските народи са 

разтревожени от глобалната експанзия на западните културни образци, които им се 

налагат. Терористичните атаки и самоубийствените атентати пораждат всеобщ страх, а 

много от медиите описват всички последователи на исляма като „опасни” и 

„терористи”. Тази изострена атмосфера недвусмислено сочи към незабавната нужда от 

изграждане на мирна среда, осигуряваща обща стабилност и сигурност.

Последователите на двете най-големи религиозни общности съставляват почти 

половината от населението на земята. Това ги прави важен фактор в осъществяването 

на мир в света, защото ако помежду им съществува конфликт, то напълно оправдани са 

опасенията за световния мир. Живеем във взаимозависим свят, в който „нито едно 

човешко общество не е изцяло самодостатъчно, за да бъде независимо от други 

общества, или достатъчно могъщо, за да им наложи волята си. Диалогът с отворен ум и 

взаимно уважение и разбиране, е единствения начин да се постигне мирно съвместно 

съществуване и сътрудничество” [Ан-Наим 2004: 177].
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Съвремието, което се отличава с широко културно и религиозно многообразие, с 

различни философски гледни точки, неизбежно налага взаимодействие с „религиозния 

друг”. Това предполага съвместни и целенасочени усилия между християнската и 

мюсюлманската религии за създаване на духовно пространство, основано на взаимно 

уважение, общи ценности и интереси. В тази ситуация ролята на християнската вяра в 

живота на модерния човек, и значението й за изграждане и утвърждаване култура на 

толерантност1 и диалог, е изключително важна. 

Християнската доктрина има за своя отправна точка въплъщението на Бога в 

личността на Иисус Христос. Боговъчовечаването е велико историческо чудо, нов 

творчески акт, който се извършва поради саможертвената Божия любов [Киров 1996: 

110 – 111]. Със своето страдание, Кръст, смърт и Възнесение, Синът Божий изцелява 

Своето създание от страшната рана на прародителския грях и го преобразява в „нова 

твар” [Киров 1996: 110 – 111]. Христовото изкупление има всеобщ универсален 

характер [Митев 2004: 129] и включва цялото човечество, защото „Бог, Който сътвори 

света и всичко, що е в него… произведе от една кръв целия род човешки да обитава по 

цялото земно лице” (Деян. 17: 24-26). Иисус Христос е Новият Адам, Който носи в 

Себе Си всички народи от всички векове [Архм. Захария 2009: 165]. За Него отделната 

народност не съществува; съществува човекът като Божие творение, който, лутайки се 

в дебрите на етносната религиозност, е загубил пътя, водещ към съвършената истина –

Бога [Кочев 2007: 152]. Богочовекът отправя Своето послание към тези, които съзнават 

своята греховност и които са готови за радикална промяна в живота си. Тази духовна 

трансформация е следствие от любовта към Бога и е свързана със свободното и лично 

решение на човека, а не е наложен отвън механичен акт. В този смисъл Христовото 

изкупително дело обективно е извършено за всички, но субективно то не се използва от

всички [Серафим (Алексиев) 1999: 48 – 49]. Насила наложено, то не носи полза, защото 

не поражда онази вътрешна нагласа, която води към появата на нравствени постъпки.

И ако божествената цел в края на времената е „да се съедини всичко небесно и 

земно под един глава – Христос” (Еф. 1:10), то напълно ясна е основната идея и мисия 

на християнството. Нейните последователи са призвани да обединят в едно цялото 

човечество и да го водят в сферата на Божието Царство, което „не е от този свят”. То е 

1Толерантността се проявява в много направления на човешкия живот, но по-важни са: рационално –
право на лични убеждения; морално – право на определено поведение и собствен начин на живот; 
религиозно – право на религиозна вяра и светогледна ориентация. В статията става въпрос за религиозна 
толерантност. Киров, Д., Богословие на обществения живот.Очерци по християнска социология. София, 
2003, с. 195.

духовна въжделена територия за християнската надежда, в която се сбъдват 

хилядолетните очаквания на вярващите хора за благодатно общуване с Бога, за живот в 

мир, добродетелност, справедливост, истина, любов [Митев 2004: 128]. Като 

последователи на Христос, Който със Своето слово и дело показа начина за 

преминаване от душевното към духовното [Арх. Захария 2009: 116], християните имат 

божественото призвание да участват в невидимата духовна борба за съдбата на света. 

Те са носители на Христовата светлина и са призовани чрез благовестието да достигнат 

до всички народи (Мат. 28:19). Изпълнението на това послание изисква от тях да 

променят и усъвършенстват не само себе си, но и активно да участват в живота на 

обществото, защото вярата не може да бъде реализирана изолирано от останалите (1 

Йоан. 4:20). Тя е насочена към Бога, но винаги има за обект отношенията с другите 

хора. В себе си вярата носи морални задължения и добродетели: братолюбие, 

справедливост, правда, състрадание, милосърдие, любов и изисква лична ангажираност 

и поемане на отговорност [Попмаринов 2004: 261 – 262].

Единството на човешкия род и всеобщността на спасителното Христово дело, 

което е „омилостивяване за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на 

цял свят” (Йоан. 2:2) съдържа съществената идея, че всички хора са братя помежду си и 

никой не е изключен от Евангелската любов. Този факт се явява предпоставка за 

християно-мюсюлманския диалог, защото в него е залегнала библейската истина за 

богообразността на цялото човечеството, което носи върху себе си Божието 

благословение (Бит. 1:27).

Любовта е универсално начало в живота и основен принцип на християнската 

нравственост и добродетелност. Чрез нея се усъвършенстват както отделната личност, 

така и обществените отношения. Тя е ключът към преодоляване на етническите, 

расовите и културните различия, „защото от нея произхожда уважението към вярата и 

убеждението на другите” [Киров 2003: 195], което всъщност съставлява основа на 

християнската толерантност. В този смисъл християнската вяра е разговор, 

комуникация в любовта между свободни и равноправни личности [Бигович 2003: 45],

което изключва налагането й със сила. 

Човешкото съществуване е „съвместно-с-другите-битие”. Тази свързаност не 

може да бъде игнорирана, защото човекът изначално е свързан със себеподобните си и 

живота му е немислим без тях (Бит. 1:27). Хората са различни в своите убеждения, 

идеи, симпатии и пристрастия, но всички те са равнопоставени пред Бога, защото са 

Негови творения. Всеки човек притежава интелект и свободна воля, чрез която сам 
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избира и носи отговорност за своите постъпки. А светогледните различия при човека са 

негова личностна проява, произтичаща от дадената му свобода. Това означава 

единодушно признание правото на самостоятелно самоопределение на религиозна и 

културна свобода на всички хора. Затова не трябва да се гледа с презрение и гордост на 

другите вярващи, чиито убеждения се различават от нашите (Рим.14:10). Пример ни 

дава и самият Христос, който зачита вярата на тия, които са извън общността на 

израилтяните (Мат. 8:11), (Лука 7: 9).

Признанието, че всички хора, независимо от различията, притежават неповторима 

уникалност, както и фактът, че човешкото съществуване е немислимо без общуването 

като „съучастие” в живота на другия и приемането му като „равнопоставен-на-мен-

друг” [Кочев 2007: 138], е важен социален принцип на съвместния живот. Съществен 

момент в това взаимодействие е отношението, в което „единият признава другия без да 

нарушава неговата другост [Стаматов, Минчев 2003:347-348], запазвайки човешкото му 

достойнство. Разбирането за равноценността на „религиозния друг” и уважението към 

неговата личност е крачка към осъществяването на активни и достойни форми на 

човешки взаимоотношения. В този процес отношението към различните трябва да се 

основава на евангелската заповед за любовта „обичайте враговете си, добро правете на 

ония, които ви мразят” (Лука 6:27). Несъмнено това е трудно осъществимо, защото 

изисква изключителна сила на духа, но същевременно е предпоставка за навлизането в 

света на другия и разбирането на неговата гледна точка.

Важно е да се отбележи, че християнската толерантност, изградена върху любовта 

и уважението към друговерците, не е безразличие, нито убеждение за 

равнопоставеността на всички религии и изповедания [Киров 2003: 195]. Тя е 

преодоляване границите на индиферентната търпимост и признаване правото на 

съществуване на друга, чужда религия. Това предполага задълбочено взаимно 

опознаване, което не води до някаква форма на синкретизъм или до промяна в 

последователността и верността спрямо самобитността на религиозните традиции, нито 

е търсене на нова религиозна форма, която да се възприеме от всички. Същественото 

тук е взаимното уважение на самобитността и на религиозната идентичност на другия

[Папандреу 2009: 74].

Много важен и съществен момент във формиране на култура на толерантност 

между религиите е ясното виждане на различията между тях, признаването на 

съществуването им и заедно с това постигане на взаимно уважение [Папандреу 2009: 

65]. Като вид отношение между своето и другото толерантността е интерпретация на 

чуждото от гледна точка на собственото вероизповедание. В резултат на това, на базата 

на повърхностни представи, се изграждат субективни мнения и предразсъдъци, които 

са пречка по пътя към разбирателство. В тази връзка наложилият се в миналото краен и 

погрешен възглед за отрицателното отношение към изучаването на другите религии 

днес отстъпва място на задълбочено запознаване с техните вярвания.

Съвременното информационно общество подпомага общуването между хората,

въз основа на което е невъзможно животът им да протече в затворения и изолиран свят 

на собствената им общност. Съвместното действие с другите ги задължава да живеят 

заедно и да си взаимодействат с тях. В тази действителност цялостният портрет на 

другия заема специфично място и отвежда към нуждата от задълбоченото му 

опознаване. За осъществяването на това е необходима воля да се видят нещата извън 

познатия кръг и да се вникне в традициите, начина на живот и духовността на 

друговереца. По този начин, доближавайки се до неговия свят, може да бъде 

преодоляно дълбокото недоверие и подозрение, които обуславят отчуждението и 

дистанцираността между хората от различните вероизповедания.

Повишаването на религиозната просвета е от съществено значение за взаимното 

опознаване и духовното сближаване на християни и мюсюлмани. Важно е да се 

подчертае, че свързването и сътрудничеството между представителите на двете 

религии не предполага асимилация и загуба на лична идентичност, а запазване на 

свободата и различието. Като всеобща природна категория различието не може да се 

загуби, но трябва да се направи всичко да не се превърне в разделение и конфликт

[Бигович 2003: 267]. Единственият и ефективен начин за противодействие срещу 

всякакъв вид насилие е „възпитанието в духа на откриването и приемането на 

различието като богатство и плодотворност”.2 Това е новото отношение, което ще 

развие духовните сили на хората за ползотворен диалог. 

Задълбоченото изследване и опознаване на мюсюлманската религия способства за 

вникване в нейната същност и правилното й тълкуване. „Истината за исляма трябва да 

се търси в автентичните му корени, в периметъра на истинските вярващи, които го 

олицетворяват, а не в действията и постъпките на някои жалки маргинални кръгове, 

които го поставят в погрешна светлина” [Гюлен 2008: 44]. Тези думи на Ф. Гюлен ясно 

посочват, че конкретните познания за мюсюлманската религия са съществен фактор за 

2 Цит. по материали от интернет: Интервю с папа Франциск <http://www.si24.it/2015/01/24/papa-francesco-
il-dialogo-islamo-cristiano-e-la-risposta-alla-non-violenza> последно влизане на 10.04.2015.
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избира и носи отговорност за своите постъпки. А светогледните различия при човека са 

негова личностна проява, произтичаща от дадената му свобода. Това означава 

единодушно признание правото на самостоятелно самоопределение на религиозна и 

културна свобода на всички хора. Затова не трябва да се гледа с презрение и гордост на 

другите вярващи, чиито убеждения се различават от нашите (Рим.14:10). Пример ни 

дава и самият Христос, който зачита вярата на тия, които са извън общността на 

израилтяните (Мат. 8:11), (Лука 7: 9).

Признанието, че всички хора, независимо от различията, притежават неповторима 

уникалност, както и фактът, че човешкото съществуване е немислимо без общуването 

като „съучастие” в живота на другия и приемането му като „равнопоставен-на-мен-

друг” [Кочев 2007: 138], е важен социален принцип на съвместния живот. Съществен 

момент в това взаимодействие е отношението, в което „единият признава другия без да 

нарушава неговата другост [Стаматов, Минчев 2003:347-348], запазвайки човешкото му 

достойнство. Разбирането за равноценността на „религиозния друг” и уважението към 

неговата личност е крачка към осъществяването на активни и достойни форми на 

човешки взаимоотношения. В този процес отношението към различните трябва да се 

основава на евангелската заповед за любовта „обичайте враговете си, добро правете на 

ония, които ви мразят” (Лука 6:27). Несъмнено това е трудно осъществимо, защото 

изисква изключителна сила на духа, но същевременно е предпоставка за навлизането в 

света на другия и разбирането на неговата гледна точка.

Важно е да се отбележи, че християнската толерантност, изградена върху любовта 

и уважението към друговерците, не е безразличие, нито убеждение за 

равнопоставеността на всички религии и изповедания [Киров 2003: 195]. Тя е 

преодоляване границите на индиферентната търпимост и признаване правото на 

съществуване на друга, чужда религия. Това предполага задълбочено взаимно 

опознаване, което не води до някаква форма на синкретизъм или до промяна в 

последователността и верността спрямо самобитността на религиозните традиции, нито 

е търсене на нова религиозна форма, която да се възприеме от всички. Същественото 

тук е взаимното уважение на самобитността и на религиозната идентичност на другия

[Папандреу 2009: 74].

Много важен и съществен момент във формиране на култура на толерантност 

между религиите е ясното виждане на различията между тях, признаването на 

съществуването им и заедно с това постигане на взаимно уважение [Папандреу 2009: 

65]. Като вид отношение между своето и другото толерантността е интерпретация на 

чуждото от гледна точка на собственото вероизповедание. В резултат на това, на базата 

на повърхностни представи, се изграждат субективни мнения и предразсъдъци, които 

са пречка по пътя към разбирателство. В тази връзка наложилият се в миналото краен и 

погрешен възглед за отрицателното отношение към изучаването на другите религии 

днес отстъпва място на задълбочено запознаване с техните вярвания.

Съвременното информационно общество подпомага общуването между хората,

въз основа на което е невъзможно животът им да протече в затворения и изолиран свят 

на собствената им общност. Съвместното действие с другите ги задължава да живеят 

заедно и да си взаимодействат с тях. В тази действителност цялостният портрет на 

другия заема специфично място и отвежда към нуждата от задълбоченото му 

опознаване. За осъществяването на това е необходима воля да се видят нещата извън 

познатия кръг и да се вникне в традициите, начина на живот и духовността на 

друговереца. По този начин, доближавайки се до неговия свят, може да бъде 

преодоляно дълбокото недоверие и подозрение, които обуславят отчуждението и 

дистанцираността между хората от различните вероизповедания.

Повишаването на религиозната просвета е от съществено значение за взаимното 

опознаване и духовното сближаване на християни и мюсюлмани. Важно е да се 

подчертае, че свързването и сътрудничеството между представителите на двете 

религии не предполага асимилация и загуба на лична идентичност, а запазване на 

свободата и различието. Като всеобща природна категория различието не може да се 

загуби, но трябва да се направи всичко да не се превърне в разделение и конфликт

[Бигович 2003: 267]. Единственият и ефективен начин за противодействие срещу 

всякакъв вид насилие е „възпитанието в духа на откриването и приемането на 

различието като богатство и плодотворност”.2 Това е новото отношение, което ще 

развие духовните сили на хората за ползотворен диалог. 

Задълбоченото изследване и опознаване на мюсюлманската религия способства за 

вникване в нейната същност и правилното й тълкуване. „Истината за исляма трябва да 

се търси в автентичните му корени, в периметъра на истинските вярващи, които го 

олицетворяват, а не в действията и постъпките на някои жалки маргинални кръгове, 

които го поставят в погрешна светлина” [Гюлен 2008: 44]. Тези думи на Ф. Гюлен ясно 

посочват, че конкретните познания за мюсюлманската религия са съществен фактор за 

2 Цит. по материали от интернет: Интервю с папа Франциск <http://www.si24.it/2015/01/24/papa-francesco-
il-dialogo-islamo-cristiano-e-la-risposta-alla-non-violenza> последно влизане на 10.04.2015.
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предпазване от изопачаване на основните й начала и съдействат за изграждането на 

един реалистичен поглед към нея. В същото време те недвусмислено посочват 

разграничаването й от действията и постъпките на някои нейни последователи, 

проявяващи агресивна враждебност спрямо всички, които не споделят тяхната вяра

[Гюлен 2011: 130] и които тълкуват религията през призмата на страстите и чувствата, 

а не в границите, начертани от Всевишния [Гюлен 2008: 128]. Това разграничаване на 

вината е една от целите на междурелигиозния диалог и способства за ограничаване 

фобиите от миналото, които се явяват препятствие пред мирното и добронамерено 

сътрудничество” [Вартоломей І 2009: 44].

Християнско-мюсюлманският диалогът не е лесен, защото липсва основата на 

взаимно доверие. Причината за това се корени в историческото развитие на двете 

религии. На всички са известни конфликтите, войните, асимилацията,

дискриминацията, които са издигнали разделителни стени между тях. За преодоляване 

на дълбокото недоверие и подозрение е необходимо да се говори открито за миналото, 

за спорните исторически моменти, породили конфликтите, за да се излекуват 

болезнените спомени и да се предпазят идните поколения от грешките, допуснати от 

предшествениците.3 Разбира се за тези, които са пряко засегнати, компромисите са 

неимоверно трудни. Но хората не трябва да стават заложници на мрачното миналото, 

защото отмъщението и насилието не водят до успех, а до увеличаване на човешките 

страдания. С оглед на настоящето и бъдещето, като перспектива за по-добър живот,

покаянието, прошката и помирението имат преимущество, защото те прекъсват 

веригата на злото. 

За градивен и плодотворен диалог е много важна позитивната нагласа, с която 

участват двете страни. Тя би била успешна, ако е насочена към взаимно разбиране. 

Изхождайки от опозицията „християнство – ислям”, „ние – те” и акцентирането върху 

това неминуемо води до откриването на недостатъци. Тъй като в процеса на 

комуникация си дават среща хора с различни възгледи, е необходимо съзнателно 

усилие за изслушване. От християните се изисква „да не влизат в препирни, които 

никак не се ползуват, а служат за гибел на слушателите” (2 Тим. 2:14). С повече 

сдържаност да се разговаря по дискретен начин с представителите на мюсюлманската 

общност, тъй като полемиките от религиозен характер са най-ожесточени. В тази 

ситуация изключително важно е да се практикува умението за слушане и изслушване 

3 Цит. по материали от интернет: Ангелина Владикова. Православно мюсюлмански диалог в България. 
<http://www.pravoslavie.bg/> последно влизане 20 .04.2015.

на другия. То е не само необходимо условие в процеса на взаимното разбиране и 

мирното съжителство, но и педагогическо задължение, за да сме в състояние да 

признаем ценностите на другите, да разберем същината на техните искания и да 

изведем общите постановки на вярата. 4

Неразривна част от християно-мюсюлманския диалог е отстраняването на 

недоразуменията, които пораждат разногласия и несигурност. Тази ситуация изисква да 

се запази добронамереният тон като несъгласията трябва да бъдат изразени 

аргументирано, без словесни атаки и конфронтация. Неслучайно в проповедта на 

планината Христос казва: „Блажени миротворците” (Мат. 5:9), защото миротворството 

е умение винаги да се разреши конфликтът. Този важен в общуването принцип между 

хората е задължителен за християните, които със своето нравствено влияние трябва да 

предотвратяват началото на всяка свада (Прит. 17:14) и при възможност да бъдат в мир 

с всички човеци (Рим. 12:18). Те трябва да са твърди в своята религиозна позиция, но с 

уважение към становищата и убежденията на друговереца. Горепосочените проявления 

не приключват само с изричането, а с прилагането им на практика. 

Благоразположението към различните, дори враждебно настроени хора на християните,

е продиктувано от любовта като неопровержимо доказателство за присъствието на 

Светия Дух [Арх. Захария 2009: 47].

Осъзнавайки, че глобалните интереси засягат всеки от нас не само като членове на 

отделни общности, а и като жители на земята, е необходимо да се търсят пътища за 

разбирателство и за преодоляване на конфликтите.

Християнството и ислямът имат много сродства помежду си, които служат за база 

и стимул за диалог, взаимно опознаване и сътрудничество [Вълчанов, Хубанчев 2009: 

14]. Документът на Втория ватикански събор „Декларация за отношението на Църквата 

към нехристиянските религии” (Nostra Aetate) представя допирните точки между двете 

най-големи религии в света. В него е отбелязано, че най-дълбоката връзка, която трябва 

да обедини християни и мюсюлмани е фактът, че двете религии са монотеистични. Те 

признават битието на един вечно съществуващ, всемогъщ, милостив и безкрайно 

справедлив Бог, Който е основа на всяко битие, както и стремежа на хората от двете 

религиозни общности да живеят според Божията воля.5 Въпреки многовековните 

спорове и военни сблъсъци между християни и мюсюлмани, св. Събор призовава 

4Цит. по материали от интернет: Интервю с папа Франциск <http://www.si24.it/2015/01/24/papa-francesco-
il-dialogo-islamo-cristiano-e-la-risposta-alla-non-violenza> последно влизане на 10.04.2015



11�Християнската вяра – подбудител за сътрудничество и ...

предпазване от изопачаване на основните й начала и съдействат за изграждането на 
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<http://www.pravoslavie.bg/> последно влизане 20 .04.2015.

на другия. То е не само необходимо условие в процеса на взаимното разбиране и 

мирното съжителство, но и педагогическо задължение, за да сме в състояние да 

признаем ценностите на другите, да разберем същината на техните искания и да 

изведем общите постановки на вярата. 4

Неразривна част от християно-мюсюлманския диалог е отстраняването на 

недоразуменията, които пораждат разногласия и несигурност. Тази ситуация изисква да 

се запази добронамереният тон като несъгласията трябва да бъдат изразени 

аргументирано, без словесни атаки и конфронтация. Неслучайно в проповедта на 

планината Христос казва: „Блажени миротворците” (Мат. 5:9), защото миротворството 

е умение винаги да се разреши конфликтът. Този важен в общуването принцип между 

хората е задължителен за християните, които със своето нравствено влияние трябва да 

предотвратяват началото на всяка свада (Прит. 17:14) и при възможност да бъдат в мир 

с всички човеци (Рим. 12:18). Те трябва да са твърди в своята религиозна позиция, но с 

уважение към становищата и убежденията на друговереца. Горепосочените проявления 

не приключват само с изричането, а с прилагането им на практика. 

Благоразположението към различните, дори враждебно настроени хора на християните,

е продиктувано от любовта като неопровержимо доказателство за присъствието на 

Светия Дух [Арх. Захария 2009: 47].

Осъзнавайки, че глобалните интереси засягат всеки от нас не само като членове на 

отделни общности, а и като жители на земята, е необходимо да се търсят пътища за 

разбирателство и за преодоляване на конфликтите.

Християнството и ислямът имат много сродства помежду си, които служат за база 

и стимул за диалог, взаимно опознаване и сътрудничество [Вълчанов, Хубанчев 2009: 

14]. Документът на Втория ватикански събор „Декларация за отношението на Църквата 

към нехристиянските религии” (Nostra Aetate) представя допирните точки между двете 

най-големи религии в света. В него е отбелязано, че най-дълбоката връзка, която трябва 
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признават битието на един вечно съществуващ, всемогъщ, милостив и безкрайно 
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4Цит. по материали от интернет: Интервю с папа Франциск <http://www.si24.it/2015/01/24/papa-francesco-
il-dialogo-islamo-cristiano-e-la-risposta-alla-non-violenza> последно влизане на 10.04.2015
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всички да забравят миналото и да работят съвместно за взаимно разбирателство, за да 

се запази социалната справедливост, морално благосъстояние, мирът и свободата на 

цялото човечество.6

Но между двете Божествени религии съществуват съществени различия от гледна 

точка на вярата. Ислямът отхвърля триединството на Бога (4: 171). В него не присъства 

доктрината за първородния грях, няма и следа от идеята за изкуплението на чуждите 

грехове. Следователно, няма Спасител. Христос е пророк, роден от Дева Мария, но не е 

въплътен на Бог [Рутвен 2003: 58] От тази гледна точка е пределно ясно, че при 

въпроси, свързани с доктриналното ядро, компромиси не могат да бъдат направени 

[Стаматова 2006: 301 – 302]

Това обаче не означава, че въпреки различията, вярващите от двете общности не 

могат да живеят съвместно. И в исляма, и в християнството, човекът не може да 

избегне обичайното усещане за зависимост от нещо безусловно и мощно, както и 

загадъчността и дълбоката значимост на съществуването, което е в основата на живота. 

Независимо от религиозните си убеждения, вярващите от двете общности са обединени 

от фундаменталните неща в живота. Те подчертават предаността си към Бога и 

първостепенното значение на любовта. В съответствие със своите религиозни учения 

вярват, че Бог призовава човечеството към доброта. Независимо от религиозната си 

принадлежност, хората са твърдо убедени, че човешкият живот е основна ценност и 

най-висше благо. Те ценят свободата, справедливостта и любовта към ближния.

Насърчават прошката и помирението, милосърдието, придружено с щедрост, 

саможертва и са убедени, че това са основанията, които трябва да ръководят 

помислите, мотивите и действията им. (Мат. 22:38-4), (Марк. 12:31), (Ал-Бакара, 2: 77), 

(Имран, 3:92). 

Като индивиди от един и същ човешки род, хората от двете религии имат 

общовалидни духовни ценности, които обуславят възможност за взаимодействие и 

разбирателство между тях. Основа за това е вярата в Бога, в търсенето на 

свръхестествения смисъл, който Той е вложил в сърцата на вярващите от всяка религия. 

Именно тази духовна сфера обединява последователите на християнството и исляма и 

става повод за междурелигиозен диалог. 

6Цит по материали от интернет: Декларация за отношението на Църквата към нехристиянските религии 
от 28 октомври 1965 <http://www.frontpagemag.com/fpm/250994/nostra-aetate-historic-condemnation-anti-
semitism-laurie-cardoza-moore> последно влизане на 10.04.2015.

Ситуацията през новия век, белязана с нова духовност и перспективи, е сериозно 

предизвикателство пред човечеството. Рисковете, които възникват в глобалния свят,

изискват адекватни решения. Това издига актуалния въпрос за одухотворяването на 

мисълта, духа и характера на хората. Динамичният свят, в който живеем, има своите 

икономически и политически измерения, но той изисква и нов морален модел. 

Натрупването на проблеми в нашата съвременност подсказва необходимостта от 

морални императиви, които се превръщат в единствен ориентир и източник на 

сигурност. В този смисъл християнските нравствени принципи, които са не само 

теоцентрични и сотириологични, а и подчертано социални, могат да импулсират 

съвременните интелектуални усилия за духовното възраждане на човечеството. Ако 

Христовото учение бъде разбрано и послужи за коректив на тези, които го възприемат, 

ще стане ясно решаващото мисионерско измерение на Църквата, която трябва да 

изпълни още по-широко посланието: „Идете и научете всички народи...” (Мат. 28:19). 

Това ще потвърди претенцията на християнството, че въз основа на Божието 

Откровение то притежава истинското пълно знание за Бога и човека и ще засили ролята 

му като носител на общочовешката истина за спасението. 
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Александър Теодоров-Балан – вероятно това име не събужда много асоциации в 

съзнанието на „средностатистическия” носител на българския език. Тези, които все пак

излязат извън догадката, че това е виден общественик (тъй като неговото име носят

улици или училища), както и мнозина от съвременните българи с по-широка 

филологическа подготовка или образование може би ще си спомнят, че Ал Теодоров-

Балан е един от авторите на причудливи, странни, дори смешни думи, създадени или да 

заместят „некоректни” турски думи в началния период от изграждането на лексикалната 

система на съвременния български книжовен език, или да назоват нови обекти от 

следосвобожденската ни действителност. Най-простото търсене в интернет показва 

подобни резултати, например „писможалбата” до министъра на просвещението Иван 

Вазов, която изобилства със странни думи – текст, приписван на Балан, но по-вероятно 

сътворен от други, целящ по-скоро да покаже оригиналност, да предизвика внимание, 

граничещо с иронична усмивка. В този дух много точно е обобщението на Е. Георгиева 

за отражението на едно езиковедско наследство в масовото обществено съзнание, 

публикувано в неин текст по повод 140-годишнината от рождението на Ал. Теодоров-

Балан: „незаслужено обществено отношение към много заслужила издънка на фамилия, 

пренесла от Бесарабия след Освобождението здрав български дух и участвала в 

изграждането на Нова България […] незаслужени глуми от типа Балан чудака, 

причудливия езиков новатор, пуриста, чистача на езика от всичко чуждо, проводник на 

най-приемливата народностна стихия в него. Това нито е основната, нито е 
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представителната страна на Балан. Във връзка с това се замислих и, угнетена, си 

зададох въпроса: толкова ли сме късогледи, небрежни и повърхностни, че взимаме от 

културното си минало само това, което може да се осмее, иронизира и служи за 

развеселяване” [Георгиева 1999].

И днес представата за акад. Александър Теодоров-Балан като че ли остава все така 

едностранчива, личността и делата му – познати само донякъде. Многостранността на 

неговите занимания също донякъде затруднява формулирането на еднозначна оценка. 

Противоречивата му личност е намирала изява не само в полето на филологията. В 

биографията му неведнъж се повтарят думите „организатор”, „инициатор”, „пръв, 

първи”: Ал. Теодоров-Балан е сред основателите на Софийския университет и негов 

първи ректор (избран на този пост на 29.01.1889 г.); той е основател на 

Университетската библиотека, сред основателите на Библиографския институт, сред 

инициаторите за създаването на Народната библиотека, сред създателите на 

организираното туристическо движение в България и дългогодишен редактор на сп. 

„Български турист”.

Изследванията на Ал. Теодоров-Балан в полето на филологията са събрани във 

впечатляващо по обем научно творчество – според някои източници 866, според други 

870 или дори над 900 книги, студии, статии и бележки. Каква е точната цифра, в случая 

е без особено значение. Важното е, че със своя деятелност, поставяйки основите на 

филологическото училищно и университетско обучение и образование, Балан се стреми 

да издига интелектуалното равнище на обществото. Впечатляваща е широтата на 

знанията му - от актуалното състояние на европейското философско наследство през 

историята на славянските литератури до научното описание на граматичната система. В 

своя почти 100-годишен живот Ал. Теодоров-Балан взема участие във всички 

правописни комисии и се превръща в тяхна „жива история“. Значим е приносът му за 

развитието на българската лексикология и лексикография, особено за съставяне на 

тълковен речник на българския език. Тясно свързана с работата по стандартизирането и 

кодифицирането на правописните и на граматичните норми е и дейността му за 

издигане на равнището на езиковата култура и на езиковото обучение в българските 

училища. Специално трябва да се споменат приносите на Ал. Теодоров-Балан в 

областта на българската диалектология: проучване на западните български диалекти –

самостоятелно и в съпоставка с източните диалекти, на рефлексите на назалните гласни 

в диалектите, както и изследването на архаични говори - солунския говор в с. Висока и 

някои родопски диалекти.

В изследванията, посветени на граматиката на съвременния български език, Ал. 

Теодоров-Балан е ярък и провокативен, и то не само заради „особития” си, 

трудноразбираем при първи прочит език и странната, създадена от самия него 

терминология. Отличителна черта на неговото творчество са новаторските идеи – някои 

от тях изпреварили времето и затова останали недоразбрани или неприети от 

съвременниците му. Красноречив пример за това откриваме в проучванията на Ал. 

Теодоров-Балан върху българското склонение и същността на категорията падеж.

В „Нова българска граматика“ падежът се определя като „относбата, в която се 

пада или се поставя едно име заради службата си в реч“ [Теодоров-Балан 1940: 43]. Без 

специално да дискутира този въпрос, авторът набелязва една по-различна трактовка, 

която излиза извън чисто морфологичното разбиране на тази категория: падежът е 

изразител на отношения, които се пораждат при свързването на имената с други думи. 

През 1954 г. (когато Ал. Теодоров-Балан е на 95 години!) излиза една от най-

дискусионните му статии - „Българско склонение”. Три години по-късно, през 1957 г., 

авторът доразвива своите възгледи за строежа на граматичната система на съвременния 

български език в статията „Склонение и спрежение в българската граматика”. 

Ал. Теодоров-Балан разграничава „падежни облици”, тоест окончания, и 

„падежни относби”, тоест отношения. „Старо класическо схващане за падеж е падежна 

крайка на облик; новоезично схващане за падеж (за израз на падеж) е падежна везба на 

облик [Теодоров-Балан 1957: 34]. Окончанията са формален израз на определени 

логически отношения и именно поради това основата за определяне на падежните 

отношения е извън граматиката: „Падежът се започва в мисленето и се завършва в 

словесния израз“ [Теодоров-Балан 1957: 30]. Като показатели на отношения падежите 

се реализират не чрез единичната, отделната форма, а при свързването на имената, 

което става на равнището на словосъчетанието и на изречението. И още един аргумент 

за това падежите да се разглеждат в изречението, а не като част от формоизменителната 

парадигма: формалната структура на изреченията намира отражение логическата 

структура на съжденията: „Не може да се разправя граматично за падеж на име вън от 

изречение, без мислена вътрешна относба“ [Теодоров-Балан 1957: 31]. Падежът се 

определя като логическа, а не като изцяло морфологична категория; той представя 

отношения от семантичното равнище, които намират определен езиков израз: 

„Граматичната категория падеж е логично понятие. Падеж се осъществява в изречение“ 

[Теодоров-Балан 1957: 34]. Така парадоксалното на пръв поглед твърдение на Ал. 

Теодоров-Балан, че съвременният български език има склонение, съответно и категория 
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областта на българската диалектология: проучване на западните български диалекти –

самостоятелно и в съпоставка с източните диалекти, на рефлексите на назалните гласни 

в диалектите, както и изследването на архаични говори - солунския говор в с. Висока и 

някои родопски диалекти.

В изследванията, посветени на граматиката на съвременния български език, Ал. 

Теодоров-Балан е ярък и провокативен, и то не само заради „особития” си, 

трудноразбираем при първи прочит език и странната, създадена от самия него 

терминология. Отличителна черта на неговото творчество са новаторските идеи – някои 

от тях изпреварили времето и затова останали недоразбрани или неприети от 

съвременниците му. Красноречив пример за това откриваме в проучванията на Ал. 

Теодоров-Балан върху българското склонение и същността на категорията падеж.

В „Нова българска граматика“ падежът се определя като „относбата, в която се 

пада или се поставя едно име заради службата си в реч“ [Теодоров-Балан 1940: 43]. Без 

специално да дискутира този въпрос, авторът набелязва една по-различна трактовка, 

която излиза извън чисто морфологичното разбиране на тази категория: падежът е 

изразител на отношения, които се пораждат при свързването на имената с други думи. 

През 1954 г. (когато Ал. Теодоров-Балан е на 95 години!) излиза една от най-

дискусионните му статии - „Българско склонение”. Три години по-късно, през 1957 г., 

авторът доразвива своите възгледи за строежа на граматичната система на съвременния 

български език в статията „Склонение и спрежение в българската граматика”. 

Ал. Теодоров-Балан разграничава „падежни облици”, тоест окончания, и 

„падежни относби”, тоест отношения. „Старо класическо схващане за падеж е падежна 

крайка на облик; новоезично схващане за падеж (за израз на падеж) е падежна везба на 

облик [Теодоров-Балан 1957: 34]. Окончанията са формален израз на определени 

логически отношения и именно поради това основата за определяне на падежните 

отношения е извън граматиката: „Падежът се започва в мисленето и се завършва в 

словесния израз“ [Теодоров-Балан 1957: 30]. Като показатели на отношения падежите 

се реализират не чрез единичната, отделната форма, а при свързването на имената, 

което става на равнището на словосъчетанието и на изречението. И още един аргумент 

за това падежите да се разглеждат в изречението, а не като част от формоизменителната 

парадигма: формалната структура на изреченията намира отражение логическата 

структура на съжденията: „Не може да се разправя граматично за падеж на име вън от 

изречение, без мислена вътрешна относба“ [Теодоров-Балан 1957: 31]. Падежът се 

определя като логическа, а не като изцяло морфологична категория; той представя 

отношения от семантичното равнище, които намират определен езиков израз: 

„Граматичната категория падеж е логично понятие. Падеж се осъществява в изречение“ 

[Теодоров-Балан 1957: 34]. Така парадоксалното на пръв поглед твърдение на Ал. 

Теодоров-Балан, че съвременният български език има склонение, съответно и категория 
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падеж, намира своето обяснение. След като падежът е свързан с мисленето, с 

изразяването на логико-семантични отношения, той е универсална категория, присъща 

на всички езици. Начините за изразяване на тези отношения в езиците обаче са 

различни: „Всякой език упражнява свои способи за израз на падежни относби 

(смислови връзки, синтаксови отношения)“ [Теодоров-Балан 1957: 34]. За българския 

език очевидно падежните окончания (облици, крайки) не са основен начин за 

изразяване на логико-семантичните отношения: „Щом е езикът аналитичен, и 

склонението му е аналитично“ [Теодоров-Балан 1957: 29].

В разбирането на Ал. Теодоров-Балан отделните падежи са свързани с 

отношенията между събитията, явленията, процесите, обектите около нас и 

означаването на тези отношения чрез езика: „Съществуват ли в нашето мислене такива 

относби, езикът дири и намира, създава словесни способи, за да ги изрази (… )

„Падежи”, сир. падежни облици, може да изчезнат, ала падежни относби – не; те са 

постулат на мисълта, инак мисленето би се забъркало и изказването не би се 

разбирало.”[Теодоров-Балан 1954: 47]. Категорията падеж се основава на отношения 

между вършене (глагол) и същина (име) – както е при винителния и дателния падеж, 

или между същина и същина – при родителния падеж. При чисто граматическия подход 

(при традиционното разбиране за падежите) дателният падеж например е падежът на 

непрякото допълнение и се изразява или чрез конструкция (на+съществително име или 

именна фраза), или чрез специални форми на личните местоимения. Ал. Теодоров-

Балан посочва, че „дателната относба произлиза от представата за вършене, насочено 

към същина” [Теодоров-Балан 1954: 56]; иначе казано, това е падежът на същината 

(лицето или предмета), към която е насочено действието. Това може да бъде например 

адресат: Говоря на студента;  участник в действието (заедно с подлога): Говорих със 

студента; може да е лице, в чията полза или заради когото се извършва действието: 

Обясних на студентите; Купих играчка на детето. Лицето, означавано традиционно с 

форма за дателен падеж, може да е и този, който изпитва или усеща нещо: На студента 

му е скучно; На детето му е студено. Нетрадиционно е и разбирането на Балан за 

именителния падеж – той е определен като „абсолютен“, тъй като „не стои в синтаксова 

везба“ [Теодоров-Балан 1954: 59]. Употребата на съответния падеж, тоест изразяването 

на съответното семантично или логическо отношение, зависи от глагола – той задава 

падежната рамка на имената, които го поясняват.

През 1968 г. американският учен Чарлз Филмор публикува своята работа „The 

Case of Case” („Въпросът за падежа”), в която падежът се разглежда като семантична 

категория. Чрез семантичните („дълбоките“) падежи се представят различните

участници в дадена ситуация, например активен вършител на действието (агенс, агент),

получател на действието (пациенс, пациент), съучастник/партньор в действието

(коагенс, контраагенс), неодушевена сила, която се включва в действието (инструмент), 

тема, адресат, засегнат или повлиян от действието и т.н. Семантичните („дълбоките“) 

падежи са универсални и не зависят от това дали езикът притежава морфологична 

категория падеж и падежни окончания на повърхнинната структура, или не. 

Идеите на Балан за падежите като продукт на мисълта, като изразители на логико-

семантични отношения (останали неразбрани за съвременниците му) са в съзвучие с 

идеите на Филмор за семантичните падежи. „Безспорно е, че семантичното описание на 

Ал. Т.-Балан гравитира към идеята за семантичните отношения между глагола и 

неговите пояснения, които са в основата на съвременните теоретични модели за 

семантично представяне на изречението“ [Петрова 2015: 111]. Паралелите обаче 

свършват до тук. Идеите на Ал. Теодоров-Балан са отхвърлени; теорията на Филмор за 

падежа става част от теоретичната основа на модерния формален синтаксис. Идеята за 

семантични падежи се вписва в разбирането за дълбоката (дълбинната) структура на 

изречението – един от основополагащите концепти в генеративно-трансформационната 

теория на Чомски. И до днес представянето на дълбоките падежи, наричани още 

тематични роли, е задължителна част от описанието на синтактичните структури. 

Разработената теория за тематичните или семантичните роли (известна като Theta 

Theory), от своя страна, разглежда механизмите за приписване на падеж, които действат 

на равнището на дълбоката структура (D-structure) и регулират пораждането на 

правилни синтактични структури.

Прегледът на развитието на идеите за семантичните падежи показва, че 

схващанията на Ал. Теодоров-Балан „съответстват на идеите, които са заложени в 

основата на падежната граматика по-късно, че във всички езици съществуват т. нар. 

семантични роли/падежи, които представляват свързващото звено между синтаксиса и 

семантиката на изречението и позволяват типологичното сравняване на езиците“ 

[Джонова 2009: 34]. Интересът към остро критикуваните навремето идеи на Ал. 

Теодоров-Балан за логико-семантичните падежи в последните години води до 

преоценка на мястото и ролята на техния създател в историята на българското 

езикознание. Както отбелязва М. Алмалех, „Историята е поучителна и би трябвало да 

възпитава мотивирано самочувствие, творческо дръзновение, вяра в силите дори когато 

много са против тебе, не на последно място — гордост от забележителната българска 
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падеж, намира своето обяснение. След като падежът е свързан с мисленето, с 

изразяването на логико-семантични отношения, той е универсална категория, присъща 

на всички езици. Начините за изразяване на тези отношения в езиците обаче са 

различни: „Всякой език упражнява свои способи за израз на падежни относби 

(смислови връзки, синтаксови отношения)“ [Теодоров-Балан 1957: 34]. За българския 

език очевидно падежните окончания (облици, крайки) не са основен начин за 

изразяване на логико-семантичните отношения: „Щом е езикът аналитичен, и 

склонението му е аналитично“ [Теодоров-Балан 1957: 29].

В разбирането на Ал. Теодоров-Балан отделните падежи са свързани с 

отношенията между събитията, явленията, процесите, обектите около нас и 

означаването на тези отношения чрез езика: „Съществуват ли в нашето мислене такива 

относби, езикът дири и намира, създава словесни способи, за да ги изрази (… )

„Падежи”, сир. падежни облици, може да изчезнат, ала падежни относби – не; те са 

постулат на мисълта, инак мисленето би се забъркало и изказването не би се 

разбирало.”[Теодоров-Балан 1954: 47]. Категорията падеж се основава на отношения 

между вършене (глагол) и същина (име) – както е при винителния и дателния падеж, 

или между същина и същина – при родителния падеж. При чисто граматическия подход 

(при традиционното разбиране за падежите) дателният падеж например е падежът на 

непрякото допълнение и се изразява или чрез конструкция (на+съществително име или 

именна фраза), или чрез специални форми на личните местоимения. Ал. Теодоров-

Балан посочва, че „дателната относба произлиза от представата за вършене, насочено 

към същина” [Теодоров-Балан 1954: 56]; иначе казано, това е падежът на същината 

(лицето или предмета), към която е насочено действието. Това може да бъде например 

адресат: Говоря на студента;  участник в действието (заедно с подлога): Говорих със 

студента; може да е лице, в чията полза или заради когото се извършва действието: 

Обясних на студентите; Купих играчка на детето. Лицето, означавано традиционно с 

форма за дателен падеж, може да е и този, който изпитва или усеща нещо: На студента 

му е скучно; На детето му е студено. Нетрадиционно е и разбирането на Балан за 

именителния падеж – той е определен като „абсолютен“, тъй като „не стои в синтаксова 

везба“ [Теодоров-Балан 1954: 59]. Употребата на съответния падеж, тоест изразяването 

на съответното семантично или логическо отношение, зависи от глагола – той задава 

падежната рамка на имената, които го поясняват.

През 1968 г. американският учен Чарлз Филмор публикува своята работа „The 

Case of Case” („Въпросът за падежа”), в която падежът се разглежда като семантична 

категория. Чрез семантичните („дълбоките“) падежи се представят различните

участници в дадена ситуация, например активен вършител на действието (агенс, агент),

получател на действието (пациенс, пациент), съучастник/партньор в действието

(коагенс, контраагенс), неодушевена сила, която се включва в действието (инструмент), 

тема, адресат, засегнат или повлиян от действието и т.н. Семантичните („дълбоките“) 

падежи са универсални и не зависят от това дали езикът притежава морфологична 

категория падеж и падежни окончания на повърхнинната структура, или не. 

Идеите на Балан за падежите като продукт на мисълта, като изразители на логико-

семантични отношения (останали неразбрани за съвременниците му) са в съзвучие с 

идеите на Филмор за семантичните падежи. „Безспорно е, че семантичното описание на 

Ал. Т.-Балан гравитира към идеята за семантичните отношения между глагола и 

неговите пояснения, които са в основата на съвременните теоретични модели за 

семантично представяне на изречението“ [Петрова 2015: 111]. Паралелите обаче 

свършват до тук. Идеите на Ал. Теодоров-Балан са отхвърлени; теорията на Филмор за 

падежа става част от теоретичната основа на модерния формален синтаксис. Идеята за 

семантични падежи се вписва в разбирането за дълбоката (дълбинната) структура на 

изречението – един от основополагащите концепти в генеративно-трансформационната 

теория на Чомски. И до днес представянето на дълбоките падежи, наричани още 

тематични роли, е задължителна част от описанието на синтактичните структури. 

Разработената теория за тематичните или семантичните роли (известна като Theta 

Theory), от своя страна, разглежда механизмите за приписване на падеж, които действат 

на равнището на дълбоката структура (D-structure) и регулират пораждането на 

правилни синтактични структури.

Прегледът на развитието на идеите за семантичните падежи показва, че 

схващанията на Ал. Теодоров-Балан „съответстват на идеите, които са заложени в 

основата на падежната граматика по-късно, че във всички езици съществуват т. нар. 

семантични роли/падежи, които представляват свързващото звено между синтаксиса и 

семантиката на изречението и позволяват типологичното сравняване на езиците“ 

[Джонова 2009: 34]. Интересът към остро критикуваните навремето идеи на Ал. 

Теодоров-Балан за логико-семантичните падежи в последните години води до 

преоценка на мястото и ролята на техния създател в историята на българското 

езикознание. Както отбелязва М. Алмалех, „Историята е поучителна и би трябвало да 

възпитава мотивирано самочувствие, творческо дръзновение, вяра в силите дори когато 

много са против тебе, не на последно място — гордост от забележителната българска 
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езиковедска традиция, изпреварила във времето една теория, известна по цял свят, уви, 

като американска“ [Алмалех 2000: 97].

Една доста по-малко позната страна от делото на Ал. Теодоров-Балан е свързана с 

неговите занимания в областта на езиковата култура. И в това поле на оперативната 

филология той е сред пионерите, като представя и „кратка история на въпроса“ за 

писаното за „култура“ в съчетание с „език“: „Пръв заговори за „Език и култура“ Пенчо 

Славейков като поет (Мисъл, ХVII, 1907, с. 22-36, Събрани съчинения, ред. Б. Пенев, т. 

VI, кн. 2, 1923, 126-143); дълги години след него излезе проф. С. Младенов като 

лингвист с книжица „Език и култура“ (Натурфилософско четиво, ред. Ас. Златаров, 

№35, София, 1928, 160, 86 с.); не утрая в мълчание и А. Теодоров-Балан като филолог 

със статийка „Език и култура“ (в. Слово, бр. 5298 от 7.III.1940)“ [Теодоров-Балан 2008: 

684]. В разбиранията на Ал. Теодоров-Балан обаче езиковата култура не се свежда до 

правописа, а правилното говорене не е само и единствено спазване на правоговорните 

норми. Високата култура на езика е комплексно понятие; тя включва граматичната 

страна на речта, “нагласуване на членове на изречение” според службата им, според 

настроението, което движи речта, положението (позицията) на говорещия към предмета 

на речта, чистотата на езика, ритъма и “всичко друго, що прави речта изкуство, 

художество” [Теодоров-Балан 2008: 139]. Казано с един по-съвременен понятиен апарат, 

езиковата култура отразява равнището на граматична, дискурсна и прагматична 

компетентност, като наред с тях се проявява и творчески подход към езиковите 

употреби. А заради мястото и ролята, които има езикът в човешкия живот, езиковата 

култура означава и едно по-различно, осъзнато отношение към езика - култ към езика:

„В езика си и с езика човекът обработва, култивира себе си и в тая дейност той е 

едновременно субект и обект, творец и творение, земеделец и земя (...) Култът към 

собствения език е култ към сами себе като човек, член на общество, като личност“

[Теодоров-Балан 2008: 683 – 684].

Издигането на филологическото знание и съзнание на обществото и на отделния 

индивид за ролята на езика е сред постоянните цели, към които се стреми Ал. Теодоров-

Балан. Участието в колективите на различни речници, издаването на езиковедски 

списания, научното и научнопопулярното описание на българския език на всички 

негови равнище и във всички негови форми, работата по учебните програми и 

учебниците за българското училище са стъпките към реализиране на тази цел.. В 

трудовете му, наред със задълбочената филологическа теоретична подготовка, наред с 

отличното познаване на емпиричните данни и убедителните анализи ясно личи и 

емоционалната обвързаност на автора с обекта, който изследва. Ал. Теодоров-Балан 

убедено отстоява идеята, че езикът е „органът на общата българска култура, а то ще 

рече – на българската народна индивидуалност” [Теодоров-Балан 2008: 751]. И още по-

точно: „Родният език, родната реч е онова таинствено оръдие, което ни прави разумни 

човеци; което ни прави членове от едно племе, от един народ с общи дух и стремежи“ 

[Теодоров-Балан 2008: 741]. Подчертавайки ролята на езика за духовното и културното 

развитие на обществото и нацията, Балан вижда своето място в този процес така: 

„Имам ревност да принеса и аз нещо към подобро проумяване на българския език, към 

устройството му като български орган на мислене и на изкуство, към обработката на 

усет за качества на българска реч...“ [Теодоров-Балан 2008: 755]. Неговата житейска 

задача е свързана с една „ядна, ала благодатна цел, да сочи и вдъхновява, за да запази 

едно от забвение и пропаст, друго да потикне към живот и умножение, а трето да 

въздържа, оправя или отклонява“ [Теодоров-Балан 2008: 753].

Работата по устройството на езика (участието в правописни комисии, вкл. и тази 

от 1945 г., която прави последните радикални промени в българския правопис, работата 

по „Български тълковен речник“ по поръчка на БАН, подпомагането на училищното 

образование по български език, езиковите бележки по актуални въпроси за Балан са

висока цел и „свещен дълг”, който той следва през целия си живот., ръководен от 

„любовта за родна реч“: „Любовта всъде твори драгост и благо. Дето и да съгледате 

цвете и плод, там трябва да положите, че е боравила любов (...) Без любов не може да се 

сътвори ни драгост, ни благо.“ [Теодоров-Балан 2008: 741].

Заради единството на език и народ, което Балан постоянно заявява, дългът към 

езика е и дълг към народ „Духът на езика” се ражда от „гения, духа на народа”, който е 

творец на езика. Езикът ни отличава от другите народи; езикът ни отличава и от тези 

около нас, прави ни уникални. Но наред с това езикът ни обединява – когато говорим на 

един език, когато общуваме и влагаме едно и също съдържание в думите, които 

използваме, ставаме част от една общност, от едно цяло. „Тласък за словесно общуване

иде найнапреж от потребите и способите за поминък; иде от сами живота в неговата 

пълнота или целост, веществена и духовна. Под тласъка борави едно или друго 

настроените (емоция). Човек не само работи, но и вярва, и мечтае. В езика се оглежда 

онова, щото е било преживяно от човека в природата и в обществото” [Теодоров-Балан 

2008: 117]. Завяваме себе си и се изявяваме чрез езика, а това е възможно, защото: „и 

самият език е живот – живот на човешката душа в словесно проявление: щото усети, 

узнае и присъди тая душа, тя го влага в езика. Душата не е цялата в езика; ала в езика 
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езиковедска традиция, изпреварила във времето една теория, известна по цял свят, уви, 

като американска“ [Алмалех 2000: 97].

Една доста по-малко позната страна от делото на Ал. Теодоров-Балан е свързана с 

неговите занимания в областта на езиковата култура. И в това поле на оперативната 

филология той е сред пионерите, като представя и „кратка история на въпроса“ за 

писаното за „култура“ в съчетание с „език“: „Пръв заговори за „Език и култура“ Пенчо 

Славейков като поет (Мисъл, ХVII, 1907, с. 22-36, Събрани съчинения, ред. Б. Пенев, т. 

VI, кн. 2, 1923, 126-143); дълги години след него излезе проф. С. Младенов като 

лингвист с книжица „Език и култура“ (Натурфилософско четиво, ред. Ас. Златаров, 

№35, София, 1928, 160, 86 с.); не утрая в мълчание и А. Теодоров-Балан като филолог 

със статийка „Език и култура“ (в. Слово, бр. 5298 от 7.III.1940)“ [Теодоров-Балан 2008: 

684]. В разбиранията на Ал. Теодоров-Балан обаче езиковата култура не се свежда до 

правописа, а правилното говорене не е само и единствено спазване на правоговорните 

норми. Високата култура на езика е комплексно понятие; тя включва граматичната 

страна на речта, “нагласуване на членове на изречение” според службата им, според 

настроението, което движи речта, положението (позицията) на говорещия към предмета 

на речта, чистотата на езика, ритъма и “всичко друго, що прави речта изкуство, 

художество” [Теодоров-Балан 2008: 139]. Казано с един по-съвременен понятиен апарат, 

езиковата култура отразява равнището на граматична, дискурсна и прагматична 

компетентност, като наред с тях се проявява и творчески подход към езиковите 

употреби. А заради мястото и ролята, които има езикът в човешкия живот, езиковата 

култура означава и едно по-различно, осъзнато отношение към езика - култ към езика:

„В езика си и с езика човекът обработва, култивира себе си и в тая дейност той е 

едновременно субект и обект, творец и творение, земеделец и земя (...) Култът към 

собствения език е култ към сами себе като човек, член на общество, като личност“

[Теодоров-Балан 2008: 683 – 684].

Издигането на филологическото знание и съзнание на обществото и на отделния 

индивид за ролята на езика е сред постоянните цели, към които се стреми Ал. Теодоров-

Балан. Участието в колективите на различни речници, издаването на езиковедски 

списания, научното и научнопопулярното описание на българския език на всички 

негови равнище и във всички негови форми, работата по учебните програми и 

учебниците за българското училище са стъпките към реализиране на тази цел.. В 

трудовете му, наред със задълбочената филологическа теоретична подготовка, наред с 

отличното познаване на емпиричните данни и убедителните анализи ясно личи и 

емоционалната обвързаност на автора с обекта, който изследва. Ал. Теодоров-Балан 

убедено отстоява идеята, че езикът е „органът на общата българска култура, а то ще 

рече – на българската народна индивидуалност” [Теодоров-Балан 2008: 751]. И още по-

точно: „Родният език, родната реч е онова таинствено оръдие, което ни прави разумни 

човеци; което ни прави членове от едно племе, от един народ с общи дух и стремежи“ 

[Теодоров-Балан 2008: 741]. Подчертавайки ролята на езика за духовното и културното 

развитие на обществото и нацията, Балан вижда своето място в този процес така: 

„Имам ревност да принеса и аз нещо към подобро проумяване на българския език, към 

устройството му като български орган на мислене и на изкуство, към обработката на 

усет за качества на българска реч...“ [Теодоров-Балан 2008: 755]. Неговата житейска 

задача е свързана с една „ядна, ала благодатна цел, да сочи и вдъхновява, за да запази 

едно от забвение и пропаст, друго да потикне към живот и умножение, а трето да 

въздържа, оправя или отклонява“ [Теодоров-Балан 2008: 753].

Работата по устройството на езика (участието в правописни комисии, вкл. и тази 

от 1945 г., която прави последните радикални промени в българския правопис, работата 

по „Български тълковен речник“ по поръчка на БАН, подпомагането на училищното 

образование по български език, езиковите бележки по актуални въпроси за Балан са

висока цел и „свещен дълг”, който той следва през целия си живот., ръководен от 

„любовта за родна реч“: „Любовта всъде твори драгост и благо. Дето и да съгледате 

цвете и плод, там трябва да положите, че е боравила любов (...) Без любов не може да се 

сътвори ни драгост, ни благо.“ [Теодоров-Балан 2008: 741].

Заради единството на език и народ, което Балан постоянно заявява, дългът към 

езика е и дълг към народ „Духът на езика” се ражда от „гения, духа на народа”, който е 

творец на езика. Езикът ни отличава от другите народи; езикът ни отличава и от тези 

около нас, прави ни уникални. Но наред с това езикът ни обединява – когато говорим на 

един език, когато общуваме и влагаме едно и също съдържание в думите, които 

използваме, ставаме част от една общност, от едно цяло. „Тласък за словесно общуване

иде найнапреж от потребите и способите за поминък; иде от сами живота в неговата 

пълнота или целост, веществена и духовна. Под тласъка борави едно или друго 

настроените (емоция). Човек не само работи, но и вярва, и мечтае. В езика се оглежда 

онова, щото е било преживяно от човека в природата и в обществото” [Теодоров-Балан 

2008: 117]. Завяваме себе си и се изявяваме чрез езика, а това е възможно, защото: „и 

самият език е живот – живот на човешката душа в словесно проявление: щото усети, 

узнае и присъди тая душа, тя го влага в езика. Душата не е цялата в езика; ала в езика 
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всичко е душа. И нигде, в никое човешко творение душата не се изобразява тъй 

многостранно, и не остая подире си белези от състояния непрекъсвани, во времето 

трайни и преемствени, както в езика. Той (езикът) живее с нея (душата)“ [Теодоров-

Балан 2008: 765].

Усъвършенстването преминава през четене и писане, обмисляне и споделяне, 

разговори и дискусии. Духът се материализира в слово; личността гради себе си, като 

чрез думите се опитва да представи качествата си, развитието си, усъвършенстването 

си, защото „В тая си същина (на постоянна и непрекъсната творба при упражнение в 

реч) езикът се изравнява с живота, който е също така постоянно упражнение и творба, 

смяна и  устройство в смисъл телесен и душевен (...) И там е тъкмо, в това упражнение 

на живота и на езика творбата, която не престая да мени, да изместя, да заместя и да 

дотъкмява, да строи и подобрява. Мени се и твори се в езика, както и в живота, 

съзнателно и несъзнателно, винаги и постоянно; а целта е: все напред!“ [Теодоров-

Балан 2008: 766]. Във времето на масови констатации за обедняване, оварваряване и 

замърсяване на българския език, при очевидната ниска престижност на родния език и 

на грамотността, тези малко познати думи на Ал. Теодоров-Балан вероятно звучат като 

отглас на една късна славянскоромантична традиция, изчерпана още през XIX век. Но 

на филолога, който все още не е изгубил мотивацията си да мисли за езика и като 

ценност, непознатият Ал. Теодоров-Балан говори като съвременник и съмишленик –

защото речта е „дар, който имаш на разположение, за да въздигнеш себе си между 

другите и да вървиш така към своето най-завидно човешко признание“ [Теодоров-Балан 

2008: 742].
Цитирана литература

: Алмалех, М. Семантична роля и защо подлогът не е винаги деятел. // В: Увод в 

езикознанието. Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. София: КК Труд, 2000, с. 96 -

102.

: Георгиева, Е. Академик Александър Теодоров-Балан в обществената и културно-

историческата ни памет. Електронно списание LiterNet, 25.09.2000, № 9 (10). 30.06.2015.

<http://liternet.bg/publish2/egeorgieva/balan.htm>

: Джонова, М. За изразяването на някои семантични отношения в българското 

изречение. // Българска реч, 2009, № 3, с. 34 – 42.

: Петрова, Г. Понятието „падеж” в схващанията на Ал. Теодоров-Балан и генеративната 

граматика. // В: Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и 

перспективи. Szeged, JATEPress, 2015, с. 107 – 112.

- Нова българска граматика. София: Книгоиздателство „Чипев“, 1940.

- : Теодоров-Балан, Ал. Българско склонение. // В: Български език, 1954, № 1, с. 

40 - 61.

- : Теодоров-Балан, Ал. Склонение и спрежение в българската граматика. // В: 

Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. София: Издателство на БАН, 1957, с. 29 – 36. 

- : Теодоров-Балан, Ал. Любовь за родна речь.  София: УИ „Св. Климент 

Охридски”, 2008. 

1968: Fillmore, Ch. The Case for Case. // E. Bach & R. T. Harms (eds.). Universals in Linguistic 

Theory. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1968, 1 - 88.



127Непознатият Александър Теодоров-Балан

всичко е душа. И нигде, в никое човешко творение душата не се изобразява тъй 

многостранно, и не остая подире си белези от състояния непрекъсвани, во времето 

трайни и преемствени, както в езика. Той (езикът) живее с нея (душата)“ [Теодоров-

Балан 2008: 765].

Усъвършенстването преминава през четене и писане, обмисляне и споделяне, 

разговори и дискусии. Духът се материализира в слово; личността гради себе си, като 

чрез думите се опитва да представи качествата си, развитието си, усъвършенстването 

си, защото „В тая си същина (на постоянна и непрекъсната творба при упражнение в 

реч) езикът се изравнява с живота, който е също така постоянно упражнение и творба, 

смяна и  устройство в смисъл телесен и душевен (...) И там е тъкмо, в това упражнение 

на живота и на езика творбата, която не престая да мени, да изместя, да заместя и да 

дотъкмява, да строи и подобрява. Мени се и твори се в езика, както и в живота, 

съзнателно и несъзнателно, винаги и постоянно; а целта е: все напред!“ [Теодоров-

Балан 2008: 766]. Във времето на масови констатации за обедняване, оварваряване и 

замърсяване на българския език, при очевидната ниска престижност на родния език и 

на грамотността, тези малко познати думи на Ал. Теодоров-Балан вероятно звучат като 
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Introduction

The field of teacher education is traditionally subdivided into teacher training, concerned with 

future or novice teachers acquiring basic teaching skills and techniques as part of a pre-

service education programme, and teacher development, which is on-going and part of in-

service education programmes [see Richards and Schmidt 2002:542]. Quite frequently the 

notions of in-service training and development are confused or used interchangeably, with the 

latter term used as a new name for old forms of teacher training [see Davies 1999]. Whatever 

the distinction, the general assumption, formulated by Lewis [1993: viii] is that "teachers, 

who attend in-service training are, almost without exception, better informed, and 

consequently more 'progressive' than the great majority of teachers who, regrettably, remain 

fixed in the practices to which they were introduced during their initial teacher training". 

The purpose of in-service teacher training as such is to develop teachers' professional 

knowledge and skills beyond the  initial training they receive as part of their graduate or post-

graduate studies. It builds on essential skills and knowledge acquired in pre-service study, 

such as lesson planning, classroom management, teaching the language systems and skills, 

etc., and focuses more on teacher's self-evaluation, teachers' beliefs and approaches to 

teaching, action research, etc. The difference between pre- and in-service training becomes 

more clear in Freeman's [1989] model of teacher training which is comprised of four key 

constituents: knowledge, skills, attitude and awareness. Knowledge is concerned with what is 

being taught (the subject matter); to whom it is beingtaught (the students with their 

backgrounds, learning styles, language levels);and where it is being taught (the sociocultural, 

institutional, and situational contexts). Skills are what the teacher has to be able to do: 

presentmaterial, give clear instructions, correct errors in various ways, manage 

classroominteraction and discipline, and so on.

Whereas knowledge and skills are moreconcrete and objective and traditionally form the core 

of pre-service training, the other two components - attitude and awareness are more individual 

and difficult to transfer in training. Freemandefines attitude as "the stance one adopts toward 

oneself, the activity of teaching, and thelearners. Attitude is an interplay ofexternally oriented 

behavior, actions, and perceptions, on the one hand, and internalintrapersonal dynamics, 

feelings, and reactions, on the other".Awareness, which is the most important constituent, is 

described as "the capacity torecognize and monitor the attention one is giving or has given to 

something. Thus, oneacts on or responds to the aspects of a situation of which one is 

aware."Attitudes and awareness are most likely to be addressed and acquired in the process of

teacher development through activities which take longer and give less visible immediate 

results. 

In Bulgaria pre-service teacher training is done when university students studysimultaneously 

both one or more academic subjects, as well as the ways of teaching that subject, which leads

to a combined Bachelor's or Master's degree and teaching credentials to qualify as a teacher of 

that subject.

A large number of English teachers, the majority of whom work in smaller towns and villages 

have done re-training courses to teach English to specific age and proficiency levels. The 

courses which are run by in-service training institutes affiliated with universities are part-time, 

and thus also qualify as in-service training. For these teachers the training provides an 

intensive English language course as well as essentials of linguistics and language teaching 

methodology.

In-service teacher training in the country is provided by the three in-service teacher training 

institutes, located in Sofia, Stara Zagora and Varna, which are now departments affiliated 

with Sofia, Plovdiv and Shumen university respectively. Back in 2001 The World Bank 

collection of case studies on decentralizing education in transition societies [Fiszbein 

2001:37] described the three national teacher training institutes as "monopolies with their 

activities and curricula determined neither by teachers' real needs nor by central educational 

policy. These institutions are centrally funded and receive the greater part of local funds 

allocated for teacher training. Consequently, regional-, local and school-level teacher training 
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services are not being developed". Recommendations about restructuring the in-service 

teacher training system involve "the development of independent national in-service 

accreditation agency for teacher training programs and services, and a cascade model of 

training in which a network of methodology teachers bring training activities to regions, 

municipalities and schools to disseminate new teaching methods and practices to improve 

teaching" [ibid. p.40]. Up to now the situation has not changed considerably.

More recently, an international state of the art review of teacher professional development 

[Caena 2011] claims that "in-service training is considered as a professional duty in about a 

half of all European states, but it is in practice optional in many of them. Incentives to 

encourage participation in continuous professional development (CPD) appear few, and 

penalties for no participation are rare. In accordance with the degree of centralization/ 

decentralization in national education systems, the responsibility for planning and organizing 

CPD falls to schools or local authorities in a certain number of countries (among others, the 

Netherlands, the UK and Ireland, as well as most Nordic and Eastern European countries)".

The review comments on past failures of CPD programmes informed by a deficit-mastery 

model, which favours ‘one-shot’professionaldevelopmentapproaches. What is recommended 

instead is adopting a ‘change as professional learning’ perspective, inspired by adult learning 

and situated cognition theories, according to the paradigm of the teacher as reflective 

practitioner, taking responsibility for learning to improve the quality of professional 

performance. This is a shift froma technical-rational-top-down approach to CPD, towards a 

more cultural-individual interactive approach to the professional development of teachers [see 

Anderson et al., 2000; Putnam & Borko, 2000; Sleegers, Bolhuis & Gejsel, 2005; ten Dam & 

Blom, 2006, cited in Caena 2011].

CPD is, as defined by Hayes [2014: 5] in a recent British Council collection of papers on the 

innovations in CPD, a multi-faceted, lifelong experience, which can take place inside or 

outside the workplace and which often moves beyond the professional and into the realm of a 

teacher’s personal life too. The keyprofessionallearningactivitiesrecommended 

asenablingteachers to tacklerapidchanges involvekeepingupdated; experimentation; 

reflectivepractice; knowledgesharing; innovation [Caena 2011]. The central place in CDP is 

occupied by the idea of building professional learning communities (PLCs) which promote 

shared values, collective responsibility and reflective professional inquiry.

The need for CDP stems from the professional status of language teaching, which is linked to 

the necessity of having an explicit theoretical basis for classroom procedures, rather than old 

recipes and techniques. However, as Lewis [1993:viii] has put it "too few language teachers 

exhibit the kind of intellectual curiosity and readiness to change, which is normally associated 

with professional status". The question is - is it only teachers' unwillingness to develop to 

blame for the situation? Or is the fact that there is little research locally into what teachers 

really need before offering them some pre-determined topics and ideas?  

Background

The present article describes the results of a survey conducted with two groups of teachers(22

teachers from Shumen region and 21 teachers from Razgrad region) who took part in two in-

service teacher training courses in Shumen and Razgrad in 2014 and 2015 respectively. The 

survey outlines the profiles of in-service training participants who attended training and 

development events for two different purposes. The 22primary teachers fromthe area of 

Shumen attended a 3-day seminar which addressed some general issues in teaching English in 

the primary school, such as teaching the language - vocabulary and structures, developing the 

four skills, storytelling, songs and project work, as well as planning lessons and preparing a 

yearly work plan. The group of teachers from Razgrad and the region included 21teachers of 

different school levels whoprepared forthe 5-th qualification level exam and had a one-day 

orientation course which covered the topics and activities for the exam. The Shumen group 

was formed mainly by teachers who attended the training course following a recommendation 

by the foreign language expert in the regional inspectorate. Some of the teachers felt uneasy 

admitting to this and said that it was their own initiative.

The survey was done at the end of the training seminars and its general purpose was presented 

as a kind of needs analysis or a general inquiry into teachers' needs with the aim of planning 

any forthcoming training events in response to teachers' problems, needs and expectations. 

The questionnaire included 13 items altogether, to which the teachers had to respond by doing 

one of the following: choosing one or more given options; adding new optionsand providing 

additional information or explanation; selecting and prioritizing given options.

Results and discussion:

The first seven items in the survey aimed at outlining the profile of the participants in terms of 

their gender, age group, teaching experience, qualifications, and subject(s) taught. The last 

question was intended to check teachers' participation in in-service professional development 

activities:
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1. Gender: male  □ female □          

2. Age: 20-30 □; 30-40 □; 40-50 □; 50-60 □; 60+ □

3. Years of experience: less than 1 □;  1-5 □;  5-10 □; 10-20 □; 20+ □; 30+ □

4. Qualification: English philology □; NUPCHE □; Retraining course □

5. Do you teach in a:  town □; village □

6. Do you teach: Only English in the primary □;

English and other subjects in the primary □;

English in primary and secondary school □;

English in the primary and other subject in the secondary school □.

7. Have you taken part in the following professional development activities for the last 5 years:

                         Training seminars □; Conferences □; Qualification courses □; Other □

Please give more details: .......................................................................................................

1. Gender

Gender Shumen Razgrad

Male 2 2

Female 20 19

Total number 22 21

The results showed that the majority of the teachers are female. There were only 4 male 

teachers - 2 in Shumen and 2 in Razgrad. The situation is not unique to these two groups - the 

participant lists for most teacher training events over the last decade show a similar ratio in 

terms of gender. The teaching profession is still very much female dominated.

2. Age of the participants

Age Shumen Razgrad

20 - 30 3 -

30 - 40 9 16

40 - 50 6 2

50 - 60 4 3

60 + - -

Total number 22 21

About a third of the Shumen participants were between the ages of 30 and 50. The only 4 

teachers aged between 50 and 60 were re-trainees. The majority of  Razgrad teachers who 

chose to improve their professional status were relatively young - between 30 and 40 years 

old and had graduated with a BA or MA degree in English studies. Predictably, the groups of 

very young and 60+ teachers were underrepresented, with only three young teachers in 

Shumen group, all of whom fresh from university, and no teachers older than 60. 

3. Years of experience

Years of experience Shumen Razgrad

Less than 1 1 -

1 - 5 6 -

5 - 10 6 9

10 - 20 4 6

20 - 30 5 3

30 + - -

Total number 22 21

In terms of experience there was more variety in the Shumen group, with 13 participants 

having less that 10 years as teachers of English in the primary. This is not surprising having in 

mind that the course targeted novice teachers who need support in adapting received 

knowledge from pre-service education to the reality of their classrooms and schools. The 

teachers with more than 10 or 20 years in schools were all re-trainees who originally taught 

other subjects in the primary and chose or were advised to attend the course to brush up their 

English and to learn more about the specifics of early language instruction.

4. Qualification

Qualification Shumen Razgrad

English philology 4 11

NUPCHE 14 2

Retraining course 4 8

Total number 22 21

The majority of primary school teachers in Shumen group graduated from Shumen university 

with a qualification which allows them to teach all subjects, including English in the primary 

school (NUPCHE). Four had a teaching qualification acquired while they were studying 

English philology, and 4 had done a retraining course in the in-service department in Varna. 
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The majority of Razgrad teachers had graduated from Shumen or VelikoTurnovo (or both, 

e.g. acquiring their BA in Shumen and MA in Turnovo). There were 2 primary school 

teachers and 8 re-trainees, most of whom did a retraining course at the department  in Varna, 

which was taught in Razgrad for their convenience. The fact that there were only 2 primary 

teachers opting for further qualification is not surprising, since most primary teachers prefer 

to do the qualification levels in subjects other than English, fearing that their English is not 

good enough to sit the oral exam together with English philology graduates. The same 

explanation is valid for the group of retrainees, who often admit that their English is not good 

enough, but doing the qualification levels is their only chance to secure their position in 

schools, since their retraining certificate puts them in the unprivileged position to be the last 

choice when applying for work compared with MA, BA or NUPCHE graduates.

5. Location

Location Shumen Razgrad

town 9 17

village 13 4

Total number 22 21

More than half of the teachers from Shumen group work in the villages in the region. Most of 

them are young graduates or retrainees. There is still great demand for English teachers in the 

primary and the schools in the region are happy to hire them and introduce English for the 

first time as an incentive to attract and keep more students in village schools. The figures for 

Razgrad show that improving their qualification is seen as more important by teachers who 

work in the town, as a way to secure their jobs, get a higher salary and progress in their career 

path.

6. Subjects taught

Subjects taught Shumen Razgrad

Only English in the primary 5 1

English and other subjects in the primary 10 -

English in primary and secondary 6 8

English in the primary and another subject in the secondary 1 1

Only English in the secondary/ high school - 9

English and another subject in the secondary/ high school - 2

Total number 22 21

As expected, most teachers from Shumen with NUPCHE qualification teach all subjects, 

including English in the primary school. All of these 10 teachers work in villages and their 

appointment lead to introducing English in the primary for the first time in the respective 

village school. 3 out of 5 teachers who teach only English in the primary work in Shumen, 

which supports the recent tendency for young graduates with NUPCHE to teach English only 

to all classes in the primary, since the other teachers who already work in the schools are not 

qualified to do so. The combination of English in primary and secondary school is typical of 

village schools which have an English teacher who also teacher in the primary school (for the 

lack of NUPCHE qualified specialist). The same is valid for Razgrad group in which all 8 

teacher who teach the same combination work in village schools. The nine teachers who teach 

only English in secondary or high school all work in town schools, and the 2 who teach 

English and another subject in English work in the high school in Razgrad. 

7. Participation in professional development events

Professional development Shumen Razgrad

Training seminars 8 4

Conferences 1 - BETA (in Varna) 5 - BETA (in Varna and Russe)

Qualification courses 9 5

Other 1 - courses in the UK, Iceland 

and Belgium

2 - Cambridge CELTA from AVO Bell 

Sofia, Kagan workshops in the Emirates

Never attended any of these 6 6

The figures show that in general teachers attend local professional development events, 

especially if they are local or convenient in terms of place and time. The training seminars, 

especially the free seminars run by Express Publishing and Cambridge are generally popular 

with teachers, they receive information about them and are willing to attend. The only 

conferences teachers in the region attend are BETA annual conferences, and the data show 

that the teachers attend because the events are free for them (BETA conferences are free for 

the teachers in the region where they are held). The qualification courses for the region are 

run by Varna in-service department locally, and the teachers receive certificates for their 

attendance. One primary teacher is particularly active in attending courses abroad, and 2 
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The majority of Razgrad teachers had graduated from Shumen or VelikoTurnovo (or both, 
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Razgrad show that improving their qualification is seen as more important by teachers who 

work in the town, as a way to secure their jobs, get a higher salary and progress in their career 

path.

6. Subjects taught

Subjects taught Shumen Razgrad

Only English in the primary 5 1

English and other subjects in the primary 10 -

English in primary and secondary 6 8

English in the primary and another subject in the secondary 1 1

Only English in the secondary/ high school - 9

English and another subject in the secondary/ high school - 2

Total number 22 21

As expected, most teachers from Shumen with NUPCHE qualification teach all subjects, 

including English in the primary school. All of these 10 teachers work in villages and their 

appointment lead to introducing English in the primary for the first time in the respective 

village school. 3 out of 5 teachers who teach only English in the primary work in Shumen, 

which supports the recent tendency for young graduates with NUPCHE to teach English only 

to all classes in the primary, since the other teachers who already work in the schools are not 

qualified to do so. The combination of English in primary and secondary school is typical of 

village schools which have an English teacher who also teacher in the primary school (for the 

lack of NUPCHE qualified specialist). The same is valid for Razgrad group in which all 8 

teacher who teach the same combination work in village schools. The nine teachers who teach 

only English in secondary or high school all work in town schools, and the 2 who teach 

English and another subject in English work in the high school in Razgrad. 

7. Participation in professional development events

Professional development Shumen Razgrad

Training seminars 8 4

Conferences 1 - BETA (in Varna) 5 - BETA (in Varna and Russe)

Qualification courses 9 5

Other 1 - courses in the UK, Iceland 

and Belgium

2 - Cambridge CELTA from AVO Bell 

Sofia, Kagan workshops in the Emirates

Never attended any of these 6 6

The figures show that in general teachers attend local professional development events, 

especially if they are local or convenient in terms of place and time. The training seminars, 

especially the free seminars run by Express Publishing and Cambridge are generally popular 

with teachers, they receive information about them and are willing to attend. The only 

conferences teachers in the region attend are BETA annual conferences, and the data show 

that the teachers attend because the events are free for them (BETA conferences are free for 

the teachers in the region where they are held). The qualification courses for the region are 

run by Varna in-service department locally, and the teachers receive certificates for their 

attendance. One primary teacher is particularly active in attending courses abroad, and 2 
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teachers from Razgrad who currently work in the language school have CELTA qualifications 

and attended Kagan workshops while working the United Arab Emirates. The same number 

of teachers, which makes for about one third of all teachers never attended any training or 

professional development event before. There is no calculation of total numbers, since 

frequently one teacher attended more than one professional development event.

Questions 8 and 9 in the survey are directly related to teachers problems and needs. The 

teachers had to choose among given options or add new options and arrange them in order of 

priority. 

8. Which areas of teaching English to young learners do you need support with? Please choose among the 

areas given below and arrange them in order of priority:

8.1. Teaching vocabulary, grammar and pronunciation ;

8.2. Developing students skills: listening, reading, speaking and writing ;

8.3. Students' evaluation and assessment ;

8.4. Classroom management  ;

8.5. Planning lessons and preparing your yearly work plan ;

8.6. Adapting the course book to your students' level and needs ;

8.7. Finding interesting supplementary materials  ;

8.8. Motivating students ;

8.9. Other (please specify)  ..............................................................................................

9. Do you have any problems in the areas given below? Please choose the relevant ones and put them in order 

of priority:

9.1. The classes are big (more than 20 students) ;

9.2. There are mixed-proficiency classes (some students know more than others) ;

9.3. Some students are not motivated to study and work in class ;

9.4. Problems with discipline ;

9.5. Lack of support from other teachers /director/parents ;

9.6. Students' poor command of Bulgarian ;

9.7. Other areas  .

8. Areas in which teachers need support

Areas

of 

support

N of 

teachers 

who 

chose 

them

Marked 

as N1

Marked 

as N2

Marked 

as N3

Marked 

as N4

Marked 

as N5

Marked 

as N6

Marked 

as N7

Marked 

as N8

8.1 26 4 2 5 1 6 4 - -

8.2 33 2 7 4 4 3 4 1 -

8.3 19 - 1 - 7 3 2 3 2

8.4 25 2 3 4 1 2 4 6 -

8.5 22 2 2 1 3 1 3 7 2

8.6 26 3 2 7 4 1 - - 5

8.7 31 9 2 2 1 4 1 1 2

8.8. 30 4 7 3 1 1 1 - 4

8.9 - - - - - - - - -

The figures for the two groups are presented together. The main difficulty in interpreting the 

results came from the fact that the teachers were free to choose only some areas. As a result, 

some teachers only ticked two or three areas without prioritizing them, while others 

prioritized all areas. I calculated the total number of teachers who selected an area, without 

necessarily putting it in order of priority. Then I counted the number of teachers who selected 

each area as number 1, 2, 3, etc. Thus, the majority of teachers who selected area 8.1. 

Teaching grammar, vocabulary and pronunciation, put it in 5th position. Similarly, the 

majority of teachers put area 8.2. Developing students' skills in 2nd position.However, the 

same number of teachers had 8.8. Motivation in 2nd position. In this case, the total number of 

teachers who selected the area was taken into account, meaning that 8.2 came 2nd, and 8.8 -

3rd. The overall picture which appeared has the areas in which the teachers need support in 

the following order of priority:

1. Finding interesting supplementary materials  

2. Developing students skills: listening, reading, speaking and writing 

3. Motivating students 

4. Adapting the course book to students' level and needs 

5. Students' evaluation and assessment 
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teachers from Razgrad who currently work in the language school have CELTA qualifications 

and attended Kagan workshops while working the United Arab Emirates. The same number 

of teachers, which makes for about one third of all teachers never attended any training or 

professional development event before. There is no calculation of total numbers, since 

frequently one teacher attended more than one professional development event.

Questions 8 and 9 in the survey are directly related to teachers problems and needs. The 

teachers had to choose among given options or add new options and arrange them in order of 

priority. 

8. Which areas of teaching English to young learners do you need support with? Please choose among the 

areas given below and arrange them in order of priority:

8.1. Teaching vocabulary, grammar and pronunciation ;

8.2. Developing students skills: listening, reading, speaking and writing ;

8.3. Students' evaluation and assessment ;

8.4. Classroom management  ;

8.5. Planning lessons and preparing your yearly work plan ;

8.6. Adapting the course book to your students' level and needs ;

8.7. Finding interesting supplementary materials  ;

8.8. Motivating students ;

8.9. Other (please specify)  ..............................................................................................

9. Do you have any problems in the areas given below? Please choose the relevant ones and put them in order 

of priority:

9.1. The classes are big (more than 20 students) ;

9.2. There are mixed-proficiency classes (some students know more than others) ;

9.3. Some students are not motivated to study and work in class ;

9.4. Problems with discipline ;

9.5. Lack of support from other teachers /director/parents ;

9.6. Students' poor command of Bulgarian ;

9.7. Other areas  .
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Marked 

as N1

Marked 

as N2

Marked 

as N3

Marked 

as N4

Marked 

as N5

Marked 

as N6

Marked 

as N7

Marked 

as N8

8.1 26 4 2 5 1 6 4 - -

8.2 33 2 7 4 4 3 4 1 -

8.3 19 - 1 - 7 3 2 3 2

8.4 25 2 3 4 1 2 4 6 -

8.5 22 2 2 1 3 1 3 7 2

8.6 26 3 2 7 4 1 - - 5

8.7 31 9 2 2 1 4 1 1 2

8.8. 30 4 7 3 1 1 1 - 4

8.9 - - - - - - - - -

The figures for the two groups are presented together. The main difficulty in interpreting the 

results came from the fact that the teachers were free to choose only some areas. As a result, 

some teachers only ticked two or three areas without prioritizing them, while others 

prioritized all areas. I calculated the total number of teachers who selected an area, without 

necessarily putting it in order of priority. Then I counted the number of teachers who selected 

each area as number 1, 2, 3, etc. Thus, the majority of teachers who selected area 8.1. 

Teaching grammar, vocabulary and pronunciation, put it in 5th position. Similarly, the 

majority of teachers put area 8.2. Developing students' skills in 2nd position.However, the 

same number of teachers had 8.8. Motivation in 2nd position. In this case, the total number of 

teachers who selected the area was taken into account, meaning that 8.2 came 2nd, and 8.8 -

3rd. The overall picture which appeared has the areas in which the teachers need support in 

the following order of priority:

1. Finding interesting supplementary materials  

2. Developing students skills: listening, reading, speaking and writing 

3. Motivating students 

4. Adapting the course book to students' level and needs 

5. Students' evaluation and assessment 
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6. Teaching vocabulary, grammar and pronunciation 

7. Classroom management  

8. Planning lessons and preparing yearly work plan

The results show that most teachers attend teacher training events to get access to interesting 

resources, teaching ideas and activities. These are naturally connected to the need of

developing the four skills, rather than traditionally teaching grammar and vocabulary. The 

need for interesting materials is connected with motivating students. The same refers to the 

ability to adapt the book to students' needs. Classroom management does not appear to pose 

difficulties to both young and experienced teachers. It looks like the area teachers don't have 

problems with is lesson planning. Maybe because they don't see it as an important teaching 

skills, or perhaps because they simply follow the coursebook.In this context it is not 

surprising that the primary teachers in Shumen who had to have a session on lesson and 

yearly planning suggested that we should do something more interesting and that I showed 

them some more creative activities which they can use with their students.

9. Problem areas

Problem

areas

N of 

teachers 

who 

chose 

them

Marked 

as N1

Marked 

as N2

Marked 

as N3

Marked 

as N4

Marked 

as N5

Marked 

as N6

9.1 28 9 11 - 1 1 1

9.2 33 7 7 4 3 1 -

9.3 34 8 1 13 1 - 1

9.4 23 2 3 3 4 6 2

9.5 17 - 2 1 6 4 4

9.6 20 1 1 3 2 4 7

9.7 - - - - - - -

The results which were received by following the same procedures as in question 8, showed 

the following prioritization of areas in which teachers have problems: 

1. Mixed-proficiency classes

2. Big classes

3. Students'  lack of motivation to study and work in class

4. Problems with discipline

5. Lack of support from other teachers/ director /parents

6. Students' poor command of Bulgarian.

Questions 8 and 9 are interrelated and outline problem areas with a different degree of 

explicitness. The fact that they need support in certain areas might mean, but not necessarily 

so, that they have problems there. The results show that at least one third of all participants 

have problems in three areas: motivating students and coping with big mixed-proficiency 

classes. The Problems with discipline are linked to the fact that most of the classes are big 

and mixed-proficiency, although discipline doesn't seem to be an issue in smaller classes in 

village schools, whereas the problems with even greater level differences (in so-called mixed 

classes) and motivation are still present. The lack of support is not perceived as very 

important as the concept of professional development in Bulgaria is still viewed as an 

individual rather than collective pursuit. Students' poor command of Bulgarian is a problem 

mainly in villages where the majority of the population is of Turkish or Roma (or both) ethnic 

origin.  

Questions 10, 11 and 12 focus on teachers' language use in class. In general, the majority of 

EFL contexts in Bulgarian schools do not exclude Bulgarian completely from either teacher's 

or students' talk in class at all levels of education. Strictly monolingual instruction where only 

English is used is limited to private schools, especially if the teachers are native speakers who 

do not speak the language of their students, high schools and exam classes, preparing students

for high-stake exams. In some schools in the towns and most schools in the villages from both 

Shumen and Razgrad regions English is the third language after Bulgarian, which is the 

official language, and students' mother tongue can vary between Bulgarian, Turkish, 

Romanes, Armenian, etc.

10. What language do you use in the classroom:

English only ;     Both English and Bulgarian ;    Mainly Bulgarian ;    Both English and students own language  

;    English, Bulgarian and students' own language .

11. If you use Bulgarian and /or students' own language, what do you use it for? You can choose more than one 

answer:
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6. Teaching vocabulary, grammar and pronunciation 

7. Classroom management  

8. Planning lessons and preparing yearly work plan

The results show that most teachers attend teacher training events to get access to interesting 

resources, teaching ideas and activities. These are naturally connected to the need of

developing the four skills, rather than traditionally teaching grammar and vocabulary. The 

need for interesting materials is connected with motivating students. The same refers to the 

ability to adapt the book to students' needs. Classroom management does not appear to pose 

difficulties to both young and experienced teachers. It looks like the area teachers don't have 

problems with is lesson planning. Maybe because they don't see it as an important teaching 

skills, or perhaps because they simply follow the coursebook.In this context it is not 

surprising that the primary teachers in Shumen who had to have a session on lesson and 

yearly planning suggested that we should do something more interesting and that I showed 

them some more creative activities which they can use with their students.

9. Problem areas

Problem

areas

N of 

teachers 

who 

chose 

them

Marked 

as N1

Marked 

as N2

Marked 

as N3

Marked 

as N4

Marked 

as N5

Marked 

as N6

9.1 28 9 11 - 1 1 1

9.2 33 7 7 4 3 1 -

9.3 34 8 1 13 1 - 1

9.4 23 2 3 3 4 6 2

9.5 17 - 2 1 6 4 4

9.6 20 1 1 3 2 4 7

9.7 - - - - - - -

The results which were received by following the same procedures as in question 8, showed 

the following prioritization of areas in which teachers have problems: 

1. Mixed-proficiency classes

2. Big classes

3. Students'  lack of motivation to study and work in class

4. Problems with discipline

5. Lack of support from other teachers/ director /parents

6. Students' poor command of Bulgarian.

Questions 8 and 9 are interrelated and outline problem areas with a different degree of 

explicitness. The fact that they need support in certain areas might mean, but not necessarily 

so, that they have problems there. The results show that at least one third of all participants 

have problems in three areas: motivating students and coping with big mixed-proficiency 

classes. The Problems with discipline are linked to the fact that most of the classes are big 

and mixed-proficiency, although discipline doesn't seem to be an issue in smaller classes in 

village schools, whereas the problems with even greater level differences (in so-called mixed 

classes) and motivation are still present. The lack of support is not perceived as very 

important as the concept of professional development in Bulgaria is still viewed as an 

individual rather than collective pursuit. Students' poor command of Bulgarian is a problem 

mainly in villages where the majority of the population is of Turkish or Roma (or both) ethnic 

origin.  

Questions 10, 11 and 12 focus on teachers' language use in class. In general, the majority of 

EFL contexts in Bulgarian schools do not exclude Bulgarian completely from either teacher's 

or students' talk in class at all levels of education. Strictly monolingual instruction where only 

English is used is limited to private schools, especially if the teachers are native speakers who 

do not speak the language of their students, high schools and exam classes, preparing students

for high-stake exams. In some schools in the towns and most schools in the villages from both 

Shumen and Razgrad regions English is the third language after Bulgarian, which is the 

official language, and students' mother tongue can vary between Bulgarian, Turkish, 

Romanes, Armenian, etc.

10. What language do you use in the classroom:

English only ;     Both English and Bulgarian ;    Mainly Bulgarian ;    Both English and students own language  

;    English, Bulgarian and students' own language .

11. If you use Bulgarian and /or students' own language, what do you use it for? You can choose more than one 

answer:
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Classroom language ; Giving instructions ;  Dealing with discipline ;  Explaining grammar and vocabulary ;  

Translating sentences/ texts ;  Other (please explain) ................................................

12. Do you think your English is good enough for teaching in the primary school?

Yes ;            To some extent ;           No ;                  I don't know .

10. Language use in the classroom

Language used Shumen Razgrad

English only - 1

Both English and Bulgarian 19 20

Mainly Bulgarian 1 -

Both English and students' own language - -

English, Bulgarian and ss' own language 2 -

Total number 22 21

The answers show that most teachers use both English and Bulgarian, which means that code-

switching is a normal procedure and is not seen as something unusual or bad. One teacher (in 

the language school in Razgrad) uses only English, one primary school teacher (in a village 

near Shumen) uses mainly  Bulgarian, and 2 (in Shumen region) use English, Bulgarian and 

students' own language, although they were not sure this is a good thing to admit. 

11. Use of Bulgarian and/or students' own language

Use of Bulgarian/ ss' own language Shumen Razgrad

Classroom language 4 -

Giving instructions 2 6

Dealing with discipline 6 10

Explaining grammar &vocabulary 12 15

Translating sentences/ texts 12 7

Other 2 1

As it can be seen from the table, teachers resort to using Bulgarian mostly to deal with target 

language - to explain grammar and provide the meaning of vocabulary items. Although the 

grammar-translation method has long been discredited as lacking theoretical foundations, 

translating text and sentences is still relatively widely used. It is worrying, but not surprising 

to see that some teachers use Bulgarian as classroom language in general, for giving 

instructions and dealing with discipline, although pre-service training has always emphasized 

the importance of Using English as classroom language for creating routines, developing 

strategies, and making students autonomous learners.  

12. Command of English

English good enough to teach Shumen Razgrad

Yes 12 9

To some extent 3 -

No 2 -

I don't know 2 -

No answer 3 12

Total number 22 21

Question 12 is a provocative one, aimed at uncovering teachers' self-assessment, self-esteem, 

inhibitions and other reasons which undermine or hinder their professional performance. Poor 

command of English, uncertainty, or fear of making mistakes and losing their face before 

their colleagues or the instructor, is one of the commonest excuses for weak or reluctant 

participation in seminar activities and discussions. As I have expected, participants in an 

ordinary training event (the Shumen group) were more willing to judge their command of 

Englishwith half of them assessing their English as good enough to teach in the primary. The 

group which was going to sit the high-stake qualification level exam split into two - 9 teachers 

who were certain that their language is good enough, and 12 who did not answer. Maybe it is 

the common opting out of judgment, as one of the participants commented 'It's not for me to 

say', or simply relying more on external assessment rather than personal self-assessment.

13. Expectations about in-service training and CDP

The last question of the survey aimed to find out how teachers expect to benefit from in-

service training and CDP. In order to provide some rough guidance and provoke more ideas I 

suggested some possible benefits. To my surprise, when I reviewed the questionnaires I didn't 

find any additional suggestions, which means that the teachers either couldn't think of any 

other benefits of CDP, or simply thought that it would be simpler just to choose and arrange 

some of the suggestions. 
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Classroom language ; Giving instructions ;  Dealing with discipline ;  Explaining grammar and vocabulary ;  

Translating sentences/ texts ;  Other (please explain) ................................................

12. Do you think your English is good enough for teaching in the primary school?

Yes ;            To some extent ;           No ;                  I don't know .

10. Language use in the classroom

Language used Shumen Razgrad

English only - 1

Both English and Bulgarian 19 20

Mainly Bulgarian 1 -

Both English and students' own language - -

English, Bulgarian and ss' own language 2 -

Total number 22 21

The answers show that most teachers use both English and Bulgarian, which means that code-

switching is a normal procedure and is not seen as something unusual or bad. One teacher (in 

the language school in Razgrad) uses only English, one primary school teacher (in a village 

near Shumen) uses mainly  Bulgarian, and 2 (in Shumen region) use English, Bulgarian and 

students' own language, although they were not sure this is a good thing to admit. 

11. Use of Bulgarian and/or students' own language

Use of Bulgarian/ ss' own language Shumen Razgrad

Classroom language 4 -

Giving instructions 2 6

Dealing with discipline 6 10

Explaining grammar &vocabulary 12 15

Translating sentences/ texts 12 7

Other 2 1

As it can be seen from the table, teachers resort to using Bulgarian mostly to deal with target 

language - to explain grammar and provide the meaning of vocabulary items. Although the 

grammar-translation method has long been discredited as lacking theoretical foundations, 

translating text and sentences is still relatively widely used. It is worrying, but not surprising 

to see that some teachers use Bulgarian as classroom language in general, for giving 

instructions and dealing with discipline, although pre-service training has always emphasized 

the importance of Using English as classroom language for creating routines, developing 

strategies, and making students autonomous learners.  

12. Command of English

English good enough to teach Shumen Razgrad

Yes 12 9

To some extent 3 -

No 2 -

I don't know 2 -

No answer 3 12

Total number 22 21

Question 12 is a provocative one, aimed at uncovering teachers' self-assessment, self-esteem, 

inhibitions and other reasons which undermine or hinder their professional performance. Poor 

command of English, uncertainty, or fear of making mistakes and losing their face before 

their colleagues or the instructor, is one of the commonest excuses for weak or reluctant 

participation in seminar activities and discussions. As I have expected, participants in an 

ordinary training event (the Shumen group) were more willing to judge their command of 

Englishwith half of them assessing their English as good enough to teach in the primary. The 

group which was going to sit the high-stake qualification level exam split into two - 9 teachers 

who were certain that their language is good enough, and 12 who did not answer. Maybe it is 

the common opting out of judgment, as one of the participants commented 'It's not for me to 

say', or simply relying more on external assessment rather than personal self-assessment.

13. Expectations about in-service training and CDP

The last question of the survey aimed to find out how teachers expect to benefit from in-

service training and CDP. In order to provide some rough guidance and provoke more ideas I 

suggested some possible benefits. To my surprise, when I reviewed the questionnaires I didn't 

find any additional suggestions, which means that the teachers either couldn't think of any 

other benefits of CDP, or simply thought that it would be simpler just to choose and arrange 

some of the suggestions. 
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Expectations N of 

teachers 

who 

chose 

them

Marked 

as N1

Marked 

as N2

Marked 

as N3

Marked 

as N4

Marked 

as N5

Marked 

As N6

Improved position/ salary 21 2 - 2 3 6 3

Better job opportunities 20 - 1 - 5 1 8

New teaching ideas 35 17 3 5 1 - -

Better teacher to students 31 7 14 4 1 - -

Brush-up English 23 1 4 9 4 3 -

Meet and share with teachers 24 - 4 4 5 5 3

Other - - - - - - -

The results which were received by following the same procedures as in question 8 and 9, 

showed the following prioritization of teachers' expectations of in-service training and 

continuous professional development: 

1. Learning new teaching ideas and skills;

2. Becoming a better teacher to their students;

3. Brushing-up or improving their English;

4. Meeting and sharing with other teachers;

5. Improving or securing their position or salary in the school they work in;

6. Finding better job opportunities in another town or school.

The majority of teachers expect to learn new teaching ideas and skills which they can use in 

their teaching. They still see teacher development much as an opportunity to enrich their 

repertoire of classroom activities with practical suggestions and ready-to-use recipes. It is not 

surprising that they also chose the vague, but inclusive idea of becoming a better teacher to 

their students. Becoming a better teacher implies the willingness to change one's mindset. As 

Lewis (1993: 32) points out, "Changing your mind-set is much more than adding a new 

technique to your repertoire or taking a different view of a particular classroom activity. 

Mind-set is about the totality of your attitudes and values and is therefore both difficult, and 

perhaps uncomfortable to change". 

The middle position in the preference scale is occupied by the idea that seminars, courses and 

other CPD events are a good way for someone to brush-up and improve their language. 

Unfortunately, for some teachers this means mainly listening to the instructor or discussing 

the issues with their colleagues in Bulgarian. This is understandable, having in mind that most 

in-service training is done for teachers from the whole town or region, and not within school 

communities, which is the norm for CDP. The majority of teachers who attend training events 

meet for the first time and don't really have time to talk together about their problems even if 

they are willing to do so, due to various types of constraints such as limited time, or imposed 

course agenda. The data show that the idea of using CDP to advance in the career ladder or 

find better job opportunities is either not seen as vitally important, or the teachers do not want 

to admit to having such aspirations. It is somewhat surprising to see that the results of the two 

groups do not differ, although one would expect the teacher opting for a qualification level to 

put these two reasons for CDP as their top priorities.  

Conclusion

The fact that the teachers didn't add any other suggestion to the sample list of expectations

might mean that that they don't have a clear idea of the whole spectrum of benefits offered by 

in-service training and CDP. Therefore it might be a good idea to dedicate some of these 

training events to raising teachers' awareness of CDP and introducing a model of professional 

learning and development which is more teacher-centered and teacher-friendly. The initiative 

should come from the teachers and the real issues they have teaching their students in their 

schools. The first thing to be done is to open their classes for their colleagues, to invite them 

to share the experience of teaching and reflect on it. In doing so they will also show students 

that they are part of a larger system with its own rules, regulations and requirements. 

Teaching should stop being exercised in isolation, as a harsh test (especially for novice 

teachers) to cope with a multitude of problems which are more easily solved together. 

Another point is that CDP should be officially recognized by school masters and made part of 

school routines. It should be done on a regular basis with clear goals, agenda and outcomes. 

The teachers working in a particular school should have the feeling that they are part of a 

supportive closely-knit community, and not sole competitors in a survival race.
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Unfortunately, for some teachers this means mainly listening to the instructor or discussing 

the issues with their colleagues in Bulgarian. This is understandable, having in mind that most 

in-service training is done for teachers from the whole town or region, and not within school 

communities, which is the norm for CDP. The majority of teachers who attend training events 

meet for the first time and don't really have time to talk together about their problems even if 

they are willing to do so, due to various types of constraints such as limited time, or imposed 

course agenda. The data show that the idea of using CDP to advance in the career ladder or 

find better job opportunities is either not seen as vitally important, or the teachers do not want 

to admit to having such aspirations. It is somewhat surprising to see that the results of the two 

groups do not differ, although one would expect the teacher opting for a qualification level to 

put these two reasons for CDP as their top priorities.  

Conclusion

The fact that the teachers didn't add any other suggestion to the sample list of expectations

might mean that that they don't have a clear idea of the whole spectrum of benefits offered by 

in-service training and CDP. Therefore it might be a good idea to dedicate some of these 

training events to raising teachers' awareness of CDP and introducing a model of professional 

learning and development which is more teacher-centered and teacher-friendly. The initiative 

should come from the teachers and the real issues they have teaching their students in their 

schools. The first thing to be done is to open their classes for their colleagues, to invite them 

to share the experience of teaching and reflect on it. In doing so they will also show students 

that they are part of a larger system with its own rules, regulations and requirements. 

Teaching should stop being exercised in isolation, as a harsh test (especially for novice 

teachers) to cope with a multitude of problems which are more easily solved together. 

Another point is that CDP should be officially recognized by school masters and made part of 

school routines. It should be done on a regular basis with clear goals, agenda and outcomes. 

The teachers working in a particular school should have the feeling that they are part of a 

supportive closely-knit community, and not sole competitors in a survival race.
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Още от своето сътворение човек се стреми да познае света около себе си в 

исторически, географски и др. аспект, като живее с надеждата, че всички тайни ще 

бъдат разкрити. Познаването и като дума, и като процес предизвиква необяснима 

тръпка, защото е свързано с нещо непознато, скрито, което провокира любопитството. 

По своята същност познаването е разчитането, разгадаването на една тайна, като 

осъществимостта зависи от естеството на познаваемото. Но има един тип тайни, които 

рационализмът не може да обясни; тайни, чието разгадаване стои зад емпиричността на 

нещата, а именно познаването на човека, откриването на пътя към „вътрешния 

човек”, който е и „път към нас и минава покрай нас самите” [Ницше 2003: 55].

В това изследване ще насочим вниманието си към писмата на Петко Тодоров. Те 

ще ни позволят да опознаем непознато, другото лице на твореца. Без да се 

интересуваме от естетическите възгледи на младия индивидуалист, обективно, ще се 

опитаме да представим не майстора на идилии, когото читателят познава, а човека,

непознатия Петко Тодоров.

От гледище на посочената цел ще обърнем внимание на авторовите писма, 

защото те съдържат ценна информация не само за особеностите на епохата, в която 

живее творецът, за идеалите на заобикалящата го среда, за поезията, за мястото и 
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Още от своето сътворение човек се стреми да познае света около себе си в 

исторически, географски и др. аспект, като живее с надеждата, че всички тайни ще 

бъдат разкрити. Познаването и като дума, и като процес предизвиква необяснима 

тръпка, защото е свързано с нещо непознато, скрито, което провокира любопитството. 

По своята същност познаването е разчитането, разгадаването на една тайна, като 

осъществимостта зависи от естеството на познаваемото. Но има един тип тайни, които 

рационализмът не може да обясни; тайни, чието разгадаване стои зад емпиричността на 

нещата, а именно познаването на човека, откриването на пътя към „вътрешния 

човек”, който е и „път към нас и минава покрай нас самите” [Ницше 2003: 55].

В това изследване ще насочим вниманието си към писмата на Петко Тодоров. Те 

ще ни позволят да опознаем непознато, другото лице на твореца. Без да се 

интересуваме от естетическите възгледи на младия индивидуалист, обективно, ще се 

опитаме да представим не майстора на идилии, когото читателят познава, а човека,

непознатия Петко Тодоров.

От гледище на посочената цел ще обърнем внимание на авторовите писма, 

защото те съдържат ценна информация не само за особеностите на епохата, в която 

живее творецът, за идеалите на заобикалящата го среда, за поезията, за мястото и 
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призванието на твореца, за светогледа на писателя и т.н., но те са и своеобразна 

интимна изповед, това са най-истинските, неподправени слова, разкриващи човека П.

Тодоров. Чрез епистоларните текстове се домогваме до обяснения на специфичния 

художествен авторов индивидуализъм, до условията, съдействали за възникването и 

развитието му, но и до скрития, истинския, интересния, страдалеца и хуманиста; до 

човека на спотаените страсти, на непроизнесените болки и желания; до човека, който 

може да преодолее суетата на деня, да погледне в далечината и да открие други 

хоризонти. 

И така, първата доминираща черта от характера на човека П. Тодоров, която 

остава скрита за читателя на „Идилии”, откриваме в епистоларните текстове, 

обвързващи проблематиката на художествената литература с особеностите на 

модерната поетическа душа. В писмо от 17 септември, 1899г. до любимата си – Райна, 

П. Тодоров извежда един от основните проблеми както в идилиите си, така и в 

собственото си битие - Този мотив обаче не функционира в своята 

колективна национална и социална семантическа обагреност. В идилиите на П.

Тодоров болезнеността, която лъха, извира от човешката душа. Това е болка, която 

изпитват и обичат, и в нея виждат смисъла на живота. Житейската 

авторова болка транслира художествено в нравствеността на героите. „Болезън”, която 

„възвеличава индивидиуума до божеството” и отъждествява .

В този аспект на мисли чрез страдалческите вопли и минорна тоналност в 

литературата и в живота П. Тодоров застава много по-близко до Дебеляновия 

лирически Аз, отколкото до силните и горди Пенчо-Славейкови гении, чието битие е 

осъзнато като страдание, съпровождащо се от физическа уязвимост. 

Следващото тематично ядро в епистоларните текстове на П. Тодоров -

особеностите на епохата, също носи страдалческото ехо на личността и задава 

темата за несретническата съдба на твореца. П. Тодоров страда неимоверно много, 

защото усеща осезаемо „болестта” на времето и нуждата от промяна. „Безцветно, 

немърливо, тъмно и бързо” е всекидневието за духовните сетива на българския 

индивидуалист.

Неведнъж в писмата си П. Тодоров изповядва крушенията на своята душа, 

вследствие на непоносимата общност, сред която е хвърлен. Още в Тулуза, в 

Националния лицей – 1896 г., младият творец определя живота си като „невъзможен”, 

поради потъването му в една среда от българи, „хора, родени само да ядат и спят” 

[Тодоров 1981: 9]. Друг път, от Берн, П. Тодоров рисува „коравата” среда и негативните 

й последици върху своята собствена душа. Раненото сърце на младия български 

индивидуалист „се превива”, младостта му „гасне”. Смътната студенина, която го 

обгражда отвред, е причина за постоянната празнота в душата му, умираща сред 

глупост, претенциозност и обиди [Тодоров 1981: 463].

Тежка е и обществено-политическа ситуация в България („Бой, убийства, 

арестувания, изтезания и нечувани насилия се вършат във Видинско”); ситуация,  която 

генерира дълбока печал в сърцето на П. Тодоров. „Разбит, изтощен, с една скръб от 

съзнавано безсилие”, той напуска България, като заявява, че „би имал и смелост, и 

енергия отново да се хвърли с нови сили в борбата. Но… Но аристократизмът, който 

притежава, не му позволява да излезе пред тълпата, защото това ще означава да се 

приравни с нея” [Тодоров 1981: 46].

Обзет от страдалческо чувство, П. Тодоров определя себе си като „

”, чувстващ постоянна празнота в душата си; човек, който „някак 

особено живей, особено мисли и особено чувства”. Прокуден, навред чужденец –

чужденец дори в своето отечество, с усещането, че никога няма да може да се вплете в 

редовете на живота, да задиша с времето си, и ще гледа всякога всичко отстрани. Като 

че ли тези няколко реда разкриват душевния свят на някой Петко-Тодоров герой. Но не. 

Думите по-горе не са литературна фикция, а реално изживяна емоция,  доказателство за 

най-висшето наслаждение на автора – „в картини и лица да излее собствения си 

вътрешен мир” [Тодоров 1981: 113]. Никой не познава самотата по-добре от Петко 

Тодоров. Самотата като онтологическа бездомност, като обреченост. Самотата като 

овладяна депресивност и част от творческия акт на съзерцание. 

И така, тези въплътени чувства в епистоларните текстове доказват, че 

завещаното ни от автора художествено и критическо наследство не е модерен каприз на 

времето, не е нечие копие, а е неподправено, изстрадано, лично. Дълбоко съкровените 

слова в писмата са най-силното оръжие на П. Тодоров срещу недоброжелателите, 

обвиняващи го, че облича Ибсеновите герои в български потури и пояси. В писмата се 

крие разковничето за цялата сила и магнетичност на П. Тодоровото творчество. В 

случая корелацията – е толкова интензивна, че между елементите й 

съществува пълен синхрон, пълно тъждество. Като че ли творецът не създава един 

художествен характер, а напротив – , наблюдавайки се отстрани, 

осъществява динамичен диалог с вътрешното си аз. Така П. Тодоров успява да извае 

пластични образи, които да ни въведат в собствения му душевен мир. 
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призванието на твореца, за светогледа на писателя и т.н., но те са и своеобразна 

интимна изповед, това са най-истинските, неподправени слова, разкриващи човека П.

Тодоров. Чрез епистоларните текстове се домогваме до обяснения на специфичния 

художествен авторов индивидуализъм, до условията, съдействали за възникването и 

развитието му, но и до скрития, истинския, интересния, страдалеца и хуманиста; до 

човека на спотаените страсти, на непроизнесените болки и желания; до човека, който 

може да преодолее суетата на деня, да погледне в далечината и да открие други 

хоризонти. 

И така, първата доминираща черта от характера на човека П. Тодоров, която 

остава скрита за читателя на „Идилии”, откриваме в епистоларните текстове, 

обвързващи проблематиката на художествената литература с особеностите на 

модерната поетическа душа. В писмо от 17 септември, 1899г. до любимата си – Райна, 

П. Тодоров извежда един от основните проблеми както в идилиите си, така и в 

собственото си битие - Този мотив обаче не функционира в своята 

колективна национална и социална семантическа обагреност. В идилиите на П.

Тодоров болезнеността, която лъха, извира от човешката душа. Това е болка, която 

изпитват и обичат, и в нея виждат смисъла на живота. Житейската 

авторова болка транслира художествено в нравствеността на героите. „Болезън”, която 

„възвеличава индивидиуума до божеството” и отъждествява .

В този аспект на мисли чрез страдалческите вопли и минорна тоналност в 

литературата и в живота П. Тодоров застава много по-близко до Дебеляновия 

лирически Аз, отколкото до силните и горди Пенчо-Славейкови гении, чието битие е 

осъзнато като страдание, съпровождащо се от физическа уязвимост. 

Следващото тематично ядро в епистоларните текстове на П. Тодоров -

особеностите на епохата, също носи страдалческото ехо на личността и задава 

темата за несретническата съдба на твореца. П. Тодоров страда неимоверно много, 

защото усеща осезаемо „болестта” на времето и нуждата от промяна. „Безцветно, 

немърливо, тъмно и бързо” е всекидневието за духовните сетива на българския 

индивидуалист.

Неведнъж в писмата си П. Тодоров изповядва крушенията на своята душа, 

вследствие на непоносимата общност, сред която е хвърлен. Още в Тулуза, в 

Националния лицей – 1896 г., младият творец определя живота си като „невъзможен”, 

поради потъването му в една среда от българи, „хора, родени само да ядат и спят” 

[Тодоров 1981: 9]. Друг път, от Берн, П. Тодоров рисува „коравата” среда и негативните 

й последици върху своята собствена душа. Раненото сърце на младия български 

индивидуалист „се превива”, младостта му „гасне”. Смътната студенина, която го 

обгражда отвред, е причина за постоянната празнота в душата му, умираща сред 

глупост, претенциозност и обиди [Тодоров 1981: 463].

Тежка е и обществено-политическа ситуация в България („Бой, убийства, 

арестувания, изтезания и нечувани насилия се вършат във Видинско”); ситуация,  която 

генерира дълбока печал в сърцето на П. Тодоров. „Разбит, изтощен, с една скръб от 

съзнавано безсилие”, той напуска България, като заявява, че „би имал и смелост, и 

енергия отново да се хвърли с нови сили в борбата. Но… Но аристократизмът, който 

притежава, не му позволява да излезе пред тълпата, защото това ще означава да се 

приравни с нея” [Тодоров 1981: 46].

Обзет от страдалческо чувство, П. Тодоров определя себе си като „

”, чувстващ постоянна празнота в душата си; човек, който „някак 

особено живей, особено мисли и особено чувства”. Прокуден, навред чужденец –

чужденец дори в своето отечество, с усещането, че никога няма да може да се вплете в 

редовете на живота, да задиша с времето си, и ще гледа всякога всичко отстрани. Като 

че ли тези няколко реда разкриват душевния свят на някой Петко-Тодоров герой. Но не. 

Думите по-горе не са литературна фикция, а реално изживяна емоция,  доказателство за 

най-висшето наслаждение на автора – „в картини и лица да излее собствения си 

вътрешен мир” [Тодоров 1981: 113]. Никой не познава самотата по-добре от Петко 

Тодоров. Самотата като онтологическа бездомност, като обреченост. Самотата като 

овладяна депресивност и част от творческия акт на съзерцание. 

И така, тези въплътени чувства в епистоларните текстове доказват, че 

завещаното ни от автора художествено и критическо наследство не е модерен каприз на 

времето, не е нечие копие, а е неподправено, изстрадано, лично. Дълбоко съкровените 

слова в писмата са най-силното оръжие на П. Тодоров срещу недоброжелателите, 

обвиняващи го, че облича Ибсеновите герои в български потури и пояси. В писмата се 

крие разковничето за цялата сила и магнетичност на П. Тодоровото творчество. В 

случая корелацията – е толкова интензивна, че между елементите й 

съществува пълен синхрон, пълно тъждество. Като че ли творецът не създава един 

художествен характер, а напротив – , наблюдавайки се отстрани, 

осъществява динамичен диалог с вътрешното си аз. Така П. Тодоров успява да извае 

пластични образи, които да ни въведат в собствения му душевен мир. 



1�� Милена Димитрова

С няколко едри щрихи в писма до приятели П. Тодоров маркира същината на 

своята душа, пропита от онова , болка, 

предчувствие за предстоящия край. Възвишената хуманна природа и горещата любов 

на автора към човека сякаш усещат повече от всеки друг трагедията на художника: 

Да пишеш за щастие и сам да свиваш рамене – да се чувстваш всякога 

нещастен; да работиш и създаваш цял нов мир, живот, а 

[…]. Всичко преживял, от всичко вкусил, […] боже мой, нима тъй 

бърже аз си отживях [Тодоров 1981: 115].

Това наслоило се в душата на автора страдание е причина за лъхащата 

„болезненост” от разказите му и още веднъж доказва думите му, че 

разлика няма.

Често, изпаднал в душевна криза, която ще изживее като изгнаник, с усещането 

на излишен човек - „всичко ми е опротивяло и престанах да се интересувам и да се 

срещам с хората” [Тодоров 1981: 473], далеч от роден въздух, бащин дом и истински 

другари, в писмата си П. Тодоров извежда „ръководната нишка” в своето творчество: 

Най-великият базис на моите произведения е моята душа […]. 

Ръководеща нишка, която свързва моето творчество, е моят дух – духът на 

един жаден за живот човек, който се 

… [Тодоров 1981: 63].

Измъчван от мисълта, че изкуството е „луксозна игра за забавление на една 

коремна аристокрация”, осъзнал Шопенхауеровата идеята, че пътят на твореца е път на 

страдалец, П. Тодоров е всеотдаен и категоричен в любовта си към литературата. 

Въпреки че писмата му са изпълнени понякога с вопли на трагично 

, стремяща се към уединение, същевременно в тях се чувства непреодолима 

носталгия по „света на хората” и изкуството: 

Но в всякой случай аз далеч, ни минута не помислям за оставяне на 

перото си, защото за мен все едно е да поставя и себе си въпрос: Быть или не 

быть?.

Убеден, че само литературата може да облагороди „закърменото с робско мляко 

поколение”, в стремежа си да изгради „религия на красотата”, П. Тодоров разкрива 

пред нас своето друго Аз - като разкъсван от едновременно битийстващите в душата му 

копнежи: но и да остане

Ние не сме само художници, а и хора – тази велика борба съм чувствал 

винаги [Тодоров 1981: 464].

Това е състояние проживяно, търсено и обичано, което 

Това е призмата, през която трябва да бъдат четени творбите му. Това е разковничето за 

необикновено високия емоционален заряд в творбите му. 

Въпреки че самотата и страданието са търсени и обичани състояния от 

Твореца П. Тодоров, в същото време те са пагубни за Човека П. Тодоров. Тези две 

екзистенции са скритата битийна енергия, която зарежда с поетическа и творческа зря-

лост идилиите на младия еленчанин, но те са отровата за другия Аз, неспокойния, 

копнеещия по обикновеното човек.

Като диференциален признак на новото време П. Тодоров посочва 

в себе си. Изразът асоциира със Славейковия 

императив от „Българската поезия. Преди. Сега” да се потърси .

Като истински хуманист, в пълния смисъл на думата, поетът издига 

не само в идилиите си, но и в живота: 

Може да си напреднал с ум не зная колко, но сърцето ти не е ли 

облагородено, ти си нищо [Тодоров 1981: 67].

Един „истински човек” според П. Тодоров „трябва да живее с интересите на 

времето си” [Тодоров 1981: 66]. Но срещу обществените си убеждения в България 

младият ”. За съжаление по сходен начин е 

посрещната и литературната му деятелност: 

Не е минал ден, в който да не прочета по българските вестници някакво 

оскърбление [Тодоров 1981: 471].

Ненамерил никакво нравствено удовлетворение с произведенията си в България 

(„ ... малко, твърде малко хора са ме разбрали […] ще дойде един ден, когато ще бъда 

разбран” [Тодоров 1981: 115].; „… за последните мои неща почти нища не пишат – не 

им е лесно да ги разберат” [Тодоров 1981: 471] ), в Европа разказите му предизвикват 

възхита1. „Изсушеното” от вестникарски разкази и научни анализи време влиза в разрез 

с П.Тодоровата религия на красотата, а много от думите на поета могат да послужат 

като епиграф към съдбата на художника, намиращ се в конфликт със своето време: „… 

в България – сред бакалски морал, дребни сметки и практични планове човек  

опошлява” [Тодоров 1981: 267].

1 След публикация на идилията си „Певец” П. Тодоров получава негативна оценка за разказа си 
именно от критика на „Мисъл” – д-р Кръстев, което силно накърнява чувствителната душа на поета. 
Раздразнен от унищожителния и назидателен тон на рецензента, в писмо до Ив.Кирилов (4 декември, 
1899г.) П. Тодоров споделя, че за разлика от България, където „всичко минава незабелязано, защото има 
малко хора, които да могат да четата”, то в Берлин немските му приятели посрещат очерка „Певец” с 
голяма възхита.



1��Непознатият Петко Тодоров

С няколко едри щрихи в писма до приятели П. Тодоров маркира същината на 

своята душа, пропита от онова , болка, 

предчувствие за предстоящия край. Възвишената хуманна природа и горещата любов 

на автора към човека сякаш усещат повече от всеки друг трагедията на художника: 

Да пишеш за щастие и сам да свиваш рамене – да се чувстваш всякога 

нещастен; да работиш и създаваш цял нов мир, живот, а 

[…]. Всичко преживял, от всичко вкусил, […] боже мой, нима тъй 

бърже аз си отживях [Тодоров 1981: 115].

Това наслоило се в душата на автора страдание е причина за лъхащата 

„болезненост” от разказите му и още веднъж доказва думите му, че 

разлика няма.

Често, изпаднал в душевна криза, която ще изживее като изгнаник, с усещането 

на излишен човек - „всичко ми е опротивяло и престанах да се интересувам и да се 

срещам с хората” [Тодоров 1981: 473], далеч от роден въздух, бащин дом и истински 

другари, в писмата си П. Тодоров извежда „ръководната нишка” в своето творчество: 

Най-великият базис на моите произведения е моята душа […]. 

Ръководеща нишка, която свързва моето творчество, е моят дух – духът на 

един жаден за живот човек, който се 

… [Тодоров 1981: 63].

Измъчван от мисълта, че изкуството е „луксозна игра за забавление на една 

коремна аристокрация”, осъзнал Шопенхауеровата идеята, че пътят на твореца е път на 

страдалец, П. Тодоров е всеотдаен и категоричен в любовта си към литературата. 

Въпреки че писмата му са изпълнени понякога с вопли на трагично 

, стремяща се към уединение, същевременно в тях се чувства непреодолима 

носталгия по „света на хората” и изкуството: 

Но в всякой случай аз далеч, ни минута не помислям за оставяне на 

перото си, защото за мен все едно е да поставя и себе си въпрос: Быть или не 

быть?.

Убеден, че само литературата може да облагороди „закърменото с робско мляко 

поколение”, в стремежа си да изгради „религия на красотата”, П. Тодоров разкрива 

пред нас своето друго Аз - като разкъсван от едновременно битийстващите в душата му 

копнежи: но и да остане

Ние не сме само художници, а и хора – тази велика борба съм чувствал 

винаги [Тодоров 1981: 464].

Това е състояние проживяно, търсено и обичано, което 

Това е призмата, през която трябва да бъдат четени творбите му. Това е разковничето за 

необикновено високия емоционален заряд в творбите му. 

Въпреки че самотата и страданието са търсени и обичани състояния от 

Твореца П. Тодоров, в същото време те са пагубни за Човека П. Тодоров. Тези две 

екзистенции са скритата битийна енергия, която зарежда с поетическа и творческа зря-

лост идилиите на младия еленчанин, но те са отровата за другия Аз, неспокойния, 

копнеещия по обикновеното човек.

Като диференциален признак на новото време П. Тодоров посочва 

в себе си. Изразът асоциира със Славейковия 

императив от „Българската поезия. Преди. Сега” да се потърси .

Като истински хуманист, в пълния смисъл на думата, поетът издига 

не само в идилиите си, но и в живота: 

Може да си напреднал с ум не зная колко, но сърцето ти не е ли 

облагородено, ти си нищо [Тодоров 1981: 67].

Един „истински човек” според П. Тодоров „трябва да живее с интересите на 

времето си” [Тодоров 1981: 66]. Но срещу обществените си убеждения в България 

младият ”. За съжаление по сходен начин е 

посрещната и литературната му деятелност: 

Не е минал ден, в който да не прочета по българските вестници някакво 

оскърбление [Тодоров 1981: 471].

Ненамерил никакво нравствено удовлетворение с произведенията си в България 

(„ ... малко, твърде малко хора са ме разбрали […] ще дойде един ден, когато ще бъда 

разбран” [Тодоров 1981: 115].; „… за последните мои неща почти нища не пишат – не 

им е лесно да ги разберат” [Тодоров 1981: 471] ), в Европа разказите му предизвикват 

възхита1. „Изсушеното” от вестникарски разкази и научни анализи време влиза в разрез 

с П.Тодоровата религия на красотата, а много от думите на поета могат да послужат 

като епиграф към съдбата на художника, намиращ се в конфликт със своето време: „… 

в България – сред бакалски морал, дребни сметки и практични планове човек  

опошлява” [Тодоров 1981: 267].

1 След публикация на идилията си „Певец” П. Тодоров получава негативна оценка за разказа си 
именно от критика на „Мисъл” – д-р Кръстев, което силно накърнява чувствителната душа на поета. 
Раздразнен от унищожителния и назидателен тон на рецензента, в писмо до Ив.Кирилов (4 декември, 
1899г.) П. Тодоров споделя, че за разлика от България, където „всичко минава незабелязано, защото има 
малко хора, които да могат да четата”, то в Берлин немските му приятели посрещат очерка „Певец” с 
голяма възхита.



1�0 Милена Димитрова

И не на последно място писмата на П. Тодоров разкриват пред нас истински 

. Съзнанието на общественика П. Тодоров не 

подминава и Изложеното в „Правото на человека” е рефлексия на 

свободолюбивия и хуманен дух, откликващ на всички беди.

След взиране в епистоларните текстове на П. Тодоров можем да обобщим, че те 

доизграждат визията на една чувствително изострена индивидуалистична психика и на 

определено аристократично самочувствие (но не така скандално провокиращо както 

при Пенчо Славейков). Тези текстове, плод на най-съкровените и неподправени чувства 

и мисли на автора, репликират многократно основния в художествените му творби 

проблем – пътят към щастието, минаващ през страданието. 

Изследваният корпус от текстове доказва, че модерните естетическите формули 

„битието като страдание”, „самотата като екзистенциална съдба на човека”, „творецът, 

обречен на печал” и т.н. са не копирани шаблони, нито просто възприети чужди 

философски концепти, а дълбоко промислени, същностни черти, импониращи на 

нравствения индивидуалитет на автора, на неговия духовен мир и художествена 

нагласа. 
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Abstract: Expanding the social basis of the power of the Fatherland front controlled by the communists was 

of utmost importance. Attracting the minority communities, especially the ethnic Turkish one, was very 

important because in many villages in the region ethnic Turks comprised the biggest part of the population. 

Communists were afraid of losing their political influence among the ethnic Turks because of the increasing 

authority among the villagers in the face of the Bulgarian Agrarian People's Union – Nikola Petkov.
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Въпросът за привличането на малцинствените етнически общности в 

разширяването на социалната база на установената след 9 септември 1944 г. 

отечественофронтовска власт не е разглеждан с нужното внимание от българската 

историческа наука. Отношението й към това население се засилва след 60-те години на 

ХХ век, „избухвайки” на три пъти. Първата „акция” на комунистическата 

историография е през 60-те – 70-те години, когато трябва да се представи пред 

демократичния свят грижата на БКП за малцинствените общности и гарантираните им 

права, на които се радват в социалистическа България1. Вторият (наистина) „взрив” в 

историческите изследвания се случва след провеждането на т.нар. възродителен 

процес, когато българските турци по решение на ЦК на БКП принудително трябва да 

променят народностната си самоличност. Тогава българските историци са задължени 

1 Генов, Д. Братската дружба между българското и турското население в България. С.,1961; Гавазов, С. 
Социално-политическите и културните изменения на турското население в България. – Ново време, № 
11, 1967, с. 66-78; Веселинова, Л. Грижите на народната власт към турското малцинство у нас (1944-
1954). – В: ИДА, 9, 1965, с. 140-146; Бейтуллов, М. Животът на населението от турски произход в НРБ. 
С., 1975. Същият. Културният   възход   на  българските  турци  при  условията  на социализма. – ИИИ 
при ЦК на БКП, 40, 1979, с. 197-228; Живков, Т. Политика на Българската комунистическа партия към 
народностните групи в  страната  е политика марксистко-ленинска. – В: Избрани произведения, 18. С.,
1976, с. 95-110; Тахиров, Ш. Българските турци по пътя на социализма. С., 1978 и др.



И не на последно място писмата на П. Тодоров разкриват пред нас истински 

. Съзнанието на общественика П. Тодоров не 

подминава и Изложеното в „Правото на человека” е рефлексия на 

свободолюбивия и хуманен дух, откликващ на всички беди.

След взиране в епистоларните текстове на П. Тодоров можем да обобщим, че те 

доизграждат визията на една чувствително изострена индивидуалистична психика и на 

определено аристократично самочувствие (но не така скандално провокиращо както 

при Пенчо Славейков). Тези текстове, плод на най-съкровените и неподправени чувства 

и мисли на автора, репликират многократно основния в художествените му творби 

проблем – пътят към щастието, минаващ през страданието. 

Изследваният корпус от текстове доказва, че модерните естетическите формули 

„битието като страдание”, „самотата като екзистенциална съдба на човека”, „творецът, 

обречен на печал” и т.н. са не копирани шаблони, нито просто възприети чужди 

философски концепти, а дълбоко промислени, същностни черти, импониращи на 

нравствения индивидуалитет на автора, на неговия духовен мир и художествена 

нагласа. 
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Abstract: Expanding the social basis of the power of the Fatherland front controlled by the communists was 

of utmost importance. Attracting the minority communities, especially the ethnic Turkish one, was very 

important because in many villages in the region ethnic Turks comprised the biggest part of the population. 

Communists were afraid of losing their political influence among the ethnic Turks because of the increasing 

authority among the villagers in the face of the Bulgarian Agrarian People's Union – Nikola Petkov.
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Въпросът за привличането на малцинствените етнически общности в 

разширяването на социалната база на установената след 9 септември 1944 г. 

отечественофронтовска власт не е разглеждан с нужното внимание от българската 

историческа наука. Отношението й към това население се засилва след 60-те години на 

ХХ век, „избухвайки” на три пъти. Първата „акция” на комунистическата 

историография е през 60-те – 70-те години, когато трябва да се представи пред 

демократичния свят грижата на БКП за малцинствените общности и гарантираните им 

права, на които се радват в социалистическа България1. Вторият (наистина) „взрив” в 

историческите изследвания се случва след провеждането на т.нар. възродителен 

процес, когато българските турци по решение на ЦК на БКП принудително трябва да 

променят народностната си самоличност. Тогава българските историци са задължени 
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Социално-политическите и културните изменения на турското население в България. – Ново време, № 
11, 1967, с. 66-78; Веселинова, Л. Грижите на народната власт към турското малцинство у нас (1944-
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научно да докажат правотата на този безумен акт2. Третата научна кампания започва 

след установяването на демократичните процеси у нас. Множество български историци 

се втурват да заклеймят (с основание) извършения опит за асимилация на българското 

мюсюлманско население3. За съжаление обаче увлечението е толкова ентусиазирано, че 

се допускат немалко грешни научни постановки, противоречащи на историческата 

истина. След проведения от българския комунистически режим „възродителен процес” 

и след установяването на демократично управление в страната интерес към 

малцинствените общности проявяват и някои чуждестранни историци4.

Във всички споменати групи изследвания отсъства целта, която си поставя 

настоящия труд. В него се разглеждат мястото и ролята на трите малцинствени 

общности (арменци, евреи, български мюсюлмани) в утвърждаването на 

„народнодемократичната” власт в Силистренска околия (1944-1947). На българските 

турци ОК на ОФ и ОК на БКП обръща най-голямо внимание, защото са най-

многобройна по численост етническа общност и защото България граничи с „вражеска” 

2 Недев, Д. Българо-турските отношения в периода след подписването на заключителния акт от 
Хелзинки. – В: Международни отношения. С., 1988, с. 148-154 (Втори международен конгрес по 
Българистика, 23 май - 3 юни 1986 г.); Петров, П. Проблеми на развитието на българската народност и 
нация. С., 1988; Мизов, Н. Ислямът и ислямизация. С., 1989; Зарчев, Й. Някои аспекти на партийната 
политика по националния въпрос след априлския  пленум на ЦК на БКП от 1956 година. – В: Българската 
народност и нация през вековете. Материали от  научна конференция. За службено ползване. Част втора. 
С., 1988, с. 277-313; Златков, Я. Подходи за анализ на социалистическа нация. – В: Българската 
народност и нация през вековете. Материали от научна конференция. За службено ползване. Част втора. 
С., 1988, с. 202-229; Мемишев, Ю. Българските турци в борбата за укрепване на народнодемократичната 
власт (1944-1948 г.) – В: Исторически преглед, 4, 1984; Йолова, Г.,  Л. Кискинова. Законодателство на 
Народна Република България 1944-1986: Справочник. С.,1988 и др. 
3 Георгиева, И. “Възродителният процес” и “Голямата екскурзия” (опит за орална история). – В: 
Етническата картина в България. Проучване 1992 г., с. 105-109; Асенов, Б. Възродителният процес и 
държавна сигурност. С., 1996; Василева, Б. Евреите в България 1944-1952. С., 1992; Огнянов, Л.
Държавно-политическа система на България 1944-1948. С.,1993; Стоянов,  В.  Турското  население  в  
България  между  полюсите на  етническата политика. С., 1997; Стоянов,  В. Турското  население  на  
България  и  официалната  малцинствена политика (1878-1944). – В: Страници от българската история. 
Събития - размисли - личности. Т.2. С., 1993, с.192-209; Чичовска, В. Просветната политика в България 
40-те - 50-те години (Училището от просветната  реформа до съветизация). – В: ИПр, 2, 1994/95, с.59-
107; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани и политическият режим (1944-
1959). С., 2003; Ялъмов, И. История на турската общност в България. С., 2002; Поредица на 
Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия (IMIR):  Съдбата на 
мюсюлманските общности на Балканите, 2. Мюсюлманската култура по българските земи. Съставители: 
Росица Градева, Светлана Иванова, 1998; Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите,3. Между 
адаптацията и носталгията (българските турци в Турция). Съставител: Антонина Желязкова, 1998;
Евреите по българските земи. Съставители: Жак Ескенази, Алфред Криспин, 1999; Арменците в България 
– култура и идентичност. Автор: Евгения Мицева, 2001 и др.                                                                                                                 
4 Simsir, B.: The Turks of Bulgaria, London 1988; Troebst, S.: Zum Verhältnis von Partei, Staat und türkischer 
Minderheit in Bulgarien 1956-1986, in: Schönfeld, R. (Hg.): Nationalitätenprobleme  in  Südosteuropa,  
München  1987,  p.231-253; Höpken, W.: Modernisierung, Tradition und sozialer Wandel in Bulgarien seit dem 
zweiten Weltkrieg, in: SOE 37 (1988) 11/12, p.617-633; Kasabjan, Z. M.: Aknarker boularahaj hamajnkhi 
patmouthjan (1894-1970) (Основни елементи на историята на арменската народна група в България (1894-
1970), Ереван 1986; Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към 
евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989. С., МЦПМКВ, 2000.

Турция. Циганската общност през разглеждания период не влиза в политическото 

полезрение на властта. 

Установяването на властта на Отечествения фронт (ОФ), доминиран и 

контролиран от комунистите в Силистра, става без участието на представители на 

малцинствени общности и без засилен интерес от тяхна страна към случващите се 

политически събития. 

В Силистренска градска община до политическата промяна през септември 1944 

г. живеят 3905 души от различни малцинствени общности (турци, евреи, румънци, 

гърци, унгарци, цигани християни, цигани мюсюлмани, татари, арменци, германци, 

италианци, албанци, сърби, руснаци)5.

Най-многобройни са групите на турци, арменци и евреи. Естествено е 

вниманието на отечественофронтовската власт да бъде насочено към разширяване 

влиянието сред най-голямата местна малцинствена общност – турците, която обхваща 

1/3 от общото население на околията – 7897 души, от които 3981 живеят в околията и 

3916 в града6. Останалите групи за „приобщаване” към отечественофронтовската власт 

в Силистра са арменците – 425 и евреите – 203 души7.

Следвайки указанията на ЦК на БРП /к/ за разширяване на социалната база на 

партията, още на първата си околийска конференция (6 октомври 1944) БРП /к/ -

Силистра разглежда въпроса за привличане на представители на малцинствените 

общности за „съвместно решаване на въпроси”8. На 17 декември с. г. Околийският 

комитет на ОФ провежда събрание с представители на арменската общност. Местните 

комунистически водачи Йордан Сарафов, Елена Сарафова и Петър Кудинов ги 

призовават да прекратят всякакви дрязги помежду си и да „насочат борбата активно 

срещу общия враг фашизма”9. Същата цел „за установяване на по-тесни другарски 

отношения с турското население” е декларирана и в резолюцията на Втората околийска 

конференция на БРП /к/, проведена на 23 и 24 януари 1945 г. Във връзка с това към ОФ 

е създадена Комисия за малцинствата, която от своя страна съдейства за сформирането 

на комитети на Отечествения фронт сред етническите групи в града и околията при 

турската, еврейската и арменската община10. От средите на тези малцинствени 

5 ДА-Силистра, ф. 12 К, оп. 1, а.е. 14, л. 264.
6 Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 377. 
7 Там, ф. 12 К, оп. 1, а.е. 14, л. 264. 
8 ИМ-Силистра, ф. ННИ-НСФ, инв.№ 327; Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944. 
9 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 47. 
10 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 3, 29 септември 1944, с. 4; Установяване и укрепване на 
народнодемократичната власт, септември 1944 – май 1945. Сборник документи. С., БАН, 1969, с. 182; 
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научно да докажат правотата на този безумен акт2. Третата научна кампания започва 

след установяването на демократичните процеси у нас. Множество български историци 

се втурват да заклеймят (с основание) извършения опит за асимилация на българското 

мюсюлманско население3. За съжаление обаче увлечението е толкова ентусиазирано, че 

се допускат немалко грешни научни постановки, противоречащи на историческата 

истина. След проведения от българския комунистически режим „възродителен процес” 

и след установяването на демократично управление в страната интерес към 

малцинствените общности проявяват и някои чуждестранни историци4.

Във всички споменати групи изследвания отсъства целта, която си поставя 

настоящия труд. В него се разглеждат мястото и ролята на трите малцинствени 

общности (арменци, евреи, български мюсюлмани) в утвърждаването на 

„народнодемократичната” власт в Силистренска околия (1944-1947). На българските 

турци ОК на ОФ и ОК на БКП обръща най-голямо внимание, защото са най-

многобройна по численост етническа общност и защото България граничи с „вражеска” 

2 Недев, Д. Българо-турските отношения в периода след подписването на заключителния акт от 
Хелзинки. – В: Международни отношения. С., 1988, с. 148-154 (Втори международен конгрес по 
Българистика, 23 май - 3 юни 1986 г.); Петров, П. Проблеми на развитието на българската народност и 
нация. С., 1988; Мизов, Н. Ислямът и ислямизация. С., 1989; Зарчев, Й. Някои аспекти на партийната 
политика по националния въпрос след априлския  пленум на ЦК на БКП от 1956 година. – В: Българската 
народност и нация през вековете. Материали от  научна конференция. За службено ползване. Част втора. 
С., 1988, с. 277-313; Златков, Я. Подходи за анализ на социалистическа нация. – В: Българската 
народност и нация през вековете. Материали от научна конференция. За службено ползване. Част втора. 
С., 1988, с. 202-229; Мемишев, Ю. Българските турци в борбата за укрепване на народнодемократичната 
власт (1944-1948 г.) – В: Исторически преглед, 4, 1984; Йолова, Г.,  Л. Кискинова. Законодателство на 
Народна Република България 1944-1986: Справочник. С.,1988 и др. 
3 Георгиева, И. “Възродителният процес” и “Голямата екскурзия” (опит за орална история). – В: 
Етническата картина в България. Проучване 1992 г., с. 105-109; Асенов, Б. Възродителният процес и 
държавна сигурност. С., 1996; Василева, Б. Евреите в България 1944-1952. С., 1992; Огнянов, Л.
Държавно-политическа система на България 1944-1948. С.,1993; Стоянов,  В.  Турското  население  в  
България  между  полюсите на  етническата политика. С., 1997; Стоянов,  В. Турското  население  на  
България  и  официалната  малцинствена политика (1878-1944). – В: Страници от българската история. 
Събития - размисли - личности. Т.2. С., 1993, с.192-209; Чичовска, В. Просветната политика в България 
40-те - 50-те години (Училището от просветната  реформа до съветизация). – В: ИПр, 2, 1994/95, с.59-
107; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани и политическият режим (1944-
1959). С., 2003; Ялъмов, И. История на турската общност в България. С., 2002; Поредица на 
Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия (IMIR):  Съдбата на 
мюсюлманските общности на Балканите, 2. Мюсюлманската култура по българските земи. Съставители: 
Росица Градева, Светлана Иванова, 1998; Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите,3. Между 
адаптацията и носталгията (българските турци в Турция). Съставител: Антонина Желязкова, 1998;
Евреите по българските земи. Съставители: Жак Ескенази, Алфред Криспин, 1999; Арменците в България 
– култура и идентичност. Автор: Евгения Мицева, 2001 и др.                                                                                                                 
4 Simsir, B.: The Turks of Bulgaria, London 1988; Troebst, S.: Zum Verhältnis von Partei, Staat und türkischer 
Minderheit in Bulgarien 1956-1986, in: Schönfeld, R. (Hg.): Nationalitätenprobleme  in  Südosteuropa,  
München  1987,  p.231-253; Höpken, W.: Modernisierung, Tradition und sozialer Wandel in Bulgarien seit dem 
zweiten Weltkrieg, in: SOE 37 (1988) 11/12, p.617-633; Kasabjan, Z. M.: Aknarker boularahaj hamajnkhi 
patmouthjan (1894-1970) (Основни елементи на историята на арменската народна група в България (1894-
1970), Ереван 1986; Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към 
евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989. С., МЦПМКВ, 2000.

Турция. Циганската общност през разглеждания период не влиза в политическото 

полезрение на властта. 

Установяването на властта на Отечествения фронт (ОФ), доминиран и 

контролиран от комунистите в Силистра, става без участието на представители на 

малцинствени общности и без засилен интерес от тяхна страна към случващите се 

политически събития. 

В Силистренска градска община до политическата промяна през септември 1944 

г. живеят 3905 души от различни малцинствени общности (турци, евреи, румънци, 

гърци, унгарци, цигани християни, цигани мюсюлмани, татари, арменци, германци, 

италианци, албанци, сърби, руснаци)5.

Най-многобройни са групите на турци, арменци и евреи. Естествено е 

вниманието на отечественофронтовската власт да бъде насочено към разширяване 

влиянието сред най-голямата местна малцинствена общност – турците, която обхваща 

1/3 от общото население на околията – 7897 души, от които 3981 живеят в околията и 

3916 в града6. Останалите групи за „приобщаване” към отечественофронтовската власт 

в Силистра са арменците – 425 и евреите – 203 души7.

Следвайки указанията на ЦК на БРП /к/ за разширяване на социалната база на 

партията, още на първата си околийска конференция (6 октомври 1944) БРП /к/ -

Силистра разглежда въпроса за привличане на представители на малцинствените 

общности за „съвместно решаване на въпроси”8. На 17 декември с. г. Околийският 

комитет на ОФ провежда събрание с представители на арменската общност. Местните 

комунистически водачи Йордан Сарафов, Елена Сарафова и Петър Кудинов ги 

призовават да прекратят всякакви дрязги помежду си и да „насочат борбата активно 

срещу общия враг фашизма”9. Същата цел „за установяване на по-тесни другарски 

отношения с турското население” е декларирана и в резолюцията на Втората околийска 

конференция на БРП /к/, проведена на 23 и 24 януари 1945 г. Във връзка с това към ОФ 

е създадена Комисия за малцинствата, която от своя страна съдейства за сформирането 

на комитети на Отечествения фронт сред етническите групи в града и околията при 

турската, еврейската и арменската община10. От средите на тези малцинствени 

5 ДА-Силистра, ф. 12 К, оп. 1, а.е. 14, л. 264.
6 Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 377. 
7 Там, ф. 12 К, оп. 1, а.е. 14, л. 264. 
8 ИМ-Силистра, ф. ННИ-НСФ, инв.№ 327; Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944. 
9 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 47. 
10 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 3, 29 септември 1944, с. 4; Установяване и укрепване на 
народнодемократичната власт, септември 1944 – май 1945. Сборник документи. С., БАН, 1969, с. 182; 
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общности са излъчвани хора, които да водят необходимата партийна агитация за 

привличане на нови членове. 

Такава активна политическа дейност сред турците от околията развива Билял 

Мурадов Дурмазов, родом от с. Чуковец, Дуловско, шивач по професия, привлечен още

в началото на октомври 1944 г.11 в ръководството на Околийския комитет на БРП /к/, а 

през 1945 г. – избран за народен представител в 26 ОНС. 

Привличането на турското малцинство в редиците на БРП /к/ силно се затруднява 

от факта, че в по-голямата си част то е силно религиозно, консервативно, аполитично и 

неграмотно. Затова комунистическото партийно ръководство се ориентира към 

привличане на най-влиятелните и заможни турци – ходжи, молли, учители. Целта е да 

се въздейства „отвътре” за разширяване влиянието му сред турското малцинство. 

Оказва се, че много малко от тях остават да работят в низовите партийни организации. 

На по-късен етап Околийският комитет на Компартията взема решение за привличане 

„из средите на по-младите турци” в ръководствата им12.

Комитетът на ОФ при Арменското общество в Силистра излъчва двама свои 

представители в Окръжния комитет на ОФ-Силистра – Крикор Каприелян и Хагоп 

Куртян13.

Политическото представителство на еврейската общност в България, което е за 

сътрудничество с отечественофронтовската власт, е Еврейският отечествен фронт, 

контролиран от Централната еврейска комисия при ЦК на БРП /к/. Той ръководи 

изграждането на културни, спортни и благотворителни дружества в градовете. 

Представител на еврейската общност в Окръжния комитет на ОФ е Ешуа 

Ешкенази (адвокат)14.

Първата околийска конференция на БРП /к/ (6 октомври 1944) възлага на 

представителите на малцинствата да привличат за членове на Отечествения фронт в 

Силистра „най-напредничавите и честни елементи” от малцинствата15. Най-лесно това 

ще стане като всички бъдат обединени от идеята за борба против „останките на 

фашизма”. За реализирането й околийското ръководство на БРП /к/ инициира 

специална конференция на турската общност, проведена на 25 декември 1944 г. в 

ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 170-171; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани 
и политическият режим (1944-1959). С., 2003, с. 48. 
11 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 38, л. 18. 
12 Там, а.е. 41, л. 180. 
13 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 3, 29 септември 1944, с. 4. 
14 Там.
15 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944, с. 4.

Силистра, в която участват делегати от Силистренска, Дуловска, Тервелска и 

Тутраканска околия. Председателстващ конференцията е Билял Дурмазов. По 

инициатива на представителите на околийското ръководство на компартията (Йордан 

Сарафов, Асен Чапкънов и др.) делегатите заклеймяват проведената по същото време 

от трима мюфтии в София конференция, която явно има за цел да възпре турското 

население да „обслужва” отечественофронтовската власт. Въпросните мюфтии са 

наречени „фашисти”, „[…] които са били до вчера в услуга на фашизма, и които днеска 

дирят начин да излъжат отечественофронтовската власт и да застанат пак начело на 

турското население”16. Взето е решение да се създаде клон на турска национална 

антифашистка организация, подведомствена на ОФ. 

Изградената към Околийския комитет на Отечествения фронт Единна 

антифашистка младежка организация (ЕАМО) през март 1945 г. има подобна задача: да 

ангажира младежите от малцинствата в политическите мероприятия за укрепване на 

„народнодемократичната власт”. Очакванията са, че ЕАМО ще задоволи „[…]

всестранните интереси на младежта и чрез която борбата против останките на фашизма 

и великобългарския шовинизъм, и усилията за изграждане на отечественофронтовска 

България ще бъдат най-резултатни”17.  От своя страна Петата национална конференция 

на РМС призовава всичката младеж в страната да е бдителна и „упорито да работи за 

осигуряване на антифашистката просвета и превъзпитание на цялата българска младеж, 

като същевременно разобличава и парира всички фашистки прояви в нашата страна”18.

Трудности среща и желанието на комунистите „за привличане” на жените 

туркини в обществено-политическата дейност. Този въпрос също се разисква на 

Първата околийска конференция на БРП /к/ (6 октомври 1944), на която като мярка за 

справяне със ситуацията е взето решение „незабавно да се основат женски комисии към 

оф-комитети” и правилното им ръководене от съответните местни комисии към БРП 

/к/19. С протокол № 2 от 9 октомври 1944 г. на БРП /к/ - Силистра на женотдела е 

възложено „да обърне сериозно внимание на работата си между туркините, еврейките, 

арменките и рускините”20. Въпреки засилената агитация по места усилията за 

привличане на жените – туркини остават безрезултатни, което личи от факта, че в 

16 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 62. 
17 Свободна Добруджа, Силистра, II, № 20, 5 април 1945.
18 Там; Там, № 18, 17 март 1945. 
19 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944, с. 4. 
20 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 2. 
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общности са излъчвани хора, които да водят необходимата партийна агитация за 

привличане на нови членове. 

Такава активна политическа дейност сред турците от околията развива Билял 

Мурадов Дурмазов, родом от с. Чуковец, Дуловско, шивач по професия, привлечен още

в началото на октомври 1944 г.11 в ръководството на Околийския комитет на БРП /к/, а 

през 1945 г. – избран за народен представител в 26 ОНС. 

Привличането на турското малцинство в редиците на БРП /к/ силно се затруднява 

от факта, че в по-голямата си част то е силно религиозно, консервативно, аполитично и 

неграмотно. Затова комунистическото партийно ръководство се ориентира към 

привличане на най-влиятелните и заможни турци – ходжи, молли, учители. Целта е да 

се въздейства „отвътре” за разширяване влиянието му сред турското малцинство. 

Оказва се, че много малко от тях остават да работят в низовите партийни организации. 

На по-късен етап Околийският комитет на Компартията взема решение за привличане 

„из средите на по-младите турци” в ръководствата им12.

Комитетът на ОФ при Арменското общество в Силистра излъчва двама свои 

представители в Окръжния комитет на ОФ-Силистра – Крикор Каприелян и Хагоп 

Куртян13.

Политическото представителство на еврейската общност в България, което е за 

сътрудничество с отечественофронтовската власт, е Еврейският отечествен фронт, 

контролиран от Централната еврейска комисия при ЦК на БРП /к/. Той ръководи 

изграждането на културни, спортни и благотворителни дружества в градовете. 

Представител на еврейската общност в Окръжния комитет на ОФ е Ешуа 

Ешкенази (адвокат)14.

Първата околийска конференция на БРП /к/ (6 октомври 1944) възлага на 

представителите на малцинствата да привличат за членове на Отечествения фронт в 

Силистра „най-напредничавите и честни елементи” от малцинствата15. Най-лесно това 

ще стане като всички бъдат обединени от идеята за борба против „останките на 

фашизма”. За реализирането й околийското ръководство на БРП /к/ инициира 

специална конференция на турската общност, проведена на 25 декември 1944 г. в 

ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 170-171; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани 
и политическият режим (1944-1959). С., 2003, с. 48. 
11 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 38, л. 18. 
12 Там, а.е. 41, л. 180. 
13 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 3, 29 септември 1944, с. 4. 
14 Там.
15 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944, с. 4.

Силистра, в която участват делегати от Силистренска, Дуловска, Тервелска и 

Тутраканска околия. Председателстващ конференцията е Билял Дурмазов. По 

инициатива на представителите на околийското ръководство на компартията (Йордан 

Сарафов, Асен Чапкънов и др.) делегатите заклеймяват проведената по същото време 

от трима мюфтии в София конференция, която явно има за цел да възпре турското 

население да „обслужва” отечественофронтовската власт. Въпросните мюфтии са 

наречени „фашисти”, „[…] които са били до вчера в услуга на фашизма, и които днеска 

дирят начин да излъжат отечественофронтовската власт и да застанат пак начело на 

турското население”16. Взето е решение да се създаде клон на турска национална 

антифашистка организация, подведомствена на ОФ. 

Изградената към Околийския комитет на Отечествения фронт Единна 

антифашистка младежка организация (ЕАМО) през март 1945 г. има подобна задача: да 

ангажира младежите от малцинствата в политическите мероприятия за укрепване на 

„народнодемократичната власт”. Очакванията са, че ЕАМО ще задоволи „[…]

всестранните интереси на младежта и чрез която борбата против останките на фашизма 

и великобългарския шовинизъм, и усилията за изграждане на отечественофронтовска 

България ще бъдат най-резултатни”17.  От своя страна Петата национална конференция 

на РМС призовава всичката младеж в страната да е бдителна и „упорито да работи за 

осигуряване на антифашистката просвета и превъзпитание на цялата българска младеж, 

като същевременно разобличава и парира всички фашистки прояви в нашата страна”18.

Трудности среща и желанието на комунистите „за привличане” на жените 

туркини в обществено-политическата дейност. Този въпрос също се разисква на 

Първата околийска конференция на БРП /к/ (6 октомври 1944), на която като мярка за 

справяне със ситуацията е взето решение „незабавно да се основат женски комисии към 

оф-комитети” и правилното им ръководене от съответните местни комисии към БРП 

/к/19. С протокол № 2 от 9 октомври 1944 г. на БРП /к/ - Силистра на женотдела е 

възложено „да обърне сериозно внимание на работата си между туркините, еврейките, 

арменките и рускините”20. Въпреки засилената агитация по места усилията за 

привличане на жените – туркини остават безрезултатни, което личи от факта, че в 

16 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 62. 
17 Свободна Добруджа, Силистра, II, № 20, 5 април 1945.
18 Там; Там, № 18, 17 март 1945. 
19 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 5, 19 октомври 1944, с. 4. 
20 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 1, л. 2. 
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женското дружество в Дулово към март 1945 г. не членува нито една мюсюлманка21.

Неуспешната работа сред тях се потвърждава и от проведената на 4 април 1945 г. 

околийска конференция на Народния женски съюз, която показва, че той „не е 

привлекателен за жените от малцинствените общности”22.

Наред с политическите мероприятия Комисията по малцинствата към ОК на ОФ 

съдейства малцинствените общности да развиват своя културна и спортна дейност.

Съвсем малобройното еврейско общество създава спортен клуб „Макаби” и музикална 

секция. Арменското малцинство също основава спортен клуб „Занко” и музикална 

секция23. По-късно със съдействието на комунистите е основавана „прогресивна 

организация” „Ереван”, към която са сформирани смесен хор и джазов оркестър24.

Комисията за малцинствата към Околийския комитет на ОФ съдейства на турската 

общност да основе читалище и театрална трупа към него25. Много скоро обаче, на 12 

февруари 1945 г., Централният комитет на Компартията взима решение да не се 

създават никакви просветно-културни или други дружества сред турското население.

Културно-просветната работа сред него се възлага на специални просветни комисии, 

подчинени на околийските комитети на ОФ. Те трябвало да изработят „своя програма”, 

„като се установи строг контрол на тая дейност”26.

Какво принуди или как се обяснява бързата промяна на политическата позиция на 

БРП /к/ спрямо турската общност у нас? Отговорът се открива в заседанието на БРП /к/ 

от 12 февруари 1945 г.27 (преди да се достигне до него се провеждат Национална 

конференция на ОФ с представители на турското население в страната - 27-28 декември 

1944 г. и Национална конференция на турците, членуващи в БРП /к/ - 9-10 февруари 

1945 г., в която участват 93 представители на областните и околийските партийни 

комитети). Доклад за работата на компартията сред турското малцинство на 

заседанието изнася Раденко Рангелов. Той изтъква, че се работело „подривно от чужди 

на турското малцинство хора” и че нямало да се позволи „да се шири чуждата 

пропаганда у нас, за да се чужди турското малцинство от Отечествения фронт”. Това 

означава, че то се приема от Компартията като етническа общност, свързана с 

капиталистическа Турция, която е част от вражески лагер от държави. Всъщност още в 

21 Свободна Добруджа, Силистра, II, № 18, 17 март 1945, с. 5. 
22 Там, № 21, 12 април 1945. 
23 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 172. 
24 Свободна Добруджа, Силистра, III, № 38, 19 януари 1946. 
25 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 172 -173.
26 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 34, л. 1, 6-8. 
27 Там.

началото на 1945 г. Георги Димитров под влияние на Москва заявява, че с турците 

трябва да се действа „осторожно” и че „Турция трябва да си отиде в Азия”28.

На заседанието се обсъждат и въпросите за: държавна издръжка на училищата; 

издаването на турски вестник; служенето в армията; участието на турците в 

административните учреждения; незадоволителното снабдяване на турското население 

с нарядни стоки и пр. 

Трайчо Костов подчертава, че у нас „съществува опасност от турска 

националистическа пропаганда, която прониква и засяга и нашите партийни 

организации”. Дадено е нареждане за привличане на турците в РМС и партията. 

Антон Югов предлага лоялните комунисти от турското население да се 

назначават за инструктори във Вътрешно министерство. Отчита, че в някои райони на 

страната съществува национален антагонизъм между българи и турци. Предлага там 

„да се пратят отвън хора честни и неподкупни”. 

Заседанието на ЦК на БРП /к/ от 12 февруари 1945 г. взима следните решения: 

1) Поради опасност от националистическа пропаганда да не се създават турски 

организации. Могат да съществуват турски просветни комисии при комитетите на 

Отечествения фронт. 

2) Да се изпрати литература на турски език от СССР. 

3) Вместо започналия да излиза „някакъв си турски вестник”, дело на частна 

инициатива, да се организира отечественофронтовски вестник на турски език. 

Издаването на партиен турски вестник не е нужно.  

4) Издръжката на турските училища трябва да поеме държавата, като в тях се 

въведе държавна програма. Да се подготвят учители, част от които да са българи. 

Духовното училище „Нювап” в Шумен да се преобразува в светска гимназия. 

Мюфтиите „фашисти” да се махнат, активните да се арестуват. Да се подобри 

администрацията, да се „дават редовни дажби на населението, наравно с българското”. 

Относно искането турците да служат в армията, „да се почака засега, макар това да е 

справедливо искане”29.

Решенията на заседанието на ЦК на БРП /к/ задължават областните и околийските 

комитети на БРП /к/ да вземат мерки за окончателното спечелване на турската общност 

на страната на партията и Отечествения фронт: масирана политическо-разяснителна 

работа сред турското население; умело съчетаване на борбата против великотурския 

28 Ялъмов, И. История на турската общност в България. С., 2002, с. 287.                                                                                                                
29 Там; БКП в резолюции и решения. т. ІV. С., БКП, 1955, с. 7. 



1�7Малцинствените общности в политиката на ...

женското дружество в Дулово към март 1945 г. не членува нито една мюсюлманка21.

Неуспешната работа сред тях се потвърждава и от проведената на 4 април 1945 г. 

околийска конференция на Народния женски съюз, която показва, че той „не е 

привлекателен за жените от малцинствените общности”22.

Наред с политическите мероприятия Комисията по малцинствата към ОК на ОФ 

съдейства малцинствените общности да развиват своя културна и спортна дейност.

Съвсем малобройното еврейско общество създава спортен клуб „Макаби” и музикална 

секция. Арменското малцинство също основава спортен клуб „Занко” и музикална 

секция23. По-късно със съдействието на комунистите е основавана „прогресивна 

организация” „Ереван”, към която са сформирани смесен хор и джазов оркестър24.

Комисията за малцинствата към Околийския комитет на ОФ съдейства на турската 

общност да основе читалище и театрална трупа към него25. Много скоро обаче, на 12 

февруари 1945 г., Централният комитет на Компартията взима решение да не се 

създават никакви просветно-културни или други дружества сред турското население.

Културно-просветната работа сред него се възлага на специални просветни комисии, 

подчинени на околийските комитети на ОФ. Те трябвало да изработят „своя програма”, 

„като се установи строг контрол на тая дейност”26.

Какво принуди или как се обяснява бързата промяна на политическата позиция на 

БРП /к/ спрямо турската общност у нас? Отговорът се открива в заседанието на БРП /к/ 

от 12 февруари 1945 г.27 (преди да се достигне до него се провеждат Национална 

конференция на ОФ с представители на турското население в страната - 27-28 декември 

1944 г. и Национална конференция на турците, членуващи в БРП /к/ - 9-10 февруари 

1945 г., в която участват 93 представители на областните и околийските партийни 

комитети). Доклад за работата на компартията сред турското малцинство на 

заседанието изнася Раденко Рангелов. Той изтъква, че се работело „подривно от чужди 

на турското малцинство хора” и че нямало да се позволи „да се шири чуждата 

пропаганда у нас, за да се чужди турското малцинство от Отечествения фронт”. Това 

означава, че то се приема от Компартията като етническа общност, свързана с 

капиталистическа Турция, която е част от вражески лагер от държави. Всъщност още в 

21 Свободна Добруджа, Силистра, II, № 18, 17 март 1945, с. 5. 
22 Там, № 21, 12 април 1945. 
23 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 172. 
24 Свободна Добруджа, Силистра, III, № 38, 19 януари 1946. 
25 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 172 -173.
26 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 34, л. 1, 6-8. 
27 Там.

началото на 1945 г. Георги Димитров под влияние на Москва заявява, че с турците 

трябва да се действа „осторожно” и че „Турция трябва да си отиде в Азия”28.

На заседанието се обсъждат и въпросите за: държавна издръжка на училищата; 

издаването на турски вестник; служенето в армията; участието на турците в 

административните учреждения; незадоволителното снабдяване на турското население 

с нарядни стоки и пр. 

Трайчо Костов подчертава, че у нас „съществува опасност от турска 

националистическа пропаганда, която прониква и засяга и нашите партийни 

организации”. Дадено е нареждане за привличане на турците в РМС и партията. 

Антон Югов предлага лоялните комунисти от турското население да се 

назначават за инструктори във Вътрешно министерство. Отчита, че в някои райони на 

страната съществува национален антагонизъм между българи и турци. Предлага там 

„да се пратят отвън хора честни и неподкупни”. 

Заседанието на ЦК на БРП /к/ от 12 февруари 1945 г. взима следните решения: 

1) Поради опасност от националистическа пропаганда да не се създават турски 

организации. Могат да съществуват турски просветни комисии при комитетите на 

Отечествения фронт. 

2) Да се изпрати литература на турски език от СССР. 

3) Вместо започналия да излиза „някакъв си турски вестник”, дело на частна 

инициатива, да се организира отечественофронтовски вестник на турски език. 

Издаването на партиен турски вестник не е нужно.  

4) Издръжката на турските училища трябва да поеме държавата, като в тях се 

въведе държавна програма. Да се подготвят учители, част от които да са българи. 

Духовното училище „Нювап” в Шумен да се преобразува в светска гимназия. 

Мюфтиите „фашисти” да се махнат, активните да се арестуват. Да се подобри 

администрацията, да се „дават редовни дажби на населението, наравно с българското”. 

Относно искането турците да служат в армията, „да се почака засега, макар това да е 

справедливо искане”29.

Решенията на заседанието на ЦК на БРП /к/ задължават областните и околийските 

комитети на БРП /к/ да вземат мерки за окончателното спечелване на турската общност 

на страната на партията и Отечествения фронт: масирана политическо-разяснителна 

работа сред турското население; умело съчетаване на борбата против великотурския 

28 Ялъмов, И. История на турската общност в България. С., 2002, с. 287.                                                                                                                
29 Там; БКП в резолюции и решения. т. ІV. С., БКП, 1955, с. 7. 
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шовинизъм с борбата против остатъците на „фашизма у нас”; провеждане на редица 

мероприятия за подобряване битовото и социалното положение на турското 

малцинство; да се „помогне на това население да си създаде собствена, светска турска 

интелигенция”30.

Използвайки мотива за сплотяване на турското население около Отечествения 

фронт и за укрепване на народнодемократичната власт, емисари на ЦК на Компартията 

организират събрания в цялата страна. На тях се обяснява необходимостта от сливане

на културно-просветните и благотворителните им дружества с общонародните 

организации към Отечествения фронт. Наред с това започва отстраняване на старите 

ръководства в турските отечественофронтовски комитети, определени от околийското 

ръководство на БРП /к/ за „реакционни и фашистки елементи”31. Успоредно с това се 

засилва акцията за привличането на турците за членове в Компартията и в 

съществуващите тогава обществено-политически организации32.

Тази добре организирана и масирана агитационно – пропагандна акция на БРП /к/ 

спрямо турската общност дава положителен резултат на изборите за 26 ОНС (18 

ноември 1945). Областното ръководство на БРП /к/ изразява задоволство от участието 

на турското население в тези избори. Според него това се дължи на добре 

организираната агитация, „значително улеснена” от включването на турци в 

кандидатските листи в двете изборни колегии. В листата на Силистренската колегия е 

включен Билял Мурадов Дурмазов. За да бъде по – убедителна агитацията, на 

предизборните събрания в селата с турско население (отделни за мъже и жени) за 

оратори са поканени мъже и жени (турци и туркини)33. Истинската причина за 

подкрепата на турското население за ОФ обаче произтича от разкрилата се възможност 

да си възстанови загубените през изминалите години права и да напредне в развитието 

си посредством предложените от комунистите възможности. Приетите закони от края 

на 1944 – 1945 г. видимо удовлетворяват очакванията му. Те гарантират равенство пред 

закона и защита от дискриминация на основата на народност, произход и вяра, 

свободата да се изповядва религия, правото всеки сам свободно да определя 

30 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 26, л. 19-24. 
31 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 113, л. 6; Мемишев, Ю. Българските турци в борбата за укрепване на
народнодемократичната власт (1944-1948 г.) – В: Исторически преглед, 4, 1984, с. 64. 
32 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 64 - 67. 
33 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 207.

народността си, правото на малцинствата да се учат на майчиния си език и да развиват 

традиционната си култура34.

Проектираното през първите месеци на 1945 г. одържавяване на турските частни 

училища, причината за което се търси в проникването в тях на националистическа 

пропаганда, се отлага за по-късно. Все пак в училищата се въвежда държавната учебна 

програма. Предприетите мерки, макар и да засягат автономността на традиционните 

мюсюлмански институции: образованието става светско, а училищата се секуларизират 

и джамиите преминават под държавен контрол, се приемат без протест от турската 

малцинствена общност. 

Малцинствените (частни) училища в Силистренска околия съществуват отпреди 

Деветосептемврийския преврат. С изключение на едно арменско училище в града, 

останалите са на българските турци. Тъй като в арменското училище се обучават само 

13 деца, разпределени в четири отделения35, то се самозакрива. Децата продължават 

обучението си в българските училища. 

В началото на 1947 г. в Силистренска околия има 10 частни турски училища - в 

Силистра, Звездел, Голебина, Голеш, Слатина, Милетич, Иширково, Зарник, Чехлари, 

Полковник Чолаково36.

Разпределението на учениците и учителите по селища и училища (отделения и 

класове) през учебната 1946 – 1947 година изглежда така: Голеш – 50 ученици и 1 

учител; Голебина – 60 ученици, 2 учители; Зарник – 24 ученици, 1 учител; Звездел – 71 

ученици, 2 учители; Иширково – 70 ученици, 2 учители; Милетич – 110 ученици, 2 

учители; Полковник Чолаково – 21 ученици, 1 учител; Слатина – 22 ученици, 1 учител; 

Чехлари - 32 ученици, 1 учител  и Силистра – 173 ученици, 8 учители. Общият брой на 

учениците в турските училища е 633, обучавани от 21 щатни учители. 

Разпределението на учениците по отделения и класове е следното: от I - IV

отделение се обучават 173 ученици ( I отделение – 55 ученици, II отделение – 44

ученици, III отделение – 43 ученици, IV отделение – 26 ученици), и от I до III клас – 66

ученици (I клас – 29 ученици, II клас – 19 ученици, III клас – 18 ученици)37.

Най-голямо малцинствено училище в околията (и единствено, което е основно) е 

турското частно училище „Намук Кемал” в Силистра. Обучават се 322 ученици, 

34 Държавен вестник, № 263, 27 ноември 1944; Там, № 62, 17 март 1945. 
35 ДА-Силистра, ф. 175, оп. 1, а.е. 13, л. 245.
36 Там, а.е. 24, л. 8 - 10.
37 Там, л. 26 - 27. 
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шовинизъм с борбата против остатъците на „фашизма у нас”; провеждане на редица 

мероприятия за подобряване битовото и социалното положение на турското 

малцинство; да се „помогне на това население да си създаде собствена, светска турска 

интелигенция”30.

Използвайки мотива за сплотяване на турското население около Отечествения 

фронт и за укрепване на народнодемократичната власт, емисари на ЦК на Компартията 

организират събрания в цялата страна. На тях се обяснява необходимостта от сливане

на културно-просветните и благотворителните им дружества с общонародните 

организации към Отечествения фронт. Наред с това започва отстраняване на старите 

ръководства в турските отечественофронтовски комитети, определени от околийското 

ръководство на БРП /к/ за „реакционни и фашистки елементи”31. Успоредно с това се 

засилва акцията за привличането на турците за членове в Компартията и в 

съществуващите тогава обществено-политически организации32.

Тази добре организирана и масирана агитационно – пропагандна акция на БРП /к/ 

спрямо турската общност дава положителен резултат на изборите за 26 ОНС (18 

ноември 1945). Областното ръководство на БРП /к/ изразява задоволство от участието 

на турското население в тези избори. Според него това се дължи на добре 

организираната агитация, „значително улеснена” от включването на турци в 

кандидатските листи в двете изборни колегии. В листата на Силистренската колегия е 

включен Билял Мурадов Дурмазов. За да бъде по – убедителна агитацията, на 

предизборните събрания в селата с турско население (отделни за мъже и жени) за 

оратори са поканени мъже и жени (турци и туркини)33. Истинската причина за 

подкрепата на турското население за ОФ обаче произтича от разкрилата се възможност 

да си възстанови загубените през изминалите години права и да напредне в развитието 

си посредством предложените от комунистите възможности. Приетите закони от края 

на 1944 – 1945 г. видимо удовлетворяват очакванията му. Те гарантират равенство пред 

закона и защита от дискриминация на основата на народност, произход и вяра, 

свободата да се изповядва религия, правото всеки сам свободно да определя 

30 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 26, л. 19-24. 
31 ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 113, л. 6; Мемишев, Ю. Българските турци в борбата за укрепване на
народнодемократичната власт (1944-1948 г.) – В: Исторически преглед, 4, 1984, с. 64. 
32 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 64 - 67. 
33 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 207.

народността си, правото на малцинствата да се учат на майчиния си език и да развиват 

традиционната си култура34.

Проектираното през първите месеци на 1945 г. одържавяване на турските частни 

училища, причината за което се търси в проникването в тях на националистическа 

пропаганда, се отлага за по-късно. Все пак в училищата се въвежда държавната учебна 

програма. Предприетите мерки, макар и да засягат автономността на традиционните 

мюсюлмански институции: образованието става светско, а училищата се секуларизират 

и джамиите преминават под държавен контрол, се приемат без протест от турската 

малцинствена общност. 

Малцинствените (частни) училища в Силистренска околия съществуват отпреди 

Деветосептемврийския преврат. С изключение на едно арменско училище в града, 

останалите са на българските турци. Тъй като в арменското училище се обучават само 

13 деца, разпределени в четири отделения35, то се самозакрива. Децата продължават 

обучението си в българските училища. 

В началото на 1947 г. в Силистренска околия има 10 частни турски училища - в 

Силистра, Звездел, Голебина, Голеш, Слатина, Милетич, Иширково, Зарник, Чехлари, 

Полковник Чолаково36.

Разпределението на учениците и учителите по селища и училища (отделения и 

класове) през учебната 1946 – 1947 година изглежда така: Голеш – 50 ученици и 1 

учител; Голебина – 60 ученици, 2 учители; Зарник – 24 ученици, 1 учител; Звездел – 71 

ученици, 2 учители; Иширково – 70 ученици, 2 учители; Милетич – 110 ученици, 2 

учители; Полковник Чолаково – 21 ученици, 1 учител; Слатина – 22 ученици, 1 учител; 

Чехлари - 32 ученици, 1 учител  и Силистра – 173 ученици, 8 учители. Общият брой на 

учениците в турските училища е 633, обучавани от 21 щатни учители. 

Разпределението на учениците по отделения и класове е следното: от I - IV

отделение се обучават 173 ученици ( I отделение – 55 ученици, II отделение – 44

ученици, III отделение – 43 ученици, IV отделение – 26 ученици), и от I до III клас – 66

ученици (I клас – 29 ученици, II клас – 19 ученици, III клас – 18 ученици)37.

Най-голямо малцинствено училище в околията (и единствено, което е основно) е 

турското частно училище „Намук Кемал” в Силистра. Обучават се 322 ученици, 

34 Държавен вестник, № 263, 27 ноември 1944; Там, № 62, 17 март 1945. 
35 ДА-Силистра, ф. 175, оп. 1, а.е. 13, л. 245.
36 Там, а.е. 24, л. 8 - 10.
37 Там, л. 26 - 27. 
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разпределени в 8 паралелки. В училището са застъпени всички учебни предмети по 

държавната програма. Учителският персонал се състои от 9 души38.

От края на декември 1946 - началото на 1947 г. започва подготовка за 

признаването на турското частно училище в Силистра за държавно39. Със заповед № 

133 и № 135 от 14 март 1947 г. на Министерството на народната просвета се признават 

за държавни малцинствените турски училища от гр. Силистра и с. Милетич, 

Силистренска околия. Наредено е всички имоти на силистренското турско училище да 

преминат в общия училищен фонд, а сградите и инвентарът да се предадат 

безвъзвратно на общината40. Със същата заповед турското училище в с. Милетич също 

се признава за държавно41.

Малко по – късно, въз основа на Заповед № 5060 на Министерството на народната 

просвета е разпоредено веществените разходи и на останалите осем турски

първоначални училища в Силистренска околия от 15 септември 1947 г. да се поемат от 

съответните общини, а разходите за издръжка на учителския персонал – от държавата42.

Политизацията и овладяването на местния административен апарат от 

Комунистическата партия след изборите за 26 ОНС започва да се чувства осезаемо и 

става повод за недоволство не само сред коалиционните партньори в ОФ, но и сред 

малцинствените общности43. В анализа за изборите на БРП /к/ - Силистра за турската 

общност не се споменава почти нищо. Техният представител в Околийския комитет 

посочва, че на представителите на турското малцинство продължава да не им се 

предоставя работа. В с. Зарник например за пазач е посочен турчин, но кметът не го 

назначава. В с. Милетич посоченият за кметски наместник турчин не е утвърден от 

Околийския комитет на ОФ. В същото време не спира да се шири мнението на 

управляващите, че турците нямат кадри. Това е и една от причините те рядко да се 

отзовават на поканите за събрания. На представителят на турската общност и член на 

ръководството на БРП /к/ „рядко му се иска становище по разискваните въпроси, в т.ч. 

и по малцинствените”. Тричленната комисия за малцинствата също не проявява 

интерес към турците44.

38 Там, л. 11. 
39 Там, л. 11. 
40 Там, л. 28, л. 39. 
41 Там, л. 40. 
42 Там, л. 108. 
43 Там, ф. 547, оп. 1, а.е. 1, л. 17; Там, ф. 17, оп. 1, а.е. 28, л. 53, л. 110; Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 26, л. 3-4. 
44 Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 41, л. 38. 

Комунистите от останалите малцинствени общности (еврейската и арменската)

също избягват събранията. Ръководството на Околийския комитет на БРП /к/ определя 

отношението им като „отпуснатост”45.

В хода на предизборната кампания за ВНС ясно проличават разногласията и 

политическото противоборство между отделните партии в отечественофронтовската 

коалиция. Агитацията сред малцинствените общности се усложнява. Това 

обстоятелство притеснява местните комунисти за изхода от изборите, още повече че 

опозицията е много популярна сред населението на околията. Те трябва да заздравят 

социалната си база в селата, в които живее по-голямата част от електората на 

политическия им противник БЗНС – Никола Петков. За да спечели турската общност, 

БРП /к/ продължава да се съобразява с исканията й. От друга страна 

отечественофронтовската власт няма намерение да подпомага разкриването на турски 

културни и просветни организации, както например при евреите, арменците и циганите. 

Отначало тайно, отечественофронтовската власт не смята за уместно да позволи 

засилване на турското национално съзнание. Все пак в този преходен етап на 

утвърждаването на „народната демокрация” контролираната от комунистите 

отечественофронтовска власт прави редица отстъпки, целящи привличането на 

турското население към активно участие в политиката на новия управленчески режим. 

Най-значимата от тях е равнопоставянето на турските и българските учители, което се 

постига със Закона за училищата от май 1945 г. и със съответни подобрения със Закона 

от септември 1946 г.46 То обаче е съпроводено с чистка на персонала47. В 

законодателството е включено и правното изравняване на половете, което е удар срещу 

традицията и религиозните възгледи на турската общност спрямо жените48.

Поземлената реформа (Закон за трудовата поземлена собственост) от 12 март 1946 г. е 

най-сериозната мярка, способна да привлече турското население на страната на 

Отечествения фронт. Според недотам точни данни около 45 000 турски стопани са 

облагодетелствани от нея, получавайки малки парцели земя49. Следващото земеделско 

мероприятие – въведения монопол върху тютюна – обаче не дава очаквания 

икономически ефект за населението. В същото време тютюнът е един от главните 

45 Там, а.е. 9, л. 12. 
46 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 61 - 63. 
47 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 10, 26 декември 1944; ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 336; 
ДА-Силистра, ф. 175, оп. 1, а.е. 13, л. 274. 
48 Държавен вестник № 16, октомври 1944; Бюксеншютц, У.Малцинствената политика в България. 
Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989, С., МЦПМКВ, 2000, с. 70- 71. 
49 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 62-63; Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката 
на БКП към евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989, С., МЦПМКВ, 2000, с. 71. 
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разпределени в 8 паралелки. В училището са застъпени всички учебни предмети по 

държавната програма. Учителският персонал се състои от 9 души38.

От края на декември 1946 - началото на 1947 г. започва подготовка за 

признаването на турското частно училище в Силистра за държавно39. Със заповед № 

133 и № 135 от 14 март 1947 г. на Министерството на народната просвета се признават 

за държавни малцинствените турски училища от гр. Силистра и с. Милетич, 

Силистренска околия. Наредено е всички имоти на силистренското турско училище да 

преминат в общия училищен фонд, а сградите и инвентарът да се предадат 

безвъзвратно на общината40. Със същата заповед турското училище в с. Милетич също 

се признава за държавно41.

Малко по – късно, въз основа на Заповед № 5060 на Министерството на народната 

просвета е разпоредено веществените разходи и на останалите осем турски

първоначални училища в Силистренска околия от 15 септември 1947 г. да се поемат от 

съответните общини, а разходите за издръжка на учителския персонал – от държавата42.

Политизацията и овладяването на местния административен апарат от 

Комунистическата партия след изборите за 26 ОНС започва да се чувства осезаемо и 

става повод за недоволство не само сред коалиционните партньори в ОФ, но и сред 

малцинствените общности43. В анализа за изборите на БРП /к/ - Силистра за турската 

общност не се споменава почти нищо. Техният представител в Околийския комитет 

посочва, че на представителите на турското малцинство продължава да не им се 

предоставя работа. В с. Зарник например за пазач е посочен турчин, но кметът не го 

назначава. В с. Милетич посоченият за кметски наместник турчин не е утвърден от 

Околийския комитет на ОФ. В същото време не спира да се шири мнението на 

управляващите, че турците нямат кадри. Това е и една от причините те рядко да се 

отзовават на поканите за събрания. На представителят на турската общност и член на 

ръководството на БРП /к/ „рядко му се иска становище по разискваните въпроси, в т.ч. 

и по малцинствените”. Тричленната комисия за малцинствата също не проявява 

интерес към турците44.

38 Там, л. 11. 
39 Там, л. 11. 
40 Там, л. 28, л. 39. 
41 Там, л. 40. 
42 Там, л. 108. 
43 Там, ф. 547, оп. 1, а.е. 1, л. 17; Там, ф. 17, оп. 1, а.е. 28, л. 53, л. 110; Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 26, л. 3-4. 
44 Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 41, л. 38. 
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също избягват събранията. Ръководството на Околийския комитет на БРП /к/ определя 

отношението им като „отпуснатост”45.

В хода на предизборната кампания за ВНС ясно проличават разногласията и 

политическото противоборство между отделните партии в отечественофронтовската 

коалиция. Агитацията сред малцинствените общности се усложнява. Това 

обстоятелство притеснява местните комунисти за изхода от изборите, още повече че 

опозицията е много популярна сред населението на околията. Те трябва да заздравят 

социалната си база в селата, в които живее по-голямата част от електората на 

политическия им противник БЗНС – Никола Петков. За да спечели турската общност, 

БРП /к/ продължава да се съобразява с исканията й. От друга страна 

отечественофронтовската власт няма намерение да подпомага разкриването на турски 

културни и просветни организации, както например при евреите, арменците и циганите. 

Отначало тайно, отечественофронтовската власт не смята за уместно да позволи 

засилване на турското национално съзнание. Все пак в този преходен етап на 

утвърждаването на „народната демокрация” контролираната от комунистите 

отечественофронтовска власт прави редица отстъпки, целящи привличането на 

турското население към активно участие в политиката на новия управленчески режим. 

Най-значимата от тях е равнопоставянето на турските и българските учители, което се 

постига със Закона за училищата от май 1945 г. и със съответни подобрения със Закона 

от септември 1946 г.46 То обаче е съпроводено с чистка на персонала47. В 

законодателството е включено и правното изравняване на половете, което е удар срещу 

традицията и религиозните възгледи на турската общност спрямо жените48.

Поземлената реформа (Закон за трудовата поземлена собственост) от 12 март 1946 г. е 

най-сериозната мярка, способна да привлече турското население на страната на 

Отечествения фронт. Според недотам точни данни около 45 000 турски стопани са 

облагодетелствани от нея, получавайки малки парцели земя49. Следващото земеделско 

мероприятие – въведения монопол върху тютюна – обаче не дава очаквания 

икономически ефект за населението. В същото време тютюнът е един от главните 

45 Там, а.е. 9, л. 12. 
46 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 61 - 63. 
47 Свободна Добруджа, Силистра, I, № 10, 26 декември 1944; ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 7, л. 336; 
ДА-Силистра, ф. 175, оп. 1, а.е. 13, л. 274. 
48 Държавен вестник № 16, октомври 1944; Бюксеншютц, У.Малцинствената политика в България. 
Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989, С., МЦПМКВ, 2000, с. 70- 71. 
49 Мемишев, Ю. Цит. съч., с. 62-63; Бюксеншютц, У. Малцинствената политика в България. Политиката 
на БКП към евреи, роми, помаци и турци, 1944-1989, С., МЦПМКВ, 2000, с. 71. 
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източници на валута за отечественофронтовската власт и тя не може да се лиши от този 

източник на приходи, който се открива с одържавяването на търговията с тютюн50.

Околийският комитет на БРП /к/ и на ОФ – Силистра са обезпокоени от 

дистанцирането на турската общност от Отечествения фронт. В информация до 

Областния комитет на БРП /к/ Околийският комитет на компартията докладва, че 

работата сред малцинствата и особено сред турското е „[…] много слаба, чувства се 

едно изстиване от ОФ, като малко трудно може да се вникне в тях и да се разбере на 

какво точно се дължи това […]”51. Причината за това комунистите виждат в слушането 

на радио „Анкара” и във влиянието на организацията „Туран”. Те забелязват, че 

турското население зачестило посещаването на джамиите, в т. ч. младежите и жените52.

Околийският комитет на БРП /к/ - Силистра констатира още по-тревожен факт –

турското население било под влияние на опозицията. Това те обясняват отново с факта, 

че било неуко и изостанало, и не знаело езика. Безпокойството на комунистите е 

оправдано, защото броят на мюсюлманското население в околията е близо 8000 души53.

Като контра мярка срещу това те вземат решение да се засили участието на турците в 

отечественофронтовската власт особено в селата, тъй като в много от тях БЗНС –

Никола Петков контролира ситуацията в навечерието на изборите за ВНС (1946).

Ръководството на компартията предупреждава структурите си по места „да не се 

допуска, каквото и да било извращение на отечественофронтовската политика на пълно 

уважение и зачитане на турците като равноправни граждани […]”. Едновременно с това 

да се води още по енергично и системно разяснителна и разобличителна работа против 

пропагандата на разни вътрешни и външни реакционни кръгове в средите на турското 

население. Все във връзка от страха от евентуално поражение на изборите за ВНС към 

Областния комитет на БРП /к/ се изгражда специална комисия за работа сред турското 

население, „която трябва да проверява въпросите за работа сред турското малцинство

пред партията”54.

Въпреки взетите мерки и масираната предизборна агитация, ръководена от 

Областния комитет на БРП /к/ сред турското население, опозицията в 14 села на 

Силистренска околия с компактно българско население печели спрямо комунистите 

50 Бюксеншютц, У.Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми,
помаци и турци, 1944-1989, С., МЦПМКВ, 2000, с. 71. 
51 ДА-Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 32, л. 17.  
52 Там. 
53 Там, а.е. 23, л. 82. 
54 Там. 

изборите за ВНС55. Успехът й те обясняват и с факта, че не били достатъчно 

подкрепени от турската общност (както в изборите за 26 ОНС – бел.а.), на която голямо 

внимание оказвали ширещите се сред нея „реакционни елементи, които не бяха

разобличени”56. Обвиненията са несправедливи, защото турското население в по-

голямата си численост гласува за комунистите и за ОФ, особено в Дуловския район57.

За контролираната от комунистите отечественофронтовска власт от огромно 

значение е разширяването на социалната й база. За целта те овладяват 

професионалните дружества, кооперативните дружества, женската организация, 

разбиват заварените младежки организации и създават на тяхно място „общонародни”.

Привличането на малцинствените общности, особено на турската, е от изключителна 

важност, тъй като в немалко села на околията тя е основното население. Комунистите 

се страхуват да не загубят политическото си влияние сред тях поради засилващия се 

авторитет сред селското население на опозицията в лицето на БЗНС – Никола Петков. 

За разбиване на монолитното единство на турската общност властта подема 

кампания срещу имамите, ходжите и първенците й, определяйки ги за остатъци от 

фашизма и служещи на националистическата политика на Турция. В тази група попада 

и председателят на турската мюсюлманска вероизповедна община в Силистра Шукри 

Али Мехмедов, същевременно главен учител и секретар в турското частно основно 

училище в града58. За заеманите от него длъжности той е осъден от т.нар. народен съд в 

Силистра59. Турското селско население, лесно податливо на манипулиране, спокойно 

преглъща уволненията или обвиненията на властта спрямо техните първенци и духовни 

лидери. Това е видно от оказаната от тях подкрепа към БРП /к/ и ОФ в изборите за 26 

ОНС (1945) и  ВНС (1946). Причините за този политически избор са две: 1) на турското 

население му допадат обещанията и някои от проведените законодателни мероприятия 

на отечественофронтовската власт; и 2) ширещият се антагонизъм между българското 

население, което не одобрява Закона за поземлената собственост и турското, което го 

удовлетворява. То възприема със задоволство промените в образователната система, 

които наистина са положителни за него на фона на културно-просветната му 

изостаналост. 

55 Там, а.е. 10, л. 82. 
56 Там, а.е. 26, л. 4. 
57 Там, а.е. 24, л. 13-14. 
58 ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1185, л. 16; Там, а.е. 1180, л. 89; ДА-Силистра, ф. 63 К, оп. 1, а.е. 17, л. 35.
59 ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1179, л. 162.  
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Съвсем малките по численост еврейска и арменска общности не играят особена 

роля в тогавашния обществено-политически живот на града. 

През разглеждания, макар и твърде кратък, период политиката на 

отечественофронтовската власт спрямо малцинствените общности на българските 

мюсюлмани, арменци, евреи не е последователна, особено спрямо турците. Паралелно с 

насърчаването на тяхната етническа идентичност (училища, културни и спортни 

дружества, вероизповедания) е налице и маргинализиране на етническите групи в 

обществото. Те са лишени от прякото участие в управленските структури. Използвани 

са само, особено турския етнос, за спечелването на изборите и за нанасяне на поредния 

политически удар срещу опозицията. 
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Abstract: This paper is part of a larger study carried out by the author. The object of research is the presence 

of Bulgarians within the region of Giurgiu in the last quarter of the nineteenth century in general, and in 

particular in the period between the Russo-Turkish War of 1877-1878 to the beginning of the twentieth century. 

As foreigners, the ethnic Bulgarians in Giurgiu did not cause any trouble for the local authorities. On the 

contrary, based on their financial capabilities, they took part in the economic life of the city. Being hardworking, 

they became the center of attraction for the Romanian state, which tried to involve them, or rather to assimilate 

them, using various forms and means - school, military service, etc. to that purpose.

Проблемът с българските емигранти в района на град Гюргево, Румъния след 

Освобождението (1878 г.) до настоящия момент почти не е проучен, за разлика от 

същия за предходния период1. Причините според мен основно са две: липсата на 

централизиран масив от извори и обстоятелството, че българските учени насочват 

вниманието си много повече към свободна България. На север от Дунав обаче живеят 

десетки хиляди българи и тяхната съдба е част от големия национален проблем. По 

тази причина по-нататък ще се спрем подробно на демографската структура, бита, 

образованието, културните традиции и политическите виждания на откъснатите от 

Родината сънародници.

Предлаганата работа е част от по-голямо изследване на автора. Обект на нейното 

внимание е присъствието на българите в пределите на окръг Гюргево през последната 

четвърт на ХІХ в. и по-специално – от Руско-турската война 1877-1878 г. до началото 

на ХХ в. За написването му са използвани десетки на брой източници, извлечени от 

румънските архиви, както и сведения от периодичния печат, и публикации от други 

автори. При създаването на съответните тези съм се ръководила и от неголямото 

количество публикации в българската историография. Използвала съм широко и всички

1Трайков 1988: Трайков, В. Гюргево в историята на българското възраждане. София, 1988.
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Проблемът с българските емигранти в района на град Гюргево, Румъния след 

Освобождението (1878 г.) до настоящия момент почти не е проучен, за разлика от 

същия за предходния период1. Причините според мен основно са две: липсата на 

централизиран масив от извори и обстоятелството, че българските учени насочват 

вниманието си много повече към свободна България. На север от Дунав обаче живеят 

десетки хиляди българи и тяхната съдба е част от големия национален проблем. По 

тази причина по-нататък ще се спрем подробно на демографската структура, бита, 

образованието, културните традиции и политическите виждания на откъснатите от 

Родината сънародници.

Предлаганата работа е част от по-голямо изследване на автора. Обект на нейното 

внимание е присъствието на българите в пределите на окръг Гюргево през последната 

четвърт на ХІХ в. и по-специално – от Руско-турската война 1877-1878 г. до началото 

на ХХ в. За написването му са използвани десетки на брой източници, извлечени от 

румънските архиви, както и сведения от периодичния печат, и публикации от други 

автори. При създаването на съответните тези съм се ръководила и от неголямото 

количество публикации в българската историография. Използвала съм широко и всички

1Трайков 1988: Трайков, В. Гюргево в историята на българското възраждане. София, 1988.
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възможни сведения и мнения в историографията на румънски език. Следвала съм и съм 

се съобразявала с постиженията на съвременната наука, като съм се стремила да дам 

своя принос главно в разработването на посочения по-горе проблем. Там, където не 

споделям авторовото мнение, особено по отношение на някои румънски историци, съм 

се опирала на изворовата база. 

*  *  *

Както се знае, една от страните, които стават притегателен център на българите 

след падането им под османска власт е Румъния (до 1859 г. съществуваща като две 

отделни княжества – Влашко и Молдова).

По-голямата част от тях, прехвърлили се от север от р. Дунав, се установяват в 

най-близките до българските земи региони. Един от тях е Гюргевският, който след 

възобновяването на румънската държава е съставна част от окръг Влашка.

До 1831 г. областната управа на окръга се намира в Гъещ. След възвръщането на 

Гюргево от турците през 1831 г. той е превърнат окръжен център на Влашка.

При създалата се обстановка от близките около града села започват да прииждат и 

да купуват имоти голям брой по-заможни пришълци. По същото време отвъд Дунава в 

града имигрират и голям брой българи, сред които: Хаджи Банку с неговия брат хаджи 

Тънасе, К. Мишу, Стоян Никулауа, хлебар, Грозович Неделку Андреевич масларя, 

Атанасе Станов, Миу Сърбу, Карнабату Драгой, Даниил Киру Дервеску и неговият 

брат Моичану, Велику Сърбу, Неделкович Лука, Економу и др. От Бесарабия идват 

Костаке Ганчиович, Стате Щефан и др.; от Македония Петку Липскану, Никулае 

Билиарджиу, Георге Узуну и др. От Сърбия пристигат Симич, Симонович, Атанасеви и 

др. Заселването в града продължава както с местни, така и с чужди пришълци отвъд 

Дунава, в това число и българи. Следствие на това само за 6 години населението на 

града от 700 жители през 1831 г. достига  2300 души2 през 1837 г. и  продължава да 

нараства.  През 1872 г. възлиза на 20 868 жители.3

Една от големите имигрантски вълни в града е на т.н. “сърби биволари”. Тяхното 

прииждане се извършва между 1830-1840 г. Много от тях идват от Вия Корняска, от 

Вален де Мунте, а повечето от окръг Дъмбовица.

2По-подробно този въпрос е разгледан от Трайков, В. Гюргево в историята на българското възраждане. -
В: Сборник в чест на академик Христо Христов. Изследвания по случаи 70 години от рождението му. С., 
1988, с. 66-73.
3Boldescu, I. Monografia oraşului Giurgiu. Giurgiu, 1912,р.207

Според Йон Болдеску тези “сърби биволари” не били нищо друго освен български 

шопи. Името им идвало от нуждата да бъдат различавани от българите поради 

близостта на техните езици. Според автора е грешка да се смятат българите за сърби, 

тъй като биволарите от Гюргево били наистина българи, които произхождали от 

югоизточната част на Русия и Бесарабия.4

Българските биволари в Гюргево се занимават със земеделие и кираджийство. Със 

своите каруци те превозват различни стоки и продукти от града до пристанището. 

Използват биволите както в земеделието, така и за превоз. Затова и местното румънско 

население ги нарича “биволари”. През същото време в Гюргево има и румънски 

биволари, които дошли от близките села. За разлика от българите те се заселват по-

късно и работят същите професии както и българите 5.

През 1831 г. при преминаването на града към Влашкото княжество сред градските 

първенци виждаме и такива с български имена: Павел Зотов Къмърашул от Вълени де 

Мунте, Константин Папалуга от Брашов, Лялу Боянджю от крепостта Гюргево, Стойчу 

Богасиерул, търговец на басми и платове, също от крепостта, Панку, син на Мончу 

бакалина от Русчук, Марку, син на Гицу месаря, отвъд река Олт, Петку, син на Дончу 

шивача, от крепостта, Илича, син на Войне шивача, от крепостта. Всички тези лица се 

срещат в протокола на комисията, която определя границите на пасището, дадено на 

града от ген. П. Киселев през 1831 г.6

Този факт показва още, че през това време българската колония в града е не само 

многобройна, но и заема завидно положение сред първенците на града.

През разглеждания период градът е разделен на 5 административни части или 

“цветове”. Зеленият обхваща северната част на града към Александрия, синият - от 

центъра на града към юг, червеният - източната част на града, черният - покрайнините, 

намиращи се в източната част на града и жълтият, който се простира на север.7

Българските биволари заемат северозападната част на града и наброяват 600 

семейства. Там има и румънци. Румънските биволари населяват североизточната част 

4По-подробно този въпрос е разгледан от Младенов, М. Българските говори в Румъния. София, 1993., с. 
25-31; Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската 
емиграция във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. 
Изследвания. Т. 1.София., 1965, с. 331-334.
5Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската емиграция 
във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. Изследвания. Т. 1.С., 
1965, с.  99-100.
6Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската емиграция 
във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. Изследвания. Т. 1.С., 
1965, с. 97-98.
7Lahovari, I. G. si alti. Marele dictionar geografic al Romaniei. Bucuresti, Vol. 3.  p. 542.
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възможни сведения и мнения в историографията на румънски език. Следвала съм и съм 

се съобразявала с постиженията на съвременната наука, като съм се стремила да дам 

своя принос главно в разработването на посочения по-горе проблем. Там, където не 

споделям авторовото мнение, особено по отношение на някои румънски историци, съм 

се опирала на изворовата база. 

*  *  *

Както се знае, една от страните, които стават притегателен център на българите 

след падането им под османска власт е Румъния (до 1859 г. съществуваща като две 

отделни княжества – Влашко и Молдова).

По-голямата част от тях, прехвърлили се от север от р. Дунав, се установяват в 

най-близките до българските земи региони. Един от тях е Гюргевският, който след 

възобновяването на румънската държава е съставна част от окръг Влашка.

До 1831 г. областната управа на окръга се намира в Гъещ. След възвръщането на 

Гюргево от турците през 1831 г. той е превърнат окръжен център на Влашка.

При създалата се обстановка от близките около града села започват да прииждат и 

да купуват имоти голям брой по-заможни пришълци. По същото време отвъд Дунава в 

града имигрират и голям брой българи, сред които: Хаджи Банку с неговия брат хаджи 

Тънасе, К. Мишу, Стоян Никулауа, хлебар, Грозович Неделку Андреевич масларя, 

Атанасе Станов, Миу Сърбу, Карнабату Драгой, Даниил Киру Дервеску и неговият 

брат Моичану, Велику Сърбу, Неделкович Лука, Економу и др. От Бесарабия идват 

Костаке Ганчиович, Стате Щефан и др.; от Македония Петку Липскану, Никулае 

Билиарджиу, Георге Узуну и др. От Сърбия пристигат Симич, Симонович, Атанасеви и 

др. Заселването в града продължава както с местни, така и с чужди пришълци отвъд 

Дунава, в това число и българи. Следствие на това само за 6 години населението на 

града от 700 жители през 1831 г. достига  2300 души2 през 1837 г. и  продължава да 

нараства.  През 1872 г. възлиза на 20 868 жители.3

Една от големите имигрантски вълни в града е на т.н. “сърби биволари”. Тяхното 

прииждане се извършва между 1830-1840 г. Много от тях идват от Вия Корняска, от 

Вален де Мунте, а повечето от окръг Дъмбовица.

2По-подробно този въпрос е разгледан от Трайков, В. Гюргево в историята на българското възраждане. -
В: Сборник в чест на академик Христо Христов. Изследвания по случаи 70 години от рождението му. С., 
1988, с. 66-73.
3Boldescu, I. Monografia oraşului Giurgiu. Giurgiu, 1912,р.207

Според Йон Болдеску тези “сърби биволари” не били нищо друго освен български 

шопи. Името им идвало от нуждата да бъдат различавани от българите поради 

близостта на техните езици. Според автора е грешка да се смятат българите за сърби, 

тъй като биволарите от Гюргево били наистина българи, които произхождали от 

югоизточната част на Русия и Бесарабия.4

Българските биволари в Гюргево се занимават със земеделие и кираджийство. Със 

своите каруци те превозват различни стоки и продукти от града до пристанището. 

Използват биволите както в земеделието, така и за превоз. Затова и местното румънско 

население ги нарича “биволари”. През същото време в Гюргево има и румънски 

биволари, които дошли от близките села. За разлика от българите те се заселват по-

късно и работят същите професии както и българите 5.

През 1831 г. при преминаването на града към Влашкото княжество сред градските 

първенци виждаме и такива с български имена: Павел Зотов Къмърашул от Вълени де 

Мунте, Константин Папалуга от Брашов, Лялу Боянджю от крепостта Гюргево, Стойчу 

Богасиерул, търговец на басми и платове, също от крепостта, Панку, син на Мончу 

бакалина от Русчук, Марку, син на Гицу месаря, отвъд река Олт, Петку, син на Дончу 

шивача, от крепостта, Илича, син на Войне шивача, от крепостта. Всички тези лица се 

срещат в протокола на комисията, която определя границите на пасището, дадено на 

града от ген. П. Киселев през 1831 г.6

Този факт показва още, че през това време българската колония в града е не само 

многобройна, но и заема завидно положение сред първенците на града.

През разглеждания период градът е разделен на 5 административни части или 

“цветове”. Зеленият обхваща северната част на града към Александрия, синият - от 

центъра на града към юг, червеният - източната част на града, черният - покрайнините, 

намиращи се в източната част на града и жълтият, който се простира на север.7

Българските биволари заемат северозападната част на града и наброяват 600 

семейства. Там има и румънци. Румънските биволари населяват североизточната част 

4По-подробно този въпрос е разгледан от Младенов, М. Българските говори в Румъния. София, 1993., с. 
25-31; Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската 
емиграция във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. 
Изследвания. Т. 1.София., 1965, с. 331-334.
5Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската емиграция 
във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. Изследвания. Т. 1.С., 
1965, с.  99-100.
6Косев, Д. Дикулеску, Вл. Паскалева,В.Положението и стопанската дейност на българската емиграция 
във Влашко през ХІХ в. В: Българо- румънски връзки и отношения през вековете. Изследвания. Т. 1.С., 
1965, с. 97-98.
7Lahovari, I. G. si alti. Marele dictionar geografic al Romaniei. Bucuresti, Vol. 3.  p. 542.
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на града. Тук живеят 434 семейства,  сред които и българи. От тези данни става ясно, че 

броят на българските биволари е по-голям от този на румънските. През 1892 и 1896 г. 

от държавните имоти са оземлени общо 477 биволари от Гюргево, живеещи в 

новооснованите села в околностите на града. Те получават средно по 5 хектара земя. 

След българите по брой се нареждат евреите, заселили се през 1812 г. Занимават 

се главно с търговия на масло, сирене, мед, както и с търговия на дребен добитък.8

Третата чужда колония в града е представена от гърци. Тяхната професия също е 

търговия. След големия подем на корабоплаване по река Дунав през 1837-1847 г. 

търговията със зърнени храни получава силен тласък. Освен че се занимават с износ на 

зърнени храни, гърците притежават и търговски къщи.

След тях в града идват германци. Те се преселват тук между 1834 г. и 1842 г. по 

времето на управлението на Александру Гика (1834-1842). Първите, които пристигат в 

града, са фармацевти и лекари. После идват и занаятчиите. Едновременно с тях в града  

прииждат и унгарци. Те са главно дърводелци, шивачи, обущари, механици, железари и 

др. 9

Преселването на толкова чужди етноси в града се дължи в голяма степен и на 

неговото местоположение на река Дунав, което го прави важен икономически пункт.

Това заселване води разбира се и до неговото развитие в градоустройствен аспект 

с нови широки улици, като някои от тях дори са павирани. През 1881 г. има 62 улици и 

4 пазара.10

Според официалното преброяване от 1890 г. Гюргево наброява 12 559 души, 

които по народностен признак са: румънци –10 858, гърци – 393, българи – 261, “сърби” 

– 35, руснаци – 4, германци – 207, унгарци – 232, французи – 2, италианци – 12, 

белгийци – 4, турци – 14, др. националности – 537. В графата поданство всички българи 

и т.н. “сърби” се обявяват за български поданици.

С оглед поминъка си жителите на града упражняват следните професии: 

земеделци 556, занаятчии 689, фабриканти 32, търговци 796, свободни професии 767, 

работници 591, слуги 608. Общо 4037 души са заети с някаква дейност. Що се отнася до 

грамотността, картината е  следната: грамотни мъже – 2521, жени – 890, неграмотни 

мъже – 3082, жени– 6066.11

8Boldescu, I. Monografia oraşului Giurgiu. Giurgiu, 1912, p.100-101.
9.Пак там., с.101-103
10Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 542.
11Arhivele Nationale Bucuresti. Fond Directia Generala a Statistici. Dosar № 1558/1890, f. 96.

Както виждаме официалното преброяване отчита съвсем малък брой българи. 

Причините за това са от различно естество. Доколко тази статистика отговаря на 

действителността на този въпрос, не можем да дадем отговор, имайки предвид 

трудността при извършването на едно такова преброяване. Според Болдеску, 

преброяването на града започва да се затруднява, след като облагането на населението 

с данъци почнало да става според броя на главите на семействата. Той обяснява това с 

факта, че много от тях се укривали, за да не плащат патентен данък.12

По-подробни данни относно етническата картина на града намираме в 

преброяване от 1909 г., което отчита 16 016 души, от които: румънци – 2 100 семейства 

с 10 298 души, “славяни” (като под славяни се разбират 700 български семейства с 3500

души, 10 семейства “сърби” с 50 души и 6 руски семейства с 30 души или общо 716 

семейства с 3 580 души), гърците били 118 семейства с 590 души, евреи – 160 

семейства с 800 души, германци – 40 семейства с 200 души, унгарци 50 семейства с 250 

души, арменци 26 семейства със 100 души, турци – 20 семейства с 60 души, албанци –

14 семейства с 60 души, персийци – 12 семейства с 36 души, италианци – 10 семейства 

с 38 души и французи – 2 семейства с 4 души.13

Съпоставяйки данните с тези от предишното преброяване, виждаме, че те се 

различават коренно по отношение на българското малцинство. От тях става ясно, че 

през разглеждания  период най-голямата по брой  чужда етническа колония в града е 

българската. Още един интересен факт е, че при това преброяване общият брой на 

чужденците възлиза на 5 718 души при 10 298 души общо. Тоест броят на чужденците 

представлява половината от румънското население.

По занятие те са: земеделци, в чиято група влизат и биволарите – 3 735 души, 

търговци – 3 735 души, занаятчии от всички сдружения – 3 624 души, файтонджии  –

каруцари и хамали – 1 826 души, учители и частни даскали – 123 души, адвокати, 

инженери и архитекти – 98 души, лекари, ветеринари, акушери и хирурзи – 50 души, 

свещеници, дякони, певци, клисари – 65 души, магистрати и различни обществени 

чиновници – 945 души. Според Болдеску при това преброяване се имал предвид 

занаятът, упражняван от главата на семейството и практикувания от него занаят бил 

приписван на всички членове на семейството. Ако главата бил шивач, останалите 

членове на семейството били вписвани като шивачи. Това се отнася за всички 

професии.

12Boldescu, I. Op. cit.,p. 207.
13Пак там., с. 209-210.
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на града. Тук живеят 434 семейства,  сред които и българи. От тези данни става ясно, че 

броят на българските биволари е по-голям от този на румънските. През 1892 и 1896 г. 

от държавните имоти са оземлени общо 477 биволари от Гюргево, живеещи в 

новооснованите села в околностите на града. Те получават средно по 5 хектара земя. 

След българите по брой се нареждат евреите, заселили се през 1812 г. Занимават 

се главно с търговия на масло, сирене, мед, както и с търговия на дребен добитък.8

Третата чужда колония в града е представена от гърци. Тяхната професия също е 

търговия. След големия подем на корабоплаване по река Дунав през 1837-1847 г. 

търговията със зърнени храни получава силен тласък. Освен че се занимават с износ на 

зърнени храни, гърците притежават и търговски къщи.

След тях в града идват германци. Те се преселват тук между 1834 г. и 1842 г. по 

времето на управлението на Александру Гика (1834-1842). Първите, които пристигат в 

града, са фармацевти и лекари. После идват и занаятчиите. Едновременно с тях в града  

прииждат и унгарци. Те са главно дърводелци, шивачи, обущари, механици, железари и 

др. 9

Преселването на толкова чужди етноси в града се дължи в голяма степен и на 

неговото местоположение на река Дунав, което го прави важен икономически пункт.

Това заселване води разбира се и до неговото развитие в градоустройствен аспект 

с нови широки улици, като някои от тях дори са павирани. През 1881 г. има 62 улици и 

4 пазара.10

Според официалното преброяване от 1890 г. Гюргево наброява 12 559 души, 

които по народностен признак са: румънци –10 858, гърци – 393, българи – 261, “сърби” 

– 35, руснаци – 4, германци – 207, унгарци – 232, французи – 2, италианци – 12, 

белгийци – 4, турци – 14, др. националности – 537. В графата поданство всички българи 

и т.н. “сърби” се обявяват за български поданици.

С оглед поминъка си жителите на града упражняват следните професии: 

земеделци 556, занаятчии 689, фабриканти 32, търговци 796, свободни професии 767, 

работници 591, слуги 608. Общо 4037 души са заети с някаква дейност. Що се отнася до 

грамотността, картината е  следната: грамотни мъже – 2521, жени – 890, неграмотни 

мъже – 3082, жени– 6066.11

8Boldescu, I. Monografia oraşului Giurgiu. Giurgiu, 1912, p.100-101.
9.Пак там., с.101-103
10Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 542.
11Arhivele Nationale Bucuresti. Fond Directia Generala a Statistici. Dosar № 1558/1890, f. 96.

Както виждаме официалното преброяване отчита съвсем малък брой българи. 

Причините за това са от различно естество. Доколко тази статистика отговаря на 

действителността на този въпрос, не можем да дадем отговор, имайки предвид 

трудността при извършването на едно такова преброяване. Според Болдеску, 

преброяването на града започва да се затруднява, след като облагането на населението 

с данъци почнало да става според броя на главите на семействата. Той обяснява това с 

факта, че много от тях се укривали, за да не плащат патентен данък.12

По-подробни данни относно етническата картина на града намираме в 

преброяване от 1909 г., което отчита 16 016 души, от които: румънци – 2 100 семейства 

с 10 298 души, “славяни” (като под славяни се разбират 700 български семейства с 3500

души, 10 семейства “сърби” с 50 души и 6 руски семейства с 30 души или общо 716 

семейства с 3 580 души), гърците били 118 семейства с 590 души, евреи – 160 

семейства с 800 души, германци – 40 семейства с 200 души, унгарци 50 семейства с 250 

души, арменци 26 семейства със 100 души, турци – 20 семейства с 60 души, албанци –

14 семейства с 60 души, персийци – 12 семейства с 36 души, италианци – 10 семейства 

с 38 души и французи – 2 семейства с 4 души.13

Съпоставяйки данните с тези от предишното преброяване, виждаме, че те се 

различават коренно по отношение на българското малцинство. От тях става ясно, че 

през разглеждания  период най-голямата по брой  чужда етническа колония в града е 

българската. Още един интересен факт е, че при това преброяване общият брой на 

чужденците възлиза на 5 718 души при 10 298 души общо. Тоест броят на чужденците 

представлява половината от румънското население.

По занятие те са: земеделци, в чиято група влизат и биволарите – 3 735 души, 

търговци – 3 735 души, занаятчии от всички сдружения – 3 624 души, файтонджии  –

каруцари и хамали – 1 826 души, учители и частни даскали – 123 души, адвокати, 

инженери и архитекти – 98 души, лекари, ветеринари, акушери и хирурзи – 50 души, 

свещеници, дякони, певци, клисари – 65 души, магистрати и различни обществени 

чиновници – 945 души. Според Болдеску при това преброяване се имал предвид 

занаятът, упражняван от главата на семейството и практикувания от него занаят бил 

приписван на всички членове на семейството. Ако главата бил шивач, останалите 

членове на семейството били вписвани като шивачи. Това се отнася за всички 

професии.

12Boldescu, I. Op. cit.,p. 207.
13Пак там., с. 209-210.
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Имайки предвид критериите, според които е направено това преброяване, ние 

допускаме, че то може да не отчита истинския брой на отделните занаяти. 

Следователно, ако изключим броя на членовете на семейството на всеки занаятчия, 

биволар или търговец, това означава, че на практика техният истински брой е много по-

малък от обявените цифри. Още един факт, който трябва да се вземе под внимание, 

когато става дума за броя на тогавашното население, е, че при това преброяване не е 

вписан броят на военнослужещите, който възлиза на 4000 души в града. И ако добавим 

тази цифра към населението, то неговият брой възлиза на 20 016 души през 1909 г.14

В края на XIX и началото на XX в. Гюргево заема трето място в Румъния в 

областта на търговията, осъществявана в неговото пристанище, след Браила и Галац. 

През това пристанище са влизали и излизали всички товари, предназначени за 

Букурещ. Това продължава до построяване на жп линията Въчиорова – Галац.

Близостта на Гюргево до Букурещ и улесненият транспорт по Дунава са от 

съществено значение за търговците, които внасяли и изнасяли стоки.

Като цяло търговията със зърнени храни заема основно място. Доказателство за 

това е, че през този период в Гюргево съществуват 15 търговски къщи, занимаващи се с 

този вид дейност. Както видяхме в изложените по-горе данни, тази специфична 

търговия се упражнява повече от гърци. Макар че към този момент нямаме данни за 

етническия произход на собствениците на тези къщи, според нас не е изключено сред 

тях също да има българи. Освен търговията със зърнени храни, тук успешно се развива 

и търговията с риба и добитък.

През този период съществуват четири парни мелници, две бирени фабрики, една 

за спиртни напитки, две печатници и многобройни занаятчийски ателиета за 

грънчарство, керемиди, кожуси, дрехи, елеци, жилетки, тъкачници и мн. др. 15

Редно е да подчертаем факта, че през 1896 г. Думитру Пулиас ( Димитър Пулиев, 

роднина на Евл. Георгиев – б.м. М.Ч.) поискал от префектурата на окръг Влашка 

разрешение, за да отвори склад за спиртни напитки в Гюргево. Преди да му го даде, 

префектурата на окръг Влашка се обърнала към административните, съдебните и 

общинските органи с молбата, ако някой от тях познава или знае дали Д. Пулиас е 

извършил нещо нередно, да се обади  в рамките на 40 дни.16

14Пак там., с. 210-211.
15Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 543-544.
16Buletinul judeţului Vlaşca, № 8, 26 aprilie 1896.

През това време в Гюргево има данни за още трима българи. Първият от тях е 

Лука Икономов – собственик на парни бани. Вторият – Йордан Стефанович е

притежател на петролно депо.17 Третата – Мария Тонкович е собственичка на магазин 

за дамски дрехи, намиращ се на ул. “Букурещ”.18 Обстоятелството, че сред българите в 

града има и такива търговци, говори, че те спокойно и безпроблемно са упражнявали 

своя поминък.

Въпреки развиващата се търговия и занаятчийство, в края на ХIХ в. по-голямата 

част от населението на града изкарва своята прехрана като земеделци или каруцари. Те 

отглеждат 2350 бивола, 850 вола, 480 коне, 600 овце, 3750 свине.19

Като окръжен център Гюргево има един градски и един околийски съд. 

Доказателства, че съдът си е вършел добре работата, без да показва пристрастия по 

отношение на етническа принадлежност на населението, намираме в съдебните 

хроники, публикувани в тогавашните вестници. Например през 1879 г., поради 

неизплатени задължения за миналите години към данъчната власт, съдът на окръг 

Влашка налага възбрана и запор върху имуществото на неплатилите длъжници в 

Гюргево. Неговият касиер обявява на публичен търг разпродажба за запорираните 

имоти според закона за съдебното  преследване. Сред тези имоти има и такива, които 

според нас принадлежат на българи. Това проличава от имената на лицата, чиито имоти 

са изложени за разпродажба. Например имотът на Михаил Арджиу е оценен на 78 леи. 

Той се намира в района на синия цвят и граничи с мястото на Стефан Хаджи Ангел. 

Друг имот е този на Константин Икономов. Той се състои от къщи с прилежаща земя в 

района на червения цвят. Те са оценени на 141 леи и 12 бани. Къщите граничат с 

имотите на Иванчя Думитру Генович и Стоян Въдува. Друг е имотът на Иванчя 

Думитру. Той представлява къщи със собствени дворове, които се намират в червения 

цвят. Оценени са на 101 леи и 53 бани. Тези къщи граничат с имота на Димитрие 

Генович и с имота на Константин Икономов. Друг имот, обявен за продан, е празно 

незастроено място. Имотът се намира в червения цвят. Неговият съсобственик е 

Връбиеску от Браила. Оценката на имота възлиза на 79 леи. Той граничи с мястото на 

Йордан Пенчя. Следващият имот е дюкян в лошо състояние, почти разрушен. Около 

дюкяна има и място. Намира се в района на червения цвят и е собственост на Ана В. 

17Юбилеен  Български алманах  за 1902-1903. С., 1903, с. 934.
18Ecoul Dunări,№ 1, 19 septembrie 1893, Giurgiu.
19Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 543-544.
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Имайки предвид критериите, според които е направено това преброяване, ние 

допускаме, че то може да не отчита истинския брой на отделните занаяти. 

Следователно, ако изключим броя на членовете на семейството на всеки занаятчия, 

биволар или търговец, това означава, че на практика техният истински брой е много по-

малък от обявените цифри. Още един факт, който трябва да се вземе под внимание, 

когато става дума за броя на тогавашното население, е, че при това преброяване не е 

вписан броят на военнослужещите, който възлиза на 4000 души в града. И ако добавим 

тази цифра към населението, то неговият брой възлиза на 20 016 души през 1909 г.14

В края на XIX и началото на XX в. Гюргево заема трето място в Румъния в 

областта на търговията, осъществявана в неговото пристанище, след Браила и Галац. 

През това пристанище са влизали и излизали всички товари, предназначени за 

Букурещ. Това продължава до построяване на жп линията Въчиорова – Галац.

Близостта на Гюргево до Букурещ и улесненият транспорт по Дунава са от 

съществено значение за търговците, които внасяли и изнасяли стоки.

Като цяло търговията със зърнени храни заема основно място. Доказателство за 

това е, че през този период в Гюргево съществуват 15 търговски къщи, занимаващи се с 

този вид дейност. Както видяхме в изложените по-горе данни, тази специфична 

търговия се упражнява повече от гърци. Макар че към този момент нямаме данни за 

етническия произход на собствениците на тези къщи, според нас не е изключено сред 

тях също да има българи. Освен търговията със зърнени храни, тук успешно се развива 

и търговията с риба и добитък.

През този период съществуват четири парни мелници, две бирени фабрики, една 

за спиртни напитки, две печатници и многобройни занаятчийски ателиета за 

грънчарство, керемиди, кожуси, дрехи, елеци, жилетки, тъкачници и мн. др. 15

Редно е да подчертаем факта, че през 1896 г. Думитру Пулиас ( Димитър Пулиев, 

роднина на Евл. Георгиев – б.м. М.Ч.) поискал от префектурата на окръг Влашка 

разрешение, за да отвори склад за спиртни напитки в Гюргево. Преди да му го даде, 

префектурата на окръг Влашка се обърнала към административните, съдебните и 

общинските органи с молбата, ако някой от тях познава или знае дали Д. Пулиас е 

извършил нещо нередно, да се обади  в рамките на 40 дни.16

14Пак там., с. 210-211.
15Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 543-544.
16Buletinul judeţului Vlaşca, № 8, 26 aprilie 1896.

През това време в Гюргево има данни за още трима българи. Първият от тях е 

Лука Икономов – собственик на парни бани. Вторият – Йордан Стефанович е

притежател на петролно депо.17 Третата – Мария Тонкович е собственичка на магазин 

за дамски дрехи, намиращ се на ул. “Букурещ”.18 Обстоятелството, че сред българите в 

града има и такива търговци, говори, че те спокойно и безпроблемно са упражнявали 

своя поминък.

Въпреки развиващата се търговия и занаятчийство, в края на ХIХ в. по-голямата 

част от населението на града изкарва своята прехрана като земеделци или каруцари. Те 

отглеждат 2350 бивола, 850 вола, 480 коне, 600 овце, 3750 свине.19

Като окръжен център Гюргево има един градски и един околийски съд. 

Доказателства, че съдът си е вършел добре работата, без да показва пристрастия по 

отношение на етническа принадлежност на населението, намираме в съдебните 

хроники, публикувани в тогавашните вестници. Например през 1879 г., поради 

неизплатени задължения за миналите години към данъчната власт, съдът на окръг 

Влашка налага възбрана и запор върху имуществото на неплатилите длъжници в 

Гюргево. Неговият касиер обявява на публичен търг разпродажба за запорираните 

имоти според закона за съдебното  преследване. Сред тези имоти има и такива, които 

според нас принадлежат на българи. Това проличава от имената на лицата, чиито имоти 

са изложени за разпродажба. Например имотът на Михаил Арджиу е оценен на 78 леи. 

Той се намира в района на синия цвят и граничи с мястото на Стефан Хаджи Ангел. 

Друг имот е този на Константин Икономов. Той се състои от къщи с прилежаща земя в 

района на червения цвят. Те са оценени на 141 леи и 12 бани. Къщите граничат с 

имотите на Иванчя Думитру Генович и Стоян Въдува. Друг е имотът на Иванчя 

Думитру. Той представлява къщи със собствени дворове, които се намират в червения 

цвят. Оценени са на 101 леи и 53 бани. Тези къщи граничат с имота на Димитрие 

Генович и с имота на Константин Икономов. Друг имот, обявен за продан, е празно 

незастроено място. Имотът се намира в червения цвят. Неговият съсобственик е 

Връбиеску от Браила. Оценката на имота възлиза на 79 леи. Той граничи с мястото на 

Йордан Пенчя. Следващият имот е дюкян в лошо състояние, почти разрушен. Около 

дюкяна има и място. Намира се в района на червения цвят и е собственост на Ана В. 

17Юбилеен  Български алманах  за 1902-1903. С., 1903, с. 934.
18Ecoul Dunări,№ 1, 19 septembrie 1893, Giurgiu.
19Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 543-544.
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Църуши. Той е оценен на 76 леи и 4 бани. Граничи с магазинчето на Ангелина Д. 

Атанасиу.20

Освен изброените дотук имоти, на публичен търг са изложени и други, както и 

движими вещи. В селото Гъвънещи, околия Марджиня, са изложени за продан 100 кг. 

царевица на зърно, собственост на длъжника Матаке Неделкович. Той е преследван за 

обезщетяването на кредиторката му Мария хаджи Иван. Парите от продажбата на 

царевицата са щели да бъдат дадени на Мария. Други длъжници, чието имущество е 

изложено на публичен търг, са свещеник Георге, Думитраке Попа Георге и Щефан 

Попа. Всички те дължат пари на същата Мария. Състоянието им, обявено на търг, 

представлява 100 овце, 2 биволици, една крава с теле, 4 коня, 9 свине, 1 хектар ечемик, 

други 100 овце, 5 хектара жито. Всичко изброено дотук е щяло да бъде изложено на 

публична продан в село Ботороага. Получените пари също са щели да бъдат дадени на 

кредиторката Мария Хаджи Иван.21

Изложените от нас имена издават ясно техния произход, макар че повечето от тях  

вече са били румънизирани, ако съдим по окончанията на “я” и “у”. Обстоятелството, 

че всички изброени лица притежават някакъв имот, говори, че все пак те имат добро 

материално положение. Друг извод, който трябва да бъде направен, е, че всички те са 

равни пред закона. Виждаме как в случая е защитен интересът на лицето Мария Хаджи 

Иван – българка по произход. През 1893 г. в съдебната хроника на в-к “Ecoul Dunari “ 

са публикувани съдебните дела, които щели да се гледат от 20 до 27 септември на 1893 

г. Наказателни дела имало срещу Ангел Раду Иван, иск за установяване на граници е 

заведен срещу Стана Киру Райчу и Андрей Динка, призован е Светку Петку и Янку 

Киру, възразява Г. Иван, дело за продажба на имота на Аделина Петрович, дело за 

убийство срещу Константин Вълкан.22

Съдебната хроника продължава и от 27 септември до 2 октомври 1893 г., когато 

от съда в Гюргево са гледани следните дела: наказателни срещу И. Дину Неделчя и 

граждански срещу Маринка Петрович, И. Петкович, Д. Христеску.23 Дела за 

попечителство на Т. Г. Ангелович, дело за установяване на границите на мошията 

Креведия Маре – Станка Р. Боянджиу, делото на доктор М. Минович с наследниците на 

покойния В. Силесис, дело на Драгомир Ангел, Лисандру И. И. Арабаджиу, Стоян 

20Calugăreni, № 28, 12 august 1879, Giurgiu.
21Calugăreni, № 27, 9 august 1879, Giurgiu.
22Ecoul Dunări, № 1, 19 septembrie 1893.
23Ecoul Dunări, № 2, 26 septembrie 1893.

Бурческу. Дело за продажба на имоти на А. И. Флоря, Н. Иванеску, Щефан Панделе и 

Стойка Дръгич.24

От изброените имена виждаме, че все по-трудно може да се разбере етническият

произход на даденото лице. Нашата цел е да покажем, че през този период в града и 

около него има много българи, макар че повечето от тях са румънски поданици. 

Очевиден е фактът, че те вече са се смесили с местното население. Не чувстват  пречки, 

когато им се налага  да търсят чрез съда начин за разрешаване на своите проблеми. С 

други думи от румънските власти не се прави етническа разлика на населението.

По отношение на образованието през разглеждания период в Гюргево има една 

гимназия с 4 класа. Освен нея в същата сграда функционира още едно основно училище 

също с 4 класа. То разполага с хубава библиотека с около 1000 тома, а към гимназията 

има музей, в който са изложени 450 експоната. През 1885 г. в града е построена още 

една училищна сграда. В нея се подслонява мъжко и девическо училище.

Освен тях в Гюргево има още 5 общински училища, от които три мъжки и две 

девически. Броят на децата, обучавали се в тях, възлиза на 1240 ученици. Частните 

училища са 2. И двете са девически. В тях преподават 15 учители, като през 1898 г. в 

тях се обучават 92 ученици.25

През този период свои училища в града имат и представителите на чуждите 

общности. След 1878 г. обаче не всички малцинства успяват да отворят свои училища. 

Например българската колония има много добре организирано мъжко училище. То е 

отворено през 1861 г. и продължава своята дейност до 1877 г., когато е затворено и 

повече не се отваря. В него обучението се извършва на румънски, като същевременно 

се преподава и на български, гръцки, френски и немски език.  За разлика от българите

гръцката колония след 1878 г. успява да отвори наново свое училище, което 

функционира до 1899 г., когато самата общност отказва повече да го финансира. Друго 

малцинство със собствено училище са евреите. Благодарение на дружество „Цион“ те 

успяват през 1878 г. да си отворят редовно училище. То продължава до 1884 г., когато е 

затворено. Евреите успяват да го отворят наново едва на 1 септември 1898 г.26

Интересен е фактът, че след 1878 г. за определен период от време всички 

малцинства в града, с изключение на българското, отварят свои училища. Макар че 

българската колония в града е най-голяма,  необяснимо остава обстоятелството  защо 

24Ecoul Dunări, № 3, 3 octombrie 1893.
25Lahovari, I.G. si alti. Op. cit.,p. 542.
26Boldescu, I. Op. cit.,p. 022-203.
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Църуши. Той е оценен на 76 леи и 4 бани. Граничи с магазинчето на Ангелина Д. 

Атанасиу.20

Освен изброените дотук имоти, на публичен търг са изложени и други, както и 

движими вещи. В селото Гъвънещи, околия Марджиня, са изложени за продан 100 кг. 

царевица на зърно, собственост на длъжника Матаке Неделкович. Той е преследван за 

обезщетяването на кредиторката му Мария хаджи Иван. Парите от продажбата на 

царевицата са щели да бъдат дадени на Мария. Други длъжници, чието имущество е 

изложено на публичен търг, са свещеник Георге, Думитраке Попа Георге и Щефан 

Попа. Всички те дължат пари на същата Мария. Състоянието им, обявено на търг, 

представлява 100 овце, 2 биволици, една крава с теле, 4 коня, 9 свине, 1 хектар ечемик, 

други 100 овце, 5 хектара жито. Всичко изброено дотук е щяло да бъде изложено на 

публична продан в село Ботороага. Получените пари също са щели да бъдат дадени на 

кредиторката Мария Хаджи Иван.21

Изложените от нас имена издават ясно техния произход, макар че повечето от тях  

вече са били румънизирани, ако съдим по окончанията на “я” и “у”. Обстоятелството, 

че всички изброени лица притежават някакъв имот, говори, че все пак те имат добро 

материално положение. Друг извод, който трябва да бъде направен, е, че всички те са 

равни пред закона. Виждаме как в случая е защитен интересът на лицето Мария Хаджи 

Иван – българка по произход. През 1893 г. в съдебната хроника на в-к “Ecoul Dunari “ 

са публикувани съдебните дела, които щели да се гледат от 20 до 27 септември на 1893 

г. Наказателни дела имало срещу Ангел Раду Иван, иск за установяване на граници е 

заведен срещу Стана Киру Райчу и Андрей Динка, призован е Светку Петку и Янку 

Киру, възразява Г. Иван, дело за продажба на имота на Аделина Петрович, дело за 

убийство срещу Константин Вълкан.22

Съдебната хроника продължава и от 27 септември до 2 октомври 1893 г., когато 

от съда в Гюргево са гледани следните дела: наказателни срещу И. Дину Неделчя и 

граждански срещу Маринка Петрович, И. Петкович, Д. Христеску.23 Дела за 

попечителство на Т. Г. Ангелович, дело за установяване на границите на мошията 

Креведия Маре – Станка Р. Боянджиу, делото на доктор М. Минович с наследниците на 

покойния В. Силесис, дело на Драгомир Ангел, Лисандру И. И. Арабаджиу, Стоян 

20Calugăreni, № 28, 12 august 1879, Giurgiu.
21Calugăreni, № 27, 9 august 1879, Giurgiu.
22Ecoul Dunări, № 1, 19 septembrie 1893.
23Ecoul Dunări, № 2, 26 septembrie 1893.

Бурческу. Дело за продажба на имоти на А. И. Флоря, Н. Иванеску, Щефан Панделе и 

Стойка Дръгич.24

От изброените имена виждаме, че все по-трудно може да се разбере етническият

произход на даденото лице. Нашата цел е да покажем, че през този период в града и 

около него има много българи, макар че повечето от тях са румънски поданици. 

Очевиден е фактът, че те вече са се смесили с местното население. Не чувстват  пречки, 

когато им се налага  да търсят чрез съда начин за разрешаване на своите проблеми. С 

други думи от румънските власти не се прави етническа разлика на населението.

По отношение на образованието през разглеждания период в Гюргево има една 

гимназия с 4 класа. Освен нея в същата сграда функционира още едно основно училище 

също с 4 класа. То разполага с хубава библиотека с около 1000 тома, а към гимназията 

има музей, в който са изложени 450 експоната. През 1885 г. в града е построена още 

една училищна сграда. В нея се подслонява мъжко и девическо училище.

Освен тях в Гюргево има още 5 общински училища, от които три мъжки и две 

девически. Броят на децата, обучавали се в тях, възлиза на 1240 ученици. Частните 

училища са 2. И двете са девически. В тях преподават 15 учители, като през 1898 г. в 

тях се обучават 92 ученици.25

През този период свои училища в града имат и представителите на чуждите 

общности. След 1878 г. обаче не всички малцинства успяват да отворят свои училища. 

Например българската колония има много добре организирано мъжко училище. То е 

отворено през 1861 г. и продължава своята дейност до 1877 г., когато е затворено и 

повече не се отваря. В него обучението се извършва на румънски, като същевременно 

се преподава и на български, гръцки, френски и немски език.  За разлика от българите

гръцката колония след 1878 г. успява да отвори наново свое училище, което 

функционира до 1899 г., когато самата общност отказва повече да го финансира. Друго 

малцинство със собствено училище са евреите. Благодарение на дружество „Цион“ те 

успяват през 1878 г. да си отворят редовно училище. То продължава до 1884 г., когато е 

затворено. Евреите успяват да го отворят наново едва на 1 септември 1898 г.26

Интересен е фактът, че след 1878 г. за определен период от време всички 

малцинства в града, с изключение на българското, отварят свои училища. Макар че 

българската колония в града е най-голяма,  необяснимо остава обстоятелството  защо 

24Ecoul Dunări, № 3, 3 octombrie 1893.
25Lahovari, I.G. si alti. Op. cit.,p. 542.
26Boldescu, I. Op. cit.,p. 022-203.
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не успява да създаде отново свое училище. Липсата на учебно заведение налага децата 

на българските колонисти да се обучават в румънските или в гръцките училища. Този 

факт сам по себе си улеснява и допринася за по-бързото асимилиране на българите в 

Гюргево.

Въпреки наличието на горепосочените училища, неграмотността сред местното 

население продължава да бъде висока. Тя е по-силно изявена сред румънското женско 

население. Същото се отнася и за чуждите етноси, в чието число влизат и българите.27

Православните християни през този период имат 6 черкви: “Успение 

Богородично”, построена през 1848 г., “Свети Николай”, която преди 1831 г. е била 

джамия и впоследствие е преименувана по този начин, “Света Троица”, построена през 

1842 г.28 Енориашите към нея през разглеждания  период наброяват 783 семейства. Те 

населяват черния район. Черквата “Св. Хараламби” служи като капела на гробището 

със същото име.

Черквата “Св. Георги” се намира в зеления район. По това време в него е нямало 

черква. Благодарение на трима свещеници от близките села на Гюргево, както и с 

финансовата помощ, оказана от местните енориаши, т. е. от българските биволари, през 

1838 г. е построена и черквата.

Сред малцинствата, имащи свои черкви, е и гръцката колония. Нейният храм е 

“Буна Вестире”, построен през 1864 г. с лични средства на гръцката общност.29

Освен споменатите 6 православни черкви в града, свои храмове имат и 

представителите на останалите малцинства, сред които католиците и евреите.30

По отношение на облеклото българските и румънските биволари имат характерни 

дрехи, които ги отличават коренно от тези на местното градско население.31

Според Ст. Романски, по време на пътуването в Румъния в Гюргево имало 1000 

души българи.32 Данните на Романски очевидно не са точни. От сведенията на 

споменатия по горе на Болдеску, е видно, че през 1910 г. в Гюргево живеели 700 

български семейства (3500 души българи) и 50 души “сърби”.33 Ние приемаме за по-

точни данните на Болдеску. Освен в Гюргево, през този период българи има и в 

27Colescu,L. Op. cit.,p. 52-53.
28Lahovari, I.G. si alti. Op. cit., p. 543.
29Boldescu, I. Op. cit., p. 188-191.
30Пак там., с. 192-193.
31.Пак там., с.   216.
32Младенов. М, и   др. Цит.съч., с. 248.
33Boldescu, I. Op. cit., p. 209-210.

следните села на окръга: Гратя Маре, Йепурещ и по-малко на брой в много други села. 

Поради ограниченото място, което ни е представено, изоставяме тяхното разглеждане.

Като чуждестранен етнос българите в Гюргево не създават никакви неприятности 

на местните власти. Напротив, според своите имуществени възможности, вземат 

участие в стопанския живот на града. Със своето трудолюбие те стават притегателен 

център за румънската държава, която се опитва да ги приобщи, т. е. асимилира, за която 

цел се използват най-различни форми и средства – училището, службата в армията и 

пр. И ако до началото на ХХ в. тази задача не се постига напълно, главната причина е в 

голямото езиково различие: официалният език в страната е твърде различен от 

майчиния, на който българите говорят помежду си и в своите домове.

*  *  *

От представеното по-горе подробно описание можем да направим няколко 

извода: първо, българското население в района на Гюргево е най-многобройно сред 

чужденците, живеещи на тази територия. Статистиките от началото на посочения 

период са неточни, което е естествено явление за тогавашната действителност. Малко 

по-късните такива сочат ясно масираното българско присъствие в региона.

Въпреки отделеността си от Родината и наличието на чуждоезична власт, 

българите преселници в Гюргево и окръга поне до края на ХІХ век не са загубили 

своите език и култура, съхранени главно в бита и запазените традиции. За това спомага 

и близостта на българската територия, с която някои по-видни българи контактуват 

непрекъснато. По различен начин стои само въпросът с образованието, което по 

обясними причини до известна степен изостава в сравнение с това в България и по 

отношение на предходния исторически период.

Битът на гюргевските българи през последната четвърт на ХІХ век е предимно 

селски, с елементи на занаятчийска и търговска дейност. Някои единични 

представители имат и друг поминък, свързан с интелектуална или административна 

дейност. Повечето българи в окръга живеят по селата.

Традиционното трудолюбие на българите кара румънската държавна власт да им 

обръща внимание и да прави опити да ги приобщи към румънския етнос. Това поне до 

началото на ХХ век не ѝ се отдава. Връзките на гюргевските българи с Родината не са 

интензивни и не са свързани с конкретна политическа организация. Затова те не 

получават сериозна дипломатическа помощ от София. От асимилацията ги запазва 
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главно затвореният живот в малки поселища и традиционния патриархален бит. От 

началото на ХХ век той постепенно се изменя.
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Древните царе, блясъкът на някогашна слава, романтичният модус на вече 

сакрализираното минало,  очарованието и носталгията пред недостижимите образци се 

сливат в слово-мит с устойчиви конструктивни черти и сходни внушения, независимо 

от местата, културите и  епохите, в които са създадени. Това оправдава риска от 

съпоставянето на двама много отдалечени автори - Снуре Стюрлюсон и Николай 

Райнов. Стюрлюсон пише „Саги за кралете на Севера“ (с прието по-късно заглавие 

“Heimscringla” – „Земният кръг“) през XIII в., а Райнов твори основно 20-те / 40-те 

години на ХХ в. Фокусът върху преобладаващите различия между тях е неизбежен, но 

при внимателен поглед изпъква нещо сходно в подходите на исландския скалд и 

българския писател към миналото като познавателна категория и към конвенциите на

художествения разказ за това минало. И двамата автори използват и интерпретират, 

дописват и стилизират „историческите извори“, които основно са митологични 

предания, легенди, етнополитически фолклор. Целта на настоящата статия е да 

проследи и открои сходствата при изграждането на дискурса „биография на държава“ 

чрез преднамереното смесване на митология, неомитология и квазимитология в два 

колкото различни, толкова и сходни наратива, каквито са „Сказания за мир и бран“ I и 
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II („Видения из древна България“ и „Книга за царете“) на Николай Райнов и „Сказание 

за кралете на Севера“ от Снуре Стюрлюсон. 

Сближаването започва още от фиксираните в заглавията жанрови определения 

сказание и сага тъй като и двете думи имат значение на народно предание, устен 

разказ, включващо както исторически, така и митологични герои. Стюрлюсон в своето 

предисловие пояснява, че трудът му е преработка на староскандинавски епически 

сказания, исторически балади, разкази на възрастни хора, без да има претенция за 

пълна достоверност. В българския фолклор липсват както космогонични, така и 

есхатологични вярвания, както и развита митология. От събраните сведения за 

българския фолклор става ясно, че митовете, доколкото съществуват, и религията 

играят много по-малка роля от суеверията, базирани на нисшата демонология (хали, 

змейове, самодиви, юди, лами, вампири и др.) Липсата на оригинална „висша“ 

митология започва да се усеща много силно в края на ХIХ началото на ХХ век на фона 

на засилващото се влияние на културно-политически1 формации в общоевропейски 

план, търсещи опора и основание в идеите за обновяващата сила на варварството, 

панславизма, скитското начало2, превъзходството на арийската раса. Не малка роля 

играят трудовете на автори като Юлиус Евола и неговият „Езически империализъм“,

изследванията на Теософското общество и обществото Туле, които частично засягат 

въпросите на етногенезиса и причините за по-силно културното влияние на една 

раса/народ над друг. Изключително популярна става идеята за корелация, не толкова 

между тяло и душа, колкото между расов генотип и национална душа. Надеждата за 

вписване чрез идентификация по раса, религия (включително и от предхристиянската 

епоха), език, култура, политически възгледи, мотивира до голяма степен дискурса за 

„родното“ и „чуждото“. В „Света на сагата“ А. Гуревич [Гуревич а] говори за 

свойството на вербалната култура (сагата) да акумулира социална памет и информация 

(успешни поведенчески модели) необходими за съхранението на обществото и 

неговите ценности. Ако споменем сродния механизъм на мистификацията през 

Възраждането у Иван Гологанов3, Търсенето провокира автори Янко Янев, Найден 

Шейтанов и Николай Райнов да се опитат да запълнят културната липса, създавайки 

квазимитологични и неомитологични текстове. 

1 Манията на фашистите по древността
2 Ботьо Савов теоретизира по въпроса в статията си„Скитското и славянското в българската литература“
[Савов 1924 : 238 - 258] , политизацията на същите категории в Съветска Русия е голяма тема.
3 Приемаме, че Гологанов е автор на всички или на по-голямата част от текстовете отпечатани във „Веда 
словена“

В заглавието и предговора към сборника „Защо сме такива? В търсене на 

българската културна идентичност“ Иван Еленков и Румен Даскалов ясно формулират 

въпросите, които са вълнували българската интелигенция 20-те и 30-те години „кои 

сме, откъде идем, къде отиваме?“. Публикуваните есета дават различни отговори. 

Редица автори4 обвързват духа на българина с националния тип, за тях 

етнопсихологическият профил на българския народ е следствие от расата (Кирил 

Христов), иманентното варварство (Янко Янев, Гео Милев),  манталитет (Константин 

Петканов, Атанас Илиев), от индивидуализма, езическия дух, първичността и 

стихийността (титанизъм) на българина (Янко Янев, Найден Шейтанов), от 

традиционни ценности, на толкова от историческия път на нацията или нейните 

културни достижения. Двузначният заряд на тези понятия – варварство, езичество, 

първичност, стихийност – се прекодира в духа на европейската модерност Ф.Т 

Маринети с неговия Манифест на футуризма и Тр. Цара с Манифест на дадаизма, 

идеите на О. Шпенглер, изложени в „Залезът на Запада“, и разбира се, в 

реинтирпретацията на философията на Ницше. Културата е преживявана като лебедова 

песен, известяваща края на Европа; обновяване може да настъпи само с връщането към 

младостта на цивилизацията – варварството. Преоткрита е мъдростта на древните, 

тяхното величие в съзиданието и деструкцията, тяхната воля и непосредственост. В 

българския фолклор липсват легенди и предания за българските владетели от Първото 

и Второто българско царство, заедно със засилващия се интерес към великото минало 

се появява нуждата от художествени текстове. Празнотите започват да запълват автори 

като Димитър Талев, Фани Попова-Мутафова, Николай Райнов и др. 

Снуре Стюрлюсон започва своя разказ с елементи от скандинавската митология в 

Сага за инглингите, в която се описват деянията на старите богове и божествения 

произход на северните крале. „Видения из древна България. Сказания за мир и бран“ 

1918 г. от Райнов започват с първия владетел на Дунавска България - Аспарух, без 

препратки към митологията. Непосредствено преди „Видения из древна България“ и 

„Книга за царете“, които са отпечатани през 1918 г. излизат „Богомилски легенди“ 1912 

г., а второто променено издание на легендите излиза също през 1918 г. Излизането на 

тези произведения почти едновременно, тематичната и концептуална близост 

позволява да бъдат възприети като цикъл. В „Богомилски легенди“ са обработени 

основно библейски митове, чиято единствена връзка с българската култура е 

4 Това важи особено силно за Константин Гълъбов, Спиридон Казанджиев, Найден Шейтанов, Атанас 
Илиев, Янко Янев, Петър Мутафчиев, Константин Петканов, Стефан Гидиков, Кирил Христов
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II („Видения из древна България“ и „Книга за царете“) на Николай Райнов и „Сказание 

за кралете на Севера“ от Снуре Стюрлюсон. 

Сближаването започва още от фиксираните в заглавията жанрови определения 

сказание и сага тъй като и двете думи имат значение на народно предание, устен 

разказ, включващо както исторически, така и митологични герои. Стюрлюсон в своето 

предисловие пояснява, че трудът му е преработка на староскандинавски епически 

сказания, исторически балади, разкази на възрастни хора, без да има претенция за 

пълна достоверност. В българския фолклор липсват както космогонични, така и 

есхатологични вярвания, както и развита митология. От събраните сведения за 

българския фолклор става ясно, че митовете, доколкото съществуват, и религията 

играят много по-малка роля от суеверията, базирани на нисшата демонология (хали, 

змейове, самодиви, юди, лами, вампири и др.) Липсата на оригинална „висша“ 

митология започва да се усеща много силно в края на ХIХ началото на ХХ век на фона 

на засилващото се влияние на културно-политически1 формации в общоевропейски 

план, търсещи опора и основание в идеите за обновяващата сила на варварството, 

панславизма, скитското начало2, превъзходството на арийската раса. Не малка роля 

играят трудовете на автори като Юлиус Евола и неговият „Езически империализъм“,

изследванията на Теософското общество и обществото Туле, които частично засягат 

въпросите на етногенезиса и причините за по-силно културното влияние на една 

раса/народ над друг. Изключително популярна става идеята за корелация, не толкова 

между тяло и душа, колкото между расов генотип и национална душа. Надеждата за 

вписване чрез идентификация по раса, религия (включително и от предхристиянската 

епоха), език, култура, политически възгледи, мотивира до голяма степен дискурса за 

„родното“ и „чуждото“. В „Света на сагата“ А. Гуревич [Гуревич а] говори за 

свойството на вербалната култура (сагата) да акумулира социална памет и информация 

(успешни поведенчески модели) необходими за съхранението на обществото и 

неговите ценности. Ако споменем сродния механизъм на мистификацията през 

Възраждането у Иван Гологанов3, Търсенето провокира автори Янко Янев, Найден 

Шейтанов и Николай Райнов да се опитат да запълнят културната липса, създавайки 

квазимитологични и неомитологични текстове. 

1 Манията на фашистите по древността
2 Ботьо Савов теоретизира по въпроса в статията си„Скитското и славянското в българската литература“
[Савов 1924 : 238 - 258] , политизацията на същите категории в Съветска Русия е голяма тема.
3 Приемаме, че Гологанов е автор на всички или на по-голямата част от текстовете отпечатани във „Веда 
словена“

В заглавието и предговора към сборника „Защо сме такива? В търсене на 

българската културна идентичност“ Иван Еленков и Румен Даскалов ясно формулират 

въпросите, които са вълнували българската интелигенция 20-те и 30-те години „кои 

сме, откъде идем, къде отиваме?“. Публикуваните есета дават различни отговори. 

Редица автори4 обвързват духа на българина с националния тип, за тях 

етнопсихологическият профил на българския народ е следствие от расата (Кирил 

Христов), иманентното варварство (Янко Янев, Гео Милев),  манталитет (Константин 

Петканов, Атанас Илиев), от индивидуализма, езическия дух, първичността и 

стихийността (титанизъм) на българина (Янко Янев, Найден Шейтанов), от 

традиционни ценности, на толкова от историческия път на нацията или нейните 

културни достижения. Двузначният заряд на тези понятия – варварство, езичество, 

първичност, стихийност – се прекодира в духа на европейската модерност Ф.Т 

Маринети с неговия Манифест на футуризма и Тр. Цара с Манифест на дадаизма, 

идеите на О. Шпенглер, изложени в „Залезът на Запада“, и разбира се, в 

реинтирпретацията на философията на Ницше. Културата е преживявана като лебедова 

песен, известяваща края на Европа; обновяване може да настъпи само с връщането към 

младостта на цивилизацията – варварството. Преоткрита е мъдростта на древните, 

тяхното величие в съзиданието и деструкцията, тяхната воля и непосредственост. В 

българския фолклор липсват легенди и предания за българските владетели от Първото 

и Второто българско царство, заедно със засилващия се интерес към великото минало 

се появява нуждата от художествени текстове. Празнотите започват да запълват автори 

като Димитър Талев, Фани Попова-Мутафова, Николай Райнов и др. 

Снуре Стюрлюсон започва своя разказ с елементи от скандинавската митология в 

Сага за инглингите, в която се описват деянията на старите богове и божествения 

произход на северните крале. „Видения из древна България. Сказания за мир и бран“ 

1918 г. от Райнов започват с първия владетел на Дунавска България - Аспарух, без 

препратки към митологията. Непосредствено преди „Видения из древна България“ и 

„Книга за царете“, които са отпечатани през 1918 г. излизат „Богомилски легенди“ 1912 

г., а второто променено издание на легендите излиза също през 1918 г. Излизането на 

тези произведения почти едновременно, тематичната и концептуална близост 

позволява да бъдат възприети като цикъл. В „Богомилски легенди“ са обработени 

основно библейски митове, чиято единствена връзка с българската култура е 

4 Това важи особено силно за Константин Гълъбов, Спиридон Казанджиев, Найден Шейтанов, Атанас 
Илиев, Янко Янев, Петър Мутафчиев, Константин Петканов, Стефан Гидиков, Кирил Христов
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наименованието „богомилски“. Те не са посочени като органична част от „Сказания за 

мир и бран“ и освен хронологичната последователност е трудно да се твърди, че 

образуват единен цикъл, освен ако не се проследи разгръщането на богомилската линия 

в повечето разкази от „Видения из древна България“ и цялата „Книга за царете“. Ако 

„Богомилски легенди“ бъдат приети за неофициална част от двутомника „Сказания за 

мир и бран“, цикълът по структура се доближава до „Саги за кралете на Севера“, тъй 

като митологичната част и в двамата автори е извънканонична. 

Снуре Стюрлюсон говори за старите и вече отречени богове, за времето преди 

„правата вяра“, за езическите ритуали. В творчеството си Райнов не показва признаци 

да е привлечен от тенгризма или славянската митология5. Негово трайно увлечение 

остава богомилството, което е и най-високия връх на българската християнска 

теософия, защото в същността си е трансформираща критика със собствена система от 

митове, символи и тайнства. Според Едвин Сугарев „Богомилски легенди“ са, или по-

точно претендират, да бъдат интерпретация, а не самостойно изграден фикционален 

свят.“ [Сугарев 2007: 102] „Богомилски легенди“ са в много по-слаба степен 

интерпретация на „Тайната книга“ или други богомилски апокрифи, напротив те са 

градивна част от Райновия фикционален свят на Средновековна България. Недостигът 

на „богомилство“ и стилната стилизация, показват оттласкване, както от апокрифния 

фундамент, така и от църковната догма и литературния канон. Легендите са хибрид 

между идеала за старобългарската „здрава“ и критична теологична мисъл, етиката и 

естетиката в бунта на твореца – еретик и актуалните философски концепции от онова 

време. 

Райнов има твърде широки възгледи за религията, а погледът и интерпретацията 

на основни църковни догми му е навлича гнева на църквата. Разработването на 

„еретични“ мотиви в „Богомилски легенди“ и двутомника „Сказания за мир и бран“ е 

подготовка за романа „Между пустинята и живота“ излязъл година по-късно (през 1919 

г.) и станал повод за отлъчването на Райнов от лоното на църквата. Търсенето на 

алтернативни пътища към Бог е личен мит на автора, който го преследва през целия му 

живот. Наред със задълбочените си познания по богословие, той се занимава усилено с 

теософия, масонство, интересува се от източни религии и древни окултни практики. 

Автобиографичния мотив за бунт срещу догмата, откъсваща вярващия от същинските 

5 Изключение прави разказът „Морана“ (богиня на зимата и смъртта от славянския пантеон), 
представляващ монолог, чиито адресат е смъртта. В други разкази само споменава за извършване 
езически практики и обичаи, но никога не концентрира разказа си около митовете за славянските или 
прабългарските божества.

йерофании и поемането по пътя на езотериката и мистицизма е символичното 

приобщаване към техния български еквивалент – богомилството. Скандинавската 

митология описана  в „Сага за инглингите“ и „Снуре Еда“ е също автономна 

религиозна система. Най-вероятната причина Николай Райнов да съсредоточи своето 

внимание върху богомилството е най-високата му степен на оригиналност в сравнение 

с тенгризма и славянската митология, които са били общи за големи етнически групи. 

Въвеждането на алтернативни разкази с апокрифно митологично съдържание, които de 

facto трябва да бъдат възприемани като литература, но индиректно оспорват догмата на 

християнството, което е белег за неприемането на библейската космогония. 

Записването на Сагите от Стюрлюсон и оковаването на устния разказ е акт сходен 

по смисъл с решението на Николай Райнов да издаде „Богомилски легенди“, защото и в 

двата случая се губи анонимността на творчеството, въпреки че бързо изчезва 

тайнствения ореол около псевдонима „Аноним“, свободата за непрекъсната и 

неограничена промяна, и трансформацията от жива народна мъдрост в литература с цел 

безопасно консервиране. В миналото се е правила разлика между живото, звучащо, 

божие слово и мъртвото, написано, дяволско слово. В този смисъл и двата цикъла са 

великолепно обработена епитафии върху надгробните камъни за вече забравени 

религии. Както Едвин Сугарев посочва за „Богомилски легенди“ :

Според явно условното, но все пак заявено намерение на автора те 

интерпретират, стилизират и дописват обективно съществувалите богомилски 

предания, които на свой ред са коментар и апостроф, еретичен инвариант на 

Светото писание. Така че вторичността е двойна – подсказаното от заглавието и 

тематиката творческо намерение би трябвало да се осъществи като преразказ на 

преразказа, т.е. нещо по начало неоригинално. [Сугарев 2007: 102 – 103] 

Стюрлюсон прави нещо подобно – от сагата като вариативен устен, но вече 

десакрализиран  (пре)разказ за богове и герои, вторично го трансформира в 

литературния вид сага. Тази вторична преработка изтръгва наратива от фолклорния мит 

и поставя акцент върху  (нео)етномитологията и превръща отречената религия в 

квазимитология, защото тя се превръща в неотделим компонент на сакрализираното 

минало, което обуславя нейния актуализиран  статут.

В повествованието на Снуре Стюрлюсон е подробно описана легендата за 

налагането на християнството от крал Улрих Светия, чудесата, които извършва и 

канонизирането му за светец, но никъде не се появяват отпратки към библейски 

митове. Ролята на културен герой в нордическата традиция е поета от Один, а по-късно 
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наименованието „богомилски“. Те не са посочени като органична част от „Сказания за 

мир и бран“ и освен хронологичната последователност е трудно да се твърди, че 

образуват единен цикъл, освен ако не се проследи разгръщането на богомилската линия 

в повечето разкази от „Видения из древна България“ и цялата „Книга за царете“. Ако 

„Богомилски легенди“ бъдат приети за неофициална част от двутомника „Сказания за 

мир и бран“, цикълът по структура се доближава до „Саги за кралете на Севера“, тъй 

като митологичната част и в двамата автори е извънканонична. 

Снуре Стюрлюсон говори за старите и вече отречени богове, за времето преди 

„правата вяра“, за езическите ритуали. В творчеството си Райнов не показва признаци 

да е привлечен от тенгризма или славянската митология5. Негово трайно увлечение 

остава богомилството, което е и най-високия връх на българската християнска 

теософия, защото в същността си е трансформираща критика със собствена система от 

митове, символи и тайнства. Според Едвин Сугарев „Богомилски легенди“ са, или по-

точно претендират, да бъдат интерпретация, а не самостойно изграден фикционален 

свят.“ [Сугарев 2007: 102] „Богомилски легенди“ са в много по-слаба степен 

интерпретация на „Тайната книга“ или други богомилски апокрифи, напротив те са 

градивна част от Райновия фикционален свят на Средновековна България. Недостигът 

на „богомилство“ и стилната стилизация, показват оттласкване, както от апокрифния 

фундамент, така и от църковната догма и литературния канон. Легендите са хибрид 

между идеала за старобългарската „здрава“ и критична теологична мисъл, етиката и 

естетиката в бунта на твореца – еретик и актуалните философски концепции от онова 

време. 

Райнов има твърде широки възгледи за религията, а погледът и интерпретацията 

на основни църковни догми му е навлича гнева на църквата. Разработването на 

„еретични“ мотиви в „Богомилски легенди“ и двутомника „Сказания за мир и бран“ е 

подготовка за романа „Между пустинята и живота“ излязъл година по-късно (през 1919 

г.) и станал повод за отлъчването на Райнов от лоното на църквата. Търсенето на 

алтернативни пътища към Бог е личен мит на автора, който го преследва през целия му 

живот. Наред със задълбочените си познания по богословие, той се занимава усилено с 

теософия, масонство, интересува се от източни религии и древни окултни практики. 

Автобиографичния мотив за бунт срещу догмата, откъсваща вярващия от същинските 

5 Изключение прави разказът „Морана“ (богиня на зимата и смъртта от славянския пантеон), 
представляващ монолог, чиито адресат е смъртта. В други разкази само споменава за извършване 
езически практики и обичаи, но никога не концентрира разказа си около митовете за славянските или 
прабългарските божества.

йерофании и поемането по пътя на езотериката и мистицизма е символичното 

приобщаване към техния български еквивалент – богомилството. Скандинавската 

митология описана  в „Сага за инглингите“ и „Снуре Еда“ е също автономна 

религиозна система. Най-вероятната причина Николай Райнов да съсредоточи своето 

внимание върху богомилството е най-високата му степен на оригиналност в сравнение 

с тенгризма и славянската митология, които са били общи за големи етнически групи. 

Въвеждането на алтернативни разкази с апокрифно митологично съдържание, които de 

facto трябва да бъдат възприемани като литература, но индиректно оспорват догмата на 

християнството, което е белег за неприемането на библейската космогония. 

Записването на Сагите от Стюрлюсон и оковаването на устния разказ е акт сходен 

по смисъл с решението на Николай Райнов да издаде „Богомилски легенди“, защото и в 

двата случая се губи анонимността на творчеството, въпреки че бързо изчезва 

тайнствения ореол около псевдонима „Аноним“, свободата за непрекъсната и 

неограничена промяна, и трансформацията от жива народна мъдрост в литература с цел 

безопасно консервиране. В миналото се е правила разлика между живото, звучащо, 

божие слово и мъртвото, написано, дяволско слово. В този смисъл и двата цикъла са 

великолепно обработена епитафии върху надгробните камъни за вече забравени 

религии. Както Едвин Сугарев посочва за „Богомилски легенди“ :

Според явно условното, но все пак заявено намерение на автора те 

интерпретират, стилизират и дописват обективно съществувалите богомилски 

предания, които на свой ред са коментар и апостроф, еретичен инвариант на 

Светото писание. Така че вторичността е двойна – подсказаното от заглавието и 

тематиката творческо намерение би трябвало да се осъществи като преразказ на 

преразказа, т.е. нещо по начало неоригинално. [Сугарев 2007: 102 – 103] 

Стюрлюсон прави нещо подобно – от сагата като вариативен устен, но вече 

десакрализиран  (пре)разказ за богове и герои, вторично го трансформира в 

литературния вид сага. Тази вторична преработка изтръгва наратива от фолклорния мит 

и поставя акцент върху  (нео)етномитологията и превръща отречената религия в 

квазимитология, защото тя се превръща в неотделим компонент на сакрализираното 

минало, което обуславя нейния актуализиран  статут.

В повествованието на Снуре Стюрлюсон е подробно описана легендата за 

налагането на християнството от крал Улрих Светия, чудесата, които извършва и 

канонизирането му за светец, но никъде не се появяват отпратки към библейски 

митове. Ролята на културен герой в нордическата традиция е поета от Один, а по-късно 
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от неговия приемен син Фрьой, наречен още Ингви, от когото водят потеклото си 

скандинавските крале. В „Богомилски легенди“ културен герой и демиург, създател 

като на Едем, така и на земята е Авенир (Сатанаил), който е представен като син на 

Саваот. Освен, че създава първите хора, той има и две деца от Ева – Каин и Каломаин. 

Част от човешкия род води началото си от потомците на Каин, а другата част са

потомци на Евел. Както в Библията, така и в „Богомилски легенди“ Каин и Евел са 

представени като жреци, които сами принасят жертвите си на Бог. Потомците на 

Сатанаил от Каиновото коляно са описани като изключително красиви, силни 

исполини, магьосници, владеещи тайни знания и, разбира се, много грешни6. Подобно е 

описанието на първите крале на Севера – хора с необикновена сила, могъщи владетели 

и магьосници, качества вероятно наследени от Один, за когото Сурлусон твърди, че бил 

много вещ магьосник. Крал Даг, син на Дигве, знаел езика на птиците, а неговият син 

крал Агне направил магия, от която владетелят на Финландия починал и така покорил 

страната, крал Аюн, който се занимавал с магии и принасял в жертва синовете си за да 

измоли от боговете дълъг живот, също така братът на крал Харалд Айрик Блудьокс 

също бил магьосник, както и Гюнил снахата на краля. Стюрлюсон дава още много 

сведения за практикуване на магическото изкуство от представители на кралския род, 

също така езическите крале били и върховни жреци. След приемането на 

християнството традицията била продължена – крал Улав Светия бил канонизиран за 

светец, след него крал Свайн Кнют син на Харалд Хайн, както и крал Улав Неразумния 

син на Гюдбранд Скавхогсон, който бил обявен за датски светец. 

Жречеството и магьосничеството са добре разработени както в „Богомилски 

легенди“, така и в „Сказания за мир и бран“. С изключение на два разказа „Цар на 

мрака“ и „Иисус на планината“, в които по презумпция не са нужни посредници за 

връзка с окултното, всички останали разкази от сборника „Богомилски легенди“ 

присъстват жреците и маговете, а в по-голямата част от случаите разказите са 

посветени на тях. Жрец-цар е Мелхиседек от едноименния разказ, както и египетския 

магьосник Мойсей от „Жрец на Озириса“ В „Слова на Блажения“ се акцентира върху 

думите на посветения, на жреца-цар, чрез рефрена  „Слова на Соломона, син Давидов, 

жрец на Йерусалим“. Разказа „Соломон и Бавкиза“ се засилва магическия ореол на 

еврейския цар. Той носи на пояса си всичките 22 образа на египетската магия, познава 

тайните на природата и знае езика на животните, а савската царица го титулува маг. 

6 Това особено добре личи от разказа „Вавилонска кула“, публикуван в „Богомилски легенди“

Маги тайноведци са Даниил („Даниил“), Ездра („Видение на Ездра“), и Балтазар („Път 

на звездите“). Николай Райнов преднамерено въвежда образите на жреци и магове и 

във „Видения из древна България“, за да изведе на преден план трагичната страна от 

живота на могъщите и знаещите, на посветените в божествената мъдрост и тайните на 

природата, които въпреки цялата си мъдрост са победени от съдбата. Аспарух трябва да 

принесе в жертва любимата си съпруга, в замяна на благосклонността на боговете към 

българския народ. Снуре Стюрлюсон описва подобен случай в „Сага за инглингите“. 

Там крал Думалде син на Висбюр, бил принесен в жертва, за да може народа да 

осигури своето благоденствие. В същата сага е описан още един случай, в който крал 

Улав Третеля от Вермландия е бил убит и ритуално принесен в жертва на Один, защото 

не бил особено добър жрец, което е показателно за важността на свещенослужителите в 

миналото. 

Като едни от най-важните причини за появата и разпространението на 

богомилството отдавна се посочват гладът, който настъпва в България по времето на 

цар Петър и засилващото се разочарование от свещеническото съсловие. В „Беседа 

против богомилите“ Презвитер Козма не отрича недостатъците на клира, казвайки, че: 

Дори и да живеят в леност правоверните свещеници, както вие говорите, 

когато ги критикувате, ала те не хулят божественото като вас. Но и да биха 

извършили те нещо скришом, „а кои сте вие, които съдите чуждия слуга?” – както 

каза апостолът. [Динеков 1982: 37]. Презвитер Козма не отрича правдивостта на 

думите – Но що говорят еретиците? – Ние се молим на Бога повече от вас, бдим и се 

молим и не живеем в леност като вас. [Динеков 1982: 32]

Той само сравнява тяхната гордост с тази на горделивия фарисей. През 

Средновековието за основен фактор определящ човешката съдба е бил приеман Бог. 

Клирът чрез посредничеството  си е трябвало да подсигури божията милост, както чрез 

молитви, така и чрез правилно напътстване на паството. Безсилието на духовенството в 

размирни времена Николай Райнов описва в „Цар Петър“, публикуван в „Книга за 

царете“:

Всуе викаше от Дриста патриарх Дамиана – да чете служби Богу за милост 

небесна. Склопил бе сякаш своите небеса Господ – и неговите образи пропъждаха 

молитвите на патриарха, като че бяха не молитви, а – злословия. [Райнов 1918б: 8]

Влошаването на условията за живот е било приемано като божие наказание, което 

може да бъде както заради грехове извършени от даден индивид с високо социално 

положение (цар/крал), така и заради колективен грях, извършен поради неправилно 
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от неговия приемен син Фрьой, наречен още Ингви, от когото водят потеклото си 

скандинавските крале. В „Богомилски легенди“ културен герой и демиург, създател 

като на Едем, така и на земята е Авенир (Сатанаил), който е представен като син на 

Саваот. Освен, че създава първите хора, той има и две деца от Ева – Каин и Каломаин. 

Част от човешкия род води началото си от потомците на Каин, а другата част са

потомци на Евел. Както в Библията, така и в „Богомилски легенди“ Каин и Евел са 

представени като жреци, които сами принасят жертвите си на Бог. Потомците на 

Сатанаил от Каиновото коляно са описани като изключително красиви, силни 

исполини, магьосници, владеещи тайни знания и, разбира се, много грешни6. Подобно е 

описанието на първите крале на Севера – хора с необикновена сила, могъщи владетели 

и магьосници, качества вероятно наследени от Один, за когото Сурлусон твърди, че бил 

много вещ магьосник. Крал Даг, син на Дигве, знаел езика на птиците, а неговият син 

крал Агне направил магия, от която владетелят на Финландия починал и така покорил 

страната, крал Аюн, който се занимавал с магии и принасял в жертва синовете си за да 

измоли от боговете дълъг живот, също така братът на крал Харалд Айрик Блудьокс 

също бил магьосник, както и Гюнил снахата на краля. Стюрлюсон дава още много 

сведения за практикуване на магическото изкуство от представители на кралския род, 

също така езическите крале били и върховни жреци. След приемането на 

християнството традицията била продължена – крал Улав Светия бил канонизиран за 

светец, след него крал Свайн Кнют син на Харалд Хайн, както и крал Улав Неразумния 

син на Гюдбранд Скавхогсон, който бил обявен за датски светец. 

Жречеството и магьосничеството са добре разработени както в „Богомилски 

легенди“, така и в „Сказания за мир и бран“. С изключение на два разказа „Цар на 

мрака“ и „Иисус на планината“, в които по презумпция не са нужни посредници за 

връзка с окултното, всички останали разкази от сборника „Богомилски легенди“ 

присъстват жреците и маговете, а в по-голямата част от случаите разказите са 

посветени на тях. Жрец-цар е Мелхиседек от едноименния разказ, както и египетския 

магьосник Мойсей от „Жрец на Озириса“ В „Слова на Блажения“ се акцентира върху 

думите на посветения, на жреца-цар, чрез рефрена  „Слова на Соломона, син Давидов, 

жрец на Йерусалим“. Разказа „Соломон и Бавкиза“ се засилва магическия ореол на 

еврейския цар. Той носи на пояса си всичките 22 образа на египетската магия, познава 

тайните на природата и знае езика на животните, а савската царица го титулува маг. 

6 Това особено добре личи от разказа „Вавилонска кула“, публикуван в „Богомилски легенди“

Маги тайноведци са Даниил („Даниил“), Ездра („Видение на Ездра“), и Балтазар („Път 

на звездите“). Николай Райнов преднамерено въвежда образите на жреци и магове и 

във „Видения из древна България“, за да изведе на преден план трагичната страна от 

живота на могъщите и знаещите, на посветените в божествената мъдрост и тайните на 

природата, които въпреки цялата си мъдрост са победени от съдбата. Аспарух трябва да 

принесе в жертва любимата си съпруга, в замяна на благосклонността на боговете към 

българския народ. Снуре Стюрлюсон описва подобен случай в „Сага за инглингите“. 

Там крал Думалде син на Висбюр, бил принесен в жертва, за да може народа да 

осигури своето благоденствие. В същата сага е описан още един случай, в който крал 

Улав Третеля от Вермландия е бил убит и ритуално принесен в жертва на Один, защото 

не бил особено добър жрец, което е показателно за важността на свещенослужителите в 

миналото. 

Като едни от най-важните причини за появата и разпространението на 

богомилството отдавна се посочват гладът, който настъпва в България по времето на 

цар Петър и засилващото се разочарование от свещеническото съсловие. В „Беседа 

против богомилите“ Презвитер Козма не отрича недостатъците на клира, казвайки, че: 

Дори и да живеят в леност правоверните свещеници, както вие говорите, 

когато ги критикувате, ала те не хулят божественото като вас. Но и да биха 

извършили те нещо скришом, „а кои сте вие, които съдите чуждия слуга?” – както 

каза апостолът. [Динеков 1982: 37]. Презвитер Козма не отрича правдивостта на 

думите – Но що говорят еретиците? – Ние се молим на Бога повече от вас, бдим и се 

молим и не живеем в леност като вас. [Динеков 1982: 32]

Той само сравнява тяхната гордост с тази на горделивия фарисей. През 

Средновековието за основен фактор определящ човешката съдба е бил приеман Бог. 

Клирът чрез посредничеството  си е трябвало да подсигури божията милост, както чрез 

молитви, така и чрез правилно напътстване на паството. Безсилието на духовенството в 

размирни времена Николай Райнов описва в „Цар Петър“, публикуван в „Книга за 

царете“:

Всуе викаше от Дриста патриарх Дамиана – да чете служби Богу за милост 

небесна. Склопил бе сякаш своите небеса Господ – и неговите образи пропъждаха 

молитвите на патриарха, като че бяха не молитви, а – злословия. [Райнов 1918б: 8]

Влошаването на условията за живот е било приемано като божие наказание, което 

може да бъде както заради грехове извършени от даден индивид с високо социално 

положение (цар/крал), така и заради колективен грях, извършен поради неправилно 
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напътствие от духовенството, а също и заради недостойния и греховен клир. 

Богомилството предлага алтернатива на „греховните“ държава и църква. Според Снуре 

Стюрлюсон в скандинавската традиция, а и не само7, е било прието кралят – жрец да 

бъде ритуално убит. Отричането на институциите и царската власт представлява форма 

на социално умъртвяване, изключване от духовния живот на обществото, прекъсване 

на свещената връзка цар – народ, и едновременно с това разграничение от тяхната 

„греховност“, отказ от солидарно понасяне на вината, и способ за връщане на 

благоразположението на Бог. 

„Видения из древна България“ започват с драматичната съдба на Аспарух и 

неговата вяра, че българите, които идват с него са братя със славяните, които са 

забравили своя род и език, но вътрешното усещане за братство е само от страна на 

новодошлите. Подобна дилема съществува и в „Саги за кралете на Севера“, тъй като 

всички скандинавски крале водят потеклото си от крал Халвдан Сварте, което е било 

причина за непрекъснато отправяне на претенции на кралете към земите на техни 

сродници. При Стюрлюсон е ясно прокарано разграничението между претенции за 

власт и припознаване на краля от народа. Въпреки близките роднински връзки, кралете 

не винаги са били признавани от тинговете8, които ясно са заявявали предпочитанията 

си към един или друг претендент. 

Райновия поглед към древната ни история не съзира в роднинските връзки и 

непотизма сериозен инструмент в борбата за власт. Много по-проблематични за него са 

интимните отношения. Ромейската деспотийна Теофано двигател на действието в три 

от разказите публикувани във „Видения из древна България“. Райнов започва с 

изповедта на Теофил Прокажени, слуга на Теофано и ням свидетел на аморалното ѝ

поведение. Той разкрива истината за лесбийските и наклонности, за смъртта на нейния 

съпруг Константин Багренородни9 и подготовката на убийството на Никифор Фока, за 

обсебващата и любов към княз Бениамин, наречен още Боян Мага. Теофано е описана 

като хиперсексуална, дори нимфоманка. Образът и на жена-вамп се доразвива в разказа 

„Света Теодора“. Разказът започва оттам откъдето е спира Теофил Прокажени –

убийството на Никифор Фока. Теофано се разкайва, че е организирала убийството му, и 

най-вече, че е загубила властта, богатствата и привилегиите си, след като е повярвала, 

че любовникът ѝ Йоан Цимисхий ще я направи отново императрица. Отхвърлена и 

7 Джеймс Фрейзър в „Златната клонка“ дава сведения, че подобни практики са често явление.
8тинг – народно събрание (съвет), съществивал в Скандинавия през средните векове
9 В действителност е била омъжена за Роман II, а Константин Багренородни е бил неин свекър. Има 
подозрения, че е отровила и двамата императори.

унизена  властолюбивата императрица, замисля отмъщение, което не успява да доведе 

докрай. След срещата си с Боян Мага тя идва в България и поема по пътя на 

богомилството, преживява катарзис и умира като мъченица. Разказът „Звеница“ 

завършва историята на нещастията, които причинява Теофано не само на Византия, но 

и на България. Воеводата Звеница от едноименния разказ, подмамен от нейната красота 

предава царя и народа си. По негова вина са ослепени Самуиловите войници от 

Василий Българоубиец, синът на Теофано. Жената, като главна причина за нещастията 

е една от основните теми разработвани от Николай Райнов. Показателно е, че в 

„Балдуин“, също от „Видения из древна България“ не разработва популярната история 

за влюбената българска царица, която моли бившия император да избягат заедно и 

когато той отказва, тя го наклеветява, че е искал да я насили. В Райновата трактовка 

Балдуин Фландърски преоткрива Бог, отдава се на молитви и съзерцание. Измъчван от 

видения и призраци той умира по същия начин и в същия ден, както цар Калоян –

прободен от копието на св. Димитър Солунски10.  Мотива за властните, горди и хитри 

ромейки, жертва на чиято фатална страст са държавните мъже на България е разработен 

и в разказа „Царица Ирена“. Боян Мага отхвърля любовта на братовата си жена, която в 

своето озлобление организира убийството му. Райнов поддържа линията, че причината 

за нещастията в управлението на държавата са слабоволевите владетели и чужденките 

Теофано, Ирена и Ахинора. Макар вината на Ахинора да не е ясна, тя също трябва да 

загине, както всичко, което е чуждо на българският дух и кръв. Трудно обяснимо е, 

защо съдбата на всички героини от „Видения из древна България“ е да умрат. Дори 

последния разказ „Морана“ е посветен на славянската богиня на смъртта. Вероятно 

това е реминисценция от архетипното разбиране за двойствената природа на Богинята 

Майка и тъмният ѝ погребален аспект като Богиня на Смъртта [Елиаде 2002: 210 – 211]. 

Единствено Преспа от разказа „Звеница“ има по-различна участ – тя приживе се 

превръща в призрак. Най-парадоксалното е, че тази книга е посветена на съпругата на 

Николай Райнов – Диана. 

Темата за съединяването на две макар и различни части на един народ е била 

особено актуална преди Македония и Западните покрайнини да бъдат откъснати 

България по силата на Ньойския договор от 1919 г. Райнов извежда обединението на 

славяни и българи, не от покръстването по времето на княз Борис I, а хронологично го 

изтегля много по-рано, от върховната саможертва на Аспаруховата съпруга Ахинора. 

10 В гръцката иконография св. Димитър Солунски е изобразяван как убива цар Калоян и по този начин 
спасява Солун
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Стюрлюсон в скандинавската традиция, а и не само7, е било прието кралят – жрец да 

бъде ритуално убит. Отричането на институциите и царската власт представлява форма 

на социално умъртвяване, изключване от духовния живот на обществото, прекъсване 

на свещената връзка цар – народ, и едновременно с това разграничение от тяхната 
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Райновия поглед към древната ни история не съзира в роднинските връзки и 

непотизма сериозен инструмент в борбата за власт. Много по-проблематични за него са 

интимните отношения. Ромейската деспотийна Теофано двигател на действието в три 

от разказите публикувани във „Видения из древна България“. Райнов започва с 

изповедта на Теофил Прокажени, слуга на Теофано и ням свидетел на аморалното ѝ

поведение. Той разкрива истината за лесбийските и наклонности, за смъртта на нейния 

съпруг Константин Багренородни9 и подготовката на убийството на Никифор Фока, за 

обсебващата и любов към княз Бениамин, наречен още Боян Мага. Теофано е описана 

като хиперсексуална, дори нимфоманка. Образът и на жена-вамп се доразвива в разказа 

„Света Теодора“. Разказът започва оттам откъдето е спира Теофил Прокажени –

убийството на Никифор Фока. Теофано се разкайва, че е организирала убийството му, и 

най-вече, че е загубила властта, богатствата и привилегиите си, след като е повярвала, 

че любовникът ѝ Йоан Цимисхий ще я направи отново императрица. Отхвърлена и 
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завършва историята на нещастията, които причинява Теофано не само на Византия, но 

и на България. Воеводата Звеница от едноименния разказ, подмамен от нейната красота 

предава царя и народа си. По негова вина са ослепени Самуиловите войници от 

Василий Българоубиец, синът на Теофано. Жената, като главна причина за нещастията 

е една от основните теми разработвани от Николай Райнов. Показателно е, че в 

„Балдуин“, също от „Видения из древна България“ не разработва популярната история 

за влюбената българска царица, която моли бившия император да избягат заедно и 

когато той отказва, тя го наклеветява, че е искал да я насили. В Райновата трактовка 

Балдуин Фландърски преоткрива Бог, отдава се на молитви и съзерцание. Измъчван от 

видения и призраци той умира по същия начин и в същия ден, както цар Калоян –

прободен от копието на св. Димитър Солунски10.  Мотива за властните, горди и хитри 

ромейки, жертва на чиято фатална страст са държавните мъже на България е разработен 

и в разказа „Царица Ирена“. Боян Мага отхвърля любовта на братовата си жена, която в 

своето озлобление организира убийството му. Райнов поддържа линията, че причината 

за нещастията в управлението на държавата са слабоволевите владетели и чужденките 

Теофано, Ирена и Ахинора. Макар вината на Ахинора да не е ясна, тя също трябва да 

загине, както всичко, което е чуждо на българският дух и кръв. Трудно обяснимо е, 

защо съдбата на всички героини от „Видения из древна България“ е да умрат. Дори 

последния разказ „Морана“ е посветен на славянската богиня на смъртта. Вероятно 

това е реминисценция от архетипното разбиране за двойствената природа на Богинята 

Майка и тъмният ѝ погребален аспект като Богиня на Смъртта [Елиаде 2002: 210 – 211]. 

Единствено Преспа от разказа „Звеница“ има по-различна участ – тя приживе се 

превръща в призрак. Най-парадоксалното е, че тази книга е посветена на съпругата на 

Николай Райнов – Диана. 

Темата за съединяването на две макар и различни части на един народ е била 

особено актуална преди Македония и Западните покрайнини да бъдат откъснати 

България по силата на Ньойския договор от 1919 г. Райнов извежда обединението на 

славяни и българи, не от покръстването по времето на княз Борис I, а хронологично го 

изтегля много по-рано, от върховната саможертва на Аспаруховата съпруга Ахинора. 
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спасява Солун
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Райнов се обръща към архетипния мотив за жертвоприношението, който преработва 

жертвената смърт като отправен пункт на ново сътворение. Същия архетип се 

реализира  многократно при Стюрлюсон, особено в „Сага за Улав Светия“, който убива 

или осакатява всички, които откажат да приемат християнството т.е. принася своите 

(несъгласни) поданици в жертва, чрез която утвърждава безалтернативната власт на 

новата религия, нещо което прави и княз Борис I.  

Ала погледът му падна върху коленичилия народ [Аспарух – бел е моя] – и той 

видя онези, на които бе дал бранници и съпруга в жертва, паднали ничком пред 

светостта на подвига – покорни, плахи, като широко затихнало море.

***

… И слънцето озари коленичилия народ както озарява златен изтукан, излян 

пред олтара на една нова вяра. [Райнов 1918 а: 20]

Митологемата за изначално съединение в „Цар Аспарух“ се извършва чрез кръв, 

огън и саможертва, а изборът на жреците тайноведци съвсем не е случаен. Вероятно 

под влияние на модерните тогава теории за произхода на българите [Савов: 1924] и 

„варварската“ линия експлоатирана от модернистите, Райновата Ахинора се оказва от 

скитски произход, което е отпратка към идеята за градивната същност на варварството. 

Разказът е построен като монолог на призрака на българската владетелка, което е най-

вероятно отглас от спиритизма на Блаватска и Рьорих, използван за „разбулване“ на 

велики истини.

Основни разлики между скандинавци и българи има в отношението на 

обикновените хора към войната. В България армията е била наборна, а участието в 

походи задължително11. Според Стюрлюсон кралете за взимали за походи само високо 

мотивирани бойци, онези, които не са искали да се бият не са били задължавани, с 

мотива, че няма да са полезни в битка и е по-добре да се върнат в домовете си да се 

грижат за стопанствата си. В „Цар Аспарух“ Райнов казва:

Ала хората не разбираха тъмната повеля на Съдбата – и люто кълняха и бран и 

бранници. – И размъти безумие несвястни умове. И мъгла замрежи злобни погледи.

Защото бяха слаби.

В много богове вярваха те.

Ала в себе си не вярваше никой.

На увещанията на жреца Кардам да се включат във войската хората отговарят:  

11 Изключения са болните, старите, сакатите, децата

– На людокос ли ни викаш? На смърт ли каниш синовете ни? Или в словата ти 

звучи люта глума? – – Та с меч ли ще родим силния? И с кръв ли ще го откърмим – –

– ? Не, не звучи правда в словата ти!... [Райнов 1918 а: 10 – 15]

В Сага за Улав Светия Стюрлюсон улавя напълно противоположния мироглед на 

скандинавците: 

Аврафасте казал: „Аз не искам да си тръгвам оттук. Искам да участвам в 

битката независимо в коя от войските. За мен няма значение в чия дружина се бия.“

Гаюкаторе рекъл: „Ако участвам в боя, искам да се бия на страната на краля, 

защото той има по-голяма нужда от помощта ни. Щом трябва да вярвам в някакъв 

Бог, защо Белият Христос да е по-лош от когото и да е друг? Затова ви съветвам да 

се покръстим, защото имаме с какво да помогнем на краля и само по този начин ще 

можем да го последваме в битката.

А по-нататък четем:

Тогава кралят попитал Арнлют дали е християнин. Той отговорил, че вярва 

единствено в себе си и в своята сила. „И тази вяра ми е помагала винаги. Но сега 

искам да повярвам във Вас, кралю. 12

Друга фундаментална разлика е отношението към закона. В Райновия разказ „Цар 

Крум“ се говори за сблъсъци с франките и военни успехи, а не за законите въведени от 

хан Крум. При Стюрлюсон старателно описва въвеждането на поземлено право и 

закони регулиращи отношенията между и поданиците и/или държавата като актове 

дори по-важни от успешни походи. Той привежда примери, в които крале не са се 

подчинявали на собствените си закони или решенията на тинга са били сваляни или 

убивани. Не е известен подобен прецедент в България. Правото като ключова категория 

на цивилизацията в Скандинавия е непоклатим стълб на социума, докато в България  е 

тъждествено с „властта на царската повеля“. Може би, затова Райнов вижда войнските 

победи и налагането на властта като по-силният културно генеративен модел, по-

близък до българската менталност, отколкото законотворчеството и правовото 

урегулиране на властта. 

Райнов помества само два разказа в „Книга за царете“ – „Цар Петър“ и „Петър 

Осоговец“. И двата разказа са продължение както на „Богомилски легенди“, тъй като в 

„Цар Петър“ са приведени няколко допълнителни богомилски легенди, а в „Перър 

Осоговец“ е разказана мрачната история на един от емблематичните водачи на 

12 Виж Саги за кралете на Севера 2. Сага за Улав Светия втора част http://chitanka.info/text/34207-saga-za-
ulav-svetija
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Райнов се обръща към архетипния мотив за жертвоприношението, който преработва 

жертвената смърт като отправен пункт на ново сътворение. Същия архетип се 

реализира  многократно при Стюрлюсон, особено в „Сага за Улав Светия“, който убива 

или осакатява всички, които откажат да приемат християнството т.е. принася своите 

(несъгласни) поданици в жертва, чрез която утвърждава безалтернативната власт на 

новата религия, нещо което прави и княз Борис I.  

Ала погледът му падна върху коленичилия народ [Аспарух – бел е моя] – и той 

видя онези, на които бе дал бранници и съпруга в жертва, паднали ничком пред 

светостта на подвига – покорни, плахи, като широко затихнало море.

***

… И слънцето озари коленичилия народ както озарява златен изтукан, излян 

пред олтара на една нова вяра. [Райнов 1918 а: 20]

Митологемата за изначално съединение в „Цар Аспарух“ се извършва чрез кръв, 

огън и саможертва, а изборът на жреците тайноведци съвсем не е случаен. Вероятно 

под влияние на модерните тогава теории за произхода на българите [Савов: 1924] и 

„варварската“ линия експлоатирана от модернистите, Райновата Ахинора се оказва от 

скитски произход, което е отпратка към идеята за градивната същност на варварството. 

Разказът е построен като монолог на призрака на българската владетелка, което е най-

вероятно отглас от спиритизма на Блаватска и Рьорих, използван за „разбулване“ на 

велики истини.

Основни разлики между скандинавци и българи има в отношението на 

обикновените хора към войната. В България армията е била наборна, а участието в 

походи задължително11. Според Стюрлюсон кралете за взимали за походи само високо 

мотивирани бойци, онези, които не са искали да се бият не са били задължавани, с 

мотива, че няма да са полезни в битка и е по-добре да се върнат в домовете си да се 

грижат за стопанствата си. В „Цар Аспарух“ Райнов казва:

Ала хората не разбираха тъмната повеля на Съдбата – и люто кълняха и бран и 

бранници. – И размъти безумие несвястни умове. И мъгла замрежи злобни погледи.

Защото бяха слаби.

В много богове вярваха те.

Ала в себе си не вярваше никой.

На увещанията на жреца Кардам да се включат във войската хората отговарят:  

11 Изключения са болните, старите, сакатите, децата

– На людокос ли ни викаш? На смърт ли каниш синовете ни? Или в словата ти 

звучи люта глума? – – Та с меч ли ще родим силния? И с кръв ли ще го откърмим – –

– ? Не, не звучи правда в словата ти!... [Райнов 1918 а: 10 – 15]

В Сага за Улав Светия Стюрлюсон улавя напълно противоположния мироглед на 

скандинавците: 

Аврафасте казал: „Аз не искам да си тръгвам оттук. Искам да участвам в 

битката независимо в коя от войските. За мен няма значение в чия дружина се бия.“

Гаюкаторе рекъл: „Ако участвам в боя, искам да се бия на страната на краля, 

защото той има по-голяма нужда от помощта ни. Щом трябва да вярвам в някакъв 

Бог, защо Белият Христос да е по-лош от когото и да е друг? Затова ви съветвам да 

се покръстим, защото имаме с какво да помогнем на краля и само по този начин ще 

можем да го последваме в битката.

А по-нататък четем:

Тогава кралят попитал Арнлют дали е християнин. Той отговорил, че вярва 

единствено в себе си и в своята сила. „И тази вяра ми е помагала винаги. Но сега 

искам да повярвам във Вас, кралю. 12

Друга фундаментална разлика е отношението към закона. В Райновия разказ „Цар 

Крум“ се говори за сблъсъци с франките и военни успехи, а не за законите въведени от 

хан Крум. При Стюрлюсон старателно описва въвеждането на поземлено право и 

закони регулиращи отношенията между и поданиците и/или държавата като актове 

дори по-важни от успешни походи. Той привежда примери, в които крале не са се 

подчинявали на собствените си закони или решенията на тинга са били сваляни или 

убивани. Не е известен подобен прецедент в България. Правото като ключова категория 

на цивилизацията в Скандинавия е непоклатим стълб на социума, докато в България  е 

тъждествено с „властта на царската повеля“. Може би, затова Райнов вижда войнските 

победи и налагането на властта като по-силният културно генеративен модел, по-

близък до българската менталност, отколкото законотворчеството и правовото 

урегулиране на властта. 

Райнов помества само два разказа в „Книга за царете“ – „Цар Петър“ и „Петър 

Осоговец“. И двата разказа са продължение както на „Богомилски легенди“, тъй като в 

„Цар Петър“ са приведени няколко допълнителни богомилски легенди, а в „Перър 

Осоговец“ е разказана мрачната история на един от емблематичните водачи на 

12 Виж Саги за кралете на Севера 2. Сага за Улав Светия втора част http://chitanka.info/text/34207-saga-za-
ulav-svetija



1�� Мария Танева

богомилите и края на царуването на Петър I. „Книга за царете“ представлява друга 

гледна точка към вече разработвани образи във „Видения из древна България“. 

Историята за цар Петър, царица Ирена и Боян Мага е интерпретирана по-много по-

злокобен начин, отколкото в „Царица Ирена“. Концентрирането върху образа на цар 

Петър вероятно е продиктувано от гоненията, които предприема срещу богомилите и 

отдадения на религията живот, заради което е обявен за светец от Българската 

православна църква – два факта будещи неодобрението на Николай Райнов. Появява се 

познатия мотив за цареубийство, заради обвинения в слабост и „убийство“ на 

българския народ. Стюрлюсон дава сведения, че в езическите времена кралете на 

Севера са били убивани, не само заради лошо управление, а и поради липса на късмет. 

Особената връзка на краля/царя с Бог липсата на късмет, в случая се интерпретира като 

просперитет на държавата, и ако липсва божия помазаник бива сменен. Гуревич в 

„Земен кръг и историята на Норвегия“ [Гуревич б] твърди, че късмета на краля може да 

се разпростре и върху приближените на владетеля, чрез подаряване на ценности, 

оръжие, вещи. Преди смъртта си цар Петър признава своя грях без да иска прошка, а 

само справедливия съд на Бог

За грях ли питаш? – Чуй: – аз цял народ убих, но – Господ ще ме съди! – Аз съм 

изкупление за една обща вина. И ето моят грях: разпнаха ме, но не можах да изтърпя 

мъките на кръста!“[Райнов 1918 б: 89]. 

Райнов говори с явно презрение за личността на Перър I и преклонение към 

неговия брат Боян Мага, който на моменти поема управлението на държавата в свои 

ръце, за да опази трона на своя брат и няколкократно отказва короната с мотива, че Бог 

вече е помазал друг за цар. И двамата братя са описани като търсещи пътя към Бог, но 

единият е вярващ, който върви по пътя на ортодоксалната църква и респективно 

Сатанта, а другият е мистик, следващ пътя на богомилството, на съвършените 

християни. Двамата братя са твърде увлечени в грижа за спасението на душите си и 

отказват да поемат отговорност за държавата. Подобна амбивалентност към образите е 

сигнал, че цар Петър и Боян Мага са двойници. Княз Бенеамин играе ролята на алтерего 

на своя брат, който не успява да извърши нито постнически подвиг, нито да достигне 

до бленуваното единение с Бог, нито да опази чистотата на душата си, нито своята сила 

и воля, които са отнети от жена му. Живота на Боян Мага е жадуваната от Петър 

алтернатива за отдадено на религията съществуване. В този контекст става обяснимо, 

защо Боян Мага не пести съветите към брат си, но и не прави никакъв опит да го 

привлече към тайните науки и богомилството. И двамата не искат да се омърсят с 

козните на властта, но са принудени в името на народа да правят компромиси. 

Противоположна е ситуацията в „Саги за кралете на Севера“, където след 

кръвопролитните битки, следващия най-популярен начин за придобиване на земя, власт 

и/или отмъщение е магьосничеството. Целта на колизията е преиграване на 

дуалистичния мит за противоборството на мъжа (цар Петър / княз Бенеамин) и жената 

(Ирена)13, на силния (Боян Мага) и слабия (Цар Петър), мистика и вярващия14. Както 

отбелязва Едвин Сугарев, това е сблъсък на слабият и силният духом „независимо от 

това, че на девствения маг е чужда тъмната греховност от Сатанаилов и Каинов 

тип.“[Сугарев 2007: 110 – 111] Бинарният принцип на изграждане на конфликти е 

характерен и за Стюрлюсон, особено за конфликта между вани и аси в „Сага за 

Инглингите“. Роднинските връзки играят голяма роля в повествованието на Снуре 

Стюрлюсон и братя често си помагат, за да задържат властта, но няма описан случай, в 

който и двамата братя да са мистици, които не искат престола, но и не го дават на 

другите си братя Михаил и Иван, а потушават бунтовете им.

Цикълът „Сказания за мир и бран“ започва с изгарянето на първата българска 

владетелка – Ахинора и завършват с изгарянето на клада на Петър Осоговец заедно с 

още двеста богомили от княз Светослав. В християнската традиция изгарянето на клада 

носи особен символичен смисъл. Този начин на умъртвяване е бил отделен само за 

магьосници, вещици, еретици (ереста е форма на религиозно реформаторство, заради 

което Ян Хус също е бил изгорен) и „отклонили се от правия път“ войни на бога като 

тамплиерите и техният Велик Магистър Жак дьо Моле. Част от обвиненията към 

тамплиерския орден са, че членовете му практикуват магия и изповядват манихейство, 

от което е повлияно и богомилството. Рицарите, които успели да избягат от дългите 

ръце на Светата инквизиция, според легендите основават съвременното масонство. Тук 

се осъществява връзка между богомили и тамплиери в рамките на биографията на 

Райнов и членството му в масонските ложи „Орфей“ и “Парсифал”. Боян Мага участва 

в тайно религиозно общество, което много напомня масонска ложа с ритуалите за 

посвещение, секретното му местонахождение в дълбоко подземие, с мистериите и 

тайнствата, в които взимат участие само посветените. 

Според нордическите предания кладата е най-достойния начин духът на война да 

се пренесе безпрепятствено във Валхала. Двойствената символика на огъня е залегнала 

13 Цар Петър е духовно съсипан от Ирена, а брат му княз Бенеамин устоява на нейния чар, но озлобената 
царица организира убийството му 
14 Райнов формулира своето разбиране за мистика и вярващия в сказката „Мистика и безверие“, изнесена 
пред Теософското общество през 1919 г. [Райнов 1925]
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богомилите и края на царуването на Петър I. „Книга за царете“ представлява друга 

гледна точка към вече разработвани образи във „Видения из древна България“. 

Историята за цар Петър, царица Ирена и Боян Мага е интерпретирана по-много по-
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13 Цар Петър е духовно съсипан от Ирена, а брат му княз Бенеамин устоява на нейния чар, но озлобената 
царица организира убийството му 
14 Райнов формулира своето разбиране за мистика и вярващия в сказката „Мистика и безверие“, изнесена 
пред Теософското общество през 1919 г. [Райнов 1925]
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и в „Богомилски легенди“. Не случайно първото му име на Сатаната е Авенир – Баща 

на Светлината, погледът му е слънце, а словото – огън15. Той твори чрез божия лъч 

светлина, който сияе в сърцето му. Символиката на божествената светлината, 

сатанинския огън, кладата на мъчениците се сливат в една цялостна парадигма, в която 

образите на Саваот и Сатанаил се сдвояват.  Снуре Стюрлюсон нарича времето на 

старите богове „период на огъня“, тъй като се е следвал заветът на бог Один, който 

издава закон мъртвите да се изгарят заедно с имуществото си, защото само по този 

начин ще могат да отнесат богатството си със себе си. Според скандинавско поверие, 

описано в „Сага за инглингите“ колкото по-висок е пламъкът на кладата, толкова по-

високо място на небето ще заеме изгореният. Парадоксален е начинът на сближаване на 

северната и християнската традиции, защото еретиците / религиозните реформатори / 

умират за своите вяра и бог („Петър Осоговец“), очаквайки да получат полагащото се 

на мъченици място според божествената йерархия. 

Митологизацията и при двамата автори е концентрирана около архетипни

генеративни модели – монархия, грехът (на цар/крал или колективен), окултното 

(жреци, магьосници, свещеници, светци) Националните митологии винаги 

актуализират определен спектър от архетипни нагласи, чиито цели са консолидиране на 

нацията, вяра в нейната богоизбраност и божествения произход на монарсите, вградени 

са успешните модели на поведение, прокарано е ясно разграничение между 

положителните и отрицателните качества, придружено с аргументация какви черти на 

характера трябва да се стимулират. „Гладът“ за легендарно минало е основният 

двигател за написването на „Саги за кралете на Севера“, така и за „Сказания за мир и 

бран“ I и II. Целите, които преследват и двамата автори са идентични. Текстовете са 

едновременно квазимитология и опит за обезопасяване на неканоничните части и за 

промяна, както на рецепцията, така и на аудиторията. Фолклорните текстове основно 

обслужват нуждите на необразованото население, докато литературата предполага 

образована аудитория, като променя и социалните функции на текста. Срурлусон 

преработва, дори стилизира сказанията, като ги модернизира и адаптира към 

литературните нужди на своето съвремие. Райнов се захваща с още по-неблагодарна 

задача. Той изважда Средновековието от романтичния реквизит, потапя го в езотерика 

и накрая го стилизира. Целенасочено мистифицира апокрифи, за да промени нагласите 

на аудиторията, да събуди интерес към мистичните учения и особено към богомилската 

15 За символиката на огъня и естетическата му роля в българския модернизъм виж Добрин Добрев 
„Символите на българските символисти“ [Добрев 2000]

теософия. Обработва (квази)богомилските апокрифи в духа на модерността и се опитва 

да адаптира вкусовете на читателската аудитория към декоративната проза, да я 

провокира да бъде активна страна в акта на четене, да търси скритото знание.
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Abstract: This paper analyses the problem of the attitude of the protestant churches to papal infallibility and 
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Макар учението за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник да е 

оформено окончателно като догмат през ХIХ в., то започва да се формира и развива 

още от II в. с претенциите за първенство у папа Виктор. Исторически факт е, че при

много от случаите на ерестически спорове на Изток, Римокатолическата църква в 

лицето на папата се е превръща в арбитър между спорещите страни, което дава 

основание на римокатолическите богослови да отстояват папската непогрешимост.

[Дюлгеров 1924: 32] По време на иконоборството дори в нещо повече – Римската 

църква се превръща защитник на иконопочитателите, които приютява и поставя под 

своя закрила.

По-сериозно развитие това учение придобива след схизмата от 1054 г. при папа 

ГригорийVII (1073 – 1085), който защитава общата идея за главенство и незаблудимост

на римския папа, при папа Инокентий III, при когото се очертават конкретните рамки 

на догмата и при папа Бонифаций VIII, който чрез була утвърждава духовната власт 

над светската. Малко след началото на Реформацията Тридентският събор (1545 – 1563) 

утвърждава идеята за главенство и незаблудимост на папата, като папа Пий IV го 

налага в своята практика, утвърждавайки себе си като наместник на Бога с пълна власт 

над народите и царствата, с право да съди всички.[Митев 2005: 75]

Догматическото утвърждаване на римокатолическото учение за главенство и 

непогрешимост на римския първосвещеник се финализира на Първия Ватикански събор 

през 1870 г., което езначително време след разделението от 1054 г. между православни 

и римокатолици, както и близо три века и половина след началото на Реформацията. По 

този начин окончателно се утвърждава една неприемлива формулировка, както за 

православни и протестанти, така и за част от римокатолиците, някои от които в 

последствие се отделят, обособявайки ново католическо движение – това на 

старокатолиците.

Тук ще се спрем основно на критичната оценка на протестантските църковни 

общности към догмата за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник. 

Макар да доминира общото мнение, че този догмат е напълно неприемлив в много 

отношения за протестантите, липсваформулировка на неговото единно отхвърляне. 

Това се дължи най-вече на характера на протестантските църковни общности, при 

които липсва формирана единна еклесиология. Днес съществуват хиляди отделни 

протестантски църкви, условно обединявани по определени признаци, сходни учения 

или икуменически стремежи за обединение и сътрудничество, но въпреки това тяхната 

еклесиология е твърде разнородна.

Това предпоставя невъзможността да бъде изведена единна позиция на 

протестантските църковни общности, макар и всички да отхвърлят възможността за 

главенство на римския папа над цялата Църква и неговата непогрешимост “excathedra”. 

За да вникнем в същността на това отхвърляне, ще разгледаме някои постановки и 

определения от времето преди догматизирането на това римокатолическо учение.

Отхвърлянето му намира косвени следи в множество форумлировки на зараждащото се 

протестантско движение.

Преди всичко трябва да отбележим, че Реформацията възниква като акт на 

протест вътре в Римокатолическата църква, насочен преди всичко срещу злоупотребите 

на папската институция, нейното проникване в светските структури, налагане на 

политическо влияние, придобиване на държавно-политически функции, както и 

вътрецърковните злоупотреби, свързани с нови, нетрадиционни учения, с 



1�3Протестантски възгледи и критика на догмата за главенство ...

Пламен Иванов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

plamen_n_i@abv.bg

The protestant views and the criticism of the dogma of primacy and infallibility of the Roman Pontiff

Plamen Ivanov

Abstract: This paper analyses the problem of the attitude of the protestant churches to papal infallibility and 

primacy. Those churches reject this dogma of the Catholic Church, because they claim that there exists no proof 

or reason for it in any of the biblical texts or sources. The protestant theologians give evidence of the rejection in 

some doctrinal documents for example The Thirty-Nine Articles of Religion (1571), John Wesley’s Methodist 

Articles, The Westminster Confession of Faith (1646), etc. The Protestants believe that the Bible alone is 

infallible or inerrant. The Anglican, the Methodist, Presbyterian and Reformed churches have statements of 

doctrine that explicitly state that the Bible is the sole rule for faith and practice. They do not believe that any 

individual bishop is infallible or that the idea of papal infallibility was taught during the first centuries of 

Christianity.

Key words: Papal infallibility, First Vatican Council,  Anglican churches,  Methodism, Evangelical 

churches

Макар учението за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник да е 

оформено окончателно като догмат през ХIХ в., то започва да се формира и развива 

още от II в. с претенциите за първенство у папа Виктор. Исторически факт е, че при

много от случаите на ерестически спорове на Изток, Римокатолическата църква в 

лицето на папата се е превръща в арбитър между спорещите страни, което дава 

основание на римокатолическите богослови да отстояват папската непогрешимост.

[Дюлгеров 1924: 32] По време на иконоборството дори в нещо повече – Римската 

църква се превръща защитник на иконопочитателите, които приютява и поставя под 

своя закрила.

По-сериозно развитие това учение придобива след схизмата от 1054 г. при папа 

ГригорийVII (1073 – 1085), който защитава общата идея за главенство и незаблудимост

на римския папа, при папа Инокентий III, при когото се очертават конкретните рамки 

на догмата и при папа Бонифаций VIII, който чрез була утвърждава духовната власт 

над светската. Малко след началото на Реформацията Тридентският събор (1545 – 1563) 

утвърждава идеята за главенство и незаблудимост на папата, като папа Пий IV го 

налага в своята практика, утвърждавайки себе си като наместник на Бога с пълна власт 

над народите и царствата, с право да съди всички.[Митев 2005: 75]

Догматическото утвърждаване на римокатолическото учение за главенство и 

непогрешимост на римския първосвещеник се финализира на Първия Ватикански събор 

през 1870 г., което езначително време след разделението от 1054 г. между православни 

и римокатолици, както и близо три века и половина след началото на Реформацията. По 

този начин окончателно се утвърждава една неприемлива формулировка, както за 

православни и протестанти, така и за част от римокатолиците, някои от които в 

последствие се отделят, обособявайки ново католическо движение – това на 

старокатолиците.

Тук ще се спрем основно на критичната оценка на протестантските църковни 

общности към догмата за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник. 

Макар да доминира общото мнение, че този догмат е напълно неприемлив в много 

отношения за протестантите, липсваформулировка на неговото единно отхвърляне. 

Това се дължи най-вече на характера на протестантските църковни общности, при 

които липсва формирана единна еклесиология. Днес съществуват хиляди отделни 

протестантски църкви, условно обединявани по определени признаци, сходни учения 

или икуменически стремежи за обединение и сътрудничество, но въпреки това тяхната 

еклесиология е твърде разнородна.

Това предпоставя невъзможността да бъде изведена единна позиция на 

протестантските църковни общности, макар и всички да отхвърлят възможността за 

главенство на римския папа над цялата Църква и неговата непогрешимост “excathedra”. 

За да вникнем в същността на това отхвърляне, ще разгледаме някои постановки и 

определения от времето преди догматизирането на това римокатолическо учение.

Отхвърлянето му намира косвени следи в множество форумлировки на зараждащото се 

протестантско движение.

Преди всичко трябва да отбележим, че Реформацията възниква като акт на 

протест вътре в Римокатолическата църква, насочен преди всичко срещу злоупотребите 

на папската институция, нейното проникване в светските структури, налагане на 

политическо влияние, придобиване на държавно-политически функции, както и 

вътрецърковните злоупотреби, свързани с нови, нетрадиционни учения, с 



1�� Пламен Иванов

индулгенциите, злоупотребата с църковна власт и др. Този процес бързо набира 

скорост и довежда до отделяне, напускане на Римокатолическата църква и отхвърляне 

на цялото църковно предание в неговата сакрална пълнота. 

Злоупотребата с личността, качествата и функциите на римския първосвещеник 

довеждат до друга крайност в Реформацията – отхвърляне на църковната йерархия 

изобщо, на светците, на авторитета на църковните учители, утвърдили каноничните 

постановления в борбата им срещу ересите. Формално преданието на Църквата е 

отхвърлено, но неформално то е заменено от ново протестантско предание, с нови 

формулировки, в които ролята на папата губи своята изначална функционалност. На 

преден план се издига авторитетът на Библията, а Църквата в нейния духовен живот се 

ръководи единствено от Светия Дух. 

Конкретно разграничаване от папската институция откриваме и в отделни верови 

определения, възникнали още от началото на Реформацията. На първо място ще 

разгледаме Англиканската църква и нейните вероопределения. Имакар четя не е 

типичен пример за реформаторска цръква, защото пази в голяма степен характерни 

черти на римокатолицизма като свещена йерархична структура и се придържа към 

тайнствата на Древната църква, то от нея произхождат множество от съвременните 

протестантски секти, а именно методизъм, адвентизъм, петдесятническо движение. По 

своята същност учението на Англиканската църква представлява синтез на калвинистки 

и лутерански възгледи и римокатолически практики. [Зноско-Боровски 1994: 103 – 105]

Англиканската църква отхвърля идеята за главенството и непогрешимостта на 

римския първосвещеник в своето 39-членно изповедание на вярата, окончателно прието 

и утвърдено през 1571 г.То започва да се формира през 1563 г. като отговор на 

необходимостта Църквата в Англия да определи ясно своята доктрина и да се 

разграничи от римокатолицизма по религиозни и политически съображения. Тридесет 

и девет членното изповедание на вярата е поместено в Книгата за обща молитва

(TheBookofCommonPrayer).

Член 19 от Изповеданието на вярата посочва, че Църквата Христова е събрание на 

верни, в което се проповядва в чистота Божието Словои в което тайнствата се извършат 

според Христовите наредби. Посочва се още, че както Църквите в Йерусалим, 

Александрия и Антиохия са се отклонили от правилния път, така и Римокатолическата 

църква е допуснала грешки в своя живот, начин на извършване на обредите и 

въпросите на вярата. [О’Донован 2011: 145] По този начин член 19 от Изповеданието 

на вярата на Англиканската църква дефинира основата, върху която в последствие се 

формира и цялото нейно вероучение, а именно - претендира се за библейска 

приемственост, древност и в същото време за разграничаванеотправославието и 

римокатолицизма, поради техните отклонения.

Член 21 от Изповеданието на вярата посочва отношението на Англиканската 

църква към вселенските събори (и изобщо към църковните събори), като ясно посочва, 

че членовете на тези събрания могат да допускат грешки изобщо и дори в отношението 

си към Бога. Поради което техните решения, дори и да са необходими за спасението, 

нямат авторитет и сила, ако не се потвърждават в Свещеното Писание. [О’Донован 

2011: 145 – 146] Така формулираното определение, макар и да е насочено към 

същността и функционалността на съборността в Църквата, недвусмислено подчертава 

възможността за допускане на грешка при формулирането на решения, независимо от 

авторитета на представените на събора делегати. Тази формулировка недвусмислено 

отхвърля възможността за непогрешимост, концентрирана в лицето на един човек, 

независимо от неговата йерархична функция, което кореспондира с учението на 

папската непогрешимост. 

След като събранието на епископите на Църквата не притежава възможността за 

непогрешимост при формирането на вероопределенията, то такава не може да 

притежава и един от неговите членове. В края на 21. член се подчертава и 

необходимостта за директно потвърждение от текстовете на Свещеното Писание, като 

върховен авторитет в Англиканската църква, каквото за папската непогрешимост 

напрактика липсва. По този начин 39-членното изповедание на вярата изолира 

възможността за каквото и да е възприемане на съществуващото тогава (и все още 

нямащо авторитет на догмат) римокатолическо учение за главенството и 

непогрешимостта на римския първосвещеник, поради явни доктринални 

несъответствия.  

През XVIII век в рамките на Англиканската църква се заражда движение, което 

по-късно прераства в една от най-големите разклонение на протестантизма, а именно 

методизмът. Двигател на това движение е Джон Уесли, който заедно с брат си Чарлз 

Уесли и духовникът Джордж Уайтфилд дават началото на това ново евангелистко 

разклонение. Джон Уесли изменя Англиканското изповедание в неговите 39 членове, 

като създава нови методистки членове, предназначени най-вече за църквата в Америка.

[Мелтон 2005: 47 – 48]

Изповеданието на вярата на Уесли всъщност е изчистено от предписанията, 

отнасящи се до Римокатолическата църква и грешките, в които е обвинявана, както и от 
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и девет членното изповедание на вярата е поместено в Книгата за обща молитва

(TheBookofCommonPrayer).

Член 19 от Изповеданието на вярата посочва, че Църквата Христова е събрание на 

верни, в което се проповядва в чистота Божието Словои в което тайнствата се извършат 

според Христовите наредби. Посочва се още, че както Църквите в Йерусалим, 

Александрия и Антиохия са се отклонили от правилния път, така и Римокатолическата 

църква е допуснала грешки в своя живот, начин на извършване на обредите и 

въпросите на вярата. [О’Донован 2011: 145] По този начин член 19 от Изповеданието 

на вярата на Англиканската църква дефинира основата, върху която в последствие се 

формира и цялото нейно вероучение, а именно - претендира се за библейска 

приемственост, древност и в същото време за разграничаванеотправославието и 

римокатолицизма, поради техните отклонения.

Член 21 от Изповеданието на вярата посочва отношението на Англиканската 

църква към вселенските събори (и изобщо към църковните събори), като ясно посочва, 

че членовете на тези събрания могат да допускат грешки изобщо и дори в отношението 

си към Бога. Поради което техните решения, дори и да са необходими за спасението, 

нямат авторитет и сила, ако не се потвърждават в Свещеното Писание. [О’Донован 

2011: 145 – 146] Така формулираното определение, макар и да е насочено към 

същността и функционалността на съборността в Църквата, недвусмислено подчертава 

възможността за допускане на грешка при формулирането на решения, независимо от 

авторитета на представените на събора делегати. Тази формулировка недвусмислено 

отхвърля възможността за непогрешимост, концентрирана в лицето на един човек, 

независимо от неговата йерархична функция, което кореспондира с учението на 

папската непогрешимост. 

След като събранието на епископите на Църквата не притежава възможността за 

непогрешимост при формирането на вероопределенията, то такава не може да 

притежава и един от неговите членове. В края на 21. член се подчертава и 

необходимостта за директно потвърждение от текстовете на Свещеното Писание, като 

върховен авторитет в Англиканската църква, каквото за папската непогрешимост 

напрактика липсва. По този начин 39-членното изповедание на вярата изолира 

възможността за каквото и да е възприемане на съществуващото тогава (и все още 

нямащо авторитет на догмат) римокатолическо учение за главенството и 

непогрешимостта на римския първосвещеник, поради явни доктринални 

несъответствия.  

През XVIII век в рамките на Англиканската църква се заражда движение, което 

по-късно прераства в една от най-големите разклонение на протестантизма, а именно 

методизмът. Двигател на това движение е Джон Уесли, който заедно с брат си Чарлз 

Уесли и духовникът Джордж Уайтфилд дават началото на това ново евангелистко 

разклонение. Джон Уесли изменя Англиканското изповедание в неговите 39 членове, 

като създава нови методистки членове, предназначени най-вече за църквата в Америка.

[Мелтон 2005: 47 – 48]

Изповеданието на вярата на Уесли всъщност е изчистено от предписанията, 

отнасящи се до Римокатолическата църква и грешките, в които е обвинявана, както и от 
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въпросите, свързани със съборността. Самото изповядване на вярата е повече насочено 

в посока на утвърждаване на новите духовни разпоредби, отколкото да има 

съпоставително-критичен характер. Въпреки това Уесли запазва член 5 от 

Англиканското изповедание на вярата, който ясно е насочен към утвърждаване на 

върховния авторитет на Свещеното Писание. Самият член е въведен в Англиканското 

изповедание на вярата именно срещу небиблейската обоснованост на папската 

непогрешимост.

Член 5. недвусмислено посочва достатъчността на Свещеното Писание за 

спасението на човека. Свещеното Писание съдържа всички необходими неща за 

спасението и всичко, което не се чете там, не може да бъде изисквано, да бъде вярвано 

или да бъде част от вярата, като нещо необходимо и нужно за спасението. [Бангс ред. 

1824: 8 – 9] По този начин се изолира (както в англиканското 39-членно изповедание) 

обосновката на папската непогрешимост, за която нямаме директни индикации в 

Свещеното Писание. Преданието на Църквата не само че не може да противоречи на 

библейските текстове, но само по себе си следва да се изчерпва с него. Всичко, което не 

е засвидетелствано в Свещеното Писание, не носи автентична достоверност и няма 

авторитет на спасително за човека. То не може да има утвърдени функции в 

ръководството на духовния живот, ако те са надградени в незасвидетелствано според

Библията Предание.

И макар, че Джон Уесли прочиства от антикатолическите убеждения своето 

изповедание на вярата, той явно е твърдо повлиян от тях в своето изложение, но не 

намира за необходимо да ги изтъква, предвид желанието да формулира автентично 

вероучение, което не се основава на базата на противопоставяне с римокатолицизма, а 

на лични богословски убеждения и развиване на отделна християнска доктрина.

Интересен е документът от 1646 г. – Уестминстърска изповед на вярата, към 

който се придържат някои калвинистки среди и голяма част от презвитерианските 

църкви. Възприет е на събрание в Усетминстър като част от уестминстърските 

стандарти за изповед на Църквата в Англия. Като вероизповед се налага обаче само в 

Църквата в Шотландия и сред презвитерианските общности в Англия и Америка. 

Самата вероизповед стои в основата на различни други документи и вероопределения. 

Чрез различни свои редакции тя е в основата на Декларацията от Савой (1658), Втора 

лондонска баптистка вероизповед, Акт за единство (1662) и други. Самият Акт за 

единство всъщност посочва, че множеството течения в Англиканската църква се 

обединяват на базата на Уестминстърската изповед на вярата. 

Самият документ намира своето значение при отхвърлянето на догмата за 

главенство и непогрешимост на римския първосвещеник в три свои членове – от Първа 

глава членове 9 и 10 и от Двадесет и пета глава – член 6. Докато първите два се отнасят 

повече към преданието на Църквата в частта му, която се отхвърля идейната обосновка 

на догмата, то член 6. от 25. глава директно критикува фигурата на папата, наричайки 

го „антихрист“.

Първата глава се отнася за Свещеното Писание. Член 9 посочва, че непогрешимо 

върховенство при тълкуванието на Свещеното писание има самото Писание, като се 

подчертава, че спорните и неясни места в него трябва да намират обяснение и 

съвпадение на други места в текста, където същата идея да бъде посочена по-ясно.

[Джонс ред. 2007: 167]Така всяко тълкувание и изведено и доразвивано от библейския 

контекст учение чрез преданието на Църквата се възприема за неавторитетно. 

Свещеното Писание не може да бъде тълкувано еднолично и учението на Църквата не 

може да бъде доказвано в небиблейски контекст. Тълкувателят на Свещеното писание 

може да бъде авторитетен само тогава, когато се позовава на библейския контекст, а не 

на свои лични качества, тълкувания и виждания. В този смисъл небиблейски 

доктринални констатации, не могат да бъдат задължителни или авторитетни. 

Непогрешимостта на римския първосвещеник според протестантите няма неоспорими 

библейски основания. 

Член 10 от Уестминстръската вероизповед определя като Върховен Съдия, към 

когото трябва да се отнасят всички спорове и който проверява всички решения на 

събори, мнения на древни автори и доктрини на различни хора, само и единствено Св. 

Дух, Който говори чрез Свещеното Писание. [Джонс ред. 2007: 167] Така се отхвърля и 

древната църковна дефиниция, която функционално определя папата като „съдия на 

света“, отхвърля се и практиката папата да бъде арбритражен орган в различни 

църковни спорове (като такъв най-често се проявява по време на вселенските събори и 

споровете на Изток с различни еретици). Като върховен авторитет се посочва отново 

Свещеното Писание в неговата боговдъхновеност. Светият Дух е непогрешимият 

Съдия на Църквата, който говори чрез свещените текстове на Библията. 

Член 6 от 25 глава на Усетминстърското изповедание на вярата, която се отнася за 

Църквата, директно атакува ролята на папата в нея, неговото приматство и идеята, че 

той е земен наместник на Христос. Конкретно този член нарича главата на 

Римокатолическата църква антихрист, „човек на греха“, „син на погибелта“, който 

възвишава себе си в Църквата срещу Христос и всичко, което е Бог. Няма друга глава 
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въпросите, свързани със съборността. Самото изповядване на вярата е повече насочено 

в посока на утвърждаване на новите духовни разпоредби, отколкото да има 

съпоставително-критичен характер. Въпреки това Уесли запазва член 5 от 

Англиканското изповедание на вярата, който ясно е насочен към утвърждаване на 

върховния авторитет на Свещеното Писание. Самият член е въведен в Англиканското 

изповедание на вярата именно срещу небиблейската обоснованост на папската 

непогрешимост.

Член 5. недвусмислено посочва достатъчността на Свещеното Писание за 

спасението на човека. Свещеното Писание съдържа всички необходими неща за 

спасението и всичко, което не се чете там, не може да бъде изисквано, да бъде вярвано 

или да бъде част от вярата, като нещо необходимо и нужно за спасението. [Бангс ред. 

1824: 8 – 9] По този начин се изолира (както в англиканското 39-членно изповедание) 

обосновката на папската непогрешимост, за която нямаме директни индикации в 

Свещеното Писание. Преданието на Църквата не само че не може да противоречи на 

библейските текстове, но само по себе си следва да се изчерпва с него. Всичко, което не 

е засвидетелствано в Свещеното Писание, не носи автентична достоверност и няма 

авторитет на спасително за човека. То не може да има утвърдени функции в 

ръководството на духовния живот, ако те са надградени в незасвидетелствано според

Библията Предание.

И макар, че Джон Уесли прочиства от антикатолическите убеждения своето 

изповедание на вярата, той явно е твърдо повлиян от тях в своето изложение, но не 

намира за необходимо да ги изтъква, предвид желанието да формулира автентично 

вероучение, което не се основава на базата на противопоставяне с римокатолицизма, а 

на лични богословски убеждения и развиване на отделна християнска доктрина.

Интересен е документът от 1646 г. – Уестминстърска изповед на вярата, към 

който се придържат някои калвинистки среди и голяма част от презвитерианските 

църкви. Възприет е на събрание в Усетминстър като част от уестминстърските 

стандарти за изповед на Църквата в Англия. Като вероизповед се налага обаче само в 

Църквата в Шотландия и сред презвитерианските общности в Англия и Америка. 

Самата вероизповед стои в основата на различни други документи и вероопределения. 

Чрез различни свои редакции тя е в основата на Декларацията от Савой (1658), Втора 

лондонска баптистка вероизповед, Акт за единство (1662) и други. Самият Акт за 

единство всъщност посочва, че множеството течения в Англиканската църква се 

обединяват на базата на Уестминстърската изповед на вярата. 

Самият документ намира своето значение при отхвърлянето на догмата за 

главенство и непогрешимост на римския първосвещеник в три свои членове – от Първа 

глава членове 9 и 10 и от Двадесет и пета глава – член 6. Докато първите два се отнасят 

повече към преданието на Църквата в частта му, която се отхвърля идейната обосновка 

на догмата, то член 6. от 25. глава директно критикува фигурата на папата, наричайки 

го „антихрист“.

Първата глава се отнася за Свещеното Писание. Член 9 посочва, че непогрешимо 

върховенство при тълкуванието на Свещеното писание има самото Писание, като се 

подчертава, че спорните и неясни места в него трябва да намират обяснение и 

съвпадение на други места в текста, където същата идея да бъде посочена по-ясно.

[Джонс ред. 2007: 167]Така всяко тълкувание и изведено и доразвивано от библейския 

контекст учение чрез преданието на Църквата се възприема за неавторитетно. 

Свещеното Писание не може да бъде тълкувано еднолично и учението на Църквата не 

може да бъде доказвано в небиблейски контекст. Тълкувателят на Свещеното писание 

може да бъде авторитетен само тогава, когато се позовава на библейския контекст, а не 

на свои лични качества, тълкувания и виждания. В този смисъл небиблейски 

доктринални констатации, не могат да бъдат задължителни или авторитетни. 

Непогрешимостта на римския първосвещеник според протестантите няма неоспорими 

библейски основания. 

Член 10 от Уестминстръската вероизповед определя като Върховен Съдия, към 

когото трябва да се отнасят всички спорове и който проверява всички решения на 

събори, мнения на древни автори и доктрини на различни хора, само и единствено Св. 

Дух, Който говори чрез Свещеното Писание. [Джонс ред. 2007: 167] Така се отхвърля и 

древната църковна дефиниция, която функционално определя папата като „съдия на 

света“, отхвърля се и практиката папата да бъде арбритражен орган в различни 

църковни спорове (като такъв най-често се проявява по време на вселенските събори и 

споровете на Изток с различни еретици). Като върховен авторитет се посочва отново 

Свещеното Писание в неговата боговдъхновеност. Светият Дух е непогрешимият 

Съдия на Църквата, който говори чрез свещените текстове на Библията. 

Член 6 от 25 глава на Усетминстърското изповедание на вярата, която се отнася за 

Църквата, директно атакува ролята на папата в нея, неговото приматство и идеята, че 

той е земен наместник на Христос. Конкретно този член нарича главата на 

Римокатолическата църква антихрист, „човек на греха“, „син на погибелта“, който 

възвишава себе си в Църквата срещу Христос и всичко, което е Бог. Няма друга глава 
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на Църквата, освен Христос. [Джонс ред. 2007: 185] По този начин последователите на 

Усетминстърското изповедание на вярата окончателно се разграничават от римския 

първосвещеник и от Римокатолическата църква, представлявана от него. 

Качествата, които са приписани на папата, недвусмислено насочват към идеята, 

че той е човек, подвластен на греха, че е недопустимо да му се приписват качества и 

функции, които той няма и не може да притежава, както и че претенцията за тези 

функции в църковен контекст е недопустима. Определението „антихрист“ не е 

насочено към личността на конкретен папа, а към институционалната и духовна 

функционалност на римския първосвещеник, претендиращ за „наместник на Христос“ 

и „глава на Църквата“. В тази претенция според авторите на Уестминстърското 

изповедание на вярата проличават чертите на изместваща функциите на Богочовека 

Христос личност в Църквата. Затова и те я определят с думата „антихрист“ и „син на 

погибелта“.

Уестминстърското изповедание на вярата в Англиканската църква обхваща 

пуританското движение, което в по-голяма степен е повлияно от калвинистки възгледи 

и доктрини. Затова и то намира по-лесно почва сред презвитерианските църкви и тези, 

които са близки до калвинизма. Въпреки това следи от вероопределенията на 

Уестминстърското изповедание на вярата откриваме и в други протестантски общности 

и техните църковни възгледи и формулировки. 

Повлияно от различните формулировки на изповеданията на вярата, формирани 

след Реформацията, е и възникналото през XVIII в. и получило силен тласък през XIX и 

XX в. евангелистко движение. Църквите от Евангелския алианс не вярват и не 

възприемат папската непогрешимост по причини, сходни с тези на методистите и 

презвитерианците. Евангелистките общности вярват, че само Библията сама по себе си 

е сигурна и непогрешима. [Трайер 2007: 38] Те възприемат за Стария завет Еврейската 

Библия (без неканоничните книги и допълнения) и Новия завет според гръцкия 

оригинал. Всеки човешки авторитет, който не може да бъде доказан библейски, се 

счита за недостоверен

***

Развитието на Реформацията в Римокатолическата църква, постепенното 

отделяне на множество протестантски общности и разслояването на Англиканската 

църква в множество течения, от които в последствие възникват и се развиват нови и 

самостоятелни в доктринално отношение църкви, бележат една вълна на отричане на 

основни постулати на римокатолицизма. Най-силен тласък в това отношение дава 

претенцията на римския първосвещеник за главенство над цялата Църква и за 

непогрешимост по въпросите на вярата. Макар, че това учение се догматизира едва 

през XIXв., то се счита за норма в практиката на Западната църква още от времето на 

вселенските събори (за проява на непогрешимостта на папата се счита становището на 

папа Лъв I относно христологичния спор за двете природи на Христос по време на IV

вселенски събор).

В посочените тук извори на различни реформаторски и протестантски 

изложения и вероопределения стигаме до извода, че въпреки различната еклесиология, 

която отделните протестантски общности изповядват, те са сравнително единни в 

своето отношение към учението за папската непогрешимост и приматство, което 

изцяло отхвърлят. Това се дължи най-вече на култовото издигане на Свещеното 

Писание като върховен духовен авторитет и липсата на недвусмислено библейско 

основание за римокатолическото учение. Отхвърлянето на древното църковно предание 

(от части в Англиканската църква и изцяло в повечето протестантски църковни 

общности) допълнително спомага за обосноваването на идеята за неприемане на 

духовната власт на римския първосвещеник. При пуританите това достига и до друга 

крайност – отхвърляне на епископската власт изобщо и създаване на презвитерианско 

движение. 

На база на изследваните тук различни вероопределения и изповедания на вярата 

можем да заключим, че различните протестантски движения още в своето зараждане 

отхвърлят учението за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник. Нещо 

повече – някои от тях възникват на базата на това отричане, изграждайки различна 

еклесиология, напълно изключваща възможността за догматическо или доктринално 

формулиране на истини на вярата, които нямат недвусмислена библейска обосновка. В 

този смисъл напълно е премахната възможността чрез съборно или чрез еднолично 

решение да се формулира и допълва учението на Църквата, поради възможността за 

възникване на неправилно вероопределение или учение. Качество на непогрешимост по 

въпросите на вярата не може да притежава нито събранието на епископите, нито който 

и да е негов член.
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1. Наблюденията и анализите в предлаганото изследване са провокирани от 

идеята да се представят в различни аспекти възможностите на българската лексикална

система за изграждане на опозиции, свързани с отделни функционално-семантични 

категории. Обект на оценка са характеристиките и поведението на разширените

номинални фрази с кванторни значения и . Тяхната 

конкретна речева реализация представя спецификата на опозицията

, проявена на лексикално равнище. Интересът към тези именни фрази е 

мотивиран основно от две обстоятелства. В българския език те са анализирани само с 

оглед на извеждането и доказването на някои общи теоретични положения [вж. Гаргов 

1987 и Косеска-Тошева, Гаргов 1990]. Въпросът за самостоятелното представяне на 

техните особености, съответно за контекстово обусловените връзки и зависимости

между тях, а също за модификациите им в речта, не е поставян за самостоятелен и 

обстоен анализ. Усложнената структура и конкретната реализация на номинални фрази 

от този тип осигуряват условия да се проследи в различни аспекти взаимодействието

между лексикални единици, които имат поведението на детерминатори с нееднакво

кванторно значение.

Целта на изследването е да се установят причините за промените в съдържанието 

на изходните разширени именни фрази при тяхното модифициране чрез включване на 

допълнителни елементи в структурата им, както и да се определят характерът и 

посоката на такъв тип промени. Търсят се крайните резултати при тази модификация, 

проследяват се връзките и взаимното проникване между отделните кванторни значения

( , , ), свързани с разглежданата опозиция.

Проверява се също обусловеността на промените, както и степента на тяхната 

зависимост от параметрите на конкретния контекст (ситуативен и езиков).

2. В българското езикознание опозицията се 

представя традиционно във връзка с номиналната фраза. Оценяват се типологичните 

особености на езика, като се коментират преди всичко морфологичните средства за 

изразяването ѝ. Новите подходи при представянето на тази опозиция имат в основата 

си изследванията на И. Ревзин, който насочва вниманието към нейния универсален 

характер, разглежда значението на определителния член в българския език в два 

аспекта (комуникативен и логически) и поставя въпроса за необходимостта от дълбок 

логико-семантичен анализ на езиковите факти [Ревзин 1978: 198]. При такава 

организация на изследването наблюдаваната опозиция се коментира както с оглед на

номиналната, така и във връзка с вербалната и с адвербиалната фраза, като по този

начин оценката на нейната специфика се извежда на изреченско равнище и се 

представят всички езикови средства и форми на изразяването ѝ. В българската 

езиковедска литература привърженици на логико-семантичния аспект на анализ са В. 

Косеска-Тошева [Косеска-Тошева 1976, 1987, 1990], Г. Гаргов [Гаргов 1987, 1990], М. 

Лакова [Лакова 1987] и др. Техните изследвания имат в основата си теорията за 

дескрипцията и денотацията на Б. Ръсел [Ръсел 1967]. В пряка връзка с тази теория се 

изгражда кванторният модел при описанието на значенията ,

и , свързани с изразяването на определеността и 

неопределеността в съвременния български книжовен език. 

Друго методологическо решение, опиращо се върху теорията за референцията, 

предлагат изследванията на Т. Шамрай [Шамрай 1987], В. Станков [Станков 1987], В. 

Зидарова [Зидарова 1987 а; 1998 а] и В. Маровска [Маровска 2013]. Най-общо 

привържениците на такъв подход разглеждат определеността и неопределеността „като 

частен случай от общия проблем за съотнасяне на езика с неезиковата действителност” 

[Зидарова 1987а: 462].
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кванторно значение.

Целта на изследването е да се установят причините за промените в съдържанието 

на изходните разширени именни фрази при тяхното модифициране чрез включване на 

допълнителни елементи в структурата им, както и да се определят характерът и 

посоката на такъв тип промени. Търсят се крайните резултати при тази модификация, 

проследяват се връзките и взаимното проникване между отделните кванторни значения

( , , ), свързани с разглежданата опозиция.

Проверява се също обусловеността на промените, както и степента на тяхната 

зависимост от параметрите на конкретния контекст (ситуативен и езиков).

2. В българското езикознание опозицията се 

представя традиционно във връзка с номиналната фраза. Оценяват се типологичните 

особености на езика, като се коментират преди всичко морфологичните средства за 

изразяването ѝ. Новите подходи при представянето на тази опозиция имат в основата 

си изследванията на И. Ревзин, който насочва вниманието към нейния универсален 

характер, разглежда значението на определителния член в българския език в два 

аспекта (комуникативен и логически) и поставя въпроса за необходимостта от дълбок 

логико-семантичен анализ на езиковите факти [Ревзин 1978: 198]. При такава 

организация на изследването наблюдаваната опозиция се коментира както с оглед на

номиналната, така и във връзка с вербалната и с адвербиалната фраза, като по този

начин оценката на нейната специфика се извежда на изреченско равнище и се 

представят всички езикови средства и форми на изразяването ѝ. В българската 

езиковедска литература привърженици на логико-семантичния аспект на анализ са В. 

Косеска-Тошева [Косеска-Тошева 1976, 1987, 1990], Г. Гаргов [Гаргов 1987, 1990], М. 

Лакова [Лакова 1987] и др. Техните изследвания имат в основата си теорията за 

дескрипцията и денотацията на Б. Ръсел [Ръсел 1967]. В пряка връзка с тази теория се 

изгражда кванторният модел при описанието на значенията ,

и , свързани с изразяването на определеността и 

неопределеността в съвременния български книжовен език. 

Друго методологическо решение, опиращо се върху теорията за референцията, 

предлагат изследванията на Т. Шамрай [Шамрай 1987], В. Станков [Станков 1987], В. 

Зидарова [Зидарова 1987 а; 1998 а] и В. Маровска [Маровска 2013]. Най-общо 

привържениците на такъв подход разглеждат определеността и неопределеността „като 

частен случай от общия проблем за съотнасяне на езика с неезиковата действителност” 

[Зидарова 1987а: 462].
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3. При анализа на ексцерпирания езиков материал (от художествени текстове и от

ежедневната речева практика) в настоящото изследване се приемат принципните 

положения, определящи изграждането на кванторния модел и насочващи към неговата 

специфика. В коментара се съблюдават изискванията на логико-семантичния подход. 

Решават се следните конкретни задачи:

3.1. В границите на наблюдаваните разширени номинални фрази се 

представят възможните комбинации от кванторни индикатори с различно значение;

3.2. Наблюдават се позволените за българския език модификации, получени в 

резултат от включването на нови компоненти в структурата на изходната именна фраза;

3.3. Установяват се посоката и степента на промените при отделните 

модификации, както и конкретните причини, мотивиращи тези промени;

3.4. Определят се областите на пресичане, а също характерът и степента на 

проникване между трите кванторни значения ( , ,

). 

4.Теоретичната база на разсъжденията се изгражда върху няколко основни 

общоприети положения:

Категорията се оценява с оглед на 

нейната принадлежност към класа на най-общите семантични категории, които 

имат отношение към функционирането на езика като комуникативна система 

[Гаргов 1900: 15];

Значенията – – се 

представят и осмислят от позициите на съвременната логическа семантика;

Кванторният модел, свързан с наблюдаваната категория, се прилага и 

оценява „на равнището на цялостната структура на изречението” [Косеска-

Тошева 1990: 13];

Понятието се осмисля като точно определяне на 

обемите на субекта и предиката на съждението. Квантификация на предиката се 

нарича „налагането (или установяването) на ограничения върху екстензиите на 

този предикат в различните ситуации, в които той участва” [Гаргов 1990: 21];

е множеството на елементите от конкретната ситуация, за 

които предикатът е изпълнен. 

се свързва с кванторното значение , т.е. 

съотнася се със случаи, в които предикатът е изпълнен или от единствен елемент 

на дадено множество (областта на квантификацията), или от множеството,

разглеждано като неделимо единство (тук понятието е с по-широк 

обем от единичността, разбирана като количественост [Косеска-Тошева, Г. 

Гаргов 1990: 71]).

има връзка с другите две кванторни значения –

и . Под се разбира 

съдържанието на езиков израз, съотнесен със ситуация, в която поне за един 

елемент от множеството предикатът е изпълнен. Кванторът насочва 

към логическата формула „за всеки е в сила ”, т.е. всеки елемент от 

множеството в дадената ситуация изпълнява съответния предикат;

Присъединяването на даден езиков израз към определен тип 

квантификация невинаги е очевидно. В зависимост от контекста този израз може

да реализира различни кванторни значения, които често са диаметрално 

разположени върху оста – – [срв. 

Косеска-Тошева 1990: 39].

Основа при изграждането на кванторния модел е интерпретацията на 

изречението, която се постига чрез съчетаването на експлицитната и 

имплицитната информация;

В контекста на конкретното изказване съществен е редът на кванторните 

изрази, който определя тяхната сила. Кванторното значение е силно, ако 

съответният детерминатор се намира извън обхвата на другите в границите на

изречението, а ако неговото положение е най-вътрешно, т.е. попада в обсега на 

другите квантори, значението е слабо [Гаргов 1990: 30 – 31].

Съдържанието на анализираните номинални фрази се обуславя още и от 

начина, по който се определя областта на квантификация. Много често тя е

резултат от взаимоотношенията на екстензии от различни предикати и се 

създават условия за съвместното им ограничаване, което се определя като

„квантификация с ограничен обсег” [Гаргов 1990: 22] и има решаваща роля за 

изреченската семантика.  

Носители на информацията за характера на квантификацията са т.нар. 

детерминатори (терминът се използва със съдържанието, което има в 

литературата по логическа семантика). Като синонимни се употребяват  
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3. При анализа на ексцерпирания езиков материал (от художествени текстове и от

ежедневната речева практика) в настоящото изследване се приемат принципните 

положения, определящи изграждането на кванторния модел и насочващи към неговата 

специфика. В коментара се съблюдават изискванията на логико-семантичния подход. 

Решават се следните конкретни задачи:

3.1. В границите на наблюдаваните разширени номинални фрази се 

представят възможните комбинации от кванторни индикатори с различно значение;

3.2. Наблюдават се позволените за българския език модификации, получени в 

резултат от включването на нови компоненти в структурата на изходната именна фраза;

3.3. Установяват се посоката и степента на промените при отделните 

модификации, както и конкретните причини, мотивиращи тези промени;

3.4. Определят се областите на пресичане, а също характерът и степента на 

проникване между трите кванторни значения ( , ,

). 

4.Теоретичната база на разсъжденията се изгражда върху няколко основни 

общоприети положения:

Категорията се оценява с оглед на 

нейната принадлежност към класа на най-общите семантични категории, които 

имат отношение към функционирането на езика като комуникативна система 

[Гаргов 1900: 15];

Значенията – – се 

представят и осмислят от позициите на съвременната логическа семантика;

Кванторният модел, свързан с наблюдаваната категория, се прилага и 

оценява „на равнището на цялостната структура на изречението” [Косеска-

Тошева 1990: 13];

Понятието се осмисля като точно определяне на 

обемите на субекта и предиката на съждението. Квантификация на предиката се 

нарича „налагането (или установяването) на ограничения върху екстензиите на 

този предикат в различните ситуации, в които той участва” [Гаргов 1990: 21];

е множеството на елементите от конкретната ситуация, за 

които предикатът е изпълнен. 

се свързва с кванторното значение , т.е. 

съотнася се със случаи, в които предикатът е изпълнен или от единствен елемент 

на дадено множество (областта на квантификацията), или от множеството,

разглеждано като неделимо единство (тук понятието е с по-широк 

обем от единичността, разбирана като количественост [Косеска-Тошева, Г. 

Гаргов 1990: 71]).

има връзка с другите две кванторни значения –

и . Под се разбира 

съдържанието на езиков израз, съотнесен със ситуация, в която поне за един 

елемент от множеството предикатът е изпълнен. Кванторът насочва 

към логическата формула „за всеки е в сила ”, т.е. всеки елемент от 

множеството в дадената ситуация изпълнява съответния предикат;

Присъединяването на даден езиков израз към определен тип 

квантификация невинаги е очевидно. В зависимост от контекста този израз може

да реализира различни кванторни значения, които често са диаметрално 

разположени върху оста – – [срв. 

Косеска-Тошева 1990: 39].

Основа при изграждането на кванторния модел е интерпретацията на 

изречението, която се постига чрез съчетаването на експлицитната и 

имплицитната информация;

В контекста на конкретното изказване съществен е редът на кванторните 

изрази, който определя тяхната сила. Кванторното значение е силно, ако 

съответният детерминатор се намира извън обхвата на другите в границите на

изречението, а ако неговото положение е най-вътрешно, т.е. попада в обсега на 

другите квантори, значението е слабо [Гаргов 1990: 30 – 31].

Съдържанието на анализираните номинални фрази се обуславя още и от 

начина, по който се определя областта на квантификация. Много често тя е

резултат от взаимоотношенията на екстензии от различни предикати и се 

създават условия за съвместното им ограничаване, което се определя като

„квантификация с ограничен обсег” [Гаргов 1990: 22] и има решаваща роля за 

изреченската семантика.  

Носители на информацията за характера на квантификацията са т.нар. 

детерминатори (терминът се използва със съдържанието, което има в 

литературата по логическа семантика). Като синонимни се употребяват  
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терминологичните словосъчетания „кванторни индикатори”, „кванторни 

изразители”, „носители на кванторно значение”, „кванторни изрази” и др.

При анализа на ексцерпирания материал се изхожда от позицията, че 

семантичната информация от даден тип се подлага на квантификация като 

цялост, но нюансите в значенията на разширените номинални фрази се 

получават от значенията на съставките им (по принципа за композиционност на 

значенията на Г. Фреге).

5. В процеса на изследването се наблюдават два типа разширени именни 

конструкции. Първият от тях се свързва с номинални фрази като едни такива никакви 

решения; по някоя и друга монета; някое от онези там деца, които имат отношение 

към , но по своята структура и съдържание са по-сложни от 

другите екзистеницални изрази. Обект на наблюдение са и речеви единства, които при 

квантификация на предиката пряко се съотнасят с кванторното значение .

С такова поведение са разширените номинални фрази от типа една кабаретна 

артистка на име Жоржет Киди; капитан фон Харефелд, годеникът на фройлайн 

Петрашева; онзи стария поручик, Христев; Нона, дъщерята на исьоренския 

чифликчия...; ... Иван от Русе... и др. Всяко едно от двете значения (

и ) в план на съдържание се разглежда като област, която при определени 

комуникативни условия и при специфични параметри на конкретния контекст

(ситуативен и езиков) може да се пресече с другите измерения на наблюдаваната

опозиция. Създават се предпоставки за постепенен преход между противопоставените 

значения и за представяне на онези лексикални езикови средства и структурни модели 

в българския език, чрез които се осъществява този преход. С оглед на задачите, 

решавани в изследването, се търсят преди всичко пресечните точки на двата вида 

разширени номинални фрази както по отношение на собствените им формални и 

семантични параметри, така и с оглед на поведението им в границите на изречението.

6. Фактите от ексцерпирания езиков материал насочват към съществуването на 

два начина за структуриране както на разширените номинални фрази с кванторно 

значение , така и на разглежданите именни конструкции със 

значение . Основанията за вътрешна диференциация на синтагматичните 

единства от двете групи са различни. Съществени за модела на номиналните фрази със

значение са специфичните особености на обекта, т.е. на 

множеството от елементи, свързани с екзистенциалната квантификация. За 

разграничаването на именните конструкции с кванторно значение 

определящ е типът номинация, който обуславя поведението им като самостоятелен 

символ, респективно като несамостоятелен символ (във втория случай назоваването на 

обекта като единичен е ситуативно обусловено).

6.1. Носители на кванторното значение в българския език са 

преди всичко неопределителните местоимения някой, нещо, някакъв, един и др. В 

границите на номиналната фраза основен индикатор за силна екзистенциалност е един

[Косеска-Тошева, Гаргов 1990] – факт, който обуславя честотата му на поява и

обяснява неговата роля при модификацията на кванторното значение. Резултатът от

тази модификация зависи основно от позицията на детерминатора в структурата на 

цялото (срв. едни такива никакви хора, такива едни никакви хора). Думата друг при 

своята функция на местоимение може да бъде самостоятелен изразител на 

екзистенциалност само в алтернативни контексти, като при повечето от реализациите 

си тя се проявява в съчетание с някой и нещо (някоя и друга монета, по някоя и друга

приказка, нещо съвсем друго и др.). Сравнително рядко с поведение на кванторни 

индикатори за екзистенциалност в разширените именни фрази могат да се реализират

нечий, известни, повече, доста и др. (нечий известен глас = някакъв глас, повечето от 

тези селяни = някои от тези селяни, доста деца от групата = някои деца от групата и 

др.). В последните два примера номиналните фрази имат екзистенциална 

квантификация само при една от възможните интерпретации на изречението. Същите 

именни групи могат да бъдат разглеждани и като езикови изрази с друго значение – за 

изразяване на количествена неопределеност (този втори тип интерпретация няма 

отношение към разглежданите проблеми).

6.2. Разширените номинални фрази с кванторно значение 

могат да бъдат представени чрез два структурни модела:

6.2.1. (разширени номинални фрази от типа някои от тези книги) се 

изгражда преди всичко чрез неопределителни местоимения с категориално значение 

субстантивност – някой, някоя, някое, някои. Основна характеристика на 

екзистенциалните именни фрази с такъв структурен модел е, че те са с ограничена 

квантификация. Множеството от елементите, което е обект на квантификацията (тези 

книги), е определено в някаква степен, рамкирано е като даденост. Тази тяхна 

особеност обуславя спецификата им както на формално равнище, така и в 

съдържателен план. Обособяват се относително самостойни части в структурата на 

цялото. Първата от тях, представена с неопределително местоимение, се проявява като 

изразител на кванторното значение екзистенциалност, а чрез втората, която може да 



207За разширените номинални фрази, свързани с опозицията ...

терминологичните словосъчетания „кванторни индикатори”, „кванторни 

изразители”, „носители на кванторно значение”, „кванторни изрази” и др.

При анализа на ексцерпирания материал се изхожда от позицията, че 

семантичната информация от даден тип се подлага на квантификация като 

цялост, но нюансите в значенията на разширените номинални фрази се 

получават от значенията на съставките им (по принципа за композиционност на 

значенията на Г. Фреге).

5. В процеса на изследването се наблюдават два типа разширени именни 

конструкции. Първият от тях се свързва с номинални фрази като едни такива никакви 

решения; по някоя и друга монета; някое от онези там деца, които имат отношение 

към , но по своята структура и съдържание са по-сложни от 

другите екзистеницални изрази. Обект на наблюдение са и речеви единства, които при 

квантификация на предиката пряко се съотнасят с кванторното значение .

С такова поведение са разширените номинални фрази от типа една кабаретна 

артистка на име Жоржет Киди; капитан фон Харефелд, годеникът на фройлайн 

Петрашева; онзи стария поручик, Христев; Нона, дъщерята на исьоренския 

чифликчия...; ... Иван от Русе... и др. Всяко едно от двете значения (

и ) в план на съдържание се разглежда като област, която при определени 

комуникативни условия и при специфични параметри на конкретния контекст

(ситуативен и езиков) може да се пресече с другите измерения на наблюдаваната

опозиция. Създават се предпоставки за постепенен преход между противопоставените 

значения и за представяне на онези лексикални езикови средства и структурни модели 

в българския език, чрез които се осъществява този преход. С оглед на задачите, 

решавани в изследването, се търсят преди всичко пресечните точки на двата вида 

разширени номинални фрази както по отношение на собствените им формални и 

семантични параметри, така и с оглед на поведението им в границите на изречението.

6. Фактите от ексцерпирания езиков материал насочват към съществуването на 

два начина за структуриране както на разширените номинални фрази с кванторно 

значение , така и на разглежданите именни конструкции със 

значение . Основанията за вътрешна диференциация на синтагматичните 

единства от двете групи са различни. Съществени за модела на номиналните фрази със

значение са специфичните особености на обекта, т.е. на 

множеството от елементи, свързани с екзистенциалната квантификация. За 

разграничаването на именните конструкции с кванторно значение 

определящ е типът номинация, който обуславя поведението им като самостоятелен 

символ, респективно като несамостоятелен символ (във втория случай назоваването на 

обекта като единичен е ситуативно обусловено).

6.1. Носители на кванторното значение в българския език са 

преди всичко неопределителните местоимения някой, нещо, някакъв, един и др. В 

границите на номиналната фраза основен индикатор за силна екзистенциалност е един

[Косеска-Тошева, Гаргов 1990] – факт, който обуславя честотата му на поява и

обяснява неговата роля при модификацията на кванторното значение. Резултатът от

тази модификация зависи основно от позицията на детерминатора в структурата на 

цялото (срв. едни такива никакви хора, такива едни никакви хора). Думата друг при 

своята функция на местоимение може да бъде самостоятелен изразител на 

екзистенциалност само в алтернативни контексти, като при повечето от реализациите 

си тя се проявява в съчетание с някой и нещо (някоя и друга монета, по някоя и друга

приказка, нещо съвсем друго и др.). Сравнително рядко с поведение на кванторни 

индикатори за екзистенциалност в разширените именни фрази могат да се реализират

нечий, известни, повече, доста и др. (нечий известен глас = някакъв глас, повечето от 

тези селяни = някои от тези селяни, доста деца от групата = някои деца от групата и 

др.). В последните два примера номиналните фрази имат екзистенциална 

квантификация само при една от възможните интерпретации на изречението. Същите 

именни групи могат да бъдат разглеждани и като езикови изрази с друго значение – за 

изразяване на количествена неопределеност (този втори тип интерпретация няма 

отношение към разглежданите проблеми).

6.2. Разширените номинални фрази с кванторно значение 

могат да бъдат представени чрез два структурни модела:

6.2.1. (разширени номинални фрази от типа някои от тези книги) се 

изгражда преди всичко чрез неопределителни местоимения с категориално значение 

субстантивност – някой, някоя, някое, някои. Основна характеристика на 

екзистенциалните именни фрази с такъв структурен модел е, че те са с ограничена 

квантификация. Множеството от елементите, което е обект на квантификацията (тези 

книги), е определено в някаква степен, рамкирано е като даденост. Тази тяхна 

особеност обуславя спецификата им както на формално равнище, така и в 

съдържателен план. Обособяват се относително самостойни части в структурата на 

цялото. Първата от тях, представена с неопределително местоимение, се проявява като 

изразител на кванторното значение екзистенциалност, а чрез втората, която може да 
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включва различен брой лексикални единици, се конкретизират обсегът и границите на 

квантифицираното множество. С функцията на структурен елемент, свързващ тези две 

части, се реализира предлогът от, който е задължителен компонент  на фразата и е 

специализиран за въвеждане на лексемите, ограничаващи чрез собствената си 

семантика областта на квантификация. Като задължителна изграждаща единица в този 

модел трябва да се разглеждат и показателите за единичност (тези, онези, членна

морфема), които са със слабо кванторно значение, т.е. намират се в обсега на 

екзистенциалността. Те имат точно определена позиция в изречението, осигуряват

възможност за допълнителна индикация в рамките на разширената номинална фраза и

маркират границите на множеството от елементи, квантифицирано чрез израза за 

екзистенциалност. В тази част от номиналната фраза, която определя областта на 

квантификация, могат да се включват нови компоненти, като всеки един от тях

стеснява границите на неопределеността (срв. някои от децата, някои от играещите 

деца, някои от играещите тук деца, някои от играещите тук, около нас, деца и т.н.). 

Тяхната последователност е подчинена на начина, по който в процеса на комуникация

те разширяват и конкретизират информацията в съответната фраза. Реализира се права 

пропорционална зависимост между броя на компонентите и степента на уточняване и 

конкретизиране на обекта на квантификация. Всяко следващо разширение води до 

модификация на екзистенциалната фраза в посока към единичността, без да се стига до 

пълна промяна на кванторното значение.

Модел А се характеризира с точно определена позиция на своите компоненти и 

със строга последователност при свързването им в границите на цялото (кванторният 

израз за екзистеницалност винаги е в препозиция). Този модел има още една 

специфична даденост – не позволява съчетание от два индикатора за „чиста” 

екзистенциалност (в българския език не се реализират съчетания от типа някои от едни 

там книги, респективно едни от някакви книги). Екзистенциалните фрази, 

структурирани според изискванията на модел А, се  реализират предимно в модално 

немаркиран контекст. Нюансите в значението, постигнати чрез допълнителната 

индикация във втората част на разширената номинална фраза, са свързани с промяна в 

обсега на квантифицираното множество.

6.2.2. (разширени номинални фрази от типа някакво такова цвете)

предлага по-голямо разнообразие както по отношение на формалните си 

характеристики, така и с оглед на съдържанието. Преди всичко интересен е фактът, че 

като структурни елементи при изграждането на този модел могат да се реализират 

едновременно лексикални единици с различни категориални значения и с различни 

възможности при квантификацията (някакви такива мрачни мисли, някоя такава една 

личност, кой знае какви приказки = някакви приказки, нещо такова никакво и др.). С 

най-голяма честота на поява в такива конструкции са неопределителните местоимения 

с категориално значение адективност (от типа някакви мисли). Включването на 

индикатори с различно кванторно съдържание (за единичност, за екзистенциалност и за 

всеобщност) създава условия за нееднозначна квантификация и в този смисъл прави 

много значима ролята на интерпретацията при възприемането на съответното 

изречение. В разширените номинални фрази от модел Б като кванторен израз за 

екзистенциалност се проявява и един, чиято позиция в границите на цялото не е строго 

фиксирана (за разлика от позицията на другия индикатор за екзистенциалност някой,

който се реализира като начален компонент на фразата). В съпоставката между тези два 

индикатора се открива и друга разлика – някой е ограничен и с оглед на възможностите 

си за съчетаване с кванторен израз за всеобщност. В българския език не е естествено 

съчетанието някой + никакъв, някой + всякакъв, но е съвсем нормално свързването на 

един + никакъв. В план на съдържание спецификата на разширените номинални фрази 

от разглеждания структурен модел може да се оцени в два аспекта: а) в по-голямата си 

част те са модално маркирани; б) възможността за вариране в позицията на 

изграждащите ги компоненти създава условия да се променят смисловите акценти във 

фразата въз основа на промяна в кванторната сила на детерминаторите.

6.2.3. За задачите на предлаганото изследване интересни са преди всичко тези от 

характеристиките на разширените номинални фрази със значение екзистенциалност,

които могат да обяснят причините и условията за промяна на съдържанието им и за 

тяхната контекстово обусловена позиция върху оста –

– в съвременния български език. Съществени в случая са особеностите на 

множеството, което се квантифицира. И двата модела на разширените номинални 

фрази с кванторно значение ( и ) могат да 

включват като свои структурни елементи детерминатори за единичност и за 

всеобщност, но те са със слабо кванторно значение, което се проявяват в обсега на 

екзистенциалната квантификация. 

6.3. В съвременния български език кванторното значение , което 

пряко се съотнася с определеността, на лексикално равнище се изразява с езикови 

единства, равностойни в съдържателен план на дейктичните единици ( ) ,

(за номиналната фраза), ( ) , , съответно ( ) (за 
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включва различен брой лексикални единици, се конкретизират обсегът и границите на 

квантифицираното множество. С функцията на структурен елемент, свързващ тези две 

части, се реализира предлогът от, който е задължителен компонент  на фразата и е 

специализиран за въвеждане на лексемите, ограничаващи чрез собствената си 

семантика областта на квантификация. Като задължителна изграждаща единица в този 

модел трябва да се разглеждат и показателите за единичност (тези, онези, членна

морфема), които са със слабо кванторно значение, т.е. намират се в обсега на 

екзистенциалността. Те имат точно определена позиция в изречението, осигуряват

възможност за допълнителна индикация в рамките на разширената номинална фраза и

маркират границите на множеството от елементи, квантифицирано чрез израза за 

екзистенциалност. В тази част от номиналната фраза, която определя областта на 

квантификация, могат да се включват нови компоненти, като всеки един от тях

стеснява границите на неопределеността (срв. някои от децата, някои от играещите 

деца, някои от играещите тук деца, някои от играещите тук, около нас, деца и т.н.). 

Тяхната последователност е подчинена на начина, по който в процеса на комуникация

те разширяват и конкретизират информацията в съответната фраза. Реализира се права 

пропорционална зависимост между броя на компонентите и степента на уточняване и 

конкретизиране на обекта на квантификация. Всяко следващо разширение води до 

модификация на екзистенциалната фраза в посока към единичността, без да се стига до 

пълна промяна на кванторното значение.

Модел А се характеризира с точно определена позиция на своите компоненти и 

със строга последователност при свързването им в границите на цялото (кванторният 

израз за екзистеницалност винаги е в препозиция). Този модел има още една 

специфична даденост – не позволява съчетание от два индикатора за „чиста” 

екзистенциалност (в българския език не се реализират съчетания от типа някои от едни 

там книги, респективно едни от някакви книги). Екзистенциалните фрази, 

структурирани според изискванията на модел А, се  реализират предимно в модално 

немаркиран контекст. Нюансите в значението, постигнати чрез допълнителната 

индикация във втората част на разширената номинална фраза, са свързани с промяна в 

обсега на квантифицираното множество.

6.2.2. (разширени номинални фрази от типа някакво такова цвете)

предлага по-голямо разнообразие както по отношение на формалните си 

характеристики, така и с оглед на съдържанието. Преди всичко интересен е фактът, че 

като структурни елементи при изграждането на този модел могат да се реализират 

едновременно лексикални единици с различни категориални значения и с различни 

възможности при квантификацията (някакви такива мрачни мисли, някоя такава една 

личност, кой знае какви приказки = някакви приказки, нещо такова никакво и др.). С 

най-голяма честота на поява в такива конструкции са неопределителните местоимения 

с категориално значение адективност (от типа някакви мисли). Включването на 

индикатори с различно кванторно съдържание (за единичност, за екзистенциалност и за 

всеобщност) създава условия за нееднозначна квантификация и в този смисъл прави 

много значима ролята на интерпретацията при възприемането на съответното 

изречение. В разширените номинални фрази от модел Б като кванторен израз за 

екзистенциалност се проявява и един, чиято позиция в границите на цялото не е строго 

фиксирана (за разлика от позицията на другия индикатор за екзистенциалност някой,

който се реализира като начален компонент на фразата). В съпоставката между тези два 

индикатора се открива и друга разлика – някой е ограничен и с оглед на възможностите 

си за съчетаване с кванторен израз за всеобщност. В българския език не е естествено 

съчетанието някой + никакъв, някой + всякакъв, но е съвсем нормално свързването на 

един + никакъв. В план на съдържание спецификата на разширените номинални фрази 

от разглеждания структурен модел може да се оцени в два аспекта: а) в по-голямата си 

част те са модално маркирани; б) възможността за вариране в позицията на 

изграждащите ги компоненти създава условия да се променят смисловите акценти във 

фразата въз основа на промяна в кванторната сила на детерминаторите.

6.2.3. За задачите на предлаганото изследване интересни са преди всичко тези от 

характеристиките на разширените номинални фрази със значение екзистенциалност,

които могат да обяснят причините и условията за промяна на съдържанието им и за 

тяхната контекстово обусловена позиция върху оста –

– в съвременния български език. Съществени в случая са особеностите на 

множеството, което се квантифицира. И двата модела на разширените номинални 

фрази с кванторно значение ( и ) могат да 

включват като свои структурни елементи детерминатори за единичност и за 

всеобщност, но те са със слабо кванторно значение, което се проявяват в обсега на 

екзистенциалната квантификация. 

6.3. В съвременния български език кванторното значение , което 

пряко се съотнася с определеността, на лексикално равнище се изразява с езикови 

единства, равностойни в съдържателен план на дейктичните единици ( ) ,

(за номиналната фраза), ( ) , , съответно ( ) (за 
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адвербиалната фраза). Разширените номинални фрази от този тип се проявяват като 

квантори за по два начина. В първия случай обектът на квантификация е 

непосредствено индивидуализиран, има характеристиките и поведението на 

самостоятелен символ и е представен като единичен във всички ситуации, а във втория

кванторното значение е ситуативно обусловено, т.е. обектът е с 

особеностите и реализацията на несамостоятелен символ. Самостоятелният и 

несамастоятелният символ „се съотнасят по различен начин с единствения предмет 

(или множество), макар че и в двата случая съдържанието им е единично” [Косеска-

Тошева 1990: 37]. Вътрешната диференциация при разширените номинални фрази със 

значение е мотивирана от начина, по който се назовава обектът на 

квантификация.

Като самостоятелен символ в езика се възприема собственото име, ако е 

собствено име в логически смисъл, и нарицателни имена, назоваващи близки 

роднински отношения (бате, кака, мама, баба, тате и др.). Значението в 

случая е имплицитно заложено в семантиката на тези лексикални единици.

Назоваването на квантифицирания обект като единичен и единствен (в този смисъл и 

като определен, индивидуализиран) не е контекстово обусловено. С поведение на 

самостоятелен символ са разширените номинални фрази от типа /една/ кабаретна 

артистка на име Жоржет Киди; капитан фон Харсфелд, годеникът на фройлайн 

Петрашева; онзи стария лекар д-р Петров; този мой познат от втори курс Иван и 

др., които независимо от формалните си разлики са тъждествени в план на съдържание 

и са идентични по отношение на семантичните си функции. Всички те десигнират 

обекта като единичен непосредствено и не са зависими от синтактичната си позиция в 

изречението. Ексцерпираният езиков материал дава основание за отделяне на няколко 

структурни модела при разширените номинални фрази със значение :

6.3.1. – разширените номинални фрази са изградени от самостоятелен и 

несамостоятелен символ, които се намират в атрибутивна връзка (от типа ...Нона, 

дъщеря/та/ на исьоренския чифликчия ...; ... хубавата господарка на Исьоренския 

чифликчия, Антица ...). Като варианти на този модел могат да се разглеждат 

синтактични единства, които са усложнени с допълнителен компонент (приложение), 

без това да променя техните основни характеристики и поведение (... поручик 

Розабланка, братовчед на маркиза ...; ... капитан фон Харсфелд, годеникът на 

фройлайн Петрашева ...; ... доктор Иванов, приятелят на съпругата му ...). В случая 

самостоятелният и несамостоятелният символ си взаимодействат при идентификацията 

на обекта като единичен. Несамостоятелният символ (дъщеря на исьоренския 

чифликчия; хубава господарка на Исьоренския чифлик; братовчед на маркиза; годеник 

на фройлайн Петрашева; приятел на съпругата му) при самостойна употреба има 

характеристиките на дескрипция, която в зависимост от ситуативния контекст може да 

бъде представена като определена („този единствен изпълнява предиката”) или като 

неопределена („един , който изпълнява предиката”). В границите на наблюдаваните 

номинални фрази този символ има атрибутивна употреба – насочва към признак, който 

е релевантен за участниците в конкретното общуване, допълва информацията за 

индивидуализация на дадения обект и е определящ при изразяване на кванторното 

значение .

6.3.2. се свързва с разширени номинални фрази, в които има

съчинителна връзка между самостоятелния и несамостоятелния символ, представен от 

йота-операторен израз (... този глупав бърборко, Иванов ...; ... онзи стария поручик, 

Христев ...; ... тази добра и всеотдайна жена, Елена ...). Йота-операторните изрази, 

разчетени в план на съдържание като „този именно елемент или множество изпълняват 

дадения предикат” = „този единствен елемент или това единствено множество 

изпълняват дадения предикат” [Косеска-Тошева 1990: 35], за разлика от 

несамостоятелния символ в предходния модел имат характеристики и функция на 

определена дескрипция за дадената комуникативна ситуация. В случая

несамостоятелният символ е с поведението и възможностите на автономен индикатор 

при квантификацията на предиката. И без собственото име разглежданите тук 

номинални фрази могат да бъдат определени еднозначно (но само в конкретния 

ситуативен контекст) като квантори за . Самостоятелният символ 

(собственото име) само дублира тази кванторна информация и в такъв смисъл може да 

се разглежда като факултативен елемент на разширената фраза. Йота-операторът този

(онзи) е със силно кванторно значение за . Интересни за изследването са 

неговите възможности, проявени при модификациите на изходната номинална фраза,

когато се променя обсегът на индикатора (срв. ще се помни дълго /

ще се помни дълго; ще се помни дълго;

ще се помни дълго;

ще се помни дълго). Включването на допълнителни

структурни елементи в изходната именна конструкция ( ще се помни дълго)

разширява индивидуализиращата информация за квантифицираното множество и по 

такъв начин стеснява обсегът на съответния йота-оператор (квантора за единичност). 
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адвербиалната фраза). Разширените номинални фрази от този тип се проявяват като 

квантори за по два начина. В първия случай обектът на квантификация е 

непосредствено индивидуализиран, има характеристиките и поведението на 

самостоятелен символ и е представен като единичен във всички ситуации, а във втория

кванторното значение е ситуативно обусловено, т.е. обектът е с 

особеностите и реализацията на несамостоятелен символ. Самостоятелният и 

несамастоятелният символ „се съотнасят по различен начин с единствения предмет 

(или множество), макар че и в двата случая съдържанието им е единично” [Косеска-

Тошева 1990: 37]. Вътрешната диференциация при разширените номинални фрази със 

значение е мотивирана от начина, по който се назовава обектът на 

квантификация.

Като самостоятелен символ в езика се възприема собственото име, ако е 

собствено име в логически смисъл, и нарицателни имена, назоваващи близки 

роднински отношения (бате, кака, мама, баба, тате и др.). Значението в 

случая е имплицитно заложено в семантиката на тези лексикални единици.

Назоваването на квантифицирания обект като единичен и единствен (в този смисъл и 

като определен, индивидуализиран) не е контекстово обусловено. С поведение на 

самостоятелен символ са разширените номинални фрази от типа /една/ кабаретна 

артистка на име Жоржет Киди; капитан фон Харсфелд, годеникът на фройлайн 

Петрашева; онзи стария лекар д-р Петров; този мой познат от втори курс Иван и 

др., които независимо от формалните си разлики са тъждествени в план на съдържание 

и са идентични по отношение на семантичните си функции. Всички те десигнират 

обекта като единичен непосредствено и не са зависими от синтактичната си позиция в 

изречението. Ексцерпираният езиков материал дава основание за отделяне на няколко 

структурни модела при разширените номинални фрази със значение :

6.3.1. – разширените номинални фрази са изградени от самостоятелен и 

несамостоятелен символ, които се намират в атрибутивна връзка (от типа ...Нона, 

дъщеря/та/ на исьоренския чифликчия ...; ... хубавата господарка на Исьоренския 

чифликчия, Антица ...). Като варианти на този модел могат да се разглеждат 

синтактични единства, които са усложнени с допълнителен компонент (приложение), 

без това да променя техните основни характеристики и поведение (... поручик 

Розабланка, братовчед на маркиза ...; ... капитан фон Харсфелд, годеникът на 

фройлайн Петрашева ...; ... доктор Иванов, приятелят на съпругата му ...). В случая 

самостоятелният и несамостоятелният символ си взаимодействат при идентификацията 

на обекта като единичен. Несамостоятелният символ (дъщеря на исьоренския 

чифликчия; хубава господарка на Исьоренския чифлик; братовчед на маркиза; годеник 

на фройлайн Петрашева; приятел на съпругата му) при самостойна употреба има 

характеристиките на дескрипция, която в зависимост от ситуативния контекст може да 

бъде представена като определена („този единствен изпълнява предиката”) или като 

неопределена („един , който изпълнява предиката”). В границите на наблюдаваните 

номинални фрази този символ има атрибутивна употреба – насочва към признак, който 

е релевантен за участниците в конкретното общуване, допълва информацията за 

индивидуализация на дадения обект и е определящ при изразяване на кванторното 

значение .

6.3.2. се свързва с разширени номинални фрази, в които има

съчинителна връзка между самостоятелния и несамостоятелния символ, представен от 

йота-операторен израз (... този глупав бърборко, Иванов ...; ... онзи стария поручик, 

Христев ...; ... тази добра и всеотдайна жена, Елена ...). Йота-операторните изрази, 

разчетени в план на съдържание като „този именно елемент или множество изпълняват 

дадения предикат” = „този единствен елемент или това единствено множество 

изпълняват дадения предикат” [Косеска-Тошева 1990: 35], за разлика от 

несамостоятелния символ в предходния модел имат характеристики и функция на 

определена дескрипция за дадената комуникативна ситуация. В случая

несамостоятелният символ е с поведението и възможностите на автономен индикатор 

при квантификацията на предиката. И без собственото име разглежданите тук 

номинални фрази могат да бъдат определени еднозначно (но само в конкретния 

ситуативен контекст) като квантори за . Самостоятелният символ 

(собственото име) само дублира тази кванторна информация и в такъв смисъл може да 

се разглежда като факултативен елемент на разширената фраза. Йота-операторът този

(онзи) е със силно кванторно значение за . Интересни за изследването са 

неговите възможности, проявени при модификациите на изходната номинална фраза,

когато се променя обсегът на индикатора (срв. ще се помни дълго /

ще се помни дълго; ще се помни дълго;

ще се помни дълго;

ще се помни дълго). Включването на допълнителни

структурни елементи в изходната именна конструкция ( ще се помни дълго)

разширява индивидуализиращата информация за квантифицираното множество и по 

такъв начин стеснява обсегът на съответния йота-оператор (квантора за единичност). 
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Целта на такъв тип модификация е да се постигне израз, който при интерпретацията на 

изречението е по-малко зависим от ситуативния контекст. Посоката на наблюдаваната 

промяна е от периферията на значението към неговия център – там, където 

е позицията на собственото име като самостоятелен символ в логически смисъл.

При реализацията на този в българския език може да се наблюдава и друг тип 

промяна, характерна за сложните съставни изречения с подчинено определително от 

типа Този, който бърза, далеч не стига; Тези хора, които искат бърза печалба, пред 

нищо не се спират; Тази жена, която е добра и умна, ще подкрепи съпруга си и  ще 

запази семейството си. Тук йота-операторът е със слабо кванторно значение. 

Кванторът за в случая е в обсега на квантора за  (който 

бърза; които искат бърза печалба; която е добра и умна). В случая всеобщността има 

специфична особеност – типичност / обичайност [Косеска-Тошева, Г. Гаргов 1990:

113]. В настоящата работа подобни прояви на този не са обект на анализ и оценка,

защото съдържанието на йота-оператора се актуализира чрез синтактичното равнище. 

Тук промяната, свързана с квантора за , е с друга посока – от центъра към 

периферията на това кванторно значение. 

6.3.3. – отнася се до разширени номинални фрази със структура 

( ) + несамостоятелен символ + самостоятелен символ (... една негова позната, 

Мария Петрова ... / ... Мария Петрова, една негова позната; ... един маларичен 

артилерийски поручик, наричан Андерсон ...; ... една красива, ала не твърде млада 

жена, майка ми ...). Разширените номинални фрази, структурирани по такъв начин, са 

интересни преди всичко с възможностите за нееднозначна квантификация на 

несамостоятелния символ, въведен в текста чрез ( ). Тази част от именната 

фраза при самостойна употреба може да се разглежда като израз за ,

разбирана като количество (в случая има съдържанието и поведението на 

числително име – Само един студент не бе допуснат до устен изпит), съответно да се 

реализира като индикатор за (Един топъл и нежен глас те търси 

по телефона – тук е с функцията на неопределително местоимение) или да има 

поведението на квантор със значение (Една хубава и умна жена може да 

направи живота ти приказка – в случая е с генеричната си употреба). Различната 

интерпретация на компонента , който се свързва с несамостоятелния символ в 

представените именни конструкции, е контекстово мотивирана. В разширените именни 

фрази за значението на този компонент е резултат от свързването му със 

самостоятелния символ, който независимо от позицията си в синтактичната 

конструкция има поведението на допълнителен елемент с доминираща роля при 

квантификацията. 

6.3.4. – разширените номинални фрази в случая се изграждат от два 

(рядко повече) самостоятелни символа (... Вельо Киров от Главан ...; ... Иван от Русе ...;

... Мария от семейство Драгневи ...; ... рода Еридия от Кордова ...). Тези номинални

фрази (по стилистичен маркер разговорни) се използват в комуникативни ситуации, 

при които назованият обект може да бъде идентифициран като единствен поне от двама 

участници в процеса на общуването. Вторият от самостоятелните символи, въведен 

чрез задължителния във фразата структурен елемент – предлог (много по-рядко ), е 

в отношение на подчинение и в границите на конкретното изречение функционира като 

несъгласувано определение. Референция, но от друг вид, мотивира създаването на 

разширени номинални фрази като Антица Славовска, майката на Нона; Стефан, 

бащата на Мартин; Люба, сестрата на Мариана. Като структура, изградена от два 

самостоятелни символа, тези фрази са аналогични на описваните, но като релация и 

синтактични зависимости те са равностойни на модел А. Подобна релация се 

наблюдава и в разширени именни конструкции от типа Христо дядо Жековия, които се 

срещат сравнително рядко. По отношение на квантификацията всички тези номинални 

фрази са идентични – реализират се като кванторни изрази със значение .

7. Характеристиките и поведението на наблюдаваните в изследването разширени 

номинални фрази насочват към няколко обобщения и разкриват условията, при които 

изходните кванторни индикатори за екзистенциалност и за единичност чрез конкретни 

модификации могат да променят съдържанието си в определени граници. Установяват

се причините, посоката и резултатите при тази промяна, свързана както със смисловите 

акценти във фразата, така и с кванторното значение и кванторната сила на 

детерминаторите. 

7.1. Инвариантна даденост на двата типа разширени номинални фрази е, че 

тяхната реализация се обуславя от параметрите на конкретната комуникативна 

ситуация, съответно от начина, по който се интерпретира съдържанието на дадено 

изречение. В границите на всеки един от тези типове формални и семантични единства 

могат да се обособят модели, различни както в своите характеристики, така и в 

крайните резултати, постигнати при модификацията.

7.2. Анализираните в изследването факти дават информация за позицията на 

номиналните фрази (изходната и нейните модификации) върху семантичната ос 

– – . От съществено значение в случая е 
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да се установят причините и условията за движението на единствата с кванторно 

значение екзистенциалност към тези с кванторно значение единичност.

7.2.1. В случаите, когато номиналните фрази със значение екзистенциалност се 

разширяват чрез включване на детерминатори за единичност и за всеобщност, тези 

допълнителни компоненти на фразата са със слаба кванторна сила и се проявяват в 

обсега на екзистенциалната квантификация. 

7.2.2. Номиналните фрази с кванторно значение единичност могат да се 

реализират като самостоятелен символ, който се интерпретира по един и същи начин 

във всяка комуникативна ситуация, съответно като несамостоятелен символ, чиято 

семантика е ситуативно обусловена. И в двата случая изходната фраза може да се

променя чрез включване на структурни елементи с различно кванторно значение, но 

отношенията между тях винаги се проявяват в обсега на единичността. 

7.3. В изследваните разширени номинални фрази разликата в типа на 

синтактичната връзка между техните компоненти (на съчинение, респективно на 

подчинение) не се отразява върху кванторното им значение. 

7.4. Включването на допълнителни елементи в структурата на изходните 

номинални фрази във всички случаи разширява информацията за квантифицирания 

обект, което улеснява идентификацията му от участниците в общуването. Променя се 

обсегът и възможностите на съответния индикатор.
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Удвояването на допълнението в съвременния български език е изследвано от 

редица автори [Минчева 1969, Лопашов 1978, Иванчев 1978, Попов 1979, Маслов 1982, 

Ницолова 1986, Асенова 1989 и др.] от различна гледна точка. От една страна, то е една 

от балканските особености на българския език, която го отличава от останалите 

славянски езици. Удвояването на допълнението често се разглежда и във връзка с 

отпадането на падежите при имената в българския език [вж. подробен преглед на 

мненията по въпроса у Минчева 1969]. В настоящото изследване се представя една 

по-малко позната гледна точка към удвояването на допълнението в българския език, 

представена предимно в статии, в които явлението се разглежда в съпоставка с други 

(най-вече балкански и романски) езици, в които се наблюдават подобни конструкции. В 

представените статии удвояването на допълнението се разглежда от гледна точка на 

генеративната граматика.

Съществуването на два реда форми на личните местоимения (пълни и кратки) е 

една от предпоставките за наличието на удвояване на допълнението в българския език. 

1 В този доклад се представят наблюдения, които са част от работата по проект № 118/2015 г. „Корпусно 
проучване на информационната структура на изречението“, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Изказвам благодарност на Фонда. 

Удвояват се както именните, така и  предложните фрази (въведени с предлога на). 

Удвояването се среща и при дателните възвратни лични местоимения (въведени с 

предлозите на и за).

Според П. Асенова удвояването на допълнението чрез кратката форма на личното 

местоимение може да се разглежда като явление, компенсиращо разпадането на 

склонението:  “Имената вследствие на загубата на падежната флексия не могат да 

изразяват чрез морфологичния си облик някои от синтактичните опозиции в 

изречението. Личните местоимения обаче до голяма степен са запазили различията по 

падеж. Така те, повтаряйки допълнението, изясняват синтактичните връзки в

изречението, като изиграят ролята наред с предлозите и словореда на средство за 

изразяване на граматически значения, характерно за аналитичните езици” [Асенова 

1989: 76]. П. Асенова посочва също, че връзката между аналитизма и удвояването на 

допълнението се доказва и от историята на романските езици, където също са познати и 

двете явления.

Едно от основните изисквания да бъде удвоено дадено допълнение е то да бъде 

определено. С други думи налице е връзка между удвояването на допълнението в 

българския език и определеността на имената. По-подробен списък на типа именни 

фрази, които могат да бъдат удвоявани, представя Р. Ницолова [2008], като посочва, че в 

български задължително условие е прякото или непрякото допълнение, което се 

удвоява, да означава определен (качествено или количествено) предмет или специфичен 

(specific) предмет, отделен вече от множеството на еднородните с него предмети в 

дадената речева ситуация. Поради това се удвояват допълнения, означени с:

а) нарицателни съществителни имена, членувани с определителен член;

б) именни групи с неопределителния член един;

в) собствени имена;

г) нечленувани роднински названия като мама, майка ми, татко, баща ми, баба и 

т.н., които в речевия акт означават определен референт;

д) именни групи с показателни, относителни и обобщителни местоимения;

е) именни групи с неопределителни местоимения, означаващи специфичен 

предмет;

ж) пълни форми на личните местоимения;

з) именни групи с числителни [Ницолова 2008: 152].

Удвояване е възможно и при допълненията въпросителни и отрицателни 

местоимения, които не означават определен или специфичен предмет, но въпреки това 
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се удвояват при специални синтактични и семантични условия:

се яде нещо сладко?;

не се умира [Ницолова 2008: 153].

От гледна точка на генеративната граматика същинското удвояване на 

допълнението в българския език се свързва с ограничен кръг предикати с винително 

или дателно допълнение със семантичната роля експериенцер, при които удвояването е 

задължително - напр. харесва ми, скучно ми е, яде ми се, студено ми е, боли ме, страх 

ме е [вж. Арнаудова, Кърпова 2007, Кръпова, Чинкуе 2008]. В останалите случаи 

наличието на удвояване е свързано с топикализация на допълнението в позицията на 

лява или на дясна дислокация. Тук се представят по-подробно наблюденията на И. 

Кръпова, Ц. Карастанева [2002], И. Кръпова [2002, 2004], И. Кръпова, Г. Чинкуе [2005], 

Ц. Карастанева [2008] върху удвояването на допълнението като маркер за топика в 

информационната структура на изречението. Част от тези наблюдения са приложени и 

при представянето на удвояването на допълнението в българската устна реч [вж. напр. 

Джонова 2004, Тишева, Джонова 2007, Тишева 2013] и в българските диалекти [вж. 

напр. Тишева, Кръпова 2007].

В настоящото изследване се представят основните постановки, свързани с 

формалното описание на конструкциите с удвояване в българския език. Акцентът е 

поставен върху формалните тестове за определяне на позицията на допълнението в 

лявата периферия на изречението – дали е топикализирано в позицията на външния 

топик, или на лява дислокация. Прави се съпоставка с възможните позиции за 

топикализация на допълнението в рамките на дясната периферия на изказването. 

Представят се и предикатите, които изискват задължително удвояване на допълнението 

в българския, тъй като според представяната гледна точка при тях удвояването не 

винаги е свързано с топикализация на допълнението.

Формалният анализ на конструкциите с удвоено допълнение се основава на 

изследванията на Л. Рици [1998, 2001] върху италианския език, в които детайлно се 

представят структурата на лявата периферия на изречението и позициите за 

топикализираните и фокусираните елементи в нейните рамки. Според Л. Рици [1998]

лявата периферия е частта на изречението, която стои вляво от позицията на подлога 

при словоред подлог – сказуемо – допълнение и е свързана с осъществяването на 

връзката на изречението с контекста, в който то е употребено. В лявата периферия се 

обособяват няколко функционални позиции: маркер за илокутивна сила (Force), топик, 

фокус и финитност (Finiteness), като наличието на топик и фокус не е задължително:

Force > Top* > Foc > Top* > Fin > IP [Рици 1998: 119].

Интересното в тази теория е, че наличието на маркиран топик или фокус в дадено 

изречение винаги е свързано с позиция в периферията на изречението. Позицията на 

фокуса в лявата периферия е само една, тъй като се свързва с логическото ударение в 

изречението, което може да маркира само един негов конституент. В същото време е 

възможно наличието на повече от един топик в рамките на лявата периферия.

Интерес представлява и изследването на П. Бенинка [2001] относно позициите в 

лявата периферия на изречението. П. Бенинка представя възможната подредба на 

топикализираните и фокусираните части на изречението, т.е. позициите на топика и 

фокуса една спрямо друга, както и спрямо комплементизаторите и к-думите в 

изречението. Според нея съществуват две структурни позиции за топика в лявата 

периферия на италианското изречение: лява дислокация и външен топик. Външният 

топик заема най-високата позиция в изречението – DiscourseP, т.е. външният топик се 

разполага словоредно преди позицията на комплементизаторите (че, да, дали в 

българския език):

DiscourseP >ForceP>TopP>FocP>FinP

[Бенинка 2001: 62].

При съпоставка с данните от българския език И. Кръпова и Ц. Карастанева стигат 

до извода, че словоредът на елементите в лявата периферия в българския се различава 

от този, който Л. Рици [1998] установява за италианския език, т.е. в българския език 

топикът обикновено стои вляво от фокуса и от маркера за илокутивна сила (Force):

[SubP  [TopicP* [ForceP    [FocusP [……]]]]] [Кръпова, Карастанева 2002].

че дали/ли

В българското езикознание конструкциите с удвоено допълнение се представят от 

формална гледна точка от Й. Пенчев [1999], който също различава два типа 

конструкции с удвоено допълнение – същинско удвояване и дислокация. Интересни са 

наблюденията на автора върху т.нар. „утрояване“ на допълнението (Студента, него го 

изпитаха. – На студента, на него му помогнаха.), при което именната или предложната 

фраза в началото на изречението е лява дислокация, а съответната ударена местоименна 

форма и кореферентната клитика представляват същинско удвояване на допълнението. 

Лявата дислокация въвежда темата, по-точно референта на допълнението, т.е. тя е 
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се удвояват при специални синтактични и семантични условия:

се яде нещо сладко?;

не се умира [Ницолова 2008: 153].

От гледна точка на генеративната граматика същинското удвояване на 

допълнението в българския език се свързва с ограничен кръг предикати с винително 

или дателно допълнение със семантичната роля експериенцер, при които удвояването е 

задължително - напр. харесва ми, скучно ми е, яде ми се, студено ми е, боли ме, страх 

ме е [вж. Арнаудова, Кърпова 2007, Кръпова, Чинкуе 2008]. В останалите случаи 

наличието на удвояване е свързано с топикализация на допълнението в позицията на 

лява или на дясна дислокация. Тук се представят по-подробно наблюденията на И. 

Кръпова, Ц. Карастанева [2002], И. Кръпова [2002, 2004], И. Кръпова, Г. Чинкуе [2005], 

Ц. Карастанева [2008] върху удвояването на допълнението като маркер за топика в 

информационната структура на изречението. Част от тези наблюдения са приложени и 

при представянето на удвояването на допълнението в българската устна реч [вж. напр. 

Джонова 2004, Тишева, Джонова 2007, Тишева 2013] и в българските диалекти [вж. 

напр. Тишева, Кръпова 2007].

В настоящото изследване се представят основните постановки, свързани с 

формалното описание на конструкциите с удвояване в българския език. Акцентът е 

поставен върху формалните тестове за определяне на позицията на допълнението в 

лявата периферия на изречението – дали е топикализирано в позицията на външния 

топик, или на лява дислокация. Прави се съпоставка с възможните позиции за 

топикализация на допълнението в рамките на дясната периферия на изказването. 

Представят се и предикатите, които изискват задължително удвояване на допълнението 

в българския, тъй като според представяната гледна точка при тях удвояването не 

винаги е свързано с топикализация на допълнението.

Формалният анализ на конструкциите с удвоено допълнение се основава на 

изследванията на Л. Рици [1998, 2001] върху италианския език, в които детайлно се 

представят структурата на лявата периферия на изречението и позициите за 

топикализираните и фокусираните елементи в нейните рамки. Според Л. Рици [1998]

лявата периферия е частта на изречението, която стои вляво от позицията на подлога 

при словоред подлог – сказуемо – допълнение и е свързана с осъществяването на 

връзката на изречението с контекста, в който то е употребено. В лявата периферия се 

обособяват няколко функционални позиции: маркер за илокутивна сила (Force), топик, 

фокус и финитност (Finiteness), като наличието на топик и фокус не е задължително:

Force > Top* > Foc > Top* > Fin > IP [Рици 1998: 119].

Интересното в тази теория е, че наличието на маркиран топик или фокус в дадено 

изречение винаги е свързано с позиция в периферията на изречението. Позицията на 

фокуса в лявата периферия е само една, тъй като се свързва с логическото ударение в 

изречението, което може да маркира само един негов конституент. В същото време е 

възможно наличието на повече от един топик в рамките на лявата периферия.

Интерес представлява и изследването на П. Бенинка [2001] относно позициите в 

лявата периферия на изречението. П. Бенинка представя възможната подредба на 

топикализираните и фокусираните части на изречението, т.е. позициите на топика и 

фокуса една спрямо друга, както и спрямо комплементизаторите и к-думите в 

изречението. Според нея съществуват две структурни позиции за топика в лявата 

периферия на италианското изречение: лява дислокация и външен топик. Външният 

топик заема най-високата позиция в изречението – DiscourseP, т.е. външният топик се 

разполага словоредно преди позицията на комплементизаторите (че, да, дали в 

българския език):

DiscourseP >ForceP>TopP>FocP>FinP

[Бенинка 2001: 62].

При съпоставка с данните от българския език И. Кръпова и Ц. Карастанева стигат 

до извода, че словоредът на елементите в лявата периферия в българския се различава 

от този, който Л. Рици [1998] установява за италианския език, т.е. в българския език 

топикът обикновено стои вляво от фокуса и от маркера за илокутивна сила (Force):

[SubP  [TopicP* [ForceP    [FocusP [……]]]]] [Кръпова, Карастанева 2002].

че дали/ли

В българското езикознание конструкциите с удвоено допълнение се представят от 

формална гледна точка от Й. Пенчев [1999], който също различава два типа 

конструкции с удвоено допълнение – същинско удвояване и дислокация. Интересни са 

наблюденията на автора върху т.нар. „утрояване“ на допълнението (Студента, него го 

изпитаха. – На студента, на него му помогнаха.), при което именната или предложната 

фраза в началото на изречението е лява дислокация, а съответната ударена местоименна 

форма и кореферентната клитика представляват същинско удвояване на допълнението. 

Лявата дислокация въвежда темата, по-точно референта на допълнението, т.е. тя е 
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свързана с маркирането на информационната структура на изречението. Както посочва 

Й. Пенчев, лявата дислокация не винаги е свързана с пауза (Студента го изпитаха 

него.), тъй като както при удвояването, така и при дислокацията в български не може да 

има пауза пред кратката местоименна форма.

Тук се представят последователно тестовете за разпознаване на типовете позиции 

на топика в лявата периферия с оглед на българския език. Цитираните примери са от  

представените изследвания.

Както посочва Кръпова [2004] удвояването на допълнението с местоименна 

клитика (т.нар. реприза) е маркер за топикализиране на допълнението във всички 

балкански езици. От гледна точка на формалната граматика топикализацията се свързва 

с дислокация на прякото или непрякото допълнение вляво от глагола. Тъй като 

клитиката е задължителна в тези конструкции, за тях се използва терминът клитична 

лява дислокация.

[Topic XP ]i cli V      ti

В рамките на формалната граматика се смята, че при преместването на 

допълнението в рамките на изречението остава следа (trace - ti) на мястото на 

допълнението, преди то да бъде топикализирано. Преместване на допълнението вляво 

от глагола е налице и при фокусирането, но при него не е налице кореферентна 

местоименна клитика, срв.:

ми подариха ti миналата година.

КОЛЕЛОТО2 ми подариха ti миналата година.

В лявата периферия в рамките на простото изречение е възможно наличието на 

повече от един топик в лява дислокация [Кръпова 2002: 115]. В следния пример са 

топикализирани и прякото допълнение и непрякото допълнение:

[ ] [ ] МАРИЯ ще даде (не Петър).

Топик в лява дислокация е възможен и в рамките на сложното изречение, като 

може да се топикализира и аргумент от подчиненото изречение [вж. също Кръпова и 

Чинкуе 2008: 259]:

2 Фокусът в примерите се означава с главни букви. В рамките на представяната формална теория 
позицията на фокуса е един от тестовете за определяне на статута на удвоеното допълнение в 
информационната структура.

Не знам дали МАРИЯ ще даде.

В посочените примери прякото допълнение парите и непрякото допълнение на 

Иван са маркирани като топик в позицията на клитична лява дислокация посредством 

своята позиция вляво от контрастния фокус Мария и посредством удвояващата 

кореферентна местоименна клитика, която се съгласува с топикализираната фраза по 

число, по род и по падеж. При наличие на две топикализирани фрази в лявата 

периферия на изречението клитичното удвояване е задължително само при прякото 

допълнение. Непреките допълнения могат да бъдат маркирани като топик и само чрез 

позицията си – вляво от топика в клитична лява дислокация парите:

МАРИЯ ще даде (не някой друг).

Тест за статута на топика в рамките на изречението са и т.нар. острови - това са 

изречения или фрази, които не позволяват вътрешна за тях фраза да бъде преместена, 

т.е. при наличие на остров лявата дислокация е невъзможна. Типичен пример за остров 

в българския език са обстоятелствените и определителните изречения:

Мария направо избяга, [остров като призна всичко на Иван].

* Мария направо избяга, [остров като призна всичко]. 

Познаваш ли онова момиче, [островкоето дава книги ]

* познаваш ли онова момиче, което дава книги?

Може да се обобщи, че топикът в позицията на лява дислокация може да бъде 

именна или предложна фраза и се характеризира със следните особености: съгласуване 

по падеж на топикализираната фраза с кореферентната клитика; липса на пауза след 

лявата дислокация; кореферентният елемент винаги е клитика; налице е преместване; 

възможен е както в главни, така и в подчинени изречения; не е възможен при наличие на 

остров в изречението. При представянето на външния топик отново се прилагат 

представените тестове, за да се откроят особеностите на двете позиции на топика в 

лявата периферия.

Както за българския език, така и за останалите балкански езици е характерно 

наличието на два типа конструкции, маркиращи топика в лявата периферия на 

изречението – клитична лява дислокация (Clitic Left Dislocation) и външен топик 

(Hanging Topic Left Dislocation).  Външният топик в балканските езици споделя 

особеностите на външния топик в романските езици, но докато в романските езици 
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свързана с маркирането на информационната структура на изречението. Както посочва 

Й. Пенчев, лявата дислокация не винаги е свързана с пауза (Студента го изпитаха 

него.), тъй като както при удвояването, така и при дислокацията в български не може да 

има пауза пред кратката местоименна форма.

Тук се представят последователно тестовете за разпознаване на типовете позиции 

на топика в лявата периферия с оглед на българския език. Цитираните примери са от  

представените изследвания.

Както посочва Кръпова [2004] удвояването на допълнението с местоименна 

клитика (т.нар. реприза) е маркер за топикализиране на допълнението във всички 

балкански езици. От гледна точка на формалната граматика топикализацията се свързва 

с дислокация на прякото или непрякото допълнение вляво от глагола. Тъй като 

клитиката е задължителна в тези конструкции, за тях се използва терминът клитична 

лява дислокация.

[Topic XP ]i cli V      ti

В рамките на формалната граматика се смята, че при преместването на 

допълнението в рамките на изречението остава следа (trace - ti) на мястото на 

допълнението, преди то да бъде топикализирано. Преместване на допълнението вляво 

от глагола е налице и при фокусирането, но при него не е налице кореферентна 

местоименна клитика, срв.:

ми подариха ti миналата година.

КОЛЕЛОТО2 ми подариха ti миналата година.

В лявата периферия в рамките на простото изречение е възможно наличието на 

повече от един топик в лява дислокация [Кръпова 2002: 115]. В следния пример са 

топикализирани и прякото допълнение и непрякото допълнение:

[ ] [ ] МАРИЯ ще даде (не Петър).

Топик в лява дислокация е възможен и в рамките на сложното изречение, като 

може да се топикализира и аргумент от подчиненото изречение [вж. също Кръпова и 

Чинкуе 2008: 259]:

2 Фокусът в примерите се означава с главни букви. В рамките на представяната формална теория 
позицията на фокуса е един от тестовете за определяне на статута на удвоеното допълнение в 
информационната структура.

Не знам дали МАРИЯ ще даде.

В посочените примери прякото допълнение парите и непрякото допълнение на 

Иван са маркирани като топик в позицията на клитична лява дислокация посредством 

своята позиция вляво от контрастния фокус Мария и посредством удвояващата 

кореферентна местоименна клитика, която се съгласува с топикализираната фраза по 

число, по род и по падеж. При наличие на две топикализирани фрази в лявата 

периферия на изречението клитичното удвояване е задължително само при прякото 

допълнение. Непреките допълнения могат да бъдат маркирани като топик и само чрез 

позицията си – вляво от топика в клитична лява дислокация парите:

МАРИЯ ще даде (не някой друг).

Тест за статута на топика в рамките на изречението са и т.нар. острови - това са 

изречения или фрази, които не позволяват вътрешна за тях фраза да бъде преместена, 

т.е. при наличие на остров лявата дислокация е невъзможна. Типичен пример за остров 

в българския език са обстоятелствените и определителните изречения:

Мария направо избяга, [остров като призна всичко на Иван].

* Мария направо избяга, [остров като призна всичко]. 

Познаваш ли онова момиче, [островкоето дава книги ]

* познаваш ли онова момиче, което дава книги?

Може да се обобщи, че топикът в позицията на лява дислокация може да бъде 

именна или предложна фраза и се характеризира със следните особености: съгласуване 

по падеж на топикализираната фраза с кореферентната клитика; липса на пауза след 

лявата дислокация; кореферентният елемент винаги е клитика; налице е преместване; 

възможен е както в главни, така и в подчинени изречения; не е възможен при наличие на 

остров в изречението. При представянето на външния топик отново се прилагат 

представените тестове, за да се откроят особеностите на двете позиции на топика в 

лявата периферия.

Както за българския език, така и за останалите балкански езици е характерно 

наличието на два типа конструкции, маркиращи топика в лявата периферия на 

изречението – клитична лява дислокация (Clitic Left Dislocation) и външен топик 

(Hanging Topic Left Dislocation).  Външният топик в балканските езици споделя 

особеностите на външния топик в романските езици, но докато в романските езици 
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кореферентният елемент може да бъде и ударено местоимение, в балканските езици 

наличието на клитика е задължително [Кръпова 2004]:

(Колкото до) Иванi, вчера гоi срещнах негоi.

*(Колкото до) Иванi, срещнах негоi вчера.

Външният топик има ясни прагматични, прозодични и структурни особености. На 

първо място, от прагматична гледна точка външният топик създава най-общия контекст 

за коментара (в рамките на двудялбата топик - коментар). Това предопределя и 

наличието на интонационна обособеност особено ако топикът е въведен с помощта на 

т.нар. тематизатори (що се отнася до, колкото до). При топикализирането на пряко 

допълнение в български липсата на ясна пауза или на лексикален маркер от типа на що 

се отнася до е причината трудно да се прави разлика между клитичната лява 

дислокация и външния топик. Подобен проблем не съществува, когато 

топикализираният елемент е изразен с местоимение, срв.:

[лява дислокация] никой не видя.

[външен топик/лява дислокация] никой не видя.

В посоченото изречение съществителното Мария може да бъде както външен 

топик, така и лява дислокация, тъй като съществителните в българския език могат да 

функционират както като пряко допълнение, така и като подлог в изречението. В първия 

случай Мария е лява дислокация, налице е кореферентна клитика в изречението я, която 

се съгласува с Мария по род, число и падеж (т.е. и двете функционират като пряко

допълнение в изречението). Съществителното Мария може да съответства и на 

именителното местоимение тя в един определен вид конструкция, характерна за 

българската разговорна реч:

(Мария) и без това не харесвам.

В този случай Мария трябва да се разглежда като външен топик, поради липсата 

на съгласуване по падеж с винителната клитика я. Външният топик и лявата дислокация 

могат да бъдат еднозначно определени, ако и двете позиции са запълнени с лексикален 

материал:

кой ще даде?

В това изречение прякото допълнение книгите е топикализирано в позицията на 

лява дислокация. Налице е кореферентна клитика ги в изречението, която се съгласува с 

книгите по число и падеж (ед.ч., вин.п.). Непрякото допълнение, изразено с дателната 

клитика му, е кореферентно на съществителното външен топик Иван и се съгласува с 

него по число и род (м.р., ед.ч.), но не и по падеж. Причината за това е, че позицията на 

въшния топик не може да бъде заета от предложен израз (на Иван) и следователно 

предлогът е изпуснат. Външният топик може да бъде само един (в случая Иван), затова 

съществителното книгите се определя еднозначно като лява дислокация. Словоредно в 

лявата периферия въпросителното местоимение кой заема позицията след лявата 

дислокация [IntP по Рици 2001]. Наличието на външен топик както в италианския, така 

и в българския е характерно предимно за разговорната реч, но са налице и изследвания 

върху външния топик в художествената литература [вж. Карастанева 2008].

Може да се обобщи, че първата различителна особеност на външния топик е 

липсата на съвпадение по падеж между топикализираната фраза и клитиката. За 

външния топик е характерно, че той обикновено е именна група или местоимение в 

номинатив. Предложните фрази не могат да бъдат топикализирани в тази позиция 

[Кръпова 2004]. За разлика от топика в лява дислокация външният топик се среща само 

в началото на главни изречения, никога в подчинени изречения:

*Казах, че #3 аз съм й купил на нея цветя. 

Казах, че аз съм й купил цветя. (клитична лява дислокация)

# аз съм й купил на нея цветя. (външен топик)

аз съм й купил цветя. (клитична лява дислокация)

Клитичната лява дислокация трябва да отговаря на две допълнителни изисквания 

– да няма кореферентно ударено местоимение в рамките на изречението и да няма пауза 

след допълнението в дислокация. В същото време в рамките на изречението с външен 

топик е възможно наличието освен на кореферентна клитика (й), и на кореферентно 

ударено местоимение (на нея). И. Кръпова и Г. Чинкуе [2008: 261] посочват различните 

възможни кореферентни с външния топик елементи в рамките на изречението - клитика, 

ударено местоимение, квантификатор или фраза с референтна специфична 

определеност (definite description):

никой не обича. (клитика)

знаеш ли, че никой не говори от години. (ударено местоимение)

аз изобщо няма да говоря вече. (референтен израз)

няма да дойде. (квантификатор)

Последният пример представя една характерна за българската разговорна реч 

конструкция, в която външният топик е изразен с лично местоимение в именителен 

3 Със знака # се означава пауза.
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кореферентният елемент може да бъде и ударено местоимение, в балканските езици 

наличието на клитика е задължително [Кръпова 2004]:

(Колкото до) Иванi, вчера гоi срещнах негоi.

*(Колкото до) Иванi, срещнах негоi вчера.

Външният топик има ясни прагматични, прозодични и структурни особености. На 

първо място, от прагматична гледна точка външният топик създава най-общия контекст 

за коментара (в рамките на двудялбата топик - коментар). Това предопределя и 

наличието на интонационна обособеност особено ако топикът е въведен с помощта на 

т.нар. тематизатори (що се отнася до, колкото до). При топикализирането на пряко 

допълнение в български липсата на ясна пауза или на лексикален маркер от типа на що 

се отнася до е причината трудно да се прави разлика между клитичната лява 

дислокация и външния топик. Подобен проблем не съществува, когато 

топикализираният елемент е изразен с местоимение, срв.:

[лява дислокация] никой не видя.

[външен топик/лява дислокация] никой не видя.

В посоченото изречение съществителното Мария може да бъде както външен 

топик, така и лява дислокация, тъй като съществителните в българския език могат да 

функционират както като пряко допълнение, така и като подлог в изречението. В първия 

случай Мария е лява дислокация, налице е кореферентна клитика в изречението я, която 

се съгласува с Мария по род, число и падеж (т.е. и двете функционират като пряко

допълнение в изречението). Съществителното Мария може да съответства и на 

именителното местоимение тя в един определен вид конструкция, характерна за 

българската разговорна реч:

(Мария) и без това не харесвам.

В този случай Мария трябва да се разглежда като външен топик, поради липсата 

на съгласуване по падеж с винителната клитика я. Външният топик и лявата дислокация 

могат да бъдат еднозначно определени, ако и двете позиции са запълнени с лексикален 

материал:

кой ще даде?

В това изречение прякото допълнение книгите е топикализирано в позицията на 

лява дислокация. Налице е кореферентна клитика ги в изречението, която се съгласува с 

книгите по число и падеж (ед.ч., вин.п.). Непрякото допълнение, изразено с дателната 

клитика му, е кореферентно на съществителното външен топик Иван и се съгласува с 

него по число и род (м.р., ед.ч.), но не и по падеж. Причината за това е, че позицията на 

въшния топик не може да бъде заета от предложен израз (на Иван) и следователно 

предлогът е изпуснат. Външният топик може да бъде само един (в случая Иван), затова 

съществителното книгите се определя еднозначно като лява дислокация. Словоредно в 

лявата периферия въпросителното местоимение кой заема позицията след лявата 

дислокация [IntP по Рици 2001]. Наличието на външен топик както в италианския, така 

и в българския е характерно предимно за разговорната реч, но са налице и изследвания 

върху външния топик в художествената литература [вж. Карастанева 2008].

Може да се обобщи, че първата различителна особеност на външния топик е 

липсата на съвпадение по падеж между топикализираната фраза и клитиката. За 

външния топик е характерно, че той обикновено е именна група или местоимение в 

номинатив. Предложните фрази не могат да бъдат топикализирани в тази позиция 

[Кръпова 2004]. За разлика от топика в лява дислокация външният топик се среща само 

в началото на главни изречения, никога в подчинени изречения:

*Казах, че #3 аз съм й купил на нея цветя. 

Казах, че аз съм й купил цветя. (клитична лява дислокация)

# аз съм й купил на нея цветя. (външен топик)

аз съм й купил цветя. (клитична лява дислокация)

Клитичната лява дислокация трябва да отговаря на две допълнителни изисквания 

– да няма кореферентно ударено местоимение в рамките на изречението и да няма пауза 

след допълнението в дислокация. В същото време в рамките на изречението с външен 

топик е възможно наличието освен на кореферентна клитика (й), и на кореферентно 

ударено местоимение (на нея). И. Кръпова и Г. Чинкуе [2008: 261] посочват различните 

възможни кореферентни с външния топик елементи в рамките на изречението - клитика, 

ударено местоимение, квантификатор или фраза с референтна специфична 

определеност (definite description):

никой не обича. (клитика)

знаеш ли, че никой не говори от години. (ударено местоимение)

аз изобщо няма да говоря вече. (референтен израз)

няма да дойде. (квантификатор)

Последният пример представя една характерна за българската разговорна реч 

конструкция, в която външният топик е изразен с лично местоимение в именителен 

3 Със знака # се означава пауза.
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падеж. Когато кореферентният елемент в рамките на изречението е клитика, тя е във 

винителен или в дателен падеж. Наличието на външен топик не изключва наличието на 

топик в лява дислокация, както е в следните примери:

# това никога не се е случвало. 

# е яд, че си включих Клип навремето.

За разлика от топика в лява дислокация външният топик не е свързан с 

преместване. При лявата дислокация кореферентната клитика, с която 

топикализираната фраза се съгласува по падеж, е доказателство за наличието на 

преместване на допълнението от аргументна позиция в изречението. Доказателство за 

наличието на преместване е и възможността топикът в лява дислокация да се появява в 

сложни изречения:

Мисля, че [ ]i са хванали.

i мисля, че ti са хванали ti.

Топикът в лява дислокация може да се премести и от подчинени да-изречения и 

косвени въпроси:

Очаквам [ ]i да ми донесе Иван ti.

[ ]i очаквам ti да ми донесе Иван ti.

[ ]i виждам ti къде са отгледали ti.

Доказателство за липсата на преместване при външния топик е, че наличието му 

не се влияе от т.нар. острови, които ограничават възможностите за топикализиране на 

допълнението в лява дислокация:

* Мария направо избяга, [остров като му призна всичко].

(Колкото до) # Мария направо избяга [ остров като го целуна]. (външен 

топик)

Както беше посочено, подчинените определителни изречения също са острови по 

отношение на лявата дислокация, но външният топик е възможен и в тези случаи, тъй 

като не е преместен от подчиненото изречение:

* познаваш ли онова момиче, [островкоето дава книги]?

# познаваш ли онова момиче,  [островкоето/дето дава книги]?

Тест за различаването на външния топик и лявата дислокация е и поведението на 

възвратните местоимения. Антецедент на възвратното местоимение може да бъде 

фраза, която е в лява дислокация. Външният топик не може да бъде антецедент на 

възвратното местоимение. Причина за това е, че външният топик не е свързан с 

преместване на фраза от вътрешна изреченска позиция.

*[ ]i # гледам да помогна ti (с каквото мога).

[ ]i гледам да помогна ti (с каквото мога).(лява 

дислокация)

Може да се обобщи, че външният топик се характеризира със следните 

особености: не се съгласува по падеж с кореферентния елемент в изречението, може да 

бъде само именна фраза или местоимение в им.п., среща се само в главни изречения, не 

е свързан с преместване, кореферентният с външия топик елемент в рамките на 

изречението не винаги е клитика.

Третата позиция, в която даден елемент може да бъде топикализиран в българския 

език, е т.нар. дясна дислокация. Съществуват различни мнения относно наличието на 

подобна позиция в българския език, тъй като позицията на допълнението поначало е 

вдясно от предиката. Въпреки това съществуват редица тестове, които могат да се 

приложат при определянето на функцията на допълнението в информационната 

структура на изречението [вж. също Тишева 2007].

Кръпова и Чинкуе [2005] посочват основните разлики между клитичната лява 

дислокация и клитичната дясна дислокация в българския език. Една от тези особености 

е възможността за изпускане на предлога на, когато топикът е в лява дислокация:

са казали, че дядо Асен е работил на три места да може да ги гледа.

дадоха ли заплатата?

В същото време вдясно от глагола непрякото допълнение не позволява изпускане 

на предлога на или използване на формата мене, тебе вместо на мене, на тебе за 

дателен падеж:

Не мога дори да помогна .

Същото се отнася и до предикатите, които изискват задължително удвояване на 

допълнението. Употребата на формите мене и тебе за дателен падеж е възможна само 

вляво от глагола. Срв.:

харесва тази история.

Тази история харесва (само) .

Втората разлика между клитичната лява дислокация и клитичната дясна 
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падеж. Когато кореферентният елемент в рамките на изречението е клитика, тя е във 

винителен или в дателен падеж. Наличието на външен топик не изключва наличието на 

топик в лява дислокация, както е в следните примери:

# това никога не се е случвало. 

# е яд, че си включих Клип навремето.

За разлика от топика в лява дислокация външният топик не е свързан с 

преместване. При лявата дислокация кореферентната клитика, с която 

топикализираната фраза се съгласува по падеж, е доказателство за наличието на 

преместване на допълнението от аргументна позиция в изречението. Доказателство за 

наличието на преместване е и възможността топикът в лява дислокация да се появява в 

сложни изречения:

Мисля, че [ ]i са хванали.

i мисля, че ti са хванали ti.

Топикът в лява дислокация може да се премести и от подчинени да-изречения и 

косвени въпроси:

Очаквам [ ]i да ми донесе Иван ti.

[ ]i очаквам ti да ми донесе Иван ti.

[ ]i виждам ti къде са отгледали ti.

Доказателство за липсата на преместване при външния топик е, че наличието му 

не се влияе от т.нар. острови, които ограничават възможностите за топикализиране на 

допълнението в лява дислокация:

* Мария направо избяга, [остров като му призна всичко].

(Колкото до) # Мария направо избяга [ остров като го целуна]. (външен 

топик)

Както беше посочено, подчинените определителни изречения също са острови по 

отношение на лявата дислокация, но външният топик е възможен и в тези случаи, тъй 

като не е преместен от подчиненото изречение:

* познаваш ли онова момиче, [островкоето дава книги]?

# познаваш ли онова момиче,  [островкоето/дето дава книги]?

Тест за различаването на външния топик и лявата дислокация е и поведението на 

възвратните местоимения. Антецедент на възвратното местоимение може да бъде 

фраза, която е в лява дислокация. Външният топик не може да бъде антецедент на 

възвратното местоимение. Причина за това е, че външният топик не е свързан с 

преместване на фраза от вътрешна изреченска позиция.

*[ ]i # гледам да помогна ti (с каквото мога).

[ ]i гледам да помогна ti (с каквото мога).(лява 

дислокация)

Може да се обобщи, че външният топик се характеризира със следните 

особености: не се съгласува по падеж с кореферентния елемент в изречението, може да 

бъде само именна фраза или местоимение в им.п., среща се само в главни изречения, не 

е свързан с преместване, кореферентният с външия топик елемент в рамките на 

изречението не винаги е клитика.

Третата позиция, в която даден елемент може да бъде топикализиран в българския 

език, е т.нар. дясна дислокация. Съществуват различни мнения относно наличието на 

подобна позиция в българския език, тъй като позицията на допълнението поначало е 

вдясно от предиката. Въпреки това съществуват редица тестове, които могат да се 

приложат при определянето на функцията на допълнението в информационната 

структура на изречението [вж. също Тишева 2007].

Кръпова и Чинкуе [2005] посочват основните разлики между клитичната лява 

дислокация и клитичната дясна дислокация в българския език. Една от тези особености 

е възможността за изпускане на предлога на, когато топикът е в лява дислокация:

са казали, че дядо Асен е работил на три места да може да ги гледа.

дадоха ли заплатата?

В същото време вдясно от глагола непрякото допълнение не позволява изпускане 

на предлога на или използване на формата мене, тебе вместо на мене, на тебе за 

дателен падеж:

Не мога дори да помогна .

Същото се отнася и до предикатите, които изискват задължително удвояване на 

допълнението. Употребата на формите мене и тебе за дателен падеж е възможна само 

вляво от глагола. Срв.:

харесва тази история.

Тази история харесва (само) .

Втората разлика между клитичната лява дислокация и клитичната дясна 
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дислокация е свързана с възможността за топикализиране на референтни фрази от типа 

на един мой приятел, един мой съсед (indefinite specific DРs), които от гледна точка на 

говорещия имат конкретен референт, но той остава неизвестен за слушателя:

видяха да излиза от хотела.

*Видяха да излиза от хотела [Кръпова, Чинкуе 2005: 361].

Тези фрази могат да се топикализират в лява дислокация, но не и в дясна 

дислокация. Същата асиметрия между конструкциите с лява и дясна дислокация е 

налице и в подчинените изречения. Следните две изречения са пример за лява 

дислокация в рамките на подчинено изречение. В първия случай е изпуснат предлогът 

на от дателното допълнение на мен, а във втория случай топик е фразата един твой 

приятел. Съответните примери с топик в дясна дислокация са неграматични на 

български дори при предикатите със задължително удвояване от типа на студено ми е:

Казах ти, че не е студено.

*Казах ти, че не е студено .

Разбрах, че и са поканили на срещата.

*Разбрах, че са поканили на срещата и .

Характерно за дясната дислокация е, че при нея удвояването не е задължително, 

т.е. удвояването е маркер за промяна в информационната структура на изречението, 

удвоеното допълнение вдясно от предиката е топик [Кръпова и Чинкуе 2008]:

Познавам това чувство.

Познавам .

Когато топикът е в позицията на дясна дислокация, той не може да се свързва с 

фокусиращи частици от типа на само, тъкмо, именно, даже, дори:

*Познавам само .

Познавам само това чувство.

Подобно ограничение не е налице при предикатите със задължително удвояване, 

срв.:

Спи се .

Спи се само .

Следователно при предикатите със задължително удвояване на допълнението са 

необходими допълнителни тестове за установяването на статута на допълнението в 

информационната структура на изречението. При останалите предикати удвояването в 

дясна дислокация е маркер за топик.

За топика в дясна дислокация не може да се задава въпрос с удвояване, т.е. тази 

фраза не може да подлежи на преместване във въпросително изречение:

Познавам .

* познаваш?

При предикатите със задължително удвояване на допълнението подобно 

ограничение не е налице, срв.:

Спи се 

се спи?

Може да се обобщи, че маркер за топика в дясна дислокация в българския език е 

наличието на кореферентна клитика. Дясната дислокация се различава от лявата 

дислокация освен по своята структурна позиция и по невъзможността за изпускане на 

предлога на от дателното допълнение и по това, че обектът, маркиран като топик в 

дясна дислокация, трябва да е специфичен. От друга страна, вдясно от предиката може 

да е налице и задължително удвояване на допълнението, което не винаги е топик. 

Дясната дислокация се отличава от тези случаи по две особености – тя не се свързва с 

фокусиращи частици и не подлежи на преместване във въпросително изречение.

Изводи

Въз основа на представените теоретични постановки може да се обобщи, че в 

българския език удвояването на допълнението както вляво, така и вдясно от предиката 

най-често е маркер за топика в информационната структура на изказването. Детайлният 

анализ на този тип конструкции показва, че са налице няколко позиции, маркиращи 

топика, и всяка от тях може да бъде разпозната с помощта на формални тестове. Вляво 

от предиката топикът може да е в позицията на външен топик или на клитична лява 

дислокация, вдясно от предиката топикът в български заема позицията на клитичната 

дясна дислокация. При определянето на статута на допълнението в информационната 

структура на изказването трябва да се отчита типът на предиката, тъй като в 

съвременния български език е налице голяма група от предикати (най-често 

приписващи семантичната роля експериенцер на един от аргументите си), при които е 

налице задължително удвояване на допълнението и при които е необходимо 

прилагането на допълнителни тестове за определяне на статуса на допълнението в 

информационната структура на изречението. Върху възможността за топикализиране на 

допълнението оказват влияние и други фактори: дали допълнението е изразено с 

именна или предложна фраза, или с местоимение; семантиката на допълнението – дали 

означава лице, или нелице; глаголното лице – удвояване на именна или на предложна 
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фраза е възможно само при предикати в 3 л. Тези фактори се нуждаят от допълнително 

проучване.
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Шуменският говор е североизточен мизийски диалект, чийто макроареал е най-

голям в сравнение с останалите два мизийски говора (гребенски и капански). Той е 

един от най-интересните териториални идиоми заради комплекса от лингвистични и 

екстралингвистични факти, които го правят важен не само за диалектологията и 

ареалната лингвистика, но и за редица научни направления.

Въпреки че българската диалектология е на високо научно ниво и разполага с 

модерен диалектен атлас, тези научни постижения не са добре познати у нас. 

Специализираните научни издания са с малък тираж и не винаги са достъпни. В 

учебните програми информацията за българските диалекти е сведена до един урок. 

Научната дисциплина Българска диалектология се изучава в единичен брой 

университетски специалности. Същевременно в мултиетническото ни общество има 

нарастващ интерес към българските диалекти. Вакуумът се запълва от краеведски 

издания.

Първите сведения за шуменския говор са на шуменеца Добри Войников, който

посочва и тълкува ярки особености на шуменския говор, събира изворов фолклор, 

свидетелства за езика от третата четвърт на 19 век [Вачкова 1982: 95 - 98]:

1. Редукция на широките неударени гласни: „о-то без ударение са изговаря на , -

то без ударение – на , а без ударение – на .”

2. Преглас [а > е] по аналогия на ятовия преглас „а-то подер , , толкози се 

умекчава, щото са чуе ”: чеша.

3. Третолично мстоимение вместо : „ вместо ”: „Владика чаша ни пуел, 

заръка уловил”; „Тук е старославянското лично местоимение сред. род - или в 

черковнославянски наместо ”: „бъхтали два дни, три дни; „Третолично местоим. –

сред. род, вин. пад. І-а старобълг. или черков. славянско”: „Кой пръвно люби залиби, 

залиби да ми зъмни...”.

4. Остатъци от склоняван член (в ст. „За употреблението на члена”): „При това 

искам да забележа, че както дателний и винителний падеж в единствено число на 

имената са завардили в новобългарския език, тъй и мъж. член в единствено число ся 

чува дат. и вин. един. чис. както ся говори по нас, напр. дай го челяк – тъму, което в 

произношението ся чува: чилякатъму и напуй вола-тъго и прч.”

5. Остатъци от падеж при имената. В граматиките си Войников отбелязва 

наличието на дателен падеж. Но уточнава: „Дателний падеж ся чуе у народните ни 

песни, а в разговорката не ся употребява.” (Кратка българска граматика, 1864, с. 19).

6. Употреба на предлога вместо : „Наклала Ненка седенка / на бащини си 

дворове,/ въз стрикова си вратица...” (народна песен) и отбелязва: „ наместо .”

7. Лексикални особености. В тетрадката си с народни песни Войников прави 

речник, напр.: харатка ‘дърво, което сглобява горницата на стана’, хасар ‘рогозка’, бяла 

налема ‘бяла коприна’, „викат, но в говора кликат”.

Повече от столетие ни дели от първото теренно проучване на ареала в рамките 

на по-мащабен проект [Милетич 1903], преведен на български език почти 90 г. по-

късно [Милетич 1989]. През лятото на 1897-1898 и 1900 г. Л. Милетич проучва по 

специална програма говорите по Черноморското крайбрежие, в Дунавската равнина до 

р. Искър, из Балкана, Тракия и достига до южните склонове на Източна Стара 

планина. През 1902-1903 г. ученият предприема експедиция из Родопите и очертава 

границите на източното българско наречие. Макар че синтактичните и лексикалните 

особености на говорите не са изчерпани, фонетичните и морфологичните черти 

компенсират описанието с точността на данните, умелото им и безпристрастно 

тълкование и информацията за населението в около 70 селища, записана прецизно и 

приложена в изключително ценни за българознанието текстове. 34 от тези пунктове са 

в ареала на шуменския говор.

Две години по-късно Милетич публикува на български език проучването си за 

източните говори в Сборника за народни умотворения, наука и книжнина [Милетич 
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Шуменският говор е североизточен мизийски диалект, чийто макроареал е най-

голям в сравнение с останалите два мизийски говора (гребенски и капански). Той е 

един от най-интересните териториални идиоми заради комплекса от лингвистични и 

екстралингвистични факти, които го правят важен не само за диалектологията и 

ареалната лингвистика, но и за редица научни направления.

Въпреки че българската диалектология е на високо научно ниво и разполага с 

модерен диалектен атлас, тези научни постижения не са добре познати у нас. 

Специализираните научни издания са с малък тираж и не винаги са достъпни. В 

учебните програми информацията за българските диалекти е сведена до един урок. 

Научната дисциплина Българска диалектология се изучава в единичен брой 

университетски специалности. Същевременно в мултиетническото ни общество има 

нарастващ интерес към българските диалекти. Вакуумът се запълва от краеведски 

издания.

Първите сведения за шуменския говор са на шуменеца Добри Войников, който

посочва и тълкува ярки особености на шуменския говор, събира изворов фолклор, 

свидетелства за езика от третата четвърт на 19 век [Вачкова 1982: 95 - 98]:

1. Редукция на широките неударени гласни: „о-то без ударение са изговаря на , -

то без ударение – на , а без ударение – на .”

2. Преглас [а > е] по аналогия на ятовия преглас „а-то подер , , толкози се 

умекчава, щото са чуе ”: чеша.

3. Третолично мстоимение вместо : „ вместо ”: „Владика чаша ни пуел, 

заръка уловил”; „Тук е старославянското лично местоимение сред. род - или в 

черковнославянски наместо ”: „бъхтали два дни, три дни; „Третолично местоим. –

сред. род, вин. пад. І-а старобълг. или черков. славянско”: „Кой пръвно люби залиби, 

залиби да ми зъмни...”.

4. Остатъци от склоняван член (в ст. „За употреблението на члена”): „При това 

искам да забележа, че както дателний и винителний падеж в единствено число на 

имената са завардили в новобългарския език, тъй и мъж. член в единствено число ся 

чува дат. и вин. един. чис. както ся говори по нас, напр. дай го челяк – тъму, което в 

произношението ся чува: чилякатъму и напуй вола-тъго и прч.”

5. Остатъци от падеж при имената. В граматиките си Войников отбелязва 

наличието на дателен падеж. Но уточнава: „Дателний падеж ся чуе у народните ни 

песни, а в разговорката не ся употребява.” (Кратка българска граматика, 1864, с. 19).

6. Употреба на предлога вместо : „Наклала Ненка седенка / на бащини си 

дворове,/ въз стрикова си вратица...” (народна песен) и отбелязва: „ наместо .”

7. Лексикални особености. В тетрадката си с народни песни Войников прави 

речник, напр.: харатка ‘дърво, което сглобява горницата на стана’, хасар ‘рогозка’, бяла 

налема ‘бяла коприна’, „викат, но в говора кликат”.

Повече от столетие ни дели от първото теренно проучване на ареала в рамките 

на по-мащабен проект [Милетич 1903], преведен на български език почти 90 г. по-

късно [Милетич 1989]. През лятото на 1897-1898 и 1900 г. Л. Милетич проучва по 

специална програма говорите по Черноморското крайбрежие, в Дунавската равнина до 

р. Искър, из Балкана, Тракия и достига до южните склонове на Източна Стара 

планина. През 1902-1903 г. ученият предприема експедиция из Родопите и очертава 

границите на източното българско наречие. Макар че синтактичните и лексикалните 

особености на говорите не са изчерпани, фонетичните и морфологичните черти 

компенсират описанието с точността на данните, умелото им и безпристрастно 

тълкование и информацията за населението в около 70 селища, записана прецизно и 

приложена в изключително ценни за българознанието текстове. 34 от тези пунктове са 

в ареала на шуменския говор.

Две години по-късно Милетич публикува на български език проучването си за 

източните говори в Сборника за народни умотворения, наука и книжнина [Милетич 
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1905]. Вече е факт студията на Беньо Цонев с бележки и поправки на написаното в 

“Das Ostbulgarische” [Цонев 1904].

От това време е и традиционната класификация на говорите, позната и днес. С 

изследването на Любомир Милетич в научен оборот влиза понятието североизточен о-

диалект на хърцоите и ерлийците // ерлиите ‘стари местни жители’.

Л. Милетич възлага на талантливия си ученик от Шумен Христо Герчев да 

опише родния си говор, но войните осуетяват отпечатването на резултатите [Герчев 

1908; 1994]. Около средата на миналия век изследването на Милетич е допълнено от 

Г. Попиванов, учител в Шуменското педагогическо училище [Попиванов 1940], с 

което се изчерпва списъкът на по-обширните описания на диалектната картина в 

Шуменско.

Съвременната ареална лингвистика развива фундаменталните проучвания на Л. 

Милетич и Б. Цонев, прецизира класификацията на говорите в българския диалектен 

континуум и дава възможност да се очертае характеристиката на всяка говорна група, 

да се откроят вътрешнодиалектните им различия (БДА 1964) и да се направи паралел с 

останалите български говори [БДА 2001].

В началото на 60-те години на XX в. за том II на БДА [БДА 1966] са проучени 7 

селища с автохтонно българско население в Шуменско: Дивдядово, днес квартал на 

Шумен (пункт 1811), Ивански (1902), Имренчево (1803), Кочово (1813), Драгоево 

(1855), Салманово (1820) и Лозево (1808).

Стойко Стойков доразвива класификацията на тези говори, наричайки ги 

мизийски. Те включват гребенски в Силистренско, капански в Разградско и шуменски 

(същински и съртски) в Шуменско и Провадийско [Стойков 1968; 1993].

Максим Сл. Младенов прецизира класификацията на Ст. Стойков за южния дял 

на ареала въз основа на данните от БДА, в чието събиране участва, заменяйки по-

общото название същински шуменски с по-конкретното шуменско-преславски говор 

[Младенов 1974].

На отделни въпроси от различни езикови равнища в шуменския говор са 

посветени сравнително малък брой научни статии в специализирани издания. С. 

Обрешкова описва дистрибуцията на дълго в родния й върбишки говор, преходен 

мизийско-балкански диалект [Обрешкова 1968: 243 - 243]. Ст. Кабасанов, който също 

познава терена, разглежда архаични фонетични черти и лексикални диалектизми в 

шуменския говор в съпоставителен план със старинните родопски говори [Кабасанов 

1982: 27 - 31]. Етнолингвистичен характер имат публикациите от проучванията на 

московската българистка Ел. Узеньова в с. Осмар (Узенева 2007: 385). Ономастични 

данни от Преславско включват краеведски издания на Б. Кръстев и К. Тодорова 

(Кръстев 1998, 2000; 2005). Данни за словообразуването в говора се съдържат в няколко 

монографични изследвания на диалектната деривация [Василева 2005, Кяева 2000, 

Тетовска-Троева 1988]. Отделни трудове върху историята на книжовния език съдържат 

коментар на въпроси, свързани с шуменския традиционен и с градския говор [Вачкова 

1990]. Шуменският говор е тема на редица изследвания на Кр. Колева, обобщени 

монографично. Уточнени са границите на диалекта и вътрешнодиалектните различия

на този сравнително единен говор въз основа на дългогодишни теренни проучвания 

[Колева 2014].

Преобладаващата част от публикациите за шуменския говор са .

Неуморен събирач на различни фолклорни наративи и главно народни песни е Г. 

Попиванов [Попиванов 1931; 1936]. Той обнародва и речник, съдържащ над 1400 думи 

[Попиванов 1940: 373 - 433]. В сп. „Родна реч” ценни диалектни лексикални материали 

обнародва видният шуменец Ст. Чилингиров (Чилингиров 1935а, 1935б). Л. Дечева 

публикува етнографски материали от Смядово (Дечева 1931: 403 - 446). Сред изворите 

има ръкописни материали от началото на 20 век, които се съхраняват в ТД Държавен 

архив - Шумен (напр. ценният личен фонд на енциклопедиста Христо Герчев, ученик 

на Б. Бонев и Л. Милетич [Герчев 1908] и в Отдел „Краезнание” на Регионалната 

библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен [Момов 2008 - 2012].

Фундаменталният труд Българска диалектология на Стойко Стойков има 4

издания: 1962, 1968, 1993, 2002. Четвъртото фототипно издание на БАН е

дигитализирано и е достъпно в интернет [Стойков 2002]. Описанието на мизийския 

ареал обобщава редица данни за терена, населението и говорите - от написаното за 

ареала от Милетич, когото Ст. Стойков често цитира, Б. Цонев и Г. Попиванов до по-

частни и специализирани изследвания, цитирани под линия.

Както отбелязва Ст. Стойков, „мизийските говори в миналого са заемали цялата

Дунавска равнина от Черно море докъм р. Искър. Днес обаче границите им са много

стеснени и те обхващат пространството от гр. Варна до р. Янтра, като преминават на

югозапад от Янтра към Севлиевско, a на северозапад към Свищовско. Преди един-два

века и самият град Свищов е бил в областта на тия говори, както се вижда от някои

писмени паметници, като Свищовския дамаскин, но днес в него се говори балкански.

Мизийски говори се срещат и в много нови селища в Добричко, Тутраканско и

Силистренско, a в миналото и в Северна Добруджа. Това ca емигранти от Шуменско,



233Шуменският говор – познат и непознат

1905]. Вече е факт студията на Беньо Цонев с бележки и поправки на написаното в 

“Das Ostbulgarische” [Цонев 1904].

От това време е и традиционната класификация на говорите, позната и днес. С 

изследването на Любомир Милетич в научен оборот влиза понятието североизточен о-

диалект на хърцоите и ерлийците // ерлиите ‘стари местни жители’.

Л. Милетич възлага на талантливия си ученик от Шумен Христо Герчев да 

опише родния си говор, но войните осуетяват отпечатването на резултатите [Герчев 

1908; 1994]. Около средата на миналия век изследването на Милетич е допълнено от 

Г. Попиванов, учител в Шуменското педагогическо училище [Попиванов 1940], с 

което се изчерпва списъкът на по-обширните описания на диалектната картина в 

Шуменско.

Съвременната ареална лингвистика развива фундаменталните проучвания на Л. 

Милетич и Б. Цонев, прецизира класификацията на говорите в българския диалектен 

континуум и дава възможност да се очертае характеристиката на всяка говорна група, 

да се откроят вътрешнодиалектните им различия (БДА 1964) и да се направи паралел с 

останалите български говори [БДА 2001].

В началото на 60-те години на XX в. за том II на БДА [БДА 1966] са проучени 7 

селища с автохтонно българско население в Шуменско: Дивдядово, днес квартал на 

Шумен (пункт 1811), Ивански (1902), Имренчево (1803), Кочово (1813), Драгоево 

(1855), Салманово (1820) и Лозево (1808).

Стойко Стойков доразвива класификацията на тези говори, наричайки ги 

мизийски. Те включват гребенски в Силистренско, капански в Разградско и шуменски 

(същински и съртски) в Шуменско и Провадийско [Стойков 1968; 1993].

Максим Сл. Младенов прецизира класификацията на Ст. Стойков за южния дял 

на ареала въз основа на данните от БДА, в чието събиране участва, заменяйки по-

общото название същински шуменски с по-конкретното шуменско-преславски говор 

[Младенов 1974].

На отделни въпроси от различни езикови равнища в шуменския говор са 

посветени сравнително малък брой научни статии в специализирани издания. С. 

Обрешкова описва дистрибуцията на дълго в родния й върбишки говор, преходен 

мизийско-балкански диалект [Обрешкова 1968: 243 - 243]. Ст. Кабасанов, който също 

познава терена, разглежда архаични фонетични черти и лексикални диалектизми в 

шуменския говор в съпоставителен план със старинните родопски говори [Кабасанов 

1982: 27 - 31]. Етнолингвистичен характер имат публикациите от проучванията на 

московската българистка Ел. Узеньова в с. Осмар (Узенева 2007: 385). Ономастични 

данни от Преславско включват краеведски издания на Б. Кръстев и К. Тодорова 

(Кръстев 1998, 2000; 2005). Данни за словообразуването в говора се съдържат в няколко 

монографични изследвания на диалектната деривация [Василева 2005, Кяева 2000, 

Тетовска-Троева 1988]. Отделни трудове върху историята на книжовния език съдържат 

коментар на въпроси, свързани с шуменския традиционен и с градския говор [Вачкова 

1990]. Шуменският говор е тема на редица изследвания на Кр. Колева, обобщени 

монографично. Уточнени са границите на диалекта и вътрешнодиалектните различия

на този сравнително единен говор въз основа на дългогодишни теренни проучвания 

[Колева 2014].

Преобладаващата част от публикациите за шуменския говор са .

Неуморен събирач на различни фолклорни наративи и главно народни песни е Г. 

Попиванов [Попиванов 1931; 1936]. Той обнародва и речник, съдържащ над 1400 думи 

[Попиванов 1940: 373 - 433]. В сп. „Родна реч” ценни диалектни лексикални материали 

обнародва видният шуменец Ст. Чилингиров (Чилингиров 1935а, 1935б). Л. Дечева 

публикува етнографски материали от Смядово (Дечева 1931: 403 - 446). Сред изворите 

има ръкописни материали от началото на 20 век, които се съхраняват в ТД Държавен 

архив - Шумен (напр. ценният личен фонд на енциклопедиста Христо Герчев, ученик 

на Б. Бонев и Л. Милетич [Герчев 1908] и в Отдел „Краезнание” на Регионалната 

библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен [Момов 2008 - 2012].

Фундаменталният труд Българска диалектология на Стойко Стойков има 4

издания: 1962, 1968, 1993, 2002. Четвъртото фототипно издание на БАН е

дигитализирано и е достъпно в интернет [Стойков 2002]. Описанието на мизийския 

ареал обобщава редица данни за терена, населението и говорите - от написаното за 

ареала от Милетич, когото Ст. Стойков често цитира, Б. Цонев и Г. Попиванов до по-

частни и специализирани изследвания, цитирани под линия.

Както отбелязва Ст. Стойков, „мизийските говори в миналого са заемали цялата

Дунавска равнина от Черно море докъм р. Искър. Днес обаче границите им са много

стеснени и те обхващат пространството от гр. Варна до р. Янтра, като преминават на

югозапад от Янтра към Севлиевско, a на северозапад към Свищовско. Преди един-два

века и самият град Свищов е бил в областта на тия говори, както се вижда от някои

писмени паметници, като Свищовския дамаскин, но днес в него се говори балкански.

Мизийски говори се срещат и в много нови селища в Добричко, Тутраканско и

Силистренско, a в миналото и в Северна Добруджа. Това ca емигранти от Шуменско,
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Провадийско и Разградско, които в началото на XIX в. (основно около 1828 г.) се

преселват на север с руските войски. Оттогава са и българските колонии в Молдова,

Русия и Украйна, в които се говорят мизийски диалекти.

Чрез непрекъснати постепенни преселвания на юг през балканските проходи при

с. Аспарухово (Ченгè) и при с. Риш (Чъл³кавак) много преселници от Шуменско и

Провадийско се настаняват в Тракия, достигайки до Одринско, в Бургаско и в

Странджа. Това са т. нар. „загорци”. Те се срещат в Карнобатско и Айтоско по пътя, по

който е станало преселването им от север на юг” [Стойков 1993: 100 - 101].

Авторът на академичната диалектология и ръководител на мащабния

изследователски лингвогеографски проект на Института за български език (Български 

диалектен атлас) закючава, че „мизийските говори днес се пазят най-добре в

Шуменско, Преславско, Новопазарско и Провадийско. Te ca запазени в голяма степен и

в Поповско, Разградско, Беленско, Русенско, Тутраканско, Силистренско и отчасти в

Търновско, но без някои от най-характерните им фонетични особености, на първо

място широкото ê вместо стб. , както е и в мизийските говори в Тракия” [пак там]. Ст. 

Стойков [цит. съч.: 103] подчертава, че „територията на мизийските говори днес не е 

обширна затворена цялост. Старото, местно (автохтонно) население, носител на тези 

диалекти, много е намаляло и силно е примесено с преселени балканджии.

Причините за постепенното свиване на мизийските говори и за разширяването на

балканските са както исторически, така и културно-икономически. Голяма част от

старото местно мизийско население е изселена или е унищожена в миналото.

Балканджиите, като по-енергични и по-предприемчиви, асимилират постепенно старите

местни жители.” Стойков се позовава на Милетич и Попиванов, коментирайки най-

ярката граматична особеност на мизийските говори – членуването на имената от мъжки 

род [цит. съч., с. 103]: „Докато в края на миналия век в Шуменско Л. Милетич все още

намира компактно мизийско население, което употребява членна форма - за мъжки

род, през първата половина на 20 век тя „се среща сравнително рядко, защото наравно с

нея, a може би и повече от нея се среща членната форма ъ или, с изяснение, на - ”

[Попиванов 1940: 359].”

От мизийските говори на североизток в посока югоизток – юг – югозапад върви

сноп основни изоглоси за българския език, доказателство за единството му. На първо

място е наличието на широко на мястото на ятовата гласна. Морфонологичните

акцентни модели също показват сходство по тази изоглосна линия и са част от

архаичните особености на българския език на диалектно равнище.

Територията, в която живее мизийското население, е източният дял на Дунавската 

хълмиста равнина, част от региона на Долния Дунав. Това е най-обширният равнинен 

терен у нас. Липсата на големи вътрешни естествени граници е предпоставка

диалектите да са сравнително единни в сравнение с други географски области със

старо, местно население, в които релефът създава вътрешноезикови граници.

Най-важните особености на мизийските говори, посочени от Ст. Стойков и

илюстрирани с достатъчно примери, са:

„1. Изговор на широко e (ê) вместо стб. под ударение пред мека сричка: бềли,

врềмẹ, гọлềми, нẹдềл’а, сềнк’и, цвềтẹ, мрềжạ, нềшту.

Широкото ê в последно време се измества от обикновеното , но все още се среща 

в Преславско, Новопазарско и Провадийско.

2. Веларен (заден) изговор на еровата гласна под ударение: б чва, з би, вод ,

гур .

3. Липса на съгласни и :

- елизия на в началото и в средата на думата между гласни: àпи, òди, ỳбус, л’àп, 

рạнъ̀, дрèй, смẹọвè, снạà;

- > , или :

- в средата на думата: исъ̀йнал, пъ̀йне, мàйни, б’àўме, ѝмаўме, тỳўли, страўлѝва;

тèвен ‘техен’, лежàва, пèкава, плèтава, стуйàва;

- в края на думата > : б’аў, смаў, страў, пред’àў, плет’àў, вѝдеў, въ̀рнаў;

- > или : ванèла, вес ‘фес’, венèр, чѝўтạ ‘чифта’, съўсèм, какъ̀ў, такъỳ̀, т’аў, 

жѝў, кръ̀ў, ръкàў.

4. Преход на съгласна в пред (групата > ): бèннạ, глàннạ, жèннạ, сèннạ,

плàнн’ạ ‘пладне’.

5. Член за мъжки род единствено число под ударение -o, вън от ударение - :

гърбò, нусò, кръкò, двòру, стòлу, чил’àку.

6. Окончание - за множествено число при многосрични съществителни имена от 

мъжки род: бъ̀лгаре, другàре, мàйстуре, урàче, бустàне, гъ̀лъбе, кòкъле, ръкàве, чурàпе.

7. Окончание - за множествено число под ударение при минали деятелни

причастия: билè, душлè, мужлè.

8. Употреба на предлог вместо : у армàну, у вирò, у сẹлòту, у Рỳсе, у мàртạ, у

нẹдềл’ạ, у вềйти дрềй.”

Ст. Стойков посочва като главен и типичен представител на мизийските говори

шуменският говор [Стойков 1993: 101 - 103]. Статията за шуменския говор (с. 105 –
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Провадийско и Разградско, които в началото на XIX в. (основно около 1828 г.) се

преселват на север с руските войски. Оттогава са и българските колонии в Молдова,

Русия и Украйна, в които се говорят мизийски диалекти.

Чрез непрекъснати постепенни преселвания на юг през балканските проходи при

с. Аспарухово (Ченгè) и при с. Риш (Чъл³кавак) много преселници от Шуменско и

Провадийско се настаняват в Тракия, достигайки до Одринско, в Бургаско и в

Странджа. Това са т. нар. „загорци”. Те се срещат в Карнобатско и Айтоско по пътя, по

който е станало преселването им от север на юг” [Стойков 1993: 100 - 101].

Авторът на академичната диалектология и ръководител на мащабния

изследователски лингвогеографски проект на Института за български език (Български 

диалектен атлас) закючава, че „мизийските говори днес се пазят най-добре в

Шуменско, Преславско, Новопазарско и Провадийско. Te ca запазени в голяма степен и

в Поповско, Разградско, Беленско, Русенско, Тутраканско, Силистренско и отчасти в

Търновско, но без някои от най-характерните им фонетични особености, на първо

място широкото ê вместо стб. , както е и в мизийските говори в Тракия” [пак там]. Ст. 

Стойков [цит. съч.: 103] подчертава, че „територията на мизийските говори днес не е 

обширна затворена цялост. Старото, местно (автохтонно) население, носител на тези 

диалекти, много е намаляло и силно е примесено с преселени балканджии.

Причините за постепенното свиване на мизийските говори и за разширяването на

балканските са както исторически, така и културно-икономически. Голяма част от

старото местно мизийско население е изселена или е унищожена в миналото.

Балканджиите, като по-енергични и по-предприемчиви, асимилират постепенно старите

местни жители.” Стойков се позовава на Милетич и Попиванов, коментирайки най-

ярката граматична особеност на мизийските говори – членуването на имената от мъжки 

род [цит. съч., с. 103]: „Докато в края на миналия век в Шуменско Л. Милетич все още

намира компактно мизийско население, което употребява членна форма - за мъжки

род, през първата половина на 20 век тя „се среща сравнително рядко, защото наравно с

нея, a може би и повече от нея се среща членната форма ъ или, с изяснение, на - ”

[Попиванов 1940: 359].”

От мизийските говори на североизток в посока югоизток – юг – югозапад върви

сноп основни изоглоси за българския език, доказателство за единството му. На първо

място е наличието на широко на мястото на ятовата гласна. Морфонологичните

акцентни модели също показват сходство по тази изоглосна линия и са част от

архаичните особености на българския език на диалектно равнище.

Територията, в която живее мизийското население, е източният дял на Дунавската 

хълмиста равнина, част от региона на Долния Дунав. Това е най-обширният равнинен 

терен у нас. Липсата на големи вътрешни естествени граници е предпоставка

диалектите да са сравнително единни в сравнение с други географски области със

старо, местно население, в които релефът създава вътрешноезикови граници.

Най-важните особености на мизийските говори, посочени от Ст. Стойков и

илюстрирани с достатъчно примери, са:

„1. Изговор на широко e (ê) вместо стб. под ударение пред мека сричка: бềли,

врềмẹ, гọлềми, нẹдềл’а, сềнк’и, цвềтẹ, мрềжạ, нềшту.

Широкото ê в последно време се измества от обикновеното , но все още се среща 

в Преславско, Новопазарско и Провадийско.

2. Веларен (заден) изговор на еровата гласна под ударение: б чва, з би, вод ,

гур .

3. Липса на съгласни и :

- елизия на в началото и в средата на думата между гласни: àпи, òди, ỳбус, л’àп, 

рạнъ̀, дрèй, смẹọвè, снạà;

- > , или :

- в средата на думата: исъ̀йнал, пъ̀йне, мàйни, б’àўме, ѝмаўме, тỳўли, страўлѝва;

тèвен ‘техен’, лежàва, пèкава, плèтава, стуйàва;

- в края на думата > : б’аў, смаў, страў, пред’àў, плет’àў, вѝдеў, въ̀рнаў;

- > или : ванèла, вес ‘фес’, венèр, чѝўтạ ‘чифта’, съўсèм, какъ̀ў, такъỳ̀, т’аў, 

жѝў, кръ̀ў, ръкàў.

4. Преход на съгласна в пред (групата > ): бèннạ, глàннạ, жèннạ, сèннạ,

плàнн’ạ ‘пладне’.

5. Член за мъжки род единствено число под ударение -o, вън от ударение - :

гърбò, нусò, кръкò, двòру, стòлу, чил’àку.

6. Окончание - за множествено число при многосрични съществителни имена от 

мъжки род: бъ̀лгаре, другàре, мàйстуре, урàче, бустàне, гъ̀лъбе, кòкъле, ръкàве, чурàпе.

7. Окончание - за множествено число под ударение при минали деятелни

причастия: билè, душлè, мужлè.

8. Употреба на предлог вместо : у армàну, у вирò, у сẹлòту, у Рỳсе, у мàртạ, у

нẹдềл’ạ, у вềйти дрềй.”

Ст. Стойков посочва като главен и типичен представител на мизийските говори

шуменският говор [Стойков 1993: 101 - 103]. Статията за шуменския говор (с. 105 –
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106) започва с очертаване на ареала: „Шуменският говор обхваща Шуменско. Той е 

запазен много добре в областта Съртовете - в Кàспичан, Кюлèвча, Мàрково (Маркòвча) 

и пр.” Тук Стойков се придържа изцяло към данните на Милетич за о-диалекта в

Шуменско, без да подчертава наличието на два подговора (същински шуменски и

съртски). Оценката, че той „е запазен много добре в Съртовете” е вярна, но е

едностранчива. При посочване на общата му характеристика ученият следва Милетич и

в оценката му за значението на шуменския говор сред останалите мизийски говори като

най-старинен и най-добре съхранен. Тези своеобразни марки на диалекта на практика

са най-широко познати чрез тиражирането им в специализираните електронни сайтове

в Уикипедия, поддържани от специалистите от Института по български език (вж.

списъка в Библиографията). Там в различен обем се представя характеристиката на

шуменския говор, направена от Ст. Стойков в академичната диалектология [цит. съч.:

104 - 105]: „Типичен мизийски диалект, той пази най-добре старите характерни 

мизийски особености:

1. Полупрегласен ятов изговор:

- под ударение пред твърда сричка : б’ал, гул’àм, л’ап, л’àтọ, с’àнкạ, ср’àдạ пред 

мека сричка широко (ê): бềли, гọлềми, бềше, врềме, нẹдềл’а, сềмẹ, лềбен, срềден;

- вън от ударение ’ : вр’ạменà, д’ạцà, л’ạбàр, cp’ạдъ.

2. Особена по-веларна ерова гласна [ ] вместо стб. и .: б чвạ, т й, з би, 

кọв , уд , йạд т.

3. Липса на съгласна . Тя е заменена с и във всички положения: фулèрạ

‘холера’, фуртỳва; мув³, б’àва, крạд’àва, уфò ‘ухо’, утѝдуфме, чàкạфме; см’аф, т’аф,

с’урмàф, чуф, зеф, хòд’уф.

4. Член за м. р. - под ударение и - вън от ударение: крạкò, мẹдò, нọсò, кòлу,

стòлу, чẹл’àку.

По-важни фонетични особености на шуменския говор са и:

1. Гласна вместо под ударение след мека съгласна: àс седѝ ‘седя’, спѝ, държѝ,

мълчѝ, вървѝт ‘вървят’, лежѝт, мълчѝт, сушѝт, главнѝ ‘главня’, дъштерѝ ‘дъщеря’, 

душѝ ‘душа’, земѝ, чушмѝ.

2. Следи от гласна : ты, былѝ, еды̀н, гуды̀нạ, ры̀бы, жы̀ф, жы̀тọ, шы̀бạ.

3. Преглас на ударена гласна a след мека съгласна и пред мека сричка в : пọлèни, 

прийèтел, шèпки, пẹчèли, уфчèр.

4. Липса на преход на предната носова гласна в задна, т. е. на в (смесване на

носовките) след , , , : йèдър, жèднạ, жèтвạ, шèпạ, шèтạм, чèсту.

5. Значителен брой случаи с гласна o на мястото на стб. в суфиксна сричка:

въ̀тук, добѝтук, зàпъртук, пọдàрук, пèтук, четвъ̀ртук, но: мòмък, слàдък, тèжък.

6. Лабиализация на в : кул’ỳби, п’упèр, с’урмàф, мòж’уф, прàв’уф, ọд’уфмẹ, нẹ

рàч’увạ.

7. Елизии на срички, гласни и съгласни обикновено в често употребявани думи:

рàптạ, кòшк’и ‘кокошки’, знът ‘знаят’, д’ад, бàб ‘баба’.

В областта на морфологията по-важните особености на шуменския говор са:

1. Гломеративна форма (обща форма за обектен падеж, без дателен) вместо за 

3 л. ед. ч., м. и ср. р. от личното местоимение: улọвòйạ и мòйу сѝн; шạ и мàйнем тòс

буклỳк; рỳскийу генẹрàл, кàтọ и зạрòвиха на Шỳмен; дè да и тỳръ тỳй нèшту; зèли

гърнèту, утòрили и; уткрàннъ дềтто дạ и убѝй.

2. Употреба на личното местоимение за 3 лице вместо показателно: у нèгọ дèн, у

нèйạ нѝвạ, дàл на т’àф òрạ.

Шуменският говор се характеризира и с ред лексикални особености, като дèсни

‘венци’, чàплạ ‘щъркел’, жèркạ ‘воденица’, жерт ‘върлина’, òтък ‘гумно’, гам ‘шум’,

клик ‘вик’, ѝштъ ‘искам’, наг’ѝбạм се ‘навеждам се’, вèште ‘още’, нѝне ‘сега’, кутрѝ

‘кой’ и др.”

В очерка за мизийските говори, включен в том шести „Българските народни

говори” на поредицата „Знания за езика” (1986) авторката от БАН Маргарита Тетовска-

Троева (родом от Шумен) посочва, че „в последно време се използва и названието

източномизийски” [Тетовска-Троева 1986: 34], препращайки към статията на Ив. Кочев

„Основното диалектно деление на българския език [Кочев 1980: 299 - 300].

Участничката в редколегията на Обобщаващия том на БДА запазва тридялбата на

ареала, използвайки термина етнографско-говорни групи: гребенци, капанци и говори в

областта Сърта / Съртовете, в която влизат 13 села по високото плато между Шумен

и Провадия [цит. съч.: 35]. Авторката смята, че спорът между Л. Милетич и Б. Цонев,

коментиран от Ст. Стойков, за т. нар. „загорски клин” „не е завършен окончателно и до

днес” [пак там]. След кратката характеристика на мизийските говори за главен

представител на мизийските говори е посочен шуменският диалект, „който обхваща и

съртските села”, без конкретни данни за селищата, но с препратка под линия към

спорното, както стана дума, допълнение на Г. Попиванов към обобщавашия труд на

Милетич [цит. съч.: с. 35 - 36]. Конкретните примери към сбитата характеристика на

шуменския говор са от провадийските села Кривня и Равна. Статията завършва с две

обобщения, които са в духа на времето със стремежа към търсене на доказателства за
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106) започва с очертаване на ареала: „Шуменският говор обхваща Шуменско. Той е 

запазен много добре в областта Съртовете - в Кàспичан, Кюлèвча, Мàрково (Маркòвча) 

и пр.” Тук Стойков се придържа изцяло към данните на Милетич за о-диалекта в

Шуменско, без да подчертава наличието на два подговора (същински шуменски и

съртски). Оценката, че той „е запазен много добре в Съртовете” е вярна, но е

едностранчива. При посочване на общата му характеристика ученият следва Милетич и

в оценката му за значението на шуменския говор сред останалите мизийски говори като

най-старинен и най-добре съхранен. Тези своеобразни марки на диалекта на практика

са най-широко познати чрез тиражирането им в специализираните електронни сайтове

в Уикипедия, поддържани от специалистите от Института по български език (вж.

списъка в Библиографията). Там в различен обем се представя характеристиката на

шуменския говор, направена от Ст. Стойков в академичната диалектология [цит. съч.:

104 - 105]: „Типичен мизийски диалект, той пази най-добре старите характерни 

мизийски особености:

1. Полупрегласен ятов изговор:

- под ударение пред твърда сричка : б’ал, гул’àм, л’ап, л’àтọ, с’àнкạ, ср’àдạ пред 

мека сричка широко (ê): бềли, гọлềми, бềше, врềме, нẹдềл’а, сềмẹ, лềбен, срềден;

- вън от ударение ’ : вр’ạменà, д’ạцà, л’ạбàр, cp’ạдъ.

2. Особена по-веларна ерова гласна [ ] вместо стб. и .: б чвạ, т й, з би, 

кọв , уд , йạд т.

3. Липса на съгласна . Тя е заменена с и във всички положения: фулèрạ

‘холера’, фуртỳва; мув³, б’àва, крạд’àва, уфò ‘ухо’, утѝдуфме, чàкạфме; см’аф, т’аф,

с’урмàф, чуф, зеф, хòд’уф.

4. Член за м. р. - под ударение и - вън от ударение: крạкò, мẹдò, нọсò, кòлу,

стòлу, чẹл’àку.

По-важни фонетични особености на шуменския говор са и:

1. Гласна вместо под ударение след мека съгласна: àс седѝ ‘седя’, спѝ, държѝ,

мълчѝ, вървѝт ‘вървят’, лежѝт, мълчѝт, сушѝт, главнѝ ‘главня’, дъштерѝ ‘дъщеря’, 

душѝ ‘душа’, земѝ, чушмѝ.

2. Следи от гласна : ты, былѝ, еды̀н, гуды̀нạ, ры̀бы, жы̀ф, жы̀тọ, шы̀бạ.

3. Преглас на ударена гласна a след мека съгласна и пред мека сричка в : пọлèни, 

прийèтел, шèпки, пẹчèли, уфчèр.

4. Липса на преход на предната носова гласна в задна, т. е. на в (смесване на

носовките) след , , , : йèдър, жèднạ, жèтвạ, шèпạ, шèтạм, чèсту.

5. Значителен брой случаи с гласна o на мястото на стб. в суфиксна сричка:

въ̀тук, добѝтук, зàпъртук, пọдàрук, пèтук, четвъ̀ртук, но: мòмък, слàдък, тèжък.

6. Лабиализация на в : кул’ỳби, п’упèр, с’урмàф, мòж’уф, прàв’уф, ọд’уфмẹ, нẹ

рàч’увạ.

7. Елизии на срички, гласни и съгласни обикновено в често употребявани думи:

рàптạ, кòшк’и ‘кокошки’, знът ‘знаят’, д’ад, бàб ‘баба’.

В областта на морфологията по-важните особености на шуменския говор са:

1. Гломеративна форма (обща форма за обектен падеж, без дателен) вместо за 

3 л. ед. ч., м. и ср. р. от личното местоимение: улọвòйạ и мòйу сѝн; шạ и мàйнем тòс

буклỳк; рỳскийу генẹрàл, кàтọ и зạрòвиха на Шỳмен; дè да и тỳръ тỳй нèшту; зèли

гърнèту, утòрили и; уткрàннъ дềтто дạ и убѝй.

2. Употреба на личното местоимение за 3 лице вместо показателно: у нèгọ дèн, у

нèйạ нѝвạ, дàл на т’àф òрạ.

Шуменският говор се характеризира и с ред лексикални особености, като дèсни

‘венци’, чàплạ ‘щъркел’, жèркạ ‘воденица’, жерт ‘върлина’, òтък ‘гумно’, гам ‘шум’,

клик ‘вик’, ѝштъ ‘искам’, наг’ѝбạм се ‘навеждам се’, вèште ‘още’, нѝне ‘сега’, кутрѝ

‘кой’ и др.”

В очерка за мизийските говори, включен в том шести „Българските народни

говори” на поредицата „Знания за езика” (1986) авторката от БАН Маргарита Тетовска-

Троева (родом от Шумен) посочва, че „в последно време се използва и названието

източномизийски” [Тетовска-Троева 1986: 34], препращайки към статията на Ив. Кочев

„Основното диалектно деление на българския език [Кочев 1980: 299 - 300].

Участничката в редколегията на Обобщаващия том на БДА запазва тридялбата на

ареала, използвайки термина етнографско-говорни групи: гребенци, капанци и говори в

областта Сърта / Съртовете, в която влизат 13 села по високото плато между Шумен

и Провадия [цит. съч.: 35]. Авторката смята, че спорът между Л. Милетич и Б. Цонев,

коментиран от Ст. Стойков, за т. нар. „загорски клин” „не е завършен окончателно и до

днес” [пак там]. След кратката характеристика на мизийските говори за главен

представител на мизийските говори е посочен шуменският диалект, „който обхваща и

съртските села”, без конкретни данни за селищата, но с препратка под линия към

спорното, както стана дума, допълнение на Г. Попиванов към обобщавашия труд на

Милетич [цит. съч.: с. 35 - 36]. Конкретните примери към сбитата характеристика на

шуменския говор са от провадийските села Кривня и Равна. Статията завършва с две

обобщения, които са в духа на времето със стремежа към търсене на доказателства за
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диалектното единство на българския език в неговите етнически граници. Първото,

подкрепено с конкретни лингвистични данни, е свързано с ареалната характеристика на

българския език: „Със редица свои черти шуменският говор чрез т. нар. загорски клин

се свързва с рупските диалекти и особено със солунските говори” [пак там: с. 37].

Според второто „мизийските говори са едни от най-проучваните български 

диалекти. Тяхната старинност и оригиналност непрекъснато е привличала вниманието 

на изследователите в миналото. Интересът към тях е жив и днес. Богатството, което

разкриват, хвърля обилна светлина върху най-старата ни езикова история.” Това

обобщение не е подкрепено с библиографски доказателства и според мене се нуждае от

прецизиране.

В по-новите е-ресурси (http://bg.wikipedia.org/wiki/Български_диалекти и

http://bg.wikipedia.org/wiki/Българска_диалектология) класификацията на мизийските

говори („в миналото цялата Дунавска равнина от Черно море до река Искър, днес само

на отделни места”) са посочени два техни представители: „шуменския говор (Шумен,

Провадия) и разградския говор (на отделни места край Разград, Попово, Белене, Русе,

Тутракан, Силистра)”. Етнографските определения на диалектите на север от

шуменския (капанския в Разградско и гребенския в Силистренско) липсват, тридялбата

е заменена с двудялба. Останалата информация включва цитати от академичната

диалектология на Ст. Стойков.

Разработвайки тази сбита информация за българските говори / наречия,

специалистите от БАН предлагат нова класификация, опирайки се на БДА. Обобщаващ

том 1 – 3. Фонетика. Акцентология. Лексика [БДА 2001] и посочвайки чуждестранни и

български източници, доказващи тезата за единството на българския език на диалектно

равнище. За първи път в библиографията са включени 13 аудио материала. За

шуменския говор записът e от Кривня, Провадийско. Очевидно тук се има предвид

съртският (под)говор.

Най-новите е-ресурси на БАН за българските диалекти се опират на концепцията

за единството на българския език и на данните от диалектната картотека в Института за

български език при БАН, въз основа на които продължава работата по Обобщаващия

том на БДА. През 2014 г. на сайта на Института за български език е публикувана

Карта на диалектната делитба на българския език, която има интерактивен характер. 

Това свидетелства за идеята на авторския колектив да направи достъпна и интересна 

богатата и сложна информация за диалектното членение на българския език. Картата 

има е отпечатана като дипляна [Карта БАН 2014]. Електронната карта има линкове с 

текстови и звукови файлове. Тя има отворен характер и дава възможност да бъдат

добавяни звукови файлове.

Мизийските говори са класифицирани като източномизийски. Ареалът им е

описан по следния начин: „Разпростират се в Източна Мизия т.е. в Дунавската

равнинана изток от Янтра, на юг от Дунав и на север от Стара планина. Българското

северно Черноморие е най-източната им граница. Макар че са архаични, в резултат на

експанзията на будното и енергично балканско население, слязло в равнината през XIX

и XX в. и смесило се с автохтонното (хърцойско), голяма част от тях са загубили

редица свои особености и сега вече биха могли да бъдат разглеждани като мизийско-

балкански, или дори още по-общо, като смесени североизточни диалекти.

От тях добре са съхранени мизийски диалекта, доста близки помежду си: 

(или плиско-преславският), в Провадийско, в 

Тутраканско, Силистренско и Русенско, и капанският в Разградско. Тези говори са 

налице и в Северна Добружда (днес вече в Румъния). Най-отличителната черта на 

източномизийските говори е членната морфема -о (под ударение) и -у вън от ударение, 

тип вратò, л’àбу, поради което цялото наречие носи името - . Шуменският 

говор е типичен (представителен) източномизийски говор. Образецът (записан в с. 

Кочово) хвърля светлина върху говорните особености, открояващи се особено след 

сравнение с книжовните им съответници, е: Àс седѝ тры нни жèнна и без лềбиц (Аз 

седя три дни жадна и без хлебец); Ни муж у медò уд гул’àмата б чwъ да бр кна с

рък , зъм да й уп тъм (Не можах в меда от голямата бъчва да бръкна с ръка, за да го

опитам)”; [Карта БАН 2014: с. 1 - 2].

Във всички източници като основен представител на мизийските диалекти е 

посочен шуменският говор. Най-новата официална информация за него, макар и много 

кратка, е в интерактивната Карта на диалектната делитба на българския език (2014).

Най-прецизно са очертани границите и най-пълно са описани съвременните особености 

на шуменския говор в монографичното изследване на Кр. Колева (2014).
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Ausgehend von der überaus großen Bedeutung der Wortbildung für die deutsche 

Sprache, die immer mehr zu einer Wortbildungssprache wird [vgl. Braun 1998: 24]1, werden 

im vorliegenden Beitrag die sogenannten Partikelverben hinsichtlich ihrer Bildung und 

Semantik untersucht, denn gerade bei solchen Verben entstehen bei der Verständigung große 

Probleme und es wird immer wieder von vielen Sprachwissenschaftlern auf die 

Schwierigkeiten bei deren Erlernung aufmerksam gemacht [vgl. Mungan 1986: 14].

Die deutsche Sprache ist bis hin zur Gegenwart in ihrem Wortschatz immer mehr durch 

„Wortbildungskompositionen“ gekennzeichnet [Debus 1999: 34 f.], im Gegensatz zum 

Englischen weist sie viele Komposita auf. So ist die Wortbildung im Deutschen nach wie vor 

ein aktuelles Thema und verliert nichts an Bedeutung, da der Bedarf an neuen Wörtern wohl 

nie enden wird: „Im Deutschen ist das Thema Wortbildung eines der für den Sprachforscher 

interessantesten und ergiebigsten Gebiete. Präfigierung, Suffigierung und Zusammensetzung 

als drei Möglichkeiten der Wortbildung aktivieren neue semantische Inhalte und verleihen 

dem Deutschen, welches diese drei Möglichkeiten - besonders die erste und letztere - bis zum 

1 Peter Braun [1998: 24] ist der Auffassung, dass im Hinblick auf historisch langfristige Tendenzen die deutsche 
Sprache immer mehr zu einer Wortbildungssprache wird, da es nur 8% der Lexeme Simplizia und 92% 
Wortbildungskonstruktionen und somit überwiegend Zusammensetzungen und Ableitungen sind. Brauns 
Ansicht nach vollzieht sich die quantitative Erweiterung und der qualitative Ausbau der Gegenwartssprache 
vorwiegend mit Hilfe von Wortbildung und Wortbildungsmitteln. Da die Neubildung von Wörtern unter 
Zuhilfenahme des vorhandenen Sprachmaterials vor sich geht, steht somit hinter jedem neu gebildeten Wort ein 
anderes und schon vorhandenes.

Äußersten ausnutzt, ein Potential von unermeßlichen Reichtum hinsichtlich der 

Wortschatzerweiterung“ [Mungan 1995: 5].

Trotz der großen Bedeutung, die die Wortbildung für den Ausbau einer Sprache hat, ist 

es interessant zu wissen, dass die Wortbildungslehre in der Sprachwissenschaft immer noch 

„stiefmütterlich“ behandelt wird [Braun 1998: 166]. Sie wird entweder in die 

Grammatiktheorie oder in die Lexikologie bzw. Wortschatzlehre, integriert, je nachdem, 

welche Aspekte oder Eigenschaften in den Vordergrund der jeweiligen linguistischen 

Untersuchung gerückt werden  [Murjazov 1994: 66].2

Da das Verb nach der Dependenzgrammatik das Prädikat und somit den Kern des 

Satzes bildet, ist die Erfassung des Verbs in semantischer Hinsicht unerlässlich.

In der Kleinen Enzyklopädie der Deutschen Sprache von 1983 werden bei der 

Wortbildung des Verbs drei Wortbildungkonstruktionen (WBK) unterschieden: 

Zusammensetzung, Derivation und Präfixwort [vgl. Fleischer et. al. 1983: 242]. Diese drei 

WBK werden von Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz dann in ihrem Werk „Wortbildung 

der deutschen Gegenwartssprache“ im Bereich der Verbbildung auf zwei WBK reduziert, und 

zwar auf Kompositum und Derivation, die Präfigierung wird der Derivation zugeordnet, 

indem sie zusammen mit der die Suffigierung unter dem Oberbegriff explizite Derivation

untersucht wird [Fleischer/Barz 1995: 288]. Dagegen behandelt zum Beispiel die Duden-

Grammatik [S. 441] die Präfigierung immer noch getrennt. 3

Bei Fleischer und Barz werden die Präfigierung und die Suffigierung unter dem 

Oberbegriff explizite Derivation untersucht. Nach den Autoren haben die Suffixe und Präfixe 

nämlich einen gemeinsamen Affixcharakter als Wortbildungsmorpheme und dieser macht die 

Zusammenfassung von Präfigierung und Suffigierung zum maßgebenden Kriterium.

Bei der expliziten Derivation wird zwischen Derivationsbasis und Derivationsaffix

unterschieden. Als Derivationsaffixe können auftreten [Fleischer/Barz 1995: 46]: das Suffix 

(krise-l-n); das Präfix (ver-gießen); Suffix und Präfix als Kombination (ver-unrein-ig-en). Die 

beiden Autoren vertreten die Auffassung, dass bei der Wortbildung des Verbs eine 

„Suffixarmut“ besteht: „Für die desubstantivische Verbbildung werden die drei Suffixe -(e)l, -

ier und -ig genutzt; -(e)r bildet von substantivischer Basis keine Verben. Ausnahmen sind 

umg. dreckern ‘im Dreck spielen’, vielleicht auch umg. kleckern. Bei Verben mit Lautgruppe 

2 So fragt Susann Siebert diesbezüglich in ihrem Werk „Wortbildung und Grammatik“ nach dem „Ort“ der 
Wortbildung besonders in der Grammatik, und deutet darauf hin [Siebert 1999: 1], dass der Fokus auf dem
Verhältnis von Morphologie und Syntax liegt. Bei Gerhard Helbig und Joachim Buscha [1999: 27] ist die 
Wortbildung entsprechend fremdsprachendidaktischen Erwägungen in die Grammatik integriert.
3Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache [Wolfgang Fleischer, Wolfdietrich Hartung, Joachim Schildt, Peter 
Suchsland Hrsg, Leipzig, VEB Bibliografisches Institut 1983: 242].
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-ern am Wortende liegen sonst entweder Konversionen vor, bei denen -er Teil des Stammes 

ist (hungern, trauern), oder Pluralendungen der nominalen Basen (blättern, gliedern,

löchern)“ [Fleischer/Barz 1995: 309].

Die Präfigierung und die Suffigierung werden in den neueren Wortbildungsbüchern als 

Untergruppen der Derivation angesehen. Im Allgemeinen versteht VORNAME Lewandowski 

[1983: 21] unter Derivation bzw. Ableitung ein Wort, das aus einem anderen Wort mit Hilfe 

eines Präfixes oder Suffixes gebildet worden ist.

Es ist wichtig auch auf die Funktionen der Verbpräfigierung im Deutschen näher 

einzugehen. Unter  Präfigierung wird von den Sprachforschern Verschiedenes verstanden und 

manchmal werden für die gleichen sprachlichen Elemente verschiedene Termini gebraucht. 

Im Allgemeinen werden die folgenden Funktionen der Verbpräfigierung aufgeführt 

[Mungan 1986: 25; Erben 2000: 78]: 

- die morphologische Funktion;

- die syntaktische Funktion;

- die semantische Funkion.

Güler Mungan betont, dass die Präfigierung zur Bildung neuer Strukturen führt, wenn 

sie morphologisch betrachtet wird. Neue Verben können außer Verben auch aus Substantiven 

und Adjektiven gebildet werden, sogar aus Wörtern in der Gegenwartssprache, die im Satz 

selbständig nicht einsetzbar sind, z.B. aufhören, übergolden, erblinden, vergessen usw. 

[Mungan 1986: 25].

Die durch Präfigierung bewirkte syntaktische Funktion kann vielfältig betrachtet 

werden. So stellt Jochen Schröder [1992: 13] diesbezüglich fest: 

- eine transitivierende Funktion (Er lacht über mich. - Er verlacht mich.);

- Änderungen in der syntaktischen Valenz: Hierzu gehören Valenzreduktion (Er lädt die 

Pakete auf den Wagen. - Er belädt den Wagen /mit Paketen/) und Valenzerweiterung (Er lügt. 

- Er belügt sie);

- Bildung reflexiver Varianten, die eine Spezifik darstellt (Er spielt unabsichtlich 

falsche Töne. - Er verspielt sich.).

Die syntaktische Funktion wird in der Duden-Grammatik [S. 453 f.] innerhalb der 

„grammatischen Abwandlung“ bzw. „Modifikation“ behandelt, da durch die Präfigierung eine 

inhaltliche Abwandlung erfolgt und mit dieser oft vielfältige quantitative4 und qualitative5

4 Unter „quantitativer Änderung“ ist die Anzahl der Ergänzungen gemeint. Durch die Präfigierung kann sich 
somit die Anzahl der Ergänzungen ändern. [Duden-Grammatik: 453]

Verschiebungen in der Valenz verbunden sind. In den meisten Fällen ist nach der Präfigierung 

keine quantitative Änderung zu beobachten, z.B. Die Blume blüht, erblüht, blüht auf,

verblüht. Der andere Fall ist Verringerung der Valenz, z.B. Die Milch fließt über den Rand 

des Topfes. - Sie fließt über. Der dritte Fall ist Erhöhung der Valenz, z.B. Der Schüler trödelt.

- Er vertrödelt die Zeit.

Wenn man die semantische Funktion der Verbpräfigierung betrachtet, ist zu merken, 

dass auch sie äußerst vielseitig ist. Von vielen Sprachwissenschaftlern wird darauf 

hingewiesen, dass diese Funktion sogar das wichtigste Motiv für die Verbpräfigierung ist. 

Ganz allgemein betrachtet entstehen nach der Duden-Grammatik [S. 456] mittels Präfigierung 

v. a. zeitliche, aber auch räumliche Differenzierungen. 

An dieser Stelle wird der Terminus Partikelverb erklärt. Nach der Universal-Lexikon ist

das Partikelverb ein zusammengesetztes Verb, das aus einer Partikel bzw. einem Verbzusatz 

und einem Wortstamm gebildet ist (z. B. anfangen, abgehen, aufhören, austrinken). Als 

Partikelverb oder Partikelkompositum wird in der Wortbildung ein komplexes Verb 

bezeichnet, welches mit einem nichtverbalen Teil (beispielsweise: 

Präposition/Adjektiv/Substantiv o.ä.) gebildet wird [Universal-Lexikon].

Mungan weist in „Die semantische Interaktion zwischen dem präfigierenden Verbzusatz 

und dem Simplex bei deutschen Partikel- und Präfixverben“ (1986) auf die terminologischen 

Probleme hin und verwendet als Oberbegriff den Begriff präfigierender Verbzusatz. Sie 

bezeichnet die untrennbaren Verbzusätze als Präfixe (be-, er-, ent-, ge-, ver-, zer- u.a.) und die 

trennbaren Verbzusätze als Partikeln, wobei die letzteren wiederum in zwei Gruppen 

unterteilt werden: bewegliche Partikeln (ab-, an-, auf-, aus- u.a.) und feste Partikeln (durch-,

um-, über- u.a.) [Mungan 1986: 19].

Nach Mungan erwirkt der präfigierende Verbzusatz als Partikel bzw. als Präfix stets 

eine Modifikation im semantischen Inhalt des Simplex. Sie spricht in diesem Zusammenhang 

von „Modifikationsstufen“ und unterscheidet darunter im Allgemeinen fünf Stufen, die sie, 

nach dem zunehmenden Beeinflussungsgrad des Simplex eingeordnet, als Intensivierung6,

5 Unter „qualitativer Änderung“ ist die Art der Kasusbeziehungen zwischen dem präfigierten Verb und seinen 
Ergänzungen gemeint. Die Veränderung betrifft: 1.ausnahmsweise Nominative (Er fror. - Ihm fror das Ohr ab. -
Ihm erfroren die Zehen.); 2. häufiger Dativanschlüsse (jmdm. dienen - jmdn. bedienen); 3. oft Akkusativ- und 
Präpositionalanschlüsse (jmdn. lieben - sich in jmdn. verlieben). [Duden-Grammatik: 454]
6 Intensivierung: „Wenn das präfigierte Verb den gleichen semantischen Inhalt hat wie das Simplex selbst, liegt 
eine Intensivierung vor“: schätzen/abschätzen; kürzen/verkürzen; leeren/entleeren u.a. In Präfigierungen dieser 
Art ist der Verbzusatz meistens weglassbar, ohne dass sich der semantische Inhalt und die syntaktische Valenz 
des präfigierten Verbs ändern“ [Mungan 1995: 402]
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inhaltliche Abwandlung erfolgt und mit dieser oft vielfältige quantitative4 und qualitative5

4 Unter „quantitativer Änderung“ ist die Anzahl der Ergänzungen gemeint. Durch die Präfigierung kann sich 
somit die Anzahl der Ergänzungen ändern. [Duden-Grammatik: 453]

Verschiebungen in der Valenz verbunden sind. In den meisten Fällen ist nach der Präfigierung 

keine quantitative Änderung zu beobachten, z.B. Die Blume blüht, erblüht, blüht auf,

verblüht. Der andere Fall ist Verringerung der Valenz, z.B. Die Milch fließt über den Rand 

des Topfes. - Sie fließt über. Der dritte Fall ist Erhöhung der Valenz, z.B. Der Schüler trödelt.

- Er vertrödelt die Zeit.

Wenn man die semantische Funktion der Verbpräfigierung betrachtet, ist zu merken, 

dass auch sie äußerst vielseitig ist. Von vielen Sprachwissenschaftlern wird darauf 

hingewiesen, dass diese Funktion sogar das wichtigste Motiv für die Verbpräfigierung ist. 

Ganz allgemein betrachtet entstehen nach der Duden-Grammatik [S. 456] mittels Präfigierung 

v. a. zeitliche, aber auch räumliche Differenzierungen. 

An dieser Stelle wird der Terminus Partikelverb erklärt. Nach der Universal-Lexikon ist

das Partikelverb ein zusammengesetztes Verb, das aus einer Partikel bzw. einem Verbzusatz 

und einem Wortstamm gebildet ist (z. B. anfangen, abgehen, aufhören, austrinken). Als 

Partikelverb oder Partikelkompositum wird in der Wortbildung ein komplexes Verb 

bezeichnet, welches mit einem nichtverbalen Teil (beispielsweise: 

Präposition/Adjektiv/Substantiv o.ä.) gebildet wird [Universal-Lexikon].

Mungan weist in „Die semantische Interaktion zwischen dem präfigierenden Verbzusatz 

und dem Simplex bei deutschen Partikel- und Präfixverben“ (1986) auf die terminologischen 

Probleme hin und verwendet als Oberbegriff den Begriff präfigierender Verbzusatz. Sie 

bezeichnet die untrennbaren Verbzusätze als Präfixe (be-, er-, ent-, ge-, ver-, zer- u.a.) und die 

trennbaren Verbzusätze als Partikeln, wobei die letzteren wiederum in zwei Gruppen 

unterteilt werden: bewegliche Partikeln (ab-, an-, auf-, aus- u.a.) und feste Partikeln (durch-,

um-, über- u.a.) [Mungan 1986: 19].

Nach Mungan erwirkt der präfigierende Verbzusatz als Partikel bzw. als Präfix stets 

eine Modifikation im semantischen Inhalt des Simplex. Sie spricht in diesem Zusammenhang 

von „Modifikationsstufen“ und unterscheidet darunter im Allgemeinen fünf Stufen, die sie, 

nach dem zunehmenden Beeinflussungsgrad des Simplex eingeordnet, als Intensivierung6,

5 Unter „qualitativer Änderung“ ist die Art der Kasusbeziehungen zwischen dem präfigierten Verb und seinen 
Ergänzungen gemeint. Die Veränderung betrifft: 1.ausnahmsweise Nominative (Er fror. - Ihm fror das Ohr ab. -
Ihm erfroren die Zehen.); 2. häufiger Dativanschlüsse (jmdm. dienen - jmdn. bedienen); 3. oft Akkusativ- und 
Präpositionalanschlüsse (jmdn. lieben - sich in jmdn. verlieben). [Duden-Grammatik: 454]
6 Intensivierung: „Wenn das präfigierte Verb den gleichen semantischen Inhalt hat wie das Simplex selbst, liegt 
eine Intensivierung vor“: schätzen/abschätzen; kürzen/verkürzen; leeren/entleeren u.a. In Präfigierungen dieser 
Art ist der Verbzusatz meistens weglassbar, ohne dass sich der semantische Inhalt und die syntaktische Valenz 
des präfigierten Verbs ändern“ [Mungan 1995: 402]
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Präzisierung7, semantische Wertminderung bzw. Entleerung8, semantische Umkehrung9 und 

Lexikalisierung10 bezeichnet [Mungan 1995: 402].

Da die Partikelverben zahlreich sind, ist es nicht möglich in einem Artikel alle zu 

beschreiben. Deshalb sind  in diesem Artikel Partikelverben mit den Partikeln um-, zu-, nach-

und vor- untersucht und beschrieben. Zuerst wird ein Überblick über die bisherigen 

semantischen Gruppierungen anderer Forscher gemacht, danach werden die Partikelverben 

semantisch analysiert.

Im vorliegenden Beitrag werden die einzelnen Verben entsprechend ihren Bedeutungen 

bestimmten Bedeutungsgruppen zugeordnet. Bei der Festlegung des semantischen Inhalts 

wurde primär der Inhalt der Partikel berücksichtigt, der die Bedeutung des Simplexverbs stark 

beeinflusst. 

Es werden die Partikelverben mit um-, zu-, nach- und vor- untersucht.

I. Die Partikelverben mit um-

Die um-Verben bilden die stärkste Gruppe, deshalb sind sie im Folgenden als erste 

Gruppe beschrieben.

Fleischer und Barz [1995: 345] unterscheiden einerseits die trennbaren um-Verben, die 

oft die Änderung der Bewegungsrichtung oder eines Zustandes bezeichnen, und andererseits 

die untrennbaren um-Verben, die eine Rundumbewegung bezeichnen. Die Verfasser führen 

für die um-Verben folgende Bedeutungsgruppen auf:

1. die lokale bzw. relationale Bedeutung

- ‘zurück’, ‘herum’ oder ‘zu Boden’, bei trennbaren Verben verdeutlicht: sich 

umgucken, umschauen, umsehen; etw. umrühren, etw. umschaufeln; umfallen.

- ‘etw. rundum mit etw. umgeben’ bei untrennbaren Verben: etw. umfahren, umfließen, 

umschweben, umtoben. Bei diesen um-Verben tritt eine Transitivierung ein. Wenn es sich um 

7 2. Präzisierung: „Sind die semantischen Inhalte des Simplex und des präfigierten Verbs nicht identisch, und ist 
durch Präfigierung eine genauere Beschreibung und gleichzeitige Begrenzung des semantischen Inhalts des 
Simplex zu beobachten, dann liegt diese am häufigsten vorkommende Modifikationsart vor: heben/abheben,
stürzen/abstürzen u.a.“  [Mungan 1995: 402].
8 Semantische Entleerung: „Bei einigen Partikelnverben ist der semantische Inhalt in der Partikel konzentriert. 
Das sonst sehr inhaltsvolle, semantisch vielseitige Simplex verliert diese Eigenschaften nach der Präfigierung 
mittels einiger semantisch dominanter Partikeln, wie z.B. in den Verbindungen aufmachen, anmachen,
ausgehen, abgehen, durchlaufen u.a.“ [Mungan 1995: 403]
9 Semantische Umkehrung: „In einigen Partikel- und Präfixverben ist das semantische Übergewicht des 
Verbzusatzes so groß, so dass er dem präfigierten Verb eine dem Simplex völlig konträre Bedeutung verleiht: 
(die Tür) schließen/aufschließen, ... kaufen/verkaufen“ [Mungan 1995: 404].
10 Lexikalisierung: „Kann bei einer synchronischen Betrachtung zwischen dem Simplex und seiner Präfigierung 
keine Korrelation aufgestellt werden, so gilt das präfigierte Verb als lexikalisiert: hören/aufhören,
fangen/anfangen“ [Mungan 1995: 404].

Verben gleicher Gestalt handelt, die sowohl trennbar als auch untrennbar vorkommen, 

bestehen meistens deutliche semantische Unterschiede: jmdn. umfahren - etw. umfahren.

2. die modale Bedeutung ‘etw. verändern’, in der fast alle um-Verben trennbar sind wie 

etw. umbauen, umbuchen, umdeuten, umfärben, umfüllen, umteilen, umlenken.

3. die temporale Bedeutung: umsein.

In Grimms Wörterbuch werden die um-Verben nach der Art der Verbindung zwischen 

der Partikel und dem Simplex als „trennbare oder untrennbare verbalcomposita“ untersucht 

[Grimm, Bd. 23, Sp. 1308]. Für die trennbaren um-Verben werden die folgenden 11 

Bedeutungsgruppen angeführt:

1. a) Die Bewegung, die um einen festen Mittelpunkt oder eine Achse ganz oder z. T. 

herumführt, meistens in Verbindung mit Verben der Bewegung, die mit einem Akk.-Objekt 

verbunden sind: sich umdrehen, etw. umschlingen, etw. umstellen.

b) Bei Verben, die eine Ruhelage bezeichnen, drückt um- die Zuordnung zu einem 

Mittelpunkt aus: umhalten, umliegen, umsitzen.

c) um- geht auf das mehr- oder allseitige Umschließen zurück; meistens von einem 

Kleidungsstück o. Ä., das um einen Körper herumgelegt wird: umbinden, umhängen,

umhüllen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

d) um- besagt, dass eine Tätigkeit von einem Punkt aus nach allen Seiten hin gerichtet 

ist: umbeißen, umnagen, umfressen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

e) um- im Sinne von ‘in einem bestimmten Kreis herum’, ‘von einem Glied einer 

Gemeinschaft zum andern’, ferner auch ‘nacheinander, abwechselnd’: umsagen, umfragen,

umteilen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

2. um- bezeichnet eine in der Richtung ungeregelte Bewegung wie ‘umher, hin und her’,

vor allem mit Verben der Bewegung oder fortbewegender Tätigkeit. Transitive 

Verben: umballen, umfahren, umkehren; intransitive Verben: umflattern, umfliegen.

3. um- drückt einen Ortswechsel aus: umbetten, umgießen, umpflanzen [Grimm, 

Bd. 23, Sp. 1310].

4. um- bezeichnet die Wendung von einer Seite auf die andre, von einer Richtung in die 

andre oder verstärkt diese schon im Verb liegende Bedeutung [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

a) die Bewegung vollzieht sich meist deutlich um eine Achse: umbiegen, umdrehen,

umrollen.

b) In Anwendung auf den Wind, von seinem Umschlagen: umgehen, umlaufen,

umschließen.
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Präzisierung7, semantische Wertminderung bzw. Entleerung8, semantische Umkehrung9 und 

Lexikalisierung10 bezeichnet [Mungan 1995: 402].

Da die Partikelverben zahlreich sind, ist es nicht möglich in einem Artikel alle zu 

beschreiben. Deshalb sind  in diesem Artikel Partikelverben mit den Partikeln um-, zu-, nach-

und vor- untersucht und beschrieben. Zuerst wird ein Überblick über die bisherigen 

semantischen Gruppierungen anderer Forscher gemacht, danach werden die Partikelverben 

semantisch analysiert.

Im vorliegenden Beitrag werden die einzelnen Verben entsprechend ihren Bedeutungen 

bestimmten Bedeutungsgruppen zugeordnet. Bei der Festlegung des semantischen Inhalts 

wurde primär der Inhalt der Partikel berücksichtigt, der die Bedeutung des Simplexverbs stark 

beeinflusst. 

Es werden die Partikelverben mit um-, zu-, nach- und vor- untersucht.

I. Die Partikelverben mit um-

Die um-Verben bilden die stärkste Gruppe, deshalb sind sie im Folgenden als erste 

Gruppe beschrieben.

Fleischer und Barz [1995: 345] unterscheiden einerseits die trennbaren um-Verben, die 

oft die Änderung der Bewegungsrichtung oder eines Zustandes bezeichnen, und andererseits 

die untrennbaren um-Verben, die eine Rundumbewegung bezeichnen. Die Verfasser führen 

für die um-Verben folgende Bedeutungsgruppen auf:

1. die lokale bzw. relationale Bedeutung

- ‘zurück’, ‘herum’ oder ‘zu Boden’, bei trennbaren Verben verdeutlicht: sich 

umgucken, umschauen, umsehen; etw. umrühren, etw. umschaufeln; umfallen.

- ‘etw. rundum mit etw. umgeben’ bei untrennbaren Verben: etw. umfahren, umfließen, 

umschweben, umtoben. Bei diesen um-Verben tritt eine Transitivierung ein. Wenn es sich um 

7 2. Präzisierung: „Sind die semantischen Inhalte des Simplex und des präfigierten Verbs nicht identisch, und ist 
durch Präfigierung eine genauere Beschreibung und gleichzeitige Begrenzung des semantischen Inhalts des 
Simplex zu beobachten, dann liegt diese am häufigsten vorkommende Modifikationsart vor: heben/abheben,
stürzen/abstürzen u.a.“  [Mungan 1995: 402].
8 Semantische Entleerung: „Bei einigen Partikelnverben ist der semantische Inhalt in der Partikel konzentriert. 
Das sonst sehr inhaltsvolle, semantisch vielseitige Simplex verliert diese Eigenschaften nach der Präfigierung 
mittels einiger semantisch dominanter Partikeln, wie z.B. in den Verbindungen aufmachen, anmachen,
ausgehen, abgehen, durchlaufen u.a.“ [Mungan 1995: 403]
9 Semantische Umkehrung: „In einigen Partikel- und Präfixverben ist das semantische Übergewicht des 
Verbzusatzes so groß, so dass er dem präfigierten Verb eine dem Simplex völlig konträre Bedeutung verleiht: 
(die Tür) schließen/aufschließen, ... kaufen/verkaufen“ [Mungan 1995: 404].
10 Lexikalisierung: „Kann bei einer synchronischen Betrachtung zwischen dem Simplex und seiner Präfigierung 
keine Korrelation aufgestellt werden, so gilt das präfigierte Verb als lexikalisiert: hören/aufhören,
fangen/anfangen“ [Mungan 1995: 404].

Verben gleicher Gestalt handelt, die sowohl trennbar als auch untrennbar vorkommen, 

bestehen meistens deutliche semantische Unterschiede: jmdn. umfahren - etw. umfahren.

2. die modale Bedeutung ‘etw. verändern’, in der fast alle um-Verben trennbar sind wie 

etw. umbauen, umbuchen, umdeuten, umfärben, umfüllen, umteilen, umlenken.

3. die temporale Bedeutung: umsein.

In Grimms Wörterbuch werden die um-Verben nach der Art der Verbindung zwischen 

der Partikel und dem Simplex als „trennbare oder untrennbare verbalcomposita“ untersucht 

[Grimm, Bd. 23, Sp. 1308]. Für die trennbaren um-Verben werden die folgenden 11 

Bedeutungsgruppen angeführt:

1. a) Die Bewegung, die um einen festen Mittelpunkt oder eine Achse ganz oder z. T. 

herumführt, meistens in Verbindung mit Verben der Bewegung, die mit einem Akk.-Objekt 

verbunden sind: sich umdrehen, etw. umschlingen, etw. umstellen.

b) Bei Verben, die eine Ruhelage bezeichnen, drückt um- die Zuordnung zu einem 

Mittelpunkt aus: umhalten, umliegen, umsitzen.

c) um- geht auf das mehr- oder allseitige Umschließen zurück; meistens von einem 

Kleidungsstück o. Ä., das um einen Körper herumgelegt wird: umbinden, umhängen,

umhüllen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

d) um- besagt, dass eine Tätigkeit von einem Punkt aus nach allen Seiten hin gerichtet 

ist: umbeißen, umnagen, umfressen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

e) um- im Sinne von ‘in einem bestimmten Kreis herum’, ‘von einem Glied einer 

Gemeinschaft zum andern’, ferner auch ‘nacheinander, abwechselnd’: umsagen, umfragen,

umteilen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1309].

2. um- bezeichnet eine in der Richtung ungeregelte Bewegung wie ‘umher, hin und her’,

vor allem mit Verben der Bewegung oder fortbewegender Tätigkeit. Transitive 

Verben: umballen, umfahren, umkehren; intransitive Verben: umflattern, umfliegen.

3. um- drückt einen Ortswechsel aus: umbetten, umgießen, umpflanzen [Grimm, 

Bd. 23, Sp. 1310].

4. um- bezeichnet die Wendung von einer Seite auf die andre, von einer Richtung in die 

andre oder verstärkt diese schon im Verb liegende Bedeutung [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

a) die Bewegung vollzieht sich meist deutlich um eine Achse: umbiegen, umdrehen,

umrollen.

b) In Anwendung auf den Wind, von seinem Umschlagen: umgehen, umlaufen,

umschließen.
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c) weiter übertragen im Sinne von ‘jemandes Gesinnung, Meinung ändern, ihn von einer 

Ansicht oder Partei abbringen und zu einer anderen bekehren’: umsprechen, umreden,

umfallen.

5. Die Wendung und die Drehung in die entgegengesetzte Richtung oder Lage, dabei oft 

übergehend in die Bedeutung ‘zurück’, die Beziehung auf eine Achse, einen Mittelpunkt: 

umdrehen, umblicken, umschlagen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

6. a) Die Wendung von der aufrechten in die waagerechte Lage, vom Stehen zum 

Liegen, mit einer Drehung um 90°, im Sinne von ‘zu Boden, hin’. Transitive Verben wie: 

umfahren, umhauen, umblasen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

b) Diese Bedeutung erweitert sich häufig zu der allgemeineren des Zerstörens, 

Vernichtens, bzw. Umkommens: umbrechen, umhauen, umschlagen.

7. Umschaufeln oder Umsetzen eines Haufens: umarbeiten, umgraben, umstechen

[Grimm, Bd. 23, Sp. 1311].

8. um- besagt, dass eine Bewegung oder Tätigkeit nicht auf dem geraden, kürzesten 

Weg vor sich geht, sondern auf einem Umweg: umfahren, umführen, umgehen.

9. um- als Ausdruck dafür, dass man eine Tätigkeit nochmals ausführt und dabei etwas 

zu einer anderen oder neuen Gestalt bringt: umändern, umarbeiten, umbauen.

10. um- bezeichnet den Tausch, Wechsel des Einen gegen das Andre: umsetzen,

umtauschen, umwechseln.

11. um- drückt den Verlust des Lebens, das Aufhören des Bestehens, der Existenz eines 

Lebewesens oder einer Sache aus: umbringen, umkommen, umbleiben [Grimm, 

Bd. 23, Sp. 1312].

Modifikationsgruppen der um-Verben

In Wahrigs Wörtebuch sind insgesamt 281 um-Verben mit insgesamt 307 Bedeutungen 

eingetragen. Alle Beispiele in den sechs Modifikationsgruppen diesem Wörtebuch 

entnommen, die um-Verben bilden die stärkste Gruppe dieser Untersuchung [Wahrig 1991: 

723].

1. um- signalisiert ‘Änderung’ bzw dass etwas ‘anders’ gemacht wird: nach dem Krieg 

wurden viele Straßen umbenannt;

2. um- verdeutlicht die Modifikation ‘um etw./jmdn. herum’, sowie  ‘jmdn./etw. mit 

etw. umgeben/umhängen’:

2.1. ‘um etw./jmdn. herum’: das Flugzeug umfliegt den Turm;

2.2. ‘jmdn./etw. mit etw. umgeben’: rote Rosen umblühen das Fenster;

2.3. ‘jmdn./etw. mit etw. umhängen’: sie warf sich noch schnell ein Tuch um;

3. Es ist bei um- auch die Bedeutung ‘nieder, zu Boden umfallen, umstoßen’ zu 

beobachten: die wertvollle Vase ist umgefallen;

4. Diese Gruppe charakterisiert sich mit der Modifikation ‘entgegengesetzte 

Richtung/Gegentei’: der Weg endet hier, also müssen wir umkehren;

5. Das ist eine kleine Gruppe mit der Bedeutung ‘beendigend’: die Feinde hatten alle 

umgerissen;

6. Bei dieser kleinen Gruppe hat um- die Bedeutung ‘Auflockerung von etw. 

(Boden/Erde)’: den Garten müssen wir im Herbst umgraben.

II. Die Partikelverben mit zu-

Nach Fleischer und Barz präfigiert zu- einfache und komplexe Verben wie zusagen,

zubereiten. Die Verben mit dem Präfux zu- bilden zwei semantische Bedeutungen 

[Fleischer/Barz 1995: 341]:

1. ‘lokal, relational (annähern)’:

- zu- signalisiert Folgendes: Die im Basisverb ausgedrückte Handlung ist wie bei an-

auf eine Person oder Sache gerichtet: jmdn. anlächeln - jmdn. zulächeln;

- geringfügige Unterschiede können in der Intensität der Handlung liegen: zulächeln

bezeichnet nach Fleischer und Barz ein flüchtigeres Lächeln;

- ferner treten mit der semantischen Modifikation bei einzelnen Verbgruppen 

syntaktische Varänderungen auf; z.B. hat das Basisverb keinen Aktant, das präfigierte Verb 

dagegen einen Aktant im Dativ: blinzeln - jmdm. zublinzeln, zujubeln, zulächeln, zunicken; zu

jmdm. fliegen, jmdm. zufliegen;

- zu- kann das gewaltsame Einwirken auf Personen oder Sachen bezeichnen: zuhauen,

zustechen, zustoßen;

- die zu-Verben geben eine Gerichtetheit auf eine Handlung an, weniger die Intensität: 

zuschlagen;

- zu- kann ein Hinzufügen bei Verben wie zugeben, zuschließen (Geld), zusteuern,

zuzahlen signalisieren;

- bei den folgenden Verben kommt die angemessene Gestaltung für einen bestimmten 

Zweck zum Ausdruck: zubereiten, zurichten, zurüsten, zuschneiden;

2. Die Bedeutung ‘schließen’ realisiert zu- sowohl bei statischen Verben (umg. zusein,

zubleiben), als auch bei dynamischen intransitiven und transitiven Verben: zugehen, zueilen;

zudrücken, zuklappen [Fleischer/Barz 1995: 342].

Die verbalen Zusammensetzungen mit zu- sind bei Grimm wie folgt [Grimm, Bd. 32, 

Sp. 153]: die Verben mit zu- bilden begrifflich eine Einheit, in welcher die Bedeutung des 
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c) weiter übertragen im Sinne von ‘jemandes Gesinnung, Meinung ändern, ihn von einer 

Ansicht oder Partei abbringen und zu einer anderen bekehren’: umsprechen, umreden,

umfallen.

5. Die Wendung und die Drehung in die entgegengesetzte Richtung oder Lage, dabei oft 

übergehend in die Bedeutung ‘zurück’, die Beziehung auf eine Achse, einen Mittelpunkt: 

umdrehen, umblicken, umschlagen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

6. a) Die Wendung von der aufrechten in die waagerechte Lage, vom Stehen zum 

Liegen, mit einer Drehung um 90°, im Sinne von ‘zu Boden, hin’. Transitive Verben wie: 

umfahren, umhauen, umblasen [Grimm, Bd. 23, Sp. 1310].

b) Diese Bedeutung erweitert sich häufig zu der allgemeineren des Zerstörens, 

Vernichtens, bzw. Umkommens: umbrechen, umhauen, umschlagen.

7. Umschaufeln oder Umsetzen eines Haufens: umarbeiten, umgraben, umstechen
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8. um- besagt, dass eine Bewegung oder Tätigkeit nicht auf dem geraden, kürzesten 

Weg vor sich geht, sondern auf einem Umweg: umfahren, umführen, umgehen.
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10. um- bezeichnet den Tausch, Wechsel des Einen gegen das Andre: umsetzen,
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11. um- drückt den Verlust des Lebens, das Aufhören des Bestehens, der Existenz eines 

Lebewesens oder einer Sache aus: umbringen, umkommen, umbleiben [Grimm, 

Bd. 23, Sp. 1312].

Modifikationsgruppen der um-Verben

In Wahrigs Wörtebuch sind insgesamt 281 um-Verben mit insgesamt 307 Bedeutungen 

eingetragen. Alle Beispiele in den sechs Modifikationsgruppen diesem Wörtebuch 

entnommen, die um-Verben bilden die stärkste Gruppe dieser Untersuchung [Wahrig 1991: 

723].

1. um- signalisiert ‘Änderung’ bzw dass etwas ‘anders’ gemacht wird: nach dem Krieg 

wurden viele Straßen umbenannt;

2. um- verdeutlicht die Modifikation ‘um etw./jmdn. herum’, sowie  ‘jmdn./etw. mit 

etw. umgeben/umhängen’:

2.1. ‘um etw./jmdn. herum’: das Flugzeug umfliegt den Turm;

2.2. ‘jmdn./etw. mit etw. umgeben’: rote Rosen umblühen das Fenster;

2.3. ‘jmdn./etw. mit etw. umhängen’: sie warf sich noch schnell ein Tuch um;

3. Es ist bei um- auch die Bedeutung ‘nieder, zu Boden umfallen, umstoßen’ zu 

beobachten: die wertvollle Vase ist umgefallen;

4. Diese Gruppe charakterisiert sich mit der Modifikation ‘entgegengesetzte 

Richtung/Gegentei’: der Weg endet hier, also müssen wir umkehren;

5. Das ist eine kleine Gruppe mit der Bedeutung ‘beendigend’: die Feinde hatten alle 

umgerissen;

6. Bei dieser kleinen Gruppe hat um- die Bedeutung ‘Auflockerung von etw. 

(Boden/Erde)’: den Garten müssen wir im Herbst umgraben.

II. Die Partikelverben mit zu-

Nach Fleischer und Barz präfigiert zu- einfache und komplexe Verben wie zusagen,

zubereiten. Die Verben mit dem Präfux zu- bilden zwei semantische Bedeutungen 

[Fleischer/Barz 1995: 341]:

1. ‘lokal, relational (annähern)’:

- zu- signalisiert Folgendes: Die im Basisverb ausgedrückte Handlung ist wie bei an-

auf eine Person oder Sache gerichtet: jmdn. anlächeln - jmdn. zulächeln;

- geringfügige Unterschiede können in der Intensität der Handlung liegen: zulächeln

bezeichnet nach Fleischer und Barz ein flüchtigeres Lächeln;

- ferner treten mit der semantischen Modifikation bei einzelnen Verbgruppen 

syntaktische Varänderungen auf; z.B. hat das Basisverb keinen Aktant, das präfigierte Verb 

dagegen einen Aktant im Dativ: blinzeln - jmdm. zublinzeln, zujubeln, zulächeln, zunicken; zu

jmdm. fliegen, jmdm. zufliegen;

- zu- kann das gewaltsame Einwirken auf Personen oder Sachen bezeichnen: zuhauen,

zustechen, zustoßen;

- die zu-Verben geben eine Gerichtetheit auf eine Handlung an, weniger die Intensität: 

zuschlagen;

- zu- kann ein Hinzufügen bei Verben wie zugeben, zuschließen (Geld), zusteuern,

zuzahlen signalisieren;

- bei den folgenden Verben kommt die angemessene Gestaltung für einen bestimmten 

Zweck zum Ausdruck: zubereiten, zurichten, zurüsten, zuschneiden;

2. Die Bedeutung ‘schließen’ realisiert zu- sowohl bei statischen Verben (umg. zusein,

zubleiben), als auch bei dynamischen intransitiven und transitiven Verben: zugehen, zueilen;

zudrücken, zuklappen [Fleischer/Barz 1995: 342].

Die verbalen Zusammensetzungen mit zu- sind bei Grimm wie folgt [Grimm, Bd. 32, 

Sp. 153]: die Verben mit zu- bilden begrifflich eine Einheit, in welcher die Bedeutung des 
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einfachen Verbs mehr oder weniger verändert oder abgelenkt erscheint. Zu unterscheiden ist 

dabei Folgendes:

1. Die Verben der Hauptgruppe bezeichnen durchweg den Vorgang, der sich vom 

Subjekt auf das Ziel zubewegt, nicht ausschließlich als einen räumlichen, sondern sie 

vermitteln durchweg irgendeine, bald leise anklingende, bald unbedingt herrschende innere 

Beziehung zwischen dem Subjekt und dem Ziel. Die zwei Ausdrucksformen, zu als 

Präposition und zu- mit Verb, zeigen eine wachsende Abschwächung der räumlichen 

Auffassung und Steigerung des persönlichen Anteils [Grimm, Bd. 32, Sp. 154].

2. Verben mit zu- ohne Dativ: Bei Verben, welche eine auf einen Gegenstand gerichtete 

lebhafte oder gewaltsame Tätigkeit ausdrücken, verstärkt zu- die Vorstellung von dieser 

Tätigkeit. Das bzw. der Angegriffene wird entweder gar nicht oder durch die 

Präposition auf hinzugefügt. Nahe steht dieses zu- in Verbindung mit gleichen 

Verben: zufahren, zufassen, zugreifen, zupacken, zuschlagen [Grimm, Bd. 32, Sp. 156].

3. In Verbindung mit vielen transitiven Verben bezeichnet zu- die Hinzufügung von 

etwas Gleichartigem. Meist wird heute dafür hinzu gebraucht, wenn das, was vermehrt wird, 

angegeben wird: zubauen, zubilden, zufüllen, zugeben, zuerlernen, zugewinnen, zugießen,

zulernen. Manche von ihnen werden vorzüglich ohne Objekt gebraucht, das entweder als

bekannt vorausgesetzt, oder nur so im Allgemeinen angenommen wird: zubauen, zufüllen,

zugießen, zulegen, zuschießen [Grimm, Bd. 32, Sp. 153].

4. Die Zusammensetzungen mit zu- in der Bedeutung des Schließens, Sperrens bilden in 

der heutigen Sprache eine sehr zahlreiche und lebenskräftige Gruppe. Meistens wird zu- in 

dieser Gruppe im Gegensatz zu auf- benutzt, ist jedoch nicht bei allen Verbindungen möglich. 

Sehr nahe stehen die Verben mit ver- zu dieser Gruppe. Die zu-Verben unterscheiden sich 

dadurch, dass sie den Verschluss als sichtbar für das Auge darstellen, während bei den 

anderen der Abschluss gegen irgend ein Eindringendes die Hauptsache ist [Grimm, 

Bd. 32, Sp. 157]:

- die Verben bezeichnen das Schließen einer Tür oder dergleichen dadurch, dass z.B. die 

Türflügel usw. in die absperrende Lage gebracht wird: zumachen, zudrücken, zuschließen,

zustoßen, zuwerfen, die meist auch auf andere Verhältnisse übertragen werden können;

- etwas Offenes oder Freiliegendes wird verschlossen bzw. verdeckt, wobei die 

einfachen Verben die besondere Art der Tätigkeit bezeichnen: zuackern, zubauen, zubeißen, 

zubiegen, zufalten, zukleben, zunähen, zustopfen;

- zu- verbindet sich unmittelbar mit einem Substantiv zum Verb. Das Substantiv 

bezeichnet entweder das Werkzeug, das beim ‘Zumachen’ benutzt wird (zuhobeln,

zuhämmern, zuschaufeln usw.), den Gegenstand, mit dem etwas verschlossen wird (zuriegeln,

zugürten, zuknöpfen, zunadeln usw.) oder das Mittel, welches dabei benutzt wird (zukleistern,

zuleimen, zuschlämmen usw.);

- auch bei Intransitiven hat zu- diese Bedeutung. Neben dem allgemeineren zugehen gibt 

es einige andere Verben von besonders kräftiger Anschaulichkeit: zuschneien, zutrocknen,

zuwachsen usw.

5. Die Bedeutung ‘Zurechtmachen zu einem Zweck’. Diese geht auf Verbindungen mit 

Präposition zu zurück: den Fisch zubereiten ist eine Abkürzung für Den Fisch zum Essen 

bereiten [Grimm, Bd. 32, Sp. 153].

Modifikationsgruppen der zu-Verben

In Wahrigs Wörterbuch sind insgesamt 213 zu-Verben mit 268 Bedeutungen 

eingetragen, so bilden die zu-Verben die zweitstärkste Gruppe dieser Untersuchung. Die 

folgenden Beispiele sind diesem Wörterbuch entnommen.

Die bewegliche Partikel zu- erscheint sehr oft im Gegensatz zu auf- und ist meistens auf 

ein Ziel gerichtet [Wahrig 1991: 854].

1. Bei den zu-Verben dieser Hauptgruppe wird nach der Präfigierung mit der Partikel 

zu- die Bedeutung ‘etw. schließen/zumachen’ bzw. ‘sich schließen’ ausgedrückt:

1.1. Bei dieser Gruppe wird ganz allgemein ‘ein Zumachen bzw. Schließen’ 

ausgedrückt: kannst du bitte die Tür zumachen?;

1.2. Die zu-Verben dieser Untergruppe signalisieren die Bedeutung ‘eine Öffnung 

bzw. Vertiefung füllend schließen’: der Graben sollte möglichst schnell zugefüllt werden;

1.3. Die signalisierende Modifikation bei dieser Untergruppe ist ‘sich etw. von 

selbst schließt’: die Wasserleitung ist zugefroren;

1.4. Die Verben hier drücken aus, dass ‘etw. bereits geschlossen ist’: das Geschäft 

hat über Mittag zu;

1.5. Die Verben dieser Gruppe haben die Bedeutung ‘etw. bedecken’: das Kind ist 

gut zugedeckt;

2. Bei dieser Hauptgruppe verleiht die Partikel zu- dem Verb die Bedeutung, dass ‘etw. 

hinzu- bzw. dazukommt’. Die Verben dieser Gruppe sind häufug mit der Kennzeichnung 

umg. vermerkt: du solltest der Soße noch ein wenig Wasser zufügen;

3. Die Modifikation im Sinne von ‘eine Tätigkeit in Richtung auf jmdn. bzw. etw. auf 

ein Ziel zu’ wird in den Verben dieser Gruppe erzielt: der Wagen fuhr direkt auf mich zu;

4. Die Verben dieser Gruppe drücken die Bedeutung ‘Kontakt in Richtung auf eine 

bestimmte Person’ aus: er lachte seiner Tischnachbarin zu;
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einfachen Verbs mehr oder weniger verändert oder abgelenkt erscheint. Zu unterscheiden ist 

dabei Folgendes:

1. Die Verben der Hauptgruppe bezeichnen durchweg den Vorgang, der sich vom 

Subjekt auf das Ziel zubewegt, nicht ausschließlich als einen räumlichen, sondern sie 

vermitteln durchweg irgendeine, bald leise anklingende, bald unbedingt herrschende innere 

Beziehung zwischen dem Subjekt und dem Ziel. Die zwei Ausdrucksformen, zu als 

Präposition und zu- mit Verb, zeigen eine wachsende Abschwächung der räumlichen 

Auffassung und Steigerung des persönlichen Anteils [Grimm, Bd. 32, Sp. 154].

2. Verben mit zu- ohne Dativ: Bei Verben, welche eine auf einen Gegenstand gerichtete 

lebhafte oder gewaltsame Tätigkeit ausdrücken, verstärkt zu- die Vorstellung von dieser 

Tätigkeit. Das bzw. der Angegriffene wird entweder gar nicht oder durch die 

Präposition auf hinzugefügt. Nahe steht dieses zu- in Verbindung mit gleichen 

Verben: zufahren, zufassen, zugreifen, zupacken, zuschlagen [Grimm, Bd. 32, Sp. 156].

3. In Verbindung mit vielen transitiven Verben bezeichnet zu- die Hinzufügung von 

etwas Gleichartigem. Meist wird heute dafür hinzu gebraucht, wenn das, was vermehrt wird, 

angegeben wird: zubauen, zubilden, zufüllen, zugeben, zuerlernen, zugewinnen, zugießen,

zulernen. Manche von ihnen werden vorzüglich ohne Objekt gebraucht, das entweder als

bekannt vorausgesetzt, oder nur so im Allgemeinen angenommen wird: zubauen, zufüllen,

zugießen, zulegen, zuschießen [Grimm, Bd. 32, Sp. 153].

4. Die Zusammensetzungen mit zu- in der Bedeutung des Schließens, Sperrens bilden in 

der heutigen Sprache eine sehr zahlreiche und lebenskräftige Gruppe. Meistens wird zu- in 

dieser Gruppe im Gegensatz zu auf- benutzt, ist jedoch nicht bei allen Verbindungen möglich. 

Sehr nahe stehen die Verben mit ver- zu dieser Gruppe. Die zu-Verben unterscheiden sich 

dadurch, dass sie den Verschluss als sichtbar für das Auge darstellen, während bei den 

anderen der Abschluss gegen irgend ein Eindringendes die Hauptsache ist [Grimm, 

Bd. 32, Sp. 157]:

- die Verben bezeichnen das Schließen einer Tür oder dergleichen dadurch, dass z.B. die 

Türflügel usw. in die absperrende Lage gebracht wird: zumachen, zudrücken, zuschließen,

zustoßen, zuwerfen, die meist auch auf andere Verhältnisse übertragen werden können;

- etwas Offenes oder Freiliegendes wird verschlossen bzw. verdeckt, wobei die 

einfachen Verben die besondere Art der Tätigkeit bezeichnen: zuackern, zubauen, zubeißen, 

zubiegen, zufalten, zukleben, zunähen, zustopfen;

- zu- verbindet sich unmittelbar mit einem Substantiv zum Verb. Das Substantiv 

bezeichnet entweder das Werkzeug, das beim ‘Zumachen’ benutzt wird (zuhobeln,

zuhämmern, zuschaufeln usw.), den Gegenstand, mit dem etwas verschlossen wird (zuriegeln,

zugürten, zuknöpfen, zunadeln usw.) oder das Mittel, welches dabei benutzt wird (zukleistern,

zuleimen, zuschlämmen usw.);

- auch bei Intransitiven hat zu- diese Bedeutung. Neben dem allgemeineren zugehen gibt 

es einige andere Verben von besonders kräftiger Anschaulichkeit: zuschneien, zutrocknen,

zuwachsen usw.

5. Die Bedeutung ‘Zurechtmachen zu einem Zweck’. Diese geht auf Verbindungen mit 

Präposition zu zurück: den Fisch zubereiten ist eine Abkürzung für Den Fisch zum Essen 

bereiten [Grimm, Bd. 32, Sp. 153].

Modifikationsgruppen der zu-Verben

In Wahrigs Wörterbuch sind insgesamt 213 zu-Verben mit 268 Bedeutungen 

eingetragen, so bilden die zu-Verben die zweitstärkste Gruppe dieser Untersuchung. Die 

folgenden Beispiele sind diesem Wörterbuch entnommen.

Die bewegliche Partikel zu- erscheint sehr oft im Gegensatz zu auf- und ist meistens auf 

ein Ziel gerichtet [Wahrig 1991: 854].

1. Bei den zu-Verben dieser Hauptgruppe wird nach der Präfigierung mit der Partikel 

zu- die Bedeutung ‘etw. schließen/zumachen’ bzw. ‘sich schließen’ ausgedrückt:

1.1. Bei dieser Gruppe wird ganz allgemein ‘ein Zumachen bzw. Schließen’ 

ausgedrückt: kannst du bitte die Tür zumachen?;

1.2. Die zu-Verben dieser Untergruppe signalisieren die Bedeutung ‘eine Öffnung 

bzw. Vertiefung füllend schließen’: der Graben sollte möglichst schnell zugefüllt werden;

1.3. Die signalisierende Modifikation bei dieser Untergruppe ist ‘sich etw. von 

selbst schließt’: die Wasserleitung ist zugefroren;

1.4. Die Verben hier drücken aus, dass ‘etw. bereits geschlossen ist’: das Geschäft 

hat über Mittag zu;

1.5. Die Verben dieser Gruppe haben die Bedeutung ‘etw. bedecken’: das Kind ist 

gut zugedeckt;

2. Bei dieser Hauptgruppe verleiht die Partikel zu- dem Verb die Bedeutung, dass ‘etw. 

hinzu- bzw. dazukommt’. Die Verben dieser Gruppe sind häufug mit der Kennzeichnung 

umg. vermerkt: du solltest der Soße noch ein wenig Wasser zufügen;

3. Die Modifikation im Sinne von ‘eine Tätigkeit in Richtung auf jmdn. bzw. etw. auf 

ein Ziel zu’ wird in den Verben dieser Gruppe erzielt: der Wagen fuhr direkt auf mich zu;

4. Die Verben dieser Gruppe drücken die Bedeutung ‘Kontakt in Richtung auf eine 

bestimmte Person’ aus: er lachte seiner Tischnachbarin zu;
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5. Die zu-Verben dieser Gruppe signalisieren die Modifikation ‘eine Vorbereitung auf 

ein bestimmtes Ziel’: das ganze Haus wurde für die Feier zugerüstet;

6. Bei diesen zu-Verben wird ‘die Gewährung/Einräumung oder das Geben von etw.’ 

verdeutlicht: diesen Rabatt können wir nur unseren alten Kunden zugestehen;

7. Die Partikel zu- intensiviert die Bedeutung der Simplexverben, deshalb wird die 

Modifikation hier als ‘Intensivierung’ bezeichnet. Das Verb zureichen erscheint mit zwei 

verschiedenen Inhalten: mit der Bedeutung ‘jmdm. etw. regelmäßig reichen, in Abständen 

geben’ (die Kundin reichte der Friseuse die Lockenwickel zu) und die zweite Bedeutung ‘etw. 

ist genügend, ausreichend’ (Wird ein Kasten Bier zureichen?).

III. Die Partikelverben mit nach-

Nach Fleischer und Barz [1995: 340] kann das Präfix nach- vor einfachen und 

komplexen Verben stehen: nachmessen, nachbezahlen. Die beiden Autoren machen darauf 

aufmerksam, dass nach- ein Komplement zu vor- für die horizontale Bewegung und für die 

temporalen Bezüge ist, ohne dass vor- und nach- bei den gleichen Basisverben beliebig 

ausgetauscht werden können. Sie weisen auf folgende zwei Bedeutungen hin:

1. ‘lokal, relational’ - Bei den Verben der Fortbewegung und des Beförderns drückt 

nach- die Bewegung ‘hinter etw. her’ aus: jmdm. nacheilen, nachfahren, nachlaufen.

Bemerkbar ist außerdem die räumliche Einordnung der Tätigkeit: nachfragen, nachforschen,

nachsehen. Die nach-Verben bezeichnen wie die vor-Verben in einer Überlagerung der 

Raum-Zeit-Einordnung Tätigkeit, die sich als Nachahmung eines Musters vollziehen: 

nachmachen, nachmalen [Fleischer/Barz 1995: 340].

2. ‘temporal’ - Bei nach-Verben mit temporaler Bedeutung wird das Stattfinden eines 

Prozesses nach einem anderen bezeichnet und somit ist eine Reihenfolge zwischen den 

Prozessen bemerkbar: vorbehandeln - behandeln - nachbehandeln. Bei manchen nach-Verben 

ist eine erneute Handlung (nachbestellen, nachnutzen), eine Überprüfung (nachzählen) und 

das nachträgliche Miterleben oder Korrigieren (nachempfinden, nachfärben) bemerkbar. 

Wenn nach- mit Verben der akustischen Wahrnehmung in Verbindung steht, dann gibt nach-

das Fortdauern des Vorgangs an: nachhallen, nachschwingen, nachtönen [Fleischer/Barz 

1995: 340].

In Grimms Wörterbuch sind für die Partikel nach- als Adverb und Präposition sehr 

ausführliche Angaben enthalten [Grimm, Bd. 13, Sp. 9]. Als Adverb hat sie, vor allem die 

räumliche Bedeutung ‘in der bzw. die Nähe’, ‘nahe’ oder bezeichnet die Nachfolge in Raum 

und Zeit. Demzufolge trägt sie die lokale Bedeutung ‘hinterher’, ‘hinter’, ‘hinten’ und die 

temporale Bedeutung ‘nachher’, ‘hernach’, ‘später’.

Neben Adverbien und Substantiven wird das Adverb nach- mit Verben, vorwiegend als 

trennbares Glied, zusammengesetzt „um die Nähe, die Richtung, das Streben zuetwas, das 

Nachfolgen, später sein in Raum und Zeit, das Verhältnis zu etwas Vorhergehendem, schon 

Bestehendem auszudrücken“: nachdenken, er denkt nach; nachgehen, er geht nach. Weitere 

Bedeutungsgruppen sind bei Grimm nicht angegeben.

Modifikationsgruppen der nach-Verben

In Wahrigs Wörterbuch [1991: 643] sind insgesamt 199 nach-Verben eingetragen, 

wobei jedoch 267 Bedeutungen zu nennen sind. Die Verben mit dieser Partikel sind vor allem 

temporal oder lokal/relational gekennzeichnet, ein Stattfinden einer Handlung im zeitlichen 

Nachhinein und somit ein erneutes Handeln wird ausgedrückt.

1. Bei den nach-Verben kommt die temporale Funktion der Partikel nach- stark zur 

Geltung. Hier steht die adverbiale Bedeutung ‘noch einmal’ im Vordergrund:

1.1. Es findet ‘eine Wiederholung’ bzw. ‘das noch einmalige Geschehen von etw.’ 

an einem späteren Zeitpunkt statt: er ließ das Original nacharbeiten; ich muss die Stelle im 

Buch nachlesen;

1.2. Entsprechend dem Inhalt des Simplex wird in dieser Untergruppe die 

Modifikation ‘zwecks Überprüfung’ signalisiert: das Ergebnis stimmt, du brauchst nicht

nachzurechnen;

1.3. Nur bei sieben nach-Verben drückt die Partikel nach- die Bedeutung ‘eine 

Verbesserung’: da der Regisseur mit dem film nicht zufrieden war, mussten viele Szenen 

nachgedreht werden;

2. Die Partikel nach- drückt bei den Verben dieser Gruppe die Modifikation 

‘Nachahmung nach einem Muster bzw. Vorbild’: er kann fast jeden Sänger nachahmen;

3. Bei dieser Obergruppe wird wieder die temporale Funktion der Partikel nach-

signalisiert und konkreter im Sinne von, dass ‘etw. nachträglich bzw. zusätzlich nach dem 

eigentlichen Geschehen oder Ereignis folgt’:

3.1. Hier kommt die Bedeutung ‘das Nachträgliche’ vor: die versäumte Zeit 

musste er nacharbeiten; wir können deinen Geburtstag am Sonntag nachfeiern;

3.2. Diese semantische Gruppe signalisiert die Bedeutung ‘zusätzlich’: ich nehme

noch Kartoffeln nach; die suppe könntest du nachsalzen;

4. Die lokale Modifikation mit der adverbialen Bedeutung ‘hinterher’ oder ‘hinter’ ist in 

dieser Gruppe vorhanden, die Partikel nach- gibt die Richtung an: jeden morgen blickte die 

Mutter ihrem Kind nach;
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5. Die zu-Verben dieser Gruppe signalisieren die Modifikation ‘eine Vorbereitung auf 

ein bestimmtes Ziel’: das ganze Haus wurde für die Feier zugerüstet;

6. Bei diesen zu-Verben wird ‘die Gewährung/Einräumung oder das Geben von etw.’ 

verdeutlicht: diesen Rabatt können wir nur unseren alten Kunden zugestehen;

7. Die Partikel zu- intensiviert die Bedeutung der Simplexverben, deshalb wird die 

Modifikation hier als ‘Intensivierung’ bezeichnet. Das Verb zureichen erscheint mit zwei 

verschiedenen Inhalten: mit der Bedeutung ‘jmdm. etw. regelmäßig reichen, in Abständen 

geben’ (die Kundin reichte der Friseuse die Lockenwickel zu) und die zweite Bedeutung ‘etw. 

ist genügend, ausreichend’ (Wird ein Kasten Bier zureichen?).

III. Die Partikelverben mit nach-

Nach Fleischer und Barz [1995: 340] kann das Präfix nach- vor einfachen und 

komplexen Verben stehen: nachmessen, nachbezahlen. Die beiden Autoren machen darauf 

aufmerksam, dass nach- ein Komplement zu vor- für die horizontale Bewegung und für die 

temporalen Bezüge ist, ohne dass vor- und nach- bei den gleichen Basisverben beliebig 

ausgetauscht werden können. Sie weisen auf folgende zwei Bedeutungen hin:

1. ‘lokal, relational’ - Bei den Verben der Fortbewegung und des Beförderns drückt 

nach- die Bewegung ‘hinter etw. her’ aus: jmdm. nacheilen, nachfahren, nachlaufen.

Bemerkbar ist außerdem die räumliche Einordnung der Tätigkeit: nachfragen, nachforschen,

nachsehen. Die nach-Verben bezeichnen wie die vor-Verben in einer Überlagerung der 

Raum-Zeit-Einordnung Tätigkeit, die sich als Nachahmung eines Musters vollziehen: 

nachmachen, nachmalen [Fleischer/Barz 1995: 340].

2. ‘temporal’ - Bei nach-Verben mit temporaler Bedeutung wird das Stattfinden eines 

Prozesses nach einem anderen bezeichnet und somit ist eine Reihenfolge zwischen den 

Prozessen bemerkbar: vorbehandeln - behandeln - nachbehandeln. Bei manchen nach-Verben 

ist eine erneute Handlung (nachbestellen, nachnutzen), eine Überprüfung (nachzählen) und 

das nachträgliche Miterleben oder Korrigieren (nachempfinden, nachfärben) bemerkbar. 

Wenn nach- mit Verben der akustischen Wahrnehmung in Verbindung steht, dann gibt nach-

das Fortdauern des Vorgangs an: nachhallen, nachschwingen, nachtönen [Fleischer/Barz 

1995: 340].

In Grimms Wörterbuch sind für die Partikel nach- als Adverb und Präposition sehr 

ausführliche Angaben enthalten [Grimm, Bd. 13, Sp. 9]. Als Adverb hat sie, vor allem die 

räumliche Bedeutung ‘in der bzw. die Nähe’, ‘nahe’ oder bezeichnet die Nachfolge in Raum 

und Zeit. Demzufolge trägt sie die lokale Bedeutung ‘hinterher’, ‘hinter’, ‘hinten’ und die 

temporale Bedeutung ‘nachher’, ‘hernach’, ‘später’.

Neben Adverbien und Substantiven wird das Adverb nach- mit Verben, vorwiegend als 

trennbares Glied, zusammengesetzt „um die Nähe, die Richtung, das Streben zuetwas, das 

Nachfolgen, später sein in Raum und Zeit, das Verhältnis zu etwas Vorhergehendem, schon 

Bestehendem auszudrücken“: nachdenken, er denkt nach; nachgehen, er geht nach. Weitere 

Bedeutungsgruppen sind bei Grimm nicht angegeben.

Modifikationsgruppen der nach-Verben

In Wahrigs Wörterbuch [1991: 643] sind insgesamt 199 nach-Verben eingetragen, 

wobei jedoch 267 Bedeutungen zu nennen sind. Die Verben mit dieser Partikel sind vor allem 

temporal oder lokal/relational gekennzeichnet, ein Stattfinden einer Handlung im zeitlichen 

Nachhinein und somit ein erneutes Handeln wird ausgedrückt.

1. Bei den nach-Verben kommt die temporale Funktion der Partikel nach- stark zur 

Geltung. Hier steht die adverbiale Bedeutung ‘noch einmal’ im Vordergrund:

1.1. Es findet ‘eine Wiederholung’ bzw. ‘das noch einmalige Geschehen von etw.’ 

an einem späteren Zeitpunkt statt: er ließ das Original nacharbeiten; ich muss die Stelle im 

Buch nachlesen;

1.2. Entsprechend dem Inhalt des Simplex wird in dieser Untergruppe die 

Modifikation ‘zwecks Überprüfung’ signalisiert: das Ergebnis stimmt, du brauchst nicht

nachzurechnen;

1.3. Nur bei sieben nach-Verben drückt die Partikel nach- die Bedeutung ‘eine 

Verbesserung’: da der Regisseur mit dem film nicht zufrieden war, mussten viele Szenen 

nachgedreht werden;

2. Die Partikel nach- drückt bei den Verben dieser Gruppe die Modifikation 

‘Nachahmung nach einem Muster bzw. Vorbild’: er kann fast jeden Sänger nachahmen;

3. Bei dieser Obergruppe wird wieder die temporale Funktion der Partikel nach-

signalisiert und konkreter im Sinne von, dass ‘etw. nachträglich bzw. zusätzlich nach dem 

eigentlichen Geschehen oder Ereignis folgt’:

3.1. Hier kommt die Bedeutung ‘das Nachträgliche’ vor: die versäumte Zeit 

musste er nacharbeiten; wir können deinen Geburtstag am Sonntag nachfeiern;

3.2. Diese semantische Gruppe signalisiert die Bedeutung ‘zusätzlich’: ich nehme

noch Kartoffeln nach; die suppe könntest du nachsalzen;

4. Die lokale Modifikation mit der adverbialen Bedeutung ‘hinterher’ oder ‘hinter’ ist in 

dieser Gruppe vorhanden, die Partikel nach- gibt die Richtung an: jeden morgen blickte die 

Mutter ihrem Kind nach;
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5. Bei dieser kleinen Gruppe kommt die Modifikation ‘Verringerung’ vor: in dieser 

Saison geben die preise erheblich nach.

IV. Die Partikelverben mit vor-

Nach Fleischer und Barz [1995: 340] hat das Präfix vor- folgende zwei 

Modifikationsrichtungen:

1. lokal - dimensional/relational: ‘nach vorn’/‘Reihenfolge’

- die Sprecherzugewandtheit der Basisverbhandlung: hinter der Gardine vorspringen;

- mit Verben des Sprechens oder Agierens: jmdm. etw. vorführen, vorlesen, vorsingen, 

vortanzen; auch mit Verben des Lügens: jmdm. etw. vorlügen, vorflunken;

- Musterhaft, teilweise lehrende Tätigkeit (sowohl lokal als auch temporal 

interpretierbar): vordrucken, vormachen, vormalen, vorsagen.

2. temporal: bei den temporalen vor-Verben sind zwei verschiedene 

Handlungsperspektiven zu unterscheiden:

- das ‘Vorherstattfinden’ einer Handlung vor einer anderen: vorbereiten;

- das Handeln ‘im Voraus’, der zeitliche Sprecherstandort gilt als Bezugspunkt: 

vorkochen, vormerken, vornotieren.

Im ein und demselben vor-Verb können beide Bedeutungen enthalten sein: etw. 

vorbedenken ‘vorher überlegen’, ‘im Voraus bedenken’ [Fleischer/Barz 1995: 341].

In Grimms Wörterbuch wird vor- als Adverb und als Präposition ausführlich behandelt 

[Grimm, Bd. 26, Sp. 775]. Für die „zusammengesetzten“ vor-Verben sind folgende 

Modifikationen angegeben [Grimm, Bd. 26, Sp. 809]:

- Bei einigen vor-Verben tritt nach der Verbindung mit vor- ein Akkusativ dazu auf, 

„auch wenn das Simplex intransitiv ist, etwas oder ein inneres Obj[ekt] des Verbums und der 

dat. einer Person“. Hierbei hat vor- eine räumliche Bedeutung und die Handlung spielt sich in 

Gegenwart einer oder mehrerer Personen ab.

- Die Handlung der Person kann als Vorbild dienen: jmdm. etw., einen Walzer vortanzen

(damit er es auch versucht). Meistens liegt nur die Absicht vor, dass die Handlung von der 

Person wahrgenommen wird, auch dann, wenn die Wahrnehmung unerwünscht und lästig ist.

- In dieser Weise werden vor allem Verben verwendet, die durch das Ohr 

wahrgenommen werden: jmdm. etw. vorächzen, vorblasen, vorbrummen, vorplappern.

- auch bei der Wahrnehmung durch das Auge sind diese Verben sehr oft anzutreffen: 

jmdm. etw. voressen, vorkritzeln, vorzaubern [Grimm, Bd. 26, Sp. 809].

Modifikationsgruppen der vor-Verben

In Gerhard Wahrigs Wörterbuch sind insgesamt 175 vor-Verben mit 228 Bedeutungen 

eingetragen, dabei steht die Partikel vor- meist in Opposition zu nach- [Wahrig 1991: 792].

1. Die vor-Verben dieser Gruppe kennzeichnen sich mit ‘Temporalität’:

1.1. Unter dieser Untergruppe werden die vor-Verben berücksichtigt, bei denen 

die adverbialen Bedeutungen ‘vorher’ und ‘im Voraus’ vertreten sind: wir haben die 

Theaterkarten schon letzte Woche vorbestellt;

1.2. In dieser Untergruppe dominiert die ‘vorbereitende Funktion’ der adverbialen 

Bedeutungen  ‘vorher’ und ‘im Voraus’: die Mutter schneidet dem kleinen Sohn das Fleisch 

vor, damit er leichter essen kann.

2. Das Leitwort dieser Gruppe der vor-Verben ist die ‘Lokalität’. In dieser Gruppe 

befinden sich vor allem die Verben der Fortbewegung:

2.1. Bei den vor-Verben dieser Gruppe dominieren die adverbialen Bedeutungen 

‘nach vorn’ bzw. ‘vorwärts’: kannst du bitte den Schrank etwas vorziehen;

2.2. Diese Bedeutungsgruppe besteht aus vor-Verben, bei denen die 

präpositionalen und adverbialen Bedeutungen ‘vor’ und ‘hervor’ vertreten sind: halte bitte die 

Hand vor, wenn du gähnst.

3. In dieser semantischen Gruppe wird durch die Partikel vor- die Bedeutung ‘jmdm. 

etw. vormachen/vorzeigen’ zum Ausdruck gebracht: die Lehrerin musste alles vormalen.

4. Diese Gruppe signalisiert die Bedeutung ‘auf eine Person gerichtet’: der 

wissenschaftliche Beitrag ist sehr gut vorgetragen worden.

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wurden die Bedeutungen der Partikelverben mit um-, zu-,

nach- und vor- auf semantischer Ebene untersucht. Der Beitrag knüpft hauptsächlich an die 

Untersuchungen von Fleischer und Barz, sowie von Mungan an. Die Bedeutungen der Verben 

wurden den eigens festgelegten semantischen Haupt- und Untergruppen zugeordnet. Um den 

semantischen Inhalt eines Verbs richtig erfassen zu können, wurden bei den semantischen 

Gruppierungen Bespielsätze aus Wahrigs Wörterbuch aufgeführt. Die Angaben zur 

Partikelverbbedeutung geben zwar Informationen über die semantische Struktur und den 

Gebrauch an. Aber es sollte noch darauf hingewiesen werden, dass die Grenzen der einzelnen 

semantischen Gruppen fließend sind und daher die Grupierungen manchmal subjektiv sein 

können. Bezogen auf die syntaktischen Beziehungen der Partikelverben kann allgemein 

gesagt werden, dass die Partikeln auch nach der Verbindung mit Verben ihre präpositionalen 
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Funktionen teilweise beibehalten, was sich bei der Bestimmung der semantischen Gruppen 

widerspiegelt.
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Существует множество способов освоения мира посредством языка. К их числу 

можно отнести и загадки, в которых ставятся разные вопросы, связанные с тем, откуда 

что происходит, из чего и как что-то делается, для чего используется тот или иной 

предмет, как тот или иной предмет используется в хозяйстве и т.п. Процесс 

отгадывания превращается, таким образом, в целенаправленную игру ума, объектом 

которой является познание и освоение материальной и духовной культуры этноса.

Если процесс освоения и познания окружающей действительности назвать ее

концептуализацией, то загадки следует отнести к средствам и механизмам ее 

осуществления, т.е. к способам освоения мира, что делает загадки одним из объектов

современных когнитивных исследований, затрагивающих изучение механизмов 

переработки всего объема отражаемой языковым сознанием информации об 

окружающем мире. На это совершенно справедливо обращают внимание 

исследователи этого фольклорного жанра, подчеркивая, при этом, своеобразие 

когнитивной специфики загадки, связанное с тем, что загадка не просто вербализует 

национальную концептосферу, она вербализует концепты имплицитно [Жуков 2009: 

60–63].

Загадки вообще, и немецкие загадки в частности, не раз становилась объектом 
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лингвистических исследований разных школ и направлений, но единства не удалось 

достигнуть даже в подходах к их определению. В качестве обозначения термина 

«загадка» часто употребляется латинское слово aenigma, производными от которого 

называются компоненты структуры загадки: «энигматом» называется  загадываемый 

(кодируемый) объект действительности, «энигматором» – кодирующий текст, через 

который происходит загадывание. Другими словами можно сказать, что энигмат 

является денотатом загадки, её означаемым, а кодирующий текст загадки, т.е. 

энигматор,  является означающим денотата [Денисова 2008: 8]. 

Двухсоставная структура является основным жанроопределяющим признаком, 

которым характеризуются все типы загадок, выделяемые исследователями, включая 

метафорические загадки, являющиеся объектом данного исследования. Рассматривая 

лежащую в их основе метафору как имплицитное сравнение, в семантической 

структуре метафорических загадок особо следует выделить наличие еще одного 

компонента – образа, в основе которого лежат ассоциативные связи, вызываемые 

энигматом и энигматором.

Из всего многообразия типов загадок (кроссворды, арифметические головоломки, 

хитроумные ответы, литературные загадки и т.п.), именно метафорические загадки 

(Worträtsel или Sinnrätsel) рассматриваются большинством исследователей как 

истинные. На это указывают исследователи загадок на разных языках. Так, автор труда 

об английских народных загадках А. Тэйлор (Archer Taylor), основным признаком 

истинной загадки считает ее метафорический характер: «a true riddle consists of two 

descriptions of an object, one figurative and one literal, and confuses the hearer who 

endeavors to identify an object in conflicting ways» [Цит. по: Grzybek 1987: 2].Подобная 

точка зрения была высказана еще раньше Р. Петшем (R. Petsch), который одним из 

первых попытался разработать существенные характеристики немецкой загадки 

[Grzybek 1987: 3]. Аналогичная точка зрения представлена и в более поздних трудах на 

другом языковом материале. Раскрывая лингвистическую сущность метафорической 

загадки на русском языке, М.В. Никитин называет ее крайним случаем метафорической 

коммуникации: никак не вводя в предметную область сообщения (если не считать 

общей установки на загадку), она предлагает по метафоре восстановить ее прообраз. 

Такая загадка построена на ходе, обратном обычному процессу семантизации текста, 

она предлагает установить предмет (класс предметов, событий) не по его дефиниции, а 

через его характерные наблюдаемые черты, для чего необходимы сообразительность и 

воображение [Никитин 2007: 171].

Загадки именно такого типа следует рассматривать как базовую форму 

концептуализации действительности, т.е. как определенный способ восприятия и 

организации мира, отраженный в языке. Выражаемые в языке значения складываются 

при этом в некую единую систему взглядов, которая навязывается в качестве 

обязательной всем носителям языка [Апресян 1995: 350].

Источником метафорических загадок для данного исследования послужили их 

тексты с Интернет-сайта http://www.janko.at/Raetsel/Gedichte 

/Wortraetsel.htmhttp://www.janko.at/Raetsel/Gedichte/Wortraetsel.htm. Они выделены на 

этом сайте в отдельную группу, включающую как народные, так и авторские загадки. 

Для анализа в рамках данной работы из общего числа метафорических загадок (1421) 

были отобраны фольклорные загадки, в которых зашифрованы явления природы (173).

Анализ семантики энигмата анализируемых загадок позволил выявить 

закодированные в них явления природы, как живой, так и неживой. Неживая природа 

представлена в собранном материале такими явлениями, как растения, светила, 

атмосферные явления, эхо и тень. Наиболее многочисленными и разнообразными 

оказались метафорические модели растений (29), однако к самым частотным следует 

отнести метафорические образы ветра (10) и луны (7).

Энигмат метафорической загадки находится в определенной связи с 

энигматором, основой которой является сходство между предметами и явлениями, 

подмеченное людьми и положенное ими в основу их концептуализации. 

Проиллюстрировать это можно на примере загадок, в которых закодирована луна. 

Анализ семантики энигматора загадок о луне в его отношении к энигмату позволил 

выявить способы метафоризации этого светила, представленные несколькими 

мотивационными моделями. 

Доминирующей метафорической моделью при концептуализации луны 

оказались антропоморфизмы (греч. anthropomorphos – уподобленный человеку), под 

которыми понимается мыслительный процесс переноса качеств и свойств человека на 

материальные и идеальные объекты, в результате чего такие объекты уподобляются 

человеку, становятся «человекоподобными»,  например:

Mein Gesicht

ist geschmückt mit fremdem Licht.

Schmückt mich nicht das fremde Licht

sieht man nicht mein Angesicht.

Указанный выше факт связан с тем, что в загадках как одном из фольклорных 
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отнести метафорические образы ветра (10) и луны (7).
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подмеченное людьми и положенное ими в основу их концептуализации. 

Проиллюстрировать это можно на примере загадок, в которых закодирована луна. 

Анализ семантики энигматора загадок о луне в его отношении к энигмату позволил 
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человеку, становятся «человекоподобными»,  например:
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ist geschmückt mit fremdem Licht.
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sieht man nicht mein Angesicht.

Указанный выше факт связан с тем, что в загадках как одном из фольклорных 
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жанров нашли отражение черты древних культур, для которых образ человека был

образцом, базой формирования представлений о мире.

В собранном материале присутствуют загадки, в которых метафоризация луны 

(антропоморфизация) распространяется и на сопряженные, связанные с ней явления 

природы, например: 

Drei Starke sah ich, rat mir das,

Die schafften ohne Unterlass.

Der eine sprach: Oh wär es Nacht!

Der andre: Wär der Tag erwacht!

Der dritte sprach: Nacht oder Tag,

Keine Ruh ich jemals haben mag.

Приведенная выше загадка представляет собой развернутую метафору, целую 

метафорическую картинку, в которой закодированы три взаимосвязанных природных 

явления – луна, солнце и ветер. 

Аналогичный «набор» природных явлений метафоризируется и в следующей 

загадке, в основе которой лежит перенос свойств одушевленных предметов на 

неодушевленные, называемый олицетворением:

Es kommen drei Tauben 

um einen Kirchturm schnauben: 

Die eine wünscht, es wäre Nacht. 

Die andre wünscht, es wäre Tag. 

Der dritten ist's gleichviel, Nacht oder Tag.

Еще одной метафорической моделью концептуализации луны является 

овеществление, под которым понимается уподобление какого-то явления, лица или 

предмета другому предмету, например:

Auf dunkelblauem Weltenmeere мировой океан

da gleitet still ein Schifflein hin, 

ein Kriegsschiff nicht, ein Schiff der Ruhe, 

denn Frieden bringt es jedem Sinn. 

Kein Segel bläht der Hauch des Windes 

dem Schiff zur Reiseförd'rung auf; 

vor Klippen sicher und vor Strömung рифы

erneut es stets den alten Lauf. 

Kein Sturm vermag es zu erschüttern; 

und türmt sich auch die Flut empor, 

verschlingen's auch die grausen Wogen: волны

stets taucht es wieder leicht hervor. Выплывает

Und fragt ihr nach des Schiffes Ladung, 

das nie versinkt und nie zerbricht: 

Es hat ein unschätzbares Kleinod 

an Bord: empfangnes Sonnenlicht.

Если предыдущие примеры загадок можно рассматривать как развернутые 

метафоры, то данная загадка представляет собой своего рода «мегаметафору», в 

которой, наряду с метафорическим образом луныq (Schifflein), присутствуют и другие 

закодированные явления природы: небо (Weltenmeer), облака (Wogen), солнечный свет 

(Kleinod).

Анализ семантики энигматора в его отношении к энигмату – луне позволил 

выявить как способы, так и направления концептуализации этого светила, т.е. то, что 

выбирается в качестве доминантного образа для отражения его свойств. 

Метафорическое кодирование энигмата может основываться на его сходстве с 

энигматором а) по внешнему виду (форме): луна → Gesicht; б) по времени появления: 

луна → Nacht; в) по способу передвижения: луна → Schifflein. 

Говоря об особенностях концептуализации явлений природы с помощью загадок, 

следует подчеркнуть их художественный характер, который не ограничивается 

использованием разных типов метафорического переноса. Об этом говорят многие 

исследователи, называя образы загадки «художественными образами», благодаря 

которым конкретные жизненные реалии приобретают в загадке поэтическую форму и 

прививают человеку поэтический взгляд на действительность, испытывая 

одновременно его сообразительность [Аникин 2004: 212].

К изобразительно-выразительным средствам, используемым в загадках, 

кодирующих явления природы, следует отнести, прежде, всего рифму. Примером могут 

служить все приведенные выше загадки о луне. 

Достаточно часто в текстах загадок, метафоризирующих явления природы, 

используются такие стилистические средства, как антитеза, гипербола, сравнение, 

разного рода повторы, эпитеты (конкретизирующие и оценочные). Художественные 

средства загадок, кодирующих природные явления, могут стать предметом 



261Метафорическая загадка как способ концептуализации ...
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Der dritte sprach: Nacht oder Tag,

Keine Ruh ich jemals haben mag.

Приведенная выше загадка представляет собой развернутую метафору, целую 
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явления – луна, солнце и ветер. 
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Der dritten ist's gleichviel, Nacht oder Tag.
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Auf dunkelblauem Weltenmeere мировой океан

da gleitet still ein Schifflein hin, 

ein Kriegsschiff nicht, ein Schiff der Ruhe, 

denn Frieden bringt es jedem Sinn. 

Kein Segel bläht der Hauch des Windes 

dem Schiff zur Reiseförd'rung auf; 

vor Klippen sicher und vor Strömung рифы

erneut es stets den alten Lauf. 

Kein Sturm vermag es zu erschüttern; 

und türmt sich auch die Flut empor, 

verschlingen's auch die grausen Wogen: волны

stets taucht es wieder leicht hervor. Выплывает

Und fragt ihr nach des Schiffes Ladung, 

das nie versinkt und nie zerbricht: 

Es hat ein unschätzbares Kleinod 

an Bord: empfangnes Sonnenlicht.

Если предыдущие примеры загадок можно рассматривать как развернутые 

метафоры, то данная загадка представляет собой своего рода «мегаметафору», в 

которой, наряду с метафорическим образом луныq (Schifflein), присутствуют и другие 

закодированные явления природы: небо (Weltenmeer), облака (Wogen), солнечный свет 

(Kleinod).

Анализ семантики энигматора в его отношении к энигмату – луне позволил 

выявить как способы, так и направления концептуализации этого светила, т.е. то, что 

выбирается в качестве доминантного образа для отражения его свойств. 

Метафорическое кодирование энигмата может основываться на его сходстве с 

энигматором а) по внешнему виду (форме): луна → Gesicht; б) по времени появления: 

луна → Nacht; в) по способу передвижения: луна → Schifflein. 

Говоря об особенностях концептуализации явлений природы с помощью загадок, 

следует подчеркнуть их художественный характер, который не ограничивается 

использованием разных типов метафорического переноса. Об этом говорят многие 

исследователи, называя образы загадки «художественными образами», благодаря 

которым конкретные жизненные реалии приобретают в загадке поэтическую форму и 

прививают человеку поэтический взгляд на действительность, испытывая 

одновременно его сообразительность [Аникин 2004: 212].

К изобразительно-выразительным средствам, используемым в загадках, 

кодирующих явления природы, следует отнести, прежде, всего рифму. Примером могут 

служить все приведенные выше загадки о луне. 

Достаточно часто в текстах загадок, метафоризирующих явления природы, 

используются такие стилистические средства, как антитеза, гипербола, сравнение, 

разного рода повторы, эпитеты (конкретизирующие и оценочные). Художественные 

средства загадок, кодирующих природные явления, могут стать предметом 
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самостоятельного глубокого исследования, в данной же работе мы ограничимся лишь 

констатацией следующего факта. 

Доминирующим выразительным средством при имплицитной концептуализации 

ветра является антитеза, на основе которой построены 8 из 10 загадок об этом 

природном явлении, присутствующих в собранном эмпирическом материале, 

например:

Es sind vier Brüder in der Welt,

Die haben sich zusammengesellt;

Der erste läuft und wird nicht matt,

Der zweite frisst und wird nicht satt,

Der dritte säuft und wird nicht voll,

Der vierte singt, das klingt nicht wohl.

Подводя итоги, следует сказать следующее. Метафорические загадки 

представляют собой один из способов образной концептуализации природных явлений, 

наиболее частотными из которых в собранном эмпирическом материале оказались луна 

и ветер. Анализ семантики энигматора в его отношении к энигмату – луне позволил 

выявить наиболее продуктивные способы концептуализации этого светила, к которым 

относятся антропоморфизация, олицетворение и овеществление. Основными 

направлениями концептуализации луны с помощью загадок являются ее ассоциации с 

лицом человека, с ночью и с кораблем. Доминирующим выразительным средством при 

имплицитной концептуализации ветра является антитеза.
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Въпросите са едни от най-често употребяваните в комуникацията вербални 

средства за изразяване на човешките мисли. Себепознанието при изясняване на 

същността и смисъла на битието също не минава без тях. Съответен на активната им 

употреба е и интересът на лингвистите – въпросите са едни от най-коментираните 

лингвистични проблеми – с оглед на тяхната структура, функционални особености, 

семантика и др. Основната дефиниция на въпросителните по цел на изказване 

изречения е, че с тях „говорещият посочва на слушателя непълноти в своята 

информация, като желае информацията му да бъде попълнена чрез отговор“ [Попов 

1983 (ред.): 49]. 

Нека разгледаме следните примери от художествени произведения, като вземем 

под внимание, че и в трите комуникативни ситуации говорещият е сам (няма конкретно 

лице за събеседник около него). В първия случай героят стои над падналото на земята 

дете, по което е хвърлил камък, а въпросите „валят“ един след друг; във втория случай 

героят веднага след формулирането на двата въпроса сам дава отговор; в третия случай 

въпросите са отправени към бога, вж.:
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– – хвана се той пак за главата. –

и (Г. К.)

Слав (смутен): Тая нощ всичките сили адски са си дали 

среща в тоя манастир за Асеневата гибел. (Ив. В.)

„Аллах! – прошепна той и се улови за челото. – Аз съм бил сляп, аз съм бил 

глупав! Себап. -

Каруци трябва да правя аз, каруци.” (Й. Й.)

Проблемът в случая е може ли изречения като посочените да бъдат наречени 

въпросителни, след като с тях не се търси информация от събеседник, и реализира ли се

комуникация, след като продуцентът отговаря на току-що продуцирания от самия него 

въпрос. 

Е. Добрева и Ив. Савова, когато коментират компонентите на комуникативната 

ситуация, отбелязват като частен случай моментите, при които ролите адресант и 

адресат са съсредоточени в един и същ “изпълнител”. „Като се изключи, разбира се, 

патологията, общуването със самия себе си е нещо напълно естествено и необходимо за 

всеки индивид – например във вътрешна реч, под формата на записки в бележника или 

списък на предстоящи покупки и т.н.” [Добрева, Савова 1994: 43 – 44].

Характерно в това общуване е формулирането на въпроси в отсъствието на 

събеседник. Безспорно, в посочените по-горе три откъса са използвани въпросителни 

изречения, но, реализирани при по-особени условия, те имат и специфика, която ги 

отличава от останалите. Тъй като говорещият ги отправя основно към самия себе си и 

по-рядко към имагинерен събеседник, по-нататък те ще бъдат наричани 

И така, автовъпросите са въпросителни по структура изречения, които 

продуцентът отправя към себе си или към виртуален събеседник в условия на мисловно 

и емоционално напрежение. Чрез общуването със самия себе си той цели да постигне 

по-висока степен на яснота на мисълта, да избере една от няколкото предоставени 

алтернативи или да даде израз на повишеното си емоционално състояние. 

Не са много опитите да се направи описание на въпросителните изречения от този 

тип, затова няма и установена терминология за тях. В лингвистичната литература на 

различни езици езиковедите отбелязват съществуването им, като използват различни 

термини. И. П. Распопов, коментирайки функцията на въпросителните частици в 

съвременния руски език, отбелязва, че “по-често от всичко частицата ли се използва 

при въпроси, възникващи в хода на размисъл, при вътрешен разговор ... обърнати към 

самия себе си“ [Распопов 1955: 18]. П. Рестан използва термин, заимстван от Ю. В. 

Ванников – “рефлексивни въпроси”, когато “събеседник, т. е. адресат, е самият питащ” 

[Рестан 1969: 113 – 114]. В класификацията на въпросите от позицията на прагматиката 

П. Ладани назовава подобни изказвания “медитативни и рефлексивни въпроси 

(въпроси, които човек задава към самия себе си)” [по Байрамова 1980: 37].

В българската лингвистична литература разграничаването на тези изказвания от 

останалите въпросителни изречения е отбелязано още в „Българска граматика“ на Н. 

Костов през 1939 г. Авторът ги коментира като въпроси, на които не се чака отговор 

[Костов 1939: 242-243]. К. Попов ги обособява сред групата на модалните изречения с 

отсянка на вътрешен диалог [Попов 1975: 39]. От позицията на прагматиката Р. 

Ницолова разглежда делиберативните въпроси като насочени преди всичко към себе си 

[Ницолова 1984: 168]. За М. Лакова въпросите към самия себе си са част от въпросите 

за попълване [Лакова 1991: 267]. Ст. Петрова ги характеризира като „въпрос заради 

самия въпрос“ [Петрова 2001: 183]. Като цяло изследователите се ограничават до тези 

бележки. Липсва каквато и да е по-конкретна характеристика на автовъпросите – нито 

на условията на появата им, нито на функционалните им специфики.

Настоящата работа си поставя за цел да осветли по-подробно автовъпросителните 

изказвания в разнообразните аспекти на тяхната реализация. Емпиричният материал за 

изследването е извлечен от художествената литература (романа „Снаха“ на Г. 

Караславов, разкази на Й. Йовков, драми на Ив. Вазов), като въпросителните изречения 

са поставени в контекст, минимално достатъчен за определяне на семантиката на 

автовъпросите. 

В художествените текстове автовъпросите се появяват или в речта на 

фикционалния адресант (т. нар. авторска реч), или в речта на героите (на участващите 

лица). В повествователния художествен текст съотношението между двата типа 

употреби е в полза на речта на фикционалния адресант, докато в драматургичния текст, 

поради самата му специфика, автовъпросите се появяват само в речта на героите.

Когато автовъпросите са в речта на фикционалния адресант в повествователен 

художествен текст, те обикновено не се отделят от общия поток на речта и при 

оформлението им няма друго специално означение, освен въпросителния знак в края на 

изречението, напр.: 
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продуцентът отправя към себе си или към виртуален събеседник в условия на мисловно 

и емоционално напрежение. Чрез общуването със самия себе си той цели да постигне 

по-висока степен на яснота на мисълта, да избере една от няколкото предоставени 

алтернативи или да даде израз на повишеното си емоционално състояние. 

Не са много опитите да се направи описание на въпросителните изречения от този 

тип, затова няма и установена терминология за тях. В лингвистичната литература на 

различни езици езиковедите отбелязват съществуването им, като използват различни 

термини. И. П. Распопов, коментирайки функцията на въпросителните частици в 

съвременния руски език, отбелязва, че “по-често от всичко частицата ли се използва 

при въпроси, възникващи в хода на размисъл, при вътрешен разговор ... обърнати към 

самия себе си“ [Распопов 1955: 18]. П. Рестан използва термин, заимстван от Ю. В. 

Ванников – “рефлексивни въпроси”, когато “събеседник, т. е. адресат, е самият питащ” 

[Рестан 1969: 113 – 114]. В класификацията на въпросите от позицията на прагматиката 

П. Ладани назовава подобни изказвания “медитативни и рефлексивни въпроси 

(въпроси, които човек задава към самия себе си)” [по Байрамова 1980: 37].

В българската лингвистична литература разграничаването на тези изказвания от 

останалите въпросителни изречения е отбелязано още в „Българска граматика“ на Н. 

Костов през 1939 г. Авторът ги коментира като въпроси, на които не се чака отговор 

[Костов 1939: 242-243]. К. Попов ги обособява сред групата на модалните изречения с 

отсянка на вътрешен диалог [Попов 1975: 39]. От позицията на прагматиката Р. 

Ницолова разглежда делиберативните въпроси като насочени преди всичко към себе си 

[Ницолова 1984: 168]. За М. Лакова въпросите към самия себе си са част от въпросите 

за попълване [Лакова 1991: 267]. Ст. Петрова ги характеризира като „въпрос заради 

самия въпрос“ [Петрова 2001: 183]. Като цяло изследователите се ограничават до тези 

бележки. Липсва каквато и да е по-конкретна характеристика на автовъпросите – нито 

на условията на появата им, нито на функционалните им специфики.

Настоящата работа си поставя за цел да осветли по-подробно автовъпросителните 

изказвания в разнообразните аспекти на тяхната реализация. Емпиричният материал за 

изследването е извлечен от художествената литература (романа „Снаха“ на Г. 

Караславов, разкази на Й. Йовков, драми на Ив. Вазов), като въпросителните изречения 

са поставени в контекст, минимално достатъчен за определяне на семантиката на 

автовъпросите. 

В художествените текстове автовъпросите се появяват или в речта на 

фикционалния адресант (т. нар. авторска реч), или в речта на героите (на участващите 

лица). В повествователния художествен текст съотношението между двата типа 

употреби е в полза на речта на фикционалния адресант, докато в драматургичния текст, 

поради самата му специфика, автовъпросите се появяват само в речта на героите.

Когато автовъпросите са в речта на фикционалния адресант в повествователен 

художествен текст, те обикновено не се отделят от общия поток на речта и при 

оформлението им няма друго специално означение, освен въпросителния знак в края на 

изречението, напр.: 
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Юрталана влезе в двора, притвори вратата, замисли се за миг и се хвана за 

главата. (Г. К.)

Автовъпросите, появяващи се в речта на фикционалния адресант, се използват за 

характеристика на мисли, чувства и особено емоционално състояние на героите. Те се 

срещат в два подслучая: а) обикновено авторът ги използва в разсъжденията си относно 

действия и състояния, свързани с някои от героите, и тогава той говори от свое име; б) 

друга възможност е, когато фикционалният адресант в собствената си реч продължава 

мислите на героя. Тогава той вмъква “гласа” му под формата на полупряка реч. Срв.:

Такива сънища често му се явяваха, когато беше малък. И колкото по-мъчителни 

и страшни бяха те, толкова по-облекчено въздъхваше той, след като се събуди.

(Г. К.) 

Много често беше си мислила: тъй както беше махал с ръка старият, когато 

умираше, 

Падна й като болка тая мисъл на 

сърцето. (Й. Й.)

Когато автовъпросите са част от речта на някого от героите в повествователен 

художествен текст, в оформлението им има два случая: а) маркиране с кавички, които 

да обособят вътрешната реч на героите; б) маркиране с тире като за диалогична реч. 

Във втория случай авторът дава знак, че това става в условия на отсъствие на 

събеседник, и речта на героите се въвежда с изрази от вида: попита се, помисли си, каза 

си, стъписа се, отпусна се убита, хвана се за главата и др., напр.:

- питаше се Севда, задушена от 

мъка. (Г. К.)

– Оох! – облегна се Севда на дланта си и се отпусна, убита от мъка и отчаяние. 

– – ... 

(Г. К.)

В драматургичния художествен текст ремарките на автора са достатъчно 

красноречив знак, че въпросът на героя е изказан в условия на самотност и е 

автовъпрос. Те се поставят в скоби преди речта на героя и най-често са от вида: сам, 

мисли, на себе си, смутен, умислен, останала сама, напр.:

Слав (мисли) …

Той ме ограби. (Ив. В.)

Автовъпросите в речта на героите могат да се срещнат под формата на: а) 

вътрешен монолог и диалог със самия себе си; б) външен монолог и диалог с виртуален 

събеседник. 

Вътрешният монолог и диалогът със самия себе си са често срещана проява на 

душевни преживявания на героя и в тях не малка част се пада на автовъпросите. Този 

монолог, поради липсата на реципиент, от когото да се очаква определена реакция, 

често е изграден само от струпани едно след друго автовъпросителни изказвания, които 

обикновено предават в силно концентриран вид повишената емоционалност и 

активната мисловна дейност на автора им, когато той се опитва да реши дилема или да 

избере една от няколкото предлагани алтернативи:

„ “ Смътен смразяващ 

страх рязна сърцето му. (Г. К.)

Автовъпросите не са рядкост и във вътрешния диалог на герой, като веднага след 

въпроса следва и отговор от самия него. При това, автовъпросът и отговорът оформят 

специфично въпросно-отговорно диалогично единство, където продуцентът и 

реципиентът са едно и също лице. Репликата реакция може да бъде оформена: като 

съобщително изречение, като квазивъпросително изречение, като реплика повторение 

или може да е възклицателно изречение. Вж. съответни примери:

А ето сега мисли за родителите на това дете. 

? Майката ще пищи до небесата и ще го кълне с 

всички сили. (Г. К.)

“ – погледна го 

озадачено Юрталана. „Къде ще се удари в тази рохка пръст!..”(Г. К.)

Ей с тази торба през рамо и с тези мамули на гърдите ще го прекарат през 

приказ и пример. Че какво като е дете! Нека и старите да се 

поучат от него. (Г. К.)

Трайчев (на себе си)…

(Мисли) Неприятно, глупаво! (Ив. 

В.)

Много специфични за употребата на автовъпросите са случаите, когато героят 

чрез тях влиза във външен (псевдореален) диалог с виртуален събеседник, който 

фактически е и формален реципиент и от него не може да се очаква отговор. 

Виртуалният събеседник много често е Бог, близък, който отдавна е починал или който 

е много далеч и не е възможен като реален събеседник. 
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Юрталана влезе в двора, притвори вратата, замисли се за миг и се хвана за 

главата. (Г. К.)

Автовъпросите, появяващи се в речта на фикционалния адресант, се използват за 

характеристика на мисли, чувства и особено емоционално състояние на героите. Те се 

срещат в два подслучая: а) обикновено авторът ги използва в разсъжденията си относно 

действия и състояния, свързани с някои от героите, и тогава той говори от свое име; б) 

друга възможност е, когато фикционалният адресант в собствената си реч продължава 

мислите на героя. Тогава той вмъква “гласа” му под формата на полупряка реч. Срв.:

Такива сънища често му се явяваха, когато беше малък. И колкото по-мъчителни 

и страшни бяха те, толкова по-облекчено въздъхваше той, след като се събуди.

(Г. К.) 

Много често беше си мислила: тъй както беше махал с ръка старият, когато 

умираше, 

Падна й като болка тая мисъл на 

сърцето. (Й. Й.)

Когато автовъпросите са част от речта на някого от героите в повествователен 

художествен текст, в оформлението им има два случая: а) маркиране с кавички, които 

да обособят вътрешната реч на героите; б) маркиране с тире като за диалогична реч. 

Във втория случай авторът дава знак, че това става в условия на отсъствие на 

събеседник, и речта на героите се въвежда с изрази от вида: попита се, помисли си, каза 

си, стъписа се, отпусна се убита, хвана се за главата и др., напр.:

- питаше се Севда, задушена от 

мъка. (Г. К.)

– Оох! – облегна се Севда на дланта си и се отпусна, убита от мъка и отчаяние. 

– – ... 

(Г. К.)

В драматургичния художествен текст ремарките на автора са достатъчно 

красноречив знак, че въпросът на героя е изказан в условия на самотност и е 

автовъпрос. Те се поставят в скоби преди речта на героя и най-често са от вида: сам, 

мисли, на себе си, смутен, умислен, останала сама, напр.:

Слав (мисли) …

Той ме ограби. (Ив. В.)

Автовъпросите в речта на героите могат да се срещнат под формата на: а) 

вътрешен монолог и диалог със самия себе си; б) външен монолог и диалог с виртуален 

събеседник. 

Вътрешният монолог и диалогът със самия себе си са често срещана проява на 

душевни преживявания на героя и в тях не малка част се пада на автовъпросите. Този 

монолог, поради липсата на реципиент, от когото да се очаква определена реакция, 

често е изграден само от струпани едно след друго автовъпросителни изказвания, които 

обикновено предават в силно концентриран вид повишената емоционалност и 

активната мисловна дейност на автора им, когато той се опитва да реши дилема или да 

избере една от няколкото предлагани алтернативи:

„ “ Смътен смразяващ 

страх рязна сърцето му. (Г. К.)

Автовъпросите не са рядкост и във вътрешния диалог на герой, като веднага след 

въпроса следва и отговор от самия него. При това, автовъпросът и отговорът оформят 

специфично въпросно-отговорно диалогично единство, където продуцентът и 

реципиентът са едно и също лице. Репликата реакция може да бъде оформена: като 

съобщително изречение, като квазивъпросително изречение, като реплика повторение 

или може да е възклицателно изречение. Вж. съответни примери:

А ето сега мисли за родителите на това дете. 

? Майката ще пищи до небесата и ще го кълне с 

всички сили. (Г. К.)

“ – погледна го 

озадачено Юрталана. „Къде ще се удари в тази рохка пръст!..”(Г. К.)

Ей с тази торба през рамо и с тези мамули на гърдите ще го прекарат през 

приказ и пример. Че какво като е дете! Нека и старите да се 

поучат от него. (Г. К.)

Трайчев (на себе си)…

(Мисли) Неприятно, глупаво! (Ив. 

В.)

Много специфични за употребата на автовъпросите са случаите, когато героят 

чрез тях влиза във външен (псевдореален) диалог с виртуален събеседник, който 

фактически е и формален реципиент и от него не може да се очаква отговор. 

Виртуалният събеседник много често е Бог, близък, който отдавна е починал или който 

е много далеч и не е възможен като реален събеседник. 
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А. Василева и Хр. Стайкова разглеждат обръщенията към Бог като една от 

синтактичните особеностите на българската разговорна реч, при което изразите Боже 

мой! Господи! са напълно десемантизирани, а въпросите, в които се съдържат тези 

изрази, нямат друг адресат, освен самия говорещ [Василева, Стайкова 1988: 159], напр.:

„ , !“ – съжаляваше Севда. (Г. К.)

– Божичко, света Богородице! – плесна ръце старата. –

, дано й се езикът схване…(Г. К.)

Стойко, Стойко, Стоенце, мами! ,… – нареждаше на 

припев Юрталанката. (Г. К.)

1. По структура автовъпросите се срещат в текста под формата на самостоятелно 

просто изречение или на просто изречение в състава на сложното, под формата на 

конструкции с повторение или на серийни конструкции от автовъпроси.

1.1. В типичната си форма автовъпросите са представени в потока на мислите чрез 

самостоятелно просто изречение, напр.:

„ “ – спря се загриженият баща. (Г. К.)

„Бяла лястовичка – мислеше си той. – (Й. Й.)

Автовъпросителни прости изречения могат да бъдат в състава на сложното 

съчинено изречение с характерните за тази синтактична структура начини на свързване, 

напр.:

Алекси тръгваше по лоши пътища. Какво да го прави?... , ,

(Г. К.)

Юрталана не се върна ден-два, не се върна пет дни, стана цяла седмица, а още го 

нямаше. Да беше в града, ей 

го къде е, щеше да им се обади – толкова хора ходят всеки ден там. (Г. К.)

(Й. Й.)

Много често беше си мислила: ... 

(Й. Й.)

Автовъпроси като отделни прости изречения могат да бъдат и в състава на 

сложното съставно и сложното смесено изречение, вж.:

Сума Севдини акранки и дружки се сгодиха, едни се задомиха, други се готвеха за 

сватби. , ако Юрталановите се отметнеха? (Г. К.)

А имаше за какво да се оплаче и от него, много беше й се насъбрало вече на 

сърцето, но и ? (Г. К.)

1.2. Много характерни за структурата на автовъпросите са повторенията, при 

които автовъпросителното изказване се повтаря частично или пълно. Продуцентът цели 

да подчертае въпросителната семантика на определена част от изречението или даже на 

цялото изречение, така че могат да бъдат повторени дума, фраза или изречение. 

Много често се повтаря само въпросителната дума от автовъпроса с оглед акцент 

върху питането, от типа:

Нали я вземат против волята му, ето кое според него не беше редно тук… Но 

неговата ливада, ? (Г. К.)

Казват ли се такива работи бре, сине, казват ли се! свещ ми запали ти на 

главата, ! (Г. К.)

„ те не знаят вече?” – питаше се той в отчаяние. не се присмиват и 

не го изглеждат в гърба със злорадство и презрение?... (Г. К.)

В последния пример е интересно да се отбележи, че автовъпросите с повторение 

на въпросителната дума са с различно проявление – първият автовъпрос е в речта на 

героя, а вторият автовъпрос – в речта на фикционалния адресант, явяваща се един вид 

продължение на речта на героя.

Комуникативната преценка на говорещия често налага да се повтори по-широка 

въпросителна фраза. Става въпрос за повторение на част от въпросителното изказване, 

в която може да се включи въпросителната дума, но и друга дума, която е основна в 

обекта на питането. Наблюдават се разнообразни повторителни модели, напр.:

Какво ще кажат свекърът и свекървата! да я упрекнат, че е потъпкала 

паметта на Сойка? И тогава да я нахокат съвсем и да я оставят с 

празни ръце? (Г. К.)

(Монолог на) Кир Тодор ... Борислав Фуркас

Иванко - на стария Асеня? Уби го. Ти на 

Иван Асеня? Копаеш му сега гроб...(Ив. В.)

Борислав (на себе си) Аз съм убит. Тамара? любов? свят?...(Ив. В.)

Тамара ... О, как съм ! ?Как е безсилен човешкият език! (Ив. 

В.)
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А. Василева и Хр. Стайкова разглеждат обръщенията към Бог като една от 

синтактичните особеностите на българската разговорна реч, при което изразите Боже 

мой! Господи! са напълно десемантизирани, а въпросите, в които се съдържат тези 

изрази, нямат друг адресат, освен самия говорещ [Василева, Стайкова 1988: 159], напр.:

„ , !“ – съжаляваше Севда. (Г. К.)

– Божичко, света Богородице! – плесна ръце старата. –

, дано й се езикът схване…(Г. К.)

Стойко, Стойко, Стоенце, мами! ,… – нареждаше на 

припев Юрталанката. (Г. К.)

1. По структура автовъпросите се срещат в текста под формата на самостоятелно 

просто изречение или на просто изречение в състава на сложното, под формата на 

конструкции с повторение или на серийни конструкции от автовъпроси.

1.1. В типичната си форма автовъпросите са представени в потока на мислите чрез 

самостоятелно просто изречение, напр.:

„ “ – спря се загриженият баща. (Г. К.)

„Бяла лястовичка – мислеше си той. – (Й. Й.)

Автовъпросителни прости изречения могат да бъдат в състава на сложното 

съчинено изречение с характерните за тази синтактична структура начини на свързване, 

напр.:

Алекси тръгваше по лоши пътища. Какво да го прави?... , ,

(Г. К.)

Юрталана не се върна ден-два, не се върна пет дни, стана цяла седмица, а още го 

нямаше. Да беше в града, ей 

го къде е, щеше да им се обади – толкова хора ходят всеки ден там. (Г. К.)

(Й. Й.)

Много често беше си мислила: ... 

(Й. Й.)

Автовъпроси като отделни прости изречения могат да бъдат и в състава на 

сложното съставно и сложното смесено изречение, вж.:

Сума Севдини акранки и дружки се сгодиха, едни се задомиха, други се готвеха за 

сватби. , ако Юрталановите се отметнеха? (Г. К.)

А имаше за какво да се оплаче и от него, много беше й се насъбрало вече на 

сърцето, но и ? (Г. К.)

1.2. Много характерни за структурата на автовъпросите са повторенията, при 

които автовъпросителното изказване се повтаря частично или пълно. Продуцентът цели 

да подчертае въпросителната семантика на определена част от изречението или даже на 

цялото изречение, така че могат да бъдат повторени дума, фраза или изречение. 

Много често се повтаря само въпросителната дума от автовъпроса с оглед акцент 

върху питането, от типа:

Нали я вземат против волята му, ето кое според него не беше редно тук… Но 

неговата ливада, ? (Г. К.)

Казват ли се такива работи бре, сине, казват ли се! свещ ми запали ти на 

главата, ! (Г. К.)

„ те не знаят вече?” – питаше се той в отчаяние. не се присмиват и 

не го изглеждат в гърба със злорадство и презрение?... (Г. К.)

В последния пример е интересно да се отбележи, че автовъпросите с повторение 

на въпросителната дума са с различно проявление – първият автовъпрос е в речта на 

героя, а вторият автовъпрос – в речта на фикционалния адресант, явяваща се един вид 

продължение на речта на героя.

Комуникативната преценка на говорещия често налага да се повтори по-широка 

въпросителна фраза. Става въпрос за повторение на част от въпросителното изказване, 

в която може да се включи въпросителната дума, но и друга дума, която е основна в 

обекта на питането. Наблюдават се разнообразни повторителни модели, напр.:

Какво ще кажат свекърът и свекървата! да я упрекнат, че е потъпкала 

паметта на Сойка? И тогава да я нахокат съвсем и да я оставят с 

празни ръце? (Г. К.)

(Монолог на) Кир Тодор ... Борислав Фуркас

Иванко - на стария Асеня? Уби го. Ти на 

Иван Асеня? Копаеш му сега гроб...(Ив. В.)

Борислав (на себе си) Аз съм убит. Тамара? любов? свят?...(Ив. В.)

Тамара ... О, как съм ! ?Как е безсилен човешкият език! (Ив. 

В.)



270 Аксения Тодорова

Борислав (сам) ... Царят ме отпусна и беше нея да видя. 

? Вечната ми мисъл, всегдашния ми копнеж. (Ив. В.)

Владиков (крачи пак развълнуван) ... А съвестта вече ме гризе с острите си зъби, 

като че ще правя престъпление ... кого? тоя добър Добревич? 

Не, против оногова, комуто принадлежи животът ми...(Ив. В.)

Силно експресивно е повторението на цялото автовъпросително изказване. 

Употребата, освен като знак за неизвестното, е натоварена допълнително и с изразяване 

на субективното отношение на продуцента на въпроса, вж.: 

Делчо седна на камъка... и се закани мълчешката: –

Да ти напека врата, както аз си знам, злато ще повърнеш. (Г. К.)

айол – говореше си той, като се оправдаваше на Рустема, 

чийто образ не се махаше от въображението му, – , стар и 

оглупял човек съм!“ (Й. Й.)

1.3. Особеност на автовъпросите е, че много често те не се появяват изолирано. 

Продуцентът, който е и реципиент, не чака отговор на поставените въпроси, затова и 

един автовъпрос влече след себе си и други такива. Така се оформят структури с 

последователно зададени автовъпроси. Появата на повече от едно въпросително 

изказване в непосредствена последователност оформя така наречената „серийна 

въпросителна конструкция” [Савова 2014]. Ексцерпираният материал показва наличие 

от множество различни по обем автовъпроси в серия. Следните примери илюстрират 

тричленна, петчленна и осемчленна конфигурация от серийни автовъпроси:

С право ще помислят, че е лъжец. 

Той мисли още отсега. (Г. К.)

Понякога тя падаше отчаяна и убита от страшни и жестоки съмнения. 

О, само да би могла…(Г. К.)

Трайчев (на себе си) … Сега викове, истерики…Ужасно! 

Той често идеше у нас и тя 

го срещаше добре. (Ив. В.)

Изреченията в представените автовъпросителни блокове по семантика могат да 

бъдат само пряко въпросителни, само квазивъпросителни или пък да изграждат смесена 

конструкция, срв.:

Прозрачна млечнобяла мъгла замрежва въздуха. ? ,

? Неутолима жажда гори устата му – капка, поне капчица вода да 

има! (Й. Й.)

Слав (смутен) ?Тая нощ всички адски сили са си дали 

среща в тоя манастир за Асеневата гибел. (Ив. В.)

Тамара … О, как съм честита! Честита? Как е безсилен човешкият език! 

? Но ние вече няма да се разделим. (Ив. В.)

Виждаше се отново в града, здрав, спретнат в черния си редингот… (Й. Й.)

Тъй като водещо за продуцента на тези изказвания е неизвестното в съдържателен 

план, в структурно отношение той често изгражда серийните въпросителни 

конструкции еднотипно и на принципа на синтактичния паралелизъм:

Но едно парливо съмнение се промъкна и започна да го човърка: 

(Г. К.)

– Божичко, миличък господьо! 

?... (Г. 

К.)

Владиков (сам) ... Какво е това? Да, любов.

(Ив. В.)

2. По начин на образуване автовъпросите могат да бъдат класифицирани в 

двудялбата: образувани с въпросителна дума (пълнозначна въпросителна дума, 

въпросителна частица и едновременна употреба на пълнозначна въпросителна дума и 

въпросителна частица) и образувани без въпросителна дума (с възходяща интонация в 

устната реч или графично изразен въпросителен знак в края на автовъпроса в писмения 

текст).

2.1. Автовъпроси с въпросителна дума 

2.1.1. Автовъпроси, образувани с пълнозначна въпросителна дума. Сред тях най-

често се срещат автовъпросите с местоимението какъв със съответните форми за род и 

число. Следват автовъпросите със защо, къде, как и др. Напр.:
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Борислав (сам) ... Царят ме отпусна и беше нея да видя. 

? Вечната ми мисъл, всегдашния ми копнеж. (Ив. В.)

Владиков (крачи пак развълнуван) ... А съвестта вече ме гризе с острите си зъби, 

като че ще правя престъпление ... кого? тоя добър Добревич? 

Не, против оногова, комуто принадлежи животът ми...(Ив. В.)

Силно експресивно е повторението на цялото автовъпросително изказване. 

Употребата, освен като знак за неизвестното, е натоварена допълнително и с изразяване 

на субективното отношение на продуцента на въпроса, вж.: 

Делчо седна на камъка... и се закани мълчешката: –

Да ти напека врата, както аз си знам, злато ще повърнеш. (Г. К.)

айол – говореше си той, като се оправдаваше на Рустема, 

чийто образ не се махаше от въображението му, – , стар и 

оглупял човек съм!“ (Й. Й.)

1.3. Особеност на автовъпросите е, че много често те не се появяват изолирано. 

Продуцентът, който е и реципиент, не чака отговор на поставените въпроси, затова и 

един автовъпрос влече след себе си и други такива. Така се оформят структури с 

последователно зададени автовъпроси. Появата на повече от едно въпросително 

изказване в непосредствена последователност оформя така наречената „серийна 

въпросителна конструкция” [Савова 2014]. Ексцерпираният материал показва наличие 

от множество различни по обем автовъпроси в серия. Следните примери илюстрират 

тричленна, петчленна и осемчленна конфигурация от серийни автовъпроси:

С право ще помислят, че е лъжец. 

Той мисли още отсега. (Г. К.)

Понякога тя падаше отчаяна и убита от страшни и жестоки съмнения. 

О, само да би могла…(Г. К.)

Трайчев (на себе си) … Сега викове, истерики…Ужасно! 

Той често идеше у нас и тя 

го срещаше добре. (Ив. В.)

Изреченията в представените автовъпросителни блокове по семантика могат да 

бъдат само пряко въпросителни, само квазивъпросителни или пък да изграждат смесена 

конструкция, срв.:

Прозрачна млечнобяла мъгла замрежва въздуха. ? ,

? Неутолима жажда гори устата му – капка, поне капчица вода да 

има! (Й. Й.)

Слав (смутен) ?Тая нощ всички адски сили са си дали 

среща в тоя манастир за Асеневата гибел. (Ив. В.)

Тамара … О, как съм честита! Честита? Как е безсилен човешкият език! 

? Но ние вече няма да се разделим. (Ив. В.)

Виждаше се отново в града, здрав, спретнат в черния си редингот… (Й. Й.)

Тъй като водещо за продуцента на тези изказвания е неизвестното в съдържателен 

план, в структурно отношение той често изгражда серийните въпросителни 

конструкции еднотипно и на принципа на синтактичния паралелизъм:

Но едно парливо съмнение се промъкна и започна да го човърка: 

(Г. К.)

– Божичко, миличък господьо! 

?... (Г. 

К.)

Владиков (сам) ... Какво е това? Да, любов.

(Ив. В.)

2. По начин на образуване автовъпросите могат да бъдат класифицирани в 

двудялбата: образувани с въпросителна дума (пълнозначна въпросителна дума, 

въпросителна частица и едновременна употреба на пълнозначна въпросителна дума и 

въпросителна частица) и образувани без въпросителна дума (с възходяща интонация в 

устната реч или графично изразен въпросителен знак в края на автовъпроса в писмения 

текст).

2.1. Автовъпроси с въпросителна дума 

2.1.1. Автовъпроси, образувани с пълнозначна въпросителна дума. Сред тях най-

често се срещат автовъпросите с местоимението какъв със съответните форми за род и 

число. Следват автовъпросите със защо, къде, как и др. Напр.:
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Алекси тръгваше по лоши пътища. 

, за да го насочи към учението? (Г. К.)

Навремени до Севда долиташе глухо и тайнствено шушукане.

(Г. К.)

Юрталана влезе в двора, притвори вратата,замисли се за миг и се хвана за 

главата. ... (Г. К.)

Дядо Руси седи на пейката и си мисли: „ ?“ Затворено е 

дюкянчето на Милуша и чукът не чука. (Й. Й.)

„Къде се изгуби свекърът? – питаше се тя. – ... (Г. 

К.)

В неговите ръце и най-пусталата кранта ставаше хат,… ? – Много просто. 

(Й. Й.)

Една жена стоеше на пътя, млада, хубава … 

? Луд ли беше тоя баща, който беше я пуснал сама из 

тия планини? (Й. Й.)

2.1.2. Автовъпроси, образувани с въпросителните частици ли, дали, да и др. В тази 

група най-многобройни са въпросите, образувани с частицата ли, която може да има и 

приглаголна, и приименна употреба:

Върнаха се с празни ръце, дигнаха рамене пред кмета: 

(Г. К.)

Понякога тя падаше отчаяна, убита от страшни и жестоки съмнения. 

я той? ... (Г. К.)

...приповдигна се Юрталана и си помисли: „ ” (Г. К.)

„ ” – спря се загриженият баща. (Г. К.)

„Къде ще се удари в тази рохка пръст!... ?

” Смътен смразяващ страх рязна сърцето му. (Г. К.)

2.1.3. Автовъпроси с едновременна употреба на пълнозначна въпросителна дума и 

въпросителна частица са много характерни за този тип въпросителни изречения. Тя е 

отбелязана като приоритетна и единствена характеристика за автовъпросите от Н. 

Костов, Р. Ницолова и М. Лакова [Костов 1939, Ницолова 1984, Лакова 1991]. 

Комбинациите на двойната употреба могат да бъдат най-разнообразни – какво ли, кой 

ли, (на) кои ли, (на) колко ли:

После, тези копчета се изгубиха. 

(Г. К.)

Момче. ... (Г. К.)

Ох! – въздъхна престорено Юрталанката. – .

(Г. К.)

2.2. Автовъпроси, образувани без въпросителна дума. Употребата им е 

сравнително рядка, като сред тях преобладават непълните изречения. Напр.:

Какво щеше да стане тогава! (Г. К.)

? – клатеше се Юрталана замислен. – Може и да каже, няма нищо 

чудно!” (Г. К.)

Ще се похвали я на майка си, я на баща си, а те ще го раздрънкат из селото. 

(Г. К.)

И ако не беше се случило това проклето момче, сега той щеше да си е в леглото 

и спокойно щеше да си чака пукването на зората. Какво го чака утре? (Г. 

К.)

3. По семантика автовъпросите могат да изразяват липсата на информация у 

говорещия или колебание коя от няколкото алтернативи да бъде избрана, което ги 

определя като същински въпросителни изречения. Друга група автовъпроси, 

независимо от наличието на въпросителни маркери, съдържат директно положително 

или отрицателно твърдение и се обособява в отделна група – тази на 

квазиавтовъпросите.

3.1. Същинските автовъпроси имат на практика пряка въпросителна функция. Те 

изразяват преобладаващо желанието на продуцента да формулира за себе си предстоящ 

за решаване въпрос или изразяват пропуски в информираността му, както и 

невъзможност или колебание при избирането на една от няколкото предлагани 

алтернативи в чисто рационален план.

В зависимост от това дали автовъпросите имат или нямат изразен отговор, 

същинските автовъпроси могат да бъдат открити автовъпроси (които нямат отговор) и 

автовъпроси с отговор.

3.1.1. Открити автовъпроси са тези, при които продуцентът изразява вербално, че 

му липса на информация по определена тема (при наличие на реципиент, същият 

зададен въпрос би търсил информация от него):

„ ?“ –

хвана се за главата Юрталана. (Г. К.)

„ “ (Г. К.)



273За автовъпросите като тип въпросителни изречения ...

Алекси тръгваше по лоши пътища. 

, за да го насочи към учението? (Г. К.)

Навремени до Севда долиташе глухо и тайнствено шушукане.

(Г. К.)

Юрталана влезе в двора, притвори вратата,замисли се за миг и се хвана за 

главата. ... (Г. К.)

Дядо Руси седи на пейката и си мисли: „ ?“ Затворено е 

дюкянчето на Милуша и чукът не чука. (Й. Й.)

„Къде се изгуби свекърът? – питаше се тя. – ... (Г. 

К.)

В неговите ръце и най-пусталата кранта ставаше хат,… ? – Много просто. 

(Й. Й.)

Една жена стоеше на пътя, млада, хубава … 

? Луд ли беше тоя баща, който беше я пуснал сама из 

тия планини? (Й. Й.)

2.1.2. Автовъпроси, образувани с въпросителните частици ли, дали, да и др. В тази 

група най-многобройни са въпросите, образувани с частицата ли, която може да има и 

приглаголна, и приименна употреба:

Върнаха се с празни ръце, дигнаха рамене пред кмета: 

(Г. К.)

Понякога тя падаше отчаяна, убита от страшни и жестоки съмнения. 

я той? ... (Г. К.)

...приповдигна се Юрталана и си помисли: „ ” (Г. К.)

„ ” – спря се загриженият баща. (Г. К.)

„Къде ще се удари в тази рохка пръст!... ?

” Смътен смразяващ страх рязна сърцето му. (Г. К.)

2.1.3. Автовъпроси с едновременна употреба на пълнозначна въпросителна дума и 

въпросителна частица са много характерни за този тип въпросителни изречения. Тя е 

отбелязана като приоритетна и единствена характеристика за автовъпросите от Н. 

Костов, Р. Ницолова и М. Лакова [Костов 1939, Ницолова 1984, Лакова 1991]. 

Комбинациите на двойната употреба могат да бъдат най-разнообразни – какво ли, кой 

ли, (на) кои ли, (на) колко ли:

После, тези копчета се изгубиха. 

(Г. К.)

Момче. ... (Г. К.)

Ох! – въздъхна престорено Юрталанката. – .

(Г. К.)

2.2. Автовъпроси, образувани без въпросителна дума. Употребата им е 

сравнително рядка, като сред тях преобладават непълните изречения. Напр.:

Какво щеше да стане тогава! (Г. К.)

? – клатеше се Юрталана замислен. – Може и да каже, няма нищо 

чудно!” (Г. К.)

Ще се похвали я на майка си, я на баща си, а те ще го раздрънкат из селото. 

(Г. К.)

И ако не беше се случило това проклето момче, сега той щеше да си е в леглото 

и спокойно щеше да си чака пукването на зората. Какво го чака утре? (Г. 

К.)

3. По семантика автовъпросите могат да изразяват липсата на информация у 

говорещия или колебание коя от няколкото алтернативи да бъде избрана, което ги 

определя като същински въпросителни изречения. Друга група автовъпроси, 

независимо от наличието на въпросителни маркери, съдържат директно положително 

или отрицателно твърдение и се обособява в отделна група – тази на 

квазиавтовъпросите.

3.1. Същинските автовъпроси имат на практика пряка въпросителна функция. Те 

изразяват преобладаващо желанието на продуцента да формулира за себе си предстоящ 

за решаване въпрос или изразяват пропуски в информираността му, както и 

невъзможност или колебание при избирането на една от няколкото предлагани 

алтернативи в чисто рационален план.

В зависимост от това дали автовъпросите имат или нямат изразен отговор, 

същинските автовъпроси могат да бъдат открити автовъпроси (които нямат отговор) и 

автовъпроси с отговор.

3.1.1. Открити автовъпроси са тези, при които продуцентът изразява вербално, че 

му липса на информация по определена тема (при наличие на реципиент, същият 

зададен въпрос би търсил информация от него):

„ ?“ –

хвана се за главата Юрталана. (Г. К.)

„ “ (Г. К.)
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3.1.2. Автовъпроси с отговор са тези автовъпроси, непосредствено след които 

продуцентът дава своя отговор, изграждайки по този начин специфичен диалог – с  

особеностите на същинско диалогично единство от реплика стимул и реплика реакция. 

Вниманието на продуцента, който е и реципиент, е насочено основно към рационалния 

аспект на диалога. В структурно отношение (както при серийните въпросителни 

конструкции) изграждането на диалогичното единство често е еднотипно.

Родителите му ще го чакат ден, два, ще го чакат и седмица дори и все ще се 

надяват да се върне. И чак след това ще тръгнат да го търсят. 

По бостанджийските колиби, из водениците, по овчарските егреци. (Г. 

К.)

При така изградения „монологичен” диалог продуцентът може да даде израз на 

информативната или емоционалната страна на комуникацията със себе си.

Прекият отговор на автовъпроса, даден непосредствено след него под формата на 

обикновено съобщително изречение, акцентира върху информационната липса или 

информационната несигурност у продуцента:

И да не я изпъдят, тя трябва да си излезе. У майкини си. (Г. К.)

...то се е похвалило, че ще им донесе зелени мамули. От Юрталановата 

нива до корията. (Г. К.)

Изключително интересни са изреченията, в които отговорът на автовъпроса е във 

втората част на същото изречение, като че ли автовъпросът е конструиран само с една 

цел – да даде възможност на продуцента да изрази вербално веднага след това и самия 

отговор. Въпреки това, говорещият не пропуска да зададе автовъпрос, като че ли в 

процеса на самото му задаване се формира и отговора: 

Не, ще я възнагради той, та и тя да има на какво да се порадва още. То 

, но (Г. 

К.)

Тази представа за затвора го поуспокои малко. – – Та 

не живеят ли и там хора? (Г. К.)

Отговорът на автовъпроса може да бъде и непряк – оформен с квазивъпросително 

изречение. Така той обикновено става изразител преди всичко на отношението на 

продуцента:

Сега и да го повикат, ще им разкаже... Това е истината, няма нищо друго, никой 

друг не е видял. ? ?(= няма кой да го повика) 

Ще го повикат само ако снаха му го предаде на властта. (Г. К.)

3.2. Квазиавтовъпросите са въпросително оформени построения без въпросителна 

функция. Освен задължителната въпросителна семантика, която е неизбежна заради 

въпросителните маркери в структурата, тези въпроси съдържат и нещо повече, което 

пък ги прави “квази” – по правило те по косвен път могат да предават съобщение или 

подбуда, като едновременно дават израз и на различни модални нюанси в отношението 

на продуцента към обекта на речта.

Квазиавтовъпросите са около ¼ от общия брой на ексцерпираните за целите на 

това изследване автовъпроси. Във функционално отношение те са изключително 

разнообразни. Най-общо могат да изразяват положително или отрицателно съждение 

или да показват субективното отношение на говорещия. При определяне на 

принадлежността на квазиавтовъпросите към един или друг вид в едни случаи помага 

директната предхождаща характеристика за емоционалното състояние на говорещия, 

но понякога, въпреки наличието на контекст, възприемането им и класифицирането им 

по функция е нееднозначно. 

3.2.1. Най-голям е делът на квазиавтовъпросите, които са по функция 

съобщителни. С тях „говорещият цели не да получи отговор, тъй като се смята, че 

отговорът на въпроса е общоизвестен, а по косвен път да предаде съобщението, което 

се съдържа в отговора“ [Попов 1983 (ред.): 62]. 

Структурно тези изречения са оформени като въпросителни, но изразяват 

отрицателно (преобладаващо) или положително твърдение. Правилото е: когато 

квазивъпросителното изречение е отрицателно оформено, твърдението е положително, 

и обратно – при положително оформен квазивъпрос твърдението е отрицателно. При 

определяне на вида им се взема предвид с какъв израз може да бъде заменена основната 

въпросителна дума или фраза, определяща функцията на изречението като 

съобщително, въпреки наличието на въпросителна структура.

Квазиавтовъпросите, оформени като положителни въпросителни изречения, 

изразяват отрицателно твърдение и значението му може да се покрива от изрази като не 

може, никой, нищо, не (е), никъде, няма, не (ми) трябва и др. Конкретните употреби се 

проследяват в примерите:

- значение не може (в различни форми за лице, число и време):

И изведнъж той се стресна, като че се събуди от сън…“ “ –

заклати той глава. „Здрава и права жена “ Стана му студено. (Г. 

К.)
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3.1.2. Автовъпроси с отговор са тези автовъпроси, непосредствено след които 

продуцентът дава своя отговор, изграждайки по този начин специфичен диалог – с  

особеностите на същинско диалогично единство от реплика стимул и реплика реакция. 

Вниманието на продуцента, който е и реципиент, е насочено основно към рационалния 

аспект на диалога. В структурно отношение (както при серийните въпросителни 

конструкции) изграждането на диалогичното единство често е еднотипно.

Родителите му ще го чакат ден, два, ще го чакат и седмица дори и все ще се 

надяват да се върне. И чак след това ще тръгнат да го търсят. 

По бостанджийските колиби, из водениците, по овчарските егреци. (Г. 

К.)

При така изградения „монологичен” диалог продуцентът може да даде израз на 

информативната или емоционалната страна на комуникацията със себе си.

Прекият отговор на автовъпроса, даден непосредствено след него под формата на 

обикновено съобщително изречение, акцентира върху информационната липса или 

информационната несигурност у продуцента:

И да не я изпъдят, тя трябва да си излезе. У майкини си. (Г. К.)

...то се е похвалило, че ще им донесе зелени мамули. От Юрталановата 

нива до корията. (Г. К.)

Изключително интересни са изреченията, в които отговорът на автовъпроса е във 

втората част на същото изречение, като че ли автовъпросът е конструиран само с една 

цел – да даде възможност на продуцента да изрази вербално веднага след това и самия 

отговор. Въпреки това, говорещият не пропуска да зададе автовъпрос, като че ли в 

процеса на самото му задаване се формира и отговора: 

Не, ще я възнагради той, та и тя да има на какво да се порадва още. То 

, но (Г. 

К.)

Тази представа за затвора го поуспокои малко. – – Та 

не живеят ли и там хора? (Г. К.)

Отговорът на автовъпроса може да бъде и непряк – оформен с квазивъпросително 

изречение. Така той обикновено става изразител преди всичко на отношението на 

продуцента:

Сега и да го повикат, ще им разкаже... Това е истината, няма нищо друго, никой 

друг не е видял. ? ?(= няма кой да го повика) 

Ще го повикат само ако снаха му го предаде на властта. (Г. К.)

3.2. Квазиавтовъпросите са въпросително оформени построения без въпросителна 

функция. Освен задължителната въпросителна семантика, която е неизбежна заради 

въпросителните маркери в структурата, тези въпроси съдържат и нещо повече, което 

пък ги прави “квази” – по правило те по косвен път могат да предават съобщение или 

подбуда, като едновременно дават израз и на различни модални нюанси в отношението 

на продуцента към обекта на речта.

Квазиавтовъпросите са около ¼ от общия брой на ексцерпираните за целите на 

това изследване автовъпроси. Във функционално отношение те са изключително 

разнообразни. Най-общо могат да изразяват положително или отрицателно съждение 

или да показват субективното отношение на говорещия. При определяне на 

принадлежността на квазиавтовъпросите към един или друг вид в едни случаи помага 

директната предхождаща характеристика за емоционалното състояние на говорещия, 

но понякога, въпреки наличието на контекст, възприемането им и класифицирането им 

по функция е нееднозначно. 

3.2.1. Най-голям е делът на квазиавтовъпросите, които са по функция 

съобщителни. С тях „говорещият цели не да получи отговор, тъй като се смята, че 

отговорът на въпроса е общоизвестен, а по косвен път да предаде съобщението, което 

се съдържа в отговора“ [Попов 1983 (ред.): 62]. 

Структурно тези изречения са оформени като въпросителни, но изразяват 

отрицателно (преобладаващо) или положително твърдение. Правилото е: когато 

квазивъпросителното изречение е отрицателно оформено, твърдението е положително, 

и обратно – при положително оформен квазивъпрос твърдението е отрицателно. При 

определяне на вида им се взема предвид с какъв израз може да бъде заменена основната 

въпросителна дума или фраза, определяща функцията на изречението като 

съобщително, въпреки наличието на въпросителна структура.

Квазиавтовъпросите, оформени като положителни въпросителни изречения, 

изразяват отрицателно твърдение и значението му може да се покрива от изрази като не 

може, никой, нищо, не (е), никъде, няма, не (ми) трябва и др. Конкретните употреби се 

проследяват в примерите:

- значение не може (в различни форми за лице, число и време):

И изведнъж той се стресна, като че се събуди от сън…“ “ –

заклати той глава. „Здрава и права жена “ Стана му студено. (Г. 

К.)
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Слав (мисли) … Да легна да спя, па какво ще да стане? 

, а дявол го взел, аз имах нужда от сън, така съм уморен…(Ив. В.)

- значение никой (в различни форми за род):

Бащата и майката я гледат мълчаливо и не смеят да пошавнат. 

(Й. Й.)

Юрталана даде петстотин лева повече на декар и парите в брой. 

? (Г. К.)

И Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. и 

да остави? – Гори цялото село.(Й. Й.)

- значение нищо:

, мислеше си тя. Ганаила е господарка, Ганаила е богата, 

а тя е циганка. (Й. Й.)

Живя той, радва се, труди се и си отиде. Няма да се върне вече. 

! Роб беше на баща си и на имота му. (Г. К.)

- значение не (е):

Те гледаха и като че ли не вярваха на очите си – , на 

която преди малко се ядосваха? Гласът й беше топъл, силен и сладък. (Г. К.)

Осемстотин хиляди лева! ?

? (Г. К.)

- значение никъде:

„ !...Да е в безсъзнание?…“ (Г. К.)

… Гатю го краде. И нямаше как да го следи – сам човек, - ? (Г. К.)

- значение няма:

Себап. - ? Каруци трябва да правя 

аз, каруци! (Й. Й.)

Тя ще дойде, той е уверен в това. ? Ако го 

издаде, ще изгуби всичко. (Г. К.)

- значение не ми трябва:

Квасников (сам) … (усмихва се) И аз станах големец. . Ама 

сякаш тоя кехлибар в главата ми играеше ръченици и ми казваше….(Ив. В.)

Кой дявол го накара да се дигне чак от Еминаговото кайначе!... 

– нека си набереше царевица… ( Г. К.)

Квазиавтовъпросите, оформени като отрицателни въпросителни изречения, са 

значително по-малко от положителните. Те изразяват положително твърдение и по 

правило представляват различни фразеосхеми.

Особено често срещана е фразеосхема, изградена по модела: как (защо) да не / как 

няма да + V, напр.:

Владиков (на себе си) Велика услуга ни направи Евгени. такава 

прелестна, такава огнена душа! (Ив. В.) (= ще се люби)

Всички бяха си турили чисти ризи с широки бели ръкави, спираха се и гледаха 

насам, гледаха нататък. Трева е поникнало и на камък.

(Й. Й.) (= ще гледат)

Боли го! – харно му беше на господина …( Г. К.) (= ще го 

боли)

…мисли един ден министър да стане. ? Министрите не се 

раждат, а ги правят. (Ив. В.) (= ще стане)

„Млади хора са – мислеше си той, – на един ум са, ?“

(Й.Й.) (= ще се събират)

Положително твърдение се получава и когато квазивъпросът се състои от 

отрицателна форма на глагола (в различно време) + въпросителната частица ли, напр.:

Какво пък, затвор – затвор. ? (Г. К.) (= живеят)

(Г. К.) (= колили 

сме, давали сме)

(Г. 

К.) (= ходя, паля, правя)

Фразеосхема какво ли не + V изразява положително по смисъл твърдение със 

значение всичко, напр.:

…чак тогава от дума на дума се дойде и до Астаровото момче. 

, ! ( Г. К.) (= всичко приказваха, всичко 

обясняваха)

3.2.2 На следващо място по брой са модалните квазиавтовъпроси, които изразяват 

отношение на говорещия: под формата на квазиавтовъпрос говорещият дава израз на 

определени чувства като: колебание, опасение, страх от (за) нещо, учудване, изненада, 

упрек, съжаление и други.

Колебание може да бъде изразено чрез автовъпрос с въпросителната дума дали, 

напр.:
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Слав (мисли) … Да легна да спя, па какво ще да стане? 

, а дявол го взел, аз имах нужда от сън, така съм уморен…(Ив. В.)

- значение никой (в различни форми за род):

Бащата и майката я гледат мълчаливо и не смеят да пошавнат. 

(Й. Й.)

Юрталана даде петстотин лева повече на декар и парите в брой. 

? (Г. К.)

И Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. и 

да остави? – Гори цялото село.(Й. Й.)

- значение нищо:

, мислеше си тя. Ганаила е господарка, Ганаила е богата, 

а тя е циганка. (Й. Й.)

Живя той, радва се, труди се и си отиде. Няма да се върне вече. 

! Роб беше на баща си и на имота му. (Г. К.)

- значение не (е):

Те гледаха и като че ли не вярваха на очите си – , на 

която преди малко се ядосваха? Гласът й беше топъл, силен и сладък. (Г. К.)

Осемстотин хиляди лева! ?

? (Г. К.)

- значение никъде:

„ !...Да е в безсъзнание?…“ (Г. К.)

… Гатю го краде. И нямаше как да го следи – сам човек, - ? (Г. К.)

- значение няма:

Себап. - ? Каруци трябва да правя 

аз, каруци! (Й. Й.)

Тя ще дойде, той е уверен в това. ? Ако го 

издаде, ще изгуби всичко. (Г. К.)

- значение не ми трябва:

Квасников (сам) … (усмихва се) И аз станах големец. . Ама 

сякаш тоя кехлибар в главата ми играеше ръченици и ми казваше….(Ив. В.)

Кой дявол го накара да се дигне чак от Еминаговото кайначе!... 

– нека си набереше царевица… ( Г. К.)

Квазиавтовъпросите, оформени като отрицателни въпросителни изречения, са 

значително по-малко от положителните. Те изразяват положително твърдение и по 

правило представляват различни фразеосхеми.

Особено често срещана е фразеосхема, изградена по модела: как (защо) да не / как 

няма да + V, напр.:

Владиков (на себе си) Велика услуга ни направи Евгени. такава 

прелестна, такава огнена душа! (Ив. В.) (= ще се люби)

Всички бяха си турили чисти ризи с широки бели ръкави, спираха се и гледаха 

насам, гледаха нататък. Трева е поникнало и на камък.

(Й. Й.) (= ще гледат)

Боли го! – харно му беше на господина …( Г. К.) (= ще го 

боли)

…мисли един ден министър да стане. ? Министрите не се 

раждат, а ги правят. (Ив. В.) (= ще стане)

„Млади хора са – мислеше си той, – на един ум са, ?“

(Й.Й.) (= ще се събират)

Положително твърдение се получава и когато квазивъпросът се състои от 

отрицателна форма на глагола (в различно време) + въпросителната частица ли, напр.:

Какво пък, затвор – затвор. ? (Г. К.) (= живеят)

(Г. К.) (= колили 

сме, давали сме)

(Г. 

К.) (= ходя, паля, правя)

Фразеосхема какво ли не + V изразява положително по смисъл твърдение със 

значение всичко, напр.:

…чак тогава от дума на дума се дойде и до Астаровото момче. 

, ! ( Г. К.) (= всичко приказваха, всичко 

обясняваха)

3.2.2 На следващо място по брой са модалните квазиавтовъпроси, които изразяват 

отношение на говорещия: под формата на квазиавтовъпрос говорещият дава израз на 

определени чувства като: колебание, опасение, страх от (за) нещо, учудване, изненада, 

упрек, съжаление и други.

Колебание може да бъде изразено чрез автовъпрос с въпросителната дума дали, 

напр.:
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Юрталана ще откаже. (Г. К.)

Илия (сам) … (Гледа към цветарника) Какво хубави цветя! (Мирише цветята) 

(Посяга.) (Ив. В.)

„Струва ми се – мислеше си през това време Сали Яшар, – че една вечер видях 

цигарата на тоя хаирсъзин… 

(Й. Й.)

Опасение, страх от нещо, преобладаващо изразени с фразеологичната 

конструкция какво да правя (с варианти за лице, число и време на предиката): 

Тя гледаше падналия пред олтара…

– – викаше тя – син ми е, а е чумав! Ах, боже! (Й. Й.)

Той потърси обясненията, които трябваше да даде, почувства всичкото си 

затруднение и като че за първи път дойде на себе си. „Аллах! Аллах! – изпъшка 

той – “ (Й. Й.)

Юрталана се върна успокоен. Но сърцето му си беше завързано. „

“ (Г. К.)

Учудване, изразено с различни въпросителни думи, напр.:

Отчуждаването на ливадите, боледуването на Стойко, поразиите на Алекси, 

всичко това дойде по ред едно след друго… Ето болестта на Стойка! 

– да лежи само, да яде отделно, да не се помръдва! (Г. К.)

Аничка (на себе си) Преди два часа 

бях при нея! (Ив. В.)

Лицето й светна, стана по-хубаво и сега можеше да се види, че очите й са сини 

и зъбите бели. Шибил я гледаше учуден: (Й. Й.)

Изненадата, изразявана чрез автовъпрос, е по-често неприятна, вж.:

Лъже се, ако се надява, че ще й изсипе толкова злато в скута. 

! Не! Не! (Г. К.)

По протките и по мегданите се насъбраха жени. 

(Й. Й.)

Квазиавтовъпросът, образуван с различни въпросителни средства, често изразява 

упрек на говорещия към обект или действие, напр.:

Бе, дъще, мисля си, ,

! (Й. Й.)

Хоров (ниско) (Ив. В.)

Ще го сгащят така, както си лежи, ,

? Оная кучка няма да мине, то се видя. (Г. К.)

Квазивавтовъпросът може да изразява и съжаление за нещо, което е направено, не 

може да се направи или е пропуснато да се направи, срв.:

„Боже мой! – мислеше си Севда в такива моменти. –

(Г. К.)

Тамара … О, как съм честита! … ? (Ив. 

В.)

Квасников (сам) Отиде ми левчето! ? (Ив. В.)

* * *

В резултат на направените наблюдения може да се обобщи, че автовъпросите 

реализират особен вид общуване – общуването със самия себе си. Те често са вербален 

израз на липсата на информация по определена тема, но в много случаи са и 

квазивъпроси. 

Граматическото основание автовъпросите да не бъдат обособявани в отделна 

категория, а да се представят като част от въпросителните изречения, е, че по структура 

те не се различават от останалите въпросителни построения – образуват се със същите 

езикови средства под формата на просто изречение, на просто изречение в състава на 

сложното, под формата на конструкции с повторение или на серийни автовъпросителни 

конструкции. Основанията те да бъдат обособени като отделна група в рамките на 

въпросителните изречения, са специфичните условия на реализацията им. С 

автовъпросите не се цели да се получи информация от събеседник (такъв липсва във 

физическия смисъл), а те стават знак за опитите на говорещия чрез формулирането на 

автовъпроса да направи по-ясен за самия себе си даден проблем, да разреши 

определена дилема или да изрази в концентриран вид свое емоционално състояние. 

Отговорите на автовъпросите, когато са налични, са решения, намерени в процеса 

на самото формулиране на въпрос. В една част от случаите отговорът следва в 

изречение, непосредствено след автовъпроса. Двете изречения образуват специфично 

(монологично) диалогично единство от реплика стимул и реплика реакция. В други 

случаи автовъпросът и отговорът се намират в едно и също изречение – доказателство, 

че продуцентът има идея за развитие на темата още от самото начало. Този факт обаче 
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Юрталана ще откаже. (Г. К.)

Илия (сам) … (Гледа към цветарника) Какво хубави цветя! (Мирише цветята) 

(Посяга.) (Ив. В.)

„Струва ми се – мислеше си през това време Сали Яшар, – че една вечер видях 

цигарата на тоя хаирсъзин… 

(Й. Й.)

Опасение, страх от нещо, преобладаващо изразени с фразеологичната 

конструкция какво да правя (с варианти за лице, число и време на предиката): 

Тя гледаше падналия пред олтара…

– – викаше тя – син ми е, а е чумав! Ах, боже! (Й. Й.)

Той потърси обясненията, които трябваше да даде, почувства всичкото си 

затруднение и като че за първи път дойде на себе си. „Аллах! Аллах! – изпъшка 

той – “ (Й. Й.)

Юрталана се върна успокоен. Но сърцето му си беше завързано. „

“ (Г. К.)

Учудване, изразено с различни въпросителни думи, напр.:

Отчуждаването на ливадите, боледуването на Стойко, поразиите на Алекси, 

всичко това дойде по ред едно след друго… Ето болестта на Стойка! 

– да лежи само, да яде отделно, да не се помръдва! (Г. К.)

Аничка (на себе си) Преди два часа 

бях при нея! (Ив. В.)

Лицето й светна, стана по-хубаво и сега можеше да се види, че очите й са сини 

и зъбите бели. Шибил я гледаше учуден: (Й. Й.)

Изненадата, изразявана чрез автовъпрос, е по-често неприятна, вж.:

Лъже се, ако се надява, че ще й изсипе толкова злато в скута. 

! Не! Не! (Г. К.)

По протките и по мегданите се насъбраха жени. 

(Й. Й.)

Квазиавтовъпросът, образуван с различни въпросителни средства, често изразява 

упрек на говорещия към обект или действие, напр.:

Бе, дъще, мисля си, ,

! (Й. Й.)

Хоров (ниско) (Ив. В.)

Ще го сгащят така, както си лежи, ,

? Оная кучка няма да мине, то се видя. (Г. К.)

Квазивавтовъпросът може да изразява и съжаление за нещо, което е направено, не 

може да се направи или е пропуснато да се направи, срв.:

„Боже мой! – мислеше си Севда в такива моменти. –

(Г. К.)

Тамара … О, как съм честита! … ? (Ив. 

В.)

Квасников (сам) Отиде ми левчето! ? (Ив. В.)

* * *

В резултат на направените наблюдения може да се обобщи, че автовъпросите 

реализират особен вид общуване – общуването със самия себе си. Те често са вербален 

израз на липсата на информация по определена тема, но в много случаи са и 

квазивъпроси. 

Граматическото основание автовъпросите да не бъдат обособявани в отделна 

категория, а да се представят като част от въпросителните изречения, е, че по структура 

те не се различават от останалите въпросителни построения – образуват се със същите 

езикови средства под формата на просто изречение, на просто изречение в състава на 

сложното, под формата на конструкции с повторение или на серийни автовъпросителни 

конструкции. Основанията те да бъдат обособени като отделна група в рамките на 

въпросителните изречения, са специфичните условия на реализацията им. С 

автовъпросите не се цели да се получи информация от събеседник (такъв липсва във 

физическия смисъл), а те стават знак за опитите на говорещия чрез формулирането на 

автовъпроса да направи по-ясен за самия себе си даден проблем, да разреши 

определена дилема или да изрази в концентриран вид свое емоционално състояние. 

Отговорите на автовъпросите, когато са налични, са решения, намерени в процеса 

на самото формулиране на въпрос. В една част от случаите отговорът следва в 

изречение, непосредствено след автовъпроса. Двете изречения образуват специфично 

(монологично) диалогично единство от реплика стимул и реплика реакция. В други 

случаи автовъпросът и отговорът се намират в едно и също изречение – доказателство, 

че продуцентът има идея за развитие на темата още от самото начало. Този факт обаче 
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за него не е достатъчно основание да “прескочи“ въпроса, тъй като автовъпросът е и 

удобно експресивно средство за изразяване на различни модални отношения. 

С оглед на по-голяма пълнота в характеристиката на въпросителните изречения 

(за да бъдат включени и условията, при които функционират автовъпросите), следва в 

дефиницията им да се отрази и възможността някои от тях да бъдат насочени не само 

към събеседник, а към самия продуцент.
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Translation of word combinations and phrases used as terms in legal turkish
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Abstract: Due to the extremely intensive international relations these days, legal translations are gradually 

turning into an ultimate necessity. They take a very significant share in translation. Similar to any other 

professional language, legal vocabulary uses its own specific terminology. Translation of legal texts and 

regulatory documents requires accurate, unambiguous and precise selection of equivalents in the target language 

which makes the work of translators rather laborious. Apart from the specific words used in legal Turkish, there 

is also a great variety of word combinations or phrases used as legal terms. This paper tries to exemplify some 

useful methods to translate such legal phrases into Bulgarian.
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Преводът на всякакъв вид юридически текстове – от законодателни текстове до 

договори и съдебни показания, е практика, която стои на кръстопътя на три сфери на 

теоретично изследване: теория на правото, лингвистика... и теория на превода [Морис 

1995: 14]. Същевременно според М. Харви, в юридическия превод се съчетават 

„изобретателността на художествения превод с терминологичната прецизност на 

техническия превод” [Харви 2002: 177].

Все пак правната съставна част играе първостепенна роля в този вид превод. 

Юридическият превод е особена и специализирана сфера на преводна дейност. Това се 

дължи на факта, че юридическият превод е свързан с правото и такъв вид превод може, 

а и често продуцира не просто лингвистични, но и правни стълкновения и последици, 

поради специфичното естество на правото и на юридическия език [Као 2007: 7]. 

Юридическият превод е не толкова акт на междуезикова, колкото на междукултурна 

комуникация, тъй като предполага превод „на национално и езиково специфични 

категории и правни постановки на друг език” [Веспазиани 2008: 570].

Преводът на такива документи си има и своите особености, които различните

изследователи отбелязват. Така например, преводът на закони и нормативно-правни 



за него не е достатъчно основание да “прескочи“ въпроса, тъй като автовъпросът е и 

удобно експресивно средство за изразяване на различни модални отношения. 

С оглед на по-голяма пълнота в характеристиката на въпросителните изречения 

(за да бъдат включени и условията, при които функционират автовъпросите), следва в 

дефиницията им да се отрази и възможността някои от тях да бъдат насочени не само 

към събеседник, а към самия продуцент.
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актове изисква от преводача умението свободно да цитира закони и да оперира с 

аргументация със сложно-съставна структура, наситена със специализирана 

терминология. В много документи се цитират закони без препратки. Преводачът е 

длъжен да проследи този момент и да намери негов еквивалент в целевия език. Казано 

другояче, при превод на юридически текстове „се превеждат не просто думите на 

страницата, но и правната система, скрита между редовете” [Бейер, Конрадсен 1995: 

146]. Както Х. Микелсон справедливо отбелязва „от преводачите (устни и писмени) на 

юридически текстове се очаква да изразят смисъла не само на думите, но и на правната 

система, която диктува избора на тези думи на техния автор” [Микелсон 1998: 1].

Юридическият превод не случайно е считан за един от най-сложните видове 

превод. Руската изследователка И.Г. Федотова отбелязва, че в голяма степен 

трудността е обусловена от факта, че при превод на юридически текстове обикновените 

навици на преводача са недостатъчни, и допълва, че „юридическият превод не може да 

бъде коректно осъществен без да се използват специални познания в съответната 

правна област, без знания за спецификата на конкретния вид правни отношения“ 

[Федотова 2000: 12].

Трудностите, възникващи при юридически превод, са обусловени от цели 

комплекси причини. Към основните причини М.Г. Гамзатов отнася:

- трудности, обусловени от езиковата природа на термина;

- трудности, свързани със специфични характеристики на юридическия термин;

- трудности, които възникват от различията в юридическите системи на държавите 

и следователно, поради различието в обема понятия, които могат да бъдат 

предадени с аналогични термини, и съществуването на специфични за една 

терминосистема единици и отсъствието на преводно съответствия в другата;

- трудности от субективен характер, обусловени от недостатъчната подготовка на 

лицата, които се занимават с преводаческа дейност [Гамзатов 2004: 11].

Не може да не се съгласим с това, че основните трудности се обясняват с причини 

от терминологичен порядък.

Отчитайки факта, че един от най-продуктивните начини за образуване на термини 

в турския език е лексикално-синтактичният, ще разгледаме превода на различни видове 

терминологични словосъчетания, които представляват синтактично организирани 

съединения на две или няколко самостоятелни думи и изразяват единно лексикално 

цяло. 

Тези структурни образувания са получили широко разпространение в турската 

юридическа терминология. Словосъчетанията са изключително предпочитани, поради 

това, че изразяват във висока степен характерните признаци на номинираните понятия.

В зависимост от броя на компонентите и характера на тяхната връзка, в турския 

език устойчивите словосъчетания може да се разделят на две групи: двукомпонентни и 

многокомпонентни. Двукомпонентните словосъчетания може да се разделят на 

изафетни и неизафетни, в зависимост от морфологичното оформление и семантико-

синтактичната връзка между компонентите.

Както е известно, изафетът представлява съчетание от съществителни, първото от 

които е определение (на тур. tamlayan), а второто – определяемо (на тур. tamlanan).

Изафетите биват четири вида, в зависимост от начина, по който се свързват 

помежду си съществителните имена: 

- Изафет от първи вид (Притежателно именно словосъчетание) (belirtili ad 

tamlaması);

- Изафет от втори вид (Неопределително именно словосъчетание) (belirtisiz ad 

tamlaması);

- Изафет от трети вид (takısız ad tamlaması).

- Изафет от четвърти вид, наречен верижен (zincirleme ad tamlaması), тъй като се 

образува от повече от две съществителни. 

При изафета от първи вид, известен още като притежателен, определението 

приема афикса за родителен падеж -(n)ın, а определяемото – афикса за принадлежност 

за 3 л. единствено и множествено число -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü, -ları, -leri.

Този вид изафет служи за означение, че един предмет (изразен чрез 

съществително-определяемо) принадлежи на друг предмет (изразен чрез 

съществителното-определящо), или негова особеност, негова същност, негово качество, 

или изобщо е негов присъщ отличителен белег, който в даден случай ни интересува 

[Гълъбов 1949: 130].  

При превод на този вид изафет наблюдаваме разместване или инверсия т.е. 

определението и определяемото си разменят местата.

- върховенството на правото

devletin denetimi - контролът на държавата

- изпълнението на наказанието 

akdin feshi - анулирането на договора 
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- отказ на заявлението 

- анулиране на процедурата

- отказ на възражението

Както е видно родителният падеж се предава на български език с помощта на 

представката . Освен това при горепосочените словосъчетания има пряк (дословен)

превод, възможен поради наличието на паралелни категории. 

Оказва се обаче, че при някои словосъчетания се налага прилагане на друг вид 

преводаческа трансформация.

Като пример може да се посочат изафетите и 

, чиито буквален превод е отпадането на депутатството и 

независимостта на съдилищата.

В този случай, за да се изяснят елиптичните фрази, се използва добавянето като

вид преводаческа трансформация. Преводът може да изглежда по следния начин: 

- прекратяването на депутатските правомощия

- независимостта на съдебната власт

Изафетът , преведен буквално означава приемане на делото, но 

всъщност е еквивалент на израза даване ход на делото, използван в юридическия 

български език.

В подобни случаи преводачът следва да се съобрази с междукултурните различия, 

за да се гарантира функционалната еквивалентност на превода. Както е известно една 

от особеностите на функционалния подход е, че преводачът има свободата да съобщи 

повече информация в превода, за да постигне целта си. Най-често това се проявява под 

формата на доизясняване на детайлите, които не са експлицитно изложени в текста 

източник [Котева 2012: 4].

Изключително голяма част от двукомпонентните изафетни словосъчетания в 

изследваната терминология представляват изафетите от втория вид, при които 

определението е без афикс, а определяемото приема афикса за принадлежност за 3 л. 

единствено и множествено число -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü, -ları, -leri. Казано другояче, 

окончание има само второто съществително, т.е. определяемото.

С този вид изафет се означава за какво служи или за какво се употребява 

предметът, или се сочи занятието на дадено лице, професията му, наименованието му, 

прякорът му, или изобщо се отбелязва особеността на предмета, която искаме да 

изтъкнем в даден случай [Гълъбов 1949: 131].

При превод на български първо се превежда определяемото и после 

определението, като връзката между двете съществителни се осъществява посредством 

съюзите и др. 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

mü - право на собственост

- свобода на печата

- устав на сдружение

- пълномощник на ищеца

- назначаване на вещо лице

- освобождаване на вещо лице

hakem tayini - назначаване на арбитър

hakem azli - освобождаване на арбитър

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

- договор за упълномощаване

- дело за обезщетение

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

- протокол от заседание

Преводът на някои изафети от този вид може да се направи с една дума на 

български, а именно: 

kanun ihlali - закононарушение

sorgu memuru - дознател

- съучастник

- давност

Определението, което в изходния език е съществително име, при превод на 

целевия език (български) може да промени граматичната си категория и да стане 

прилагателно име, например: 

idare mahkemesi – административен съд

Anayasa  Mahkemesi - Конституционен съд

ceza mahkemesi – наказателен съд

yasa hükümleri - законови разпоредби

- парични санкции

- смъртна присъда

- парламентарно разследване

temyiz mercii - апелативна инстанция
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- отказ на заявлението 

- анулиране на процедурата

- отказ на възражението

Както е видно родителният падеж се предава на български език с помощта на 

представката . Освен това при горепосочените словосъчетания има пряк (дословен)

превод, възможен поради наличието на паралелни категории. 

Оказва се обаче, че при някои словосъчетания се налага прилагане на друг вид 

преводаческа трансформация.

Като пример може да се посочат изафетите и 

, чиито буквален превод е отпадането на депутатството и 

независимостта на съдилищата.

В този случай, за да се изяснят елиптичните фрази, се използва добавянето като

вид преводаческа трансформация. Преводът може да изглежда по следния начин: 

- прекратяването на депутатските правомощия

- независимостта на съдебната власт

Изафетът , преведен буквално означава приемане на делото, но 

всъщност е еквивалент на израза даване ход на делото, използван в юридическия 

български език.

В подобни случаи преводачът следва да се съобрази с междукултурните различия, 

за да се гарантира функционалната еквивалентност на превода. Както е известно една 

от особеностите на функционалния подход е, че преводачът има свободата да съобщи 

повече информация в превода, за да постигне целта си. Най-често това се проявява под 

формата на доизясняване на детайлите, които не са експлицитно изложени в текста 

източник [Котева 2012: 4].

Изключително голяма част от двукомпонентните изафетни словосъчетания в 

изследваната терминология представляват изафетите от втория вид, при които 

определението е без афикс, а определяемото приема афикса за принадлежност за 3 л. 

единствено и множествено число -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü, -ları, -leri. Казано другояче, 

окончание има само второто съществително, т.е. определяемото.

С този вид изафет се означава за какво служи или за какво се употребява 

предметът, или се сочи занятието на дадено лице, професията му, наименованието му, 

прякорът му, или изобщо се отбелязва особеността на предмета, която искаме да 

изтъкнем в даден случай [Гълъбов 1949: 131].

При превод на български първо се превежда определяемото и после 

определението, като връзката между двете съществителни се осъществява посредством 

съюзите и др. 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

mü - право на собственост

- свобода на печата

- устав на сдружение

- пълномощник на ищеца

- назначаване на вещо лице

- освобождаване на вещо лице

hakem tayini - назначаване на арбитър

hakem azli - освобождаване на арбитър

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

- договор за упълномощаване

- дело за обезщетение

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза :

- протокол от заседание

Преводът на някои изафети от този вид може да се направи с една дума на 

български, а именно: 

kanun ihlali - закононарушение

sorgu memuru - дознател

- съучастник

- давност

Определението, което в изходния език е съществително име, при превод на 

целевия език (български) може да промени граматичната си категория и да стане 

прилагателно име, например: 

idare mahkemesi – административен съд

Anayasa  Mahkemesi - Конституционен съд

ceza mahkemesi – наказателен съд

yasa hükümleri - законови разпоредби

- парични санкции

- смъртна присъда

- парламентарно разследване

temyiz mercii - апелативна инстанция
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- арбитражен съд

damga vergisi - гербов налог

slah evi - поправителен дом

Понякога при превод се налага и допълнително обяснение (добавяне).

Например: 

ceza tutanağı протокол за наказание протокол за 

наказание

dayanak belgeleri документи на основанието документи, 

представляващи основание

talep tarihi дата на иска дата на исковата молба

karar tarihi дата на решението дата на постановяване на 

решението

keşif talebi искане за експертиза искане за назначаване на 

експертиза

yemin teklifi предложение за клетва предложение за полагане 

на клетва

haciz davası дело за запор дело за налагане на запор

В някои случаи при превод се налага замяна на съответния еквивалент със 

синоним. Например: 

ceza kanunları наказателни закони наказателно право

mevzuat hükümleri разпоредби на 

нормативната/ 

законовата уредба

нормативни/ законови

разпоредби

При третия вид изафет и двете съществителни са без окончание. Той показва 

материала, от който е направен или изработен предметът (изразен чрез определяемото)

или обозначава процес или действие. Изафети от този вид не се срещат често в 

юридическите текстове. 

В примерите по-долу изафетите са преведени на български език с една дума. 

ana para – капитал

devre mülk - таймшеринг

Изафетът от четвърти вид, наречен верижен (zincirleme ad tamlaması) се състои от 

повече от две съществителни имена. 

Ако едно от съществителните имена е в родителен падеж, работата на преводача 

се улеснява. Както посочихме по-горе, родителният падеж се предава на български език 

с помощта на представката .

Например:

- обжалване на съдебното решение/ определение

dava dilekçesinin reddi - неудовлетворяване на исковата молба 

– решение на наказателния съд

yönetim kurulu üyeleri – членове на управителния съвет

От примерите по-горе е видно, че съществителното име, което е на първа позиция 

в изафета, при превод на български език променя граматичната си категория и става

прилагателно име.

При превод на някои верижни изафети няма промяна в граматичната категория, а 

се употребяват два съюза. 

Например: 

- програма за защита на свидетели 

Çevre Yönetim Sistemi - Система за управление на околната среда

Kalite Yönetim Sistemi - Система за управление на качеството

Интересен пример е верижният изафет karar yeter sayısı, който означава кворум.

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за дателен 

падеж (-(y)a / -(y)e).

Дателният падеж се превежда с помощта на съюзите и т.н.

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

mahkemeye intikal - прехвърляне в съдебна инстанция

davaya müdahale - намеса/ вмешателство в делото

- въведение в правото

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза 

temyize cevap - отговор на обжалването

- неявяване на съдебното заседание
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- арбитражен съд

damga vergisi - гербов налог

slah evi - поправителен дом

Понякога при превод се налага и допълнително обяснение (добавяне).

Например: 

ceza tutanağı протокол за наказание протокол за 

наказание

dayanak belgeleri документи на основанието документи, 

представляващи основание

talep tarihi дата на иска дата на исковата молба

karar tarihi дата на решението дата на постановяване на 

решението

keşif talebi искане за експертиза искане за назначаване на 

експертиза

yemin teklifi предложение за клетва предложение за полагане 

на клетва

haciz davası дело за запор дело за налагане на запор

В някои случаи при превод се налага замяна на съответния еквивалент със 

синоним. Например: 

ceza kanunları наказателни закони наказателно право

mevzuat hükümleri разпоредби на 

нормативната/ 

законовата уредба

нормативни/ законови

разпоредби

При третия вид изафет и двете съществителни са без окончание. Той показва 

материала, от който е направен или изработен предметът (изразен чрез определяемото)

или обозначава процес или действие. Изафети от този вид не се срещат често в 

юридическите текстове. 

В примерите по-долу изафетите са преведени на български език с една дума. 

ana para – капитал

devre mülk - таймшеринг

Изафетът от четвърти вид, наречен верижен (zincirleme ad tamlaması) се състои от 

повече от две съществителни имена. 

Ако едно от съществителните имена е в родителен падеж, работата на преводача 

се улеснява. Както посочихме по-горе, родителният падеж се предава на български език 

с помощта на представката .

Например:

- обжалване на съдебното решение/ определение

dava dilekçesinin reddi - неудовлетворяване на исковата молба 

– решение на наказателния съд

yönetim kurulu üyeleri – членове на управителния съвет

От примерите по-горе е видно, че съществителното име, което е на първа позиция 

в изафета, при превод на български език променя граматичната си категория и става

прилагателно име.

При превод на някои верижни изафети няма промяна в граматичната категория, а 

се употребяват два съюза. 

Например: 

- програма за защита на свидетели 

Çevre Yönetim Sistemi - Система за управление на околната среда

Kalite Yönetim Sistemi - Система за управление на качеството

Интересен пример е верижният изафет karar yeter sayısı, който означава кворум.

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за дателен 

падеж (-(y)a / -(y)e).

Дателният падеж се превежда с помощта на съюзите и т.н.

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

mahkemeye intikal - прехвърляне в съдебна инстанция

davaya müdahale - намеса/ вмешателство в делото

- въведение в правото

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюза 

temyize cevap - отговор на обжалването

- неявяване на съдебното заседание
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Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- известие до ответника/ обвиняемия (в зависимост от това дали 

делото е гражданско или каказателно)

- жалба до прокурора 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- опит за престъпление

- опит за самоубийство 

Няколко са примерите, при които се използва и предлога :

karara itiraz - възражение срещу решение

borca itiraz - възражение срещу задължение

При някои словосъчетания подчиненият компонент се превежда на български 

като прилагателно име.

Например: 

kefile kefil - вторична гаранция 

В някои случаи словосъчетанията се превеждат на български език с една дума.

Например: 

haneye tecavüz - взлом

kanuna mugayir - противозаконен, незаконен 

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за местен 

падеж (-da / -de, -ta / -te).

Местният падеж се превежда с помощта на съюзите 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- свидетелстване в съда

adliyede katip - писар/ секретар в съдебната палата

ödemede gecikme - забава в плащането

hukukta süreler - срокове в правото

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

suçlamada bulunma - отправяне на обвинение

cezada kanunilik - законосъобразност на решението

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- изменения по делото

- споразумение по делото

davada yetki - правомощие по делото

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за 

отделителен падеж (-dan / - den, -tan / -ten). 

Местният падеж се превежда с помощта на съюза , но сравнително често се 

налага употребата на съюза .

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

davadan feragat - отказ от делото

- аванс от ответника

- отстраняване от съдружие е буквалния превод, но изразът, 

използван в българския език е отстраняване на съдружник.

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

suçtan beraat - снемане на обвинения, оправдаване

cezadan mahsup - намаляване на наказанието

- укриване на данъци

yasadan kaçma - заобикаляне на закона

- напускане на съдружие е буквалния превод, но изразът, 

използван в българския език е напускане на съдружник.

В някои случаи словосъчетанията се превеждат на български език с една дума. 

Например:

- анулиране, отмяна 

suçtan beraat - оправдаване, снемане на обвинения

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за винителен 

падеж (-(y)ı / -(y)i / -(y)u / -(y)ü). 

Винителният падеж се превежда с помощта на съюзите и .

- ход на делото

- заобикаляне на закона

Подобно на други словосъчетания, в някои случаи и при този вид се налага 

допълнително обяснение. Например:

- молба за разискване на делото

Атрибутивно-субстантивните терминологични словосъчетания се срещат 

изключително често в турския език. Те представляват съчетание от прилагателно име 

или причастие със съществително име, което е главният компонент.
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Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- известие до ответника/ обвиняемия (в зависимост от това дали 

делото е гражданско или каказателно)

- жалба до прокурора 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- опит за престъпление

- опит за самоубийство 

Няколко са примерите, при които се използва и предлога :

karara itiraz - възражение срещу решение

borca itiraz - възражение срещу задължение

При някои словосъчетания подчиненият компонент се превежда на български 

като прилагателно име.

Например: 

kefile kefil - вторична гаранция 

В някои случаи словосъчетанията се превеждат на български език с една дума.

Например: 

haneye tecavüz - взлом

kanuna mugayir - противозаконен, незаконен 

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за местен 

падеж (-da / -de, -ta / -te).

Местният падеж се превежда с помощта на съюзите 

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- свидетелстване в съда

adliyede katip - писар/ секретар в съдебната палата

ödemede gecikme - забава в плащането

hukukta süreler - срокове в правото

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

suçlamada bulunma - отправяне на обвинение

cezada kanunilik - законосъобразност на решението

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

- изменения по делото

- споразумение по делото

davada yetki - правомощие по делото

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за 

отделителен падеж (-dan / - den, -tan / -ten). 

Местният падеж се превежда с помощта на съюза , но сравнително често се 

налага употребата на съюза .

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

davadan feragat - отказ от делото

- аванс от ответника

- отстраняване от съдружие е буквалния превод, но изразът, 

използван в българския език е отстраняване на съдружник.

Примери за превод на словосъчетания, при чиито превод е използван съюзът

suçtan beraat - снемане на обвинения, оправдаване

cezadan mahsup - намаляване на наказанието

- укриване на данъци

yasadan kaçma - заобикаляне на закона

- напускане на съдружие е буквалния превод, но изразът, 

използван в българския език е напускане на съдружник.

В някои случаи словосъчетанията се превеждат на български език с една дума. 

Например:

- анулиране, отмяна 

suçtan beraat - оправдаване, снемане на обвинения

Субстантивно-субстантивни словосъчетания, при които основният компонент е в 

основна форма, а зависимият или подчиненият компонент е приел афикс за винителен 

падеж (-(y)ı / -(y)i / -(y)u / -(y)ü). 

Винителният падеж се превежда с помощта на съюзите и .

- ход на делото

- заобикаляне на закона

Подобно на други словосъчетания, в някои случаи и при този вид се налага 

допълнително обяснение. Например:

- молба за разискване на делото

Атрибутивно-субстантивните терминологични словосъчетания се срещат 

изключително често в турския език. Те представляват съчетание от прилагателно име 

или причастие със съществително име, което е главният компонент.
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Преводът на словосъчетания, образувани от прилагателно име и съществително 

име е сравнително лесен, с изключение на специфичната терминология. 

- независимо правосъдие 

kanunsuz delil - незаконно доказателство

netim - прозрачно управление

manevi tazminat - морално обезщетение

maddi zarar - материални щети 

- независим одит

- нелоялна конкуренция

- етажна собственост

- открито заседание

genel af - обща амнистия 

çapraz sorgu - кръстосан разпит 

Причастията като зависим компонент в атрибутивно-субстантивните 

словосъчетания са: причастия на сегашно- бъдеще (ır / -ir / -ur / -ür, -ar / -er, -maz / -mez), 

на сегашно (-an / -en) и на минало време (-mış / -miş / -muş / -müş) в техните форми за 

възможност и невъзможност или в отрицателна форма.

- заведено дело

- движимо имущество 

beklenen rapor - очакван доклад/ отчет

– нефинализирана процедура

- придобито / спечелено право

Освен словосъчетанията, посочени по-горе, в турския юридически език се срещат 

и други модели, за които може да се каже, че са по-малко продуктивни в сравнение с 

гореописаните. 

В някои текстове се срещат словосъчетания, съставени от едно съществително, 

получило афикс за местен падеж (-da / -de, -ta / -te) и афикс –ki и второ съществително в 

именителен падеж. Както става видно и от примерите, при превода на някои се налага 

използването на относително местоимение, а при други – съюз.

Например: 

yürürlükteki kanunlar - законите, са в сила

uygulamadaki projeler - проектите, се реализират

yasadaki düzenlemeler - измененията закона

vekaletnamedeki yetkiler - правомощията пълномощното

mahkemedeki yemin metni - клетва съда

В юридическите текстове се срещат и словосъчетания, образувани от наречие и 

съществително име. Често при техния превод се налага замяна, например:  

birlikte kefalet – буквалният превод на словосъчетанието е съвместна гаранция, но 

всъщност е гаранция за солидарна отговорност.

birlikte dava - буквалният превод на словосъчетанието е съвместно дело, но 

еквивалентът му е колективен иск.

Често срещани са словосъчетанията, съставени от съществително име и следлог. 

Основният компонент е съществителното име, което може да е с или без падежно 

окончание. 

- срещу закона

- срещу вижданията

usule göre - по реда

karara göre - според решението

kanuna göre – де юре

Следлозите dair и ilişkin се срещат често в заглавия на подзаконови актове 

(наредби, правилници и др.) и се превеждат на български с помощта на съюза .

Например: 

Sağlik Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik –

Наредба повишаване качеството на здравните услуги и тяхната оценка  

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Наредба 

подпомагането на недвижимото културно наследство

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının 

Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik - Наредба мерките, 

които следва да се предприемат за защита на народното здраве и околната среда при 

негативни последици от нейонизираща радиация

Наличието на персийски изафети в юридическия турски език, появили се в 

резултат на влиянието на арабския и персийския език, пораждат допълнителни 

затруднения при превода от турски на български език. Пример за това са: adem-i ehliyet

(ehliyetsizlik - неправоспособност),  derece-i ula (birinci derece – първа степен), ehl-i

hibre (bilirkişi – вещо лице), heyet-i umumiye (genel kurul – общо събрание), hukuk-i

esasiye (anayasa hukuku – конституционно право), hukuk-i medeniye (medeni hukuk –

гражданско право), mazeret-i sahiha (geçerli özür – уважителна причина) и т.н. Въпреки 
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Преводът на словосъчетания, образувани от прилагателно име и съществително 

име е сравнително лесен, с изключение на специфичната терминология. 

- независимо правосъдие 

kanunsuz delil - незаконно доказателство

netim - прозрачно управление

manevi tazminat - морално обезщетение

maddi zarar - материални щети 

- независим одит

- нелоялна конкуренция

- етажна собственост

- открито заседание

genel af - обща амнистия 

çapraz sorgu - кръстосан разпит 

Причастията като зависим компонент в атрибутивно-субстантивните 

словосъчетания са: причастия на сегашно- бъдеще (ır / -ir / -ur / -ür, -ar / -er, -maz / -mez), 

на сегашно (-an / -en) и на минало време (-mış / -miş / -muş / -müş) в техните форми за 

възможност и невъзможност или в отрицателна форма.

- заведено дело

- движимо имущество 

beklenen rapor - очакван доклад/ отчет

– нефинализирана процедура

- придобито / спечелено право

Освен словосъчетанията, посочени по-горе, в турския юридически език се срещат 

и други модели, за които може да се каже, че са по-малко продуктивни в сравнение с 

гореописаните. 

В някои текстове се срещат словосъчетания, съставени от едно съществително, 

получило афикс за местен падеж (-da / -de, -ta / -te) и афикс –ki и второ съществително в 

именителен падеж. Както става видно и от примерите, при превода на някои се налага 

използването на относително местоимение, а при други – съюз.

Например: 

yürürlükteki kanunlar - законите, са в сила

uygulamadaki projeler - проектите, се реализират

yasadaki düzenlemeler - измененията закона

vekaletnamedeki yetkiler - правомощията пълномощното

mahkemedeki yemin metni - клетва съда

В юридическите текстове се срещат и словосъчетания, образувани от наречие и 

съществително име. Често при техния превод се налага замяна, например:  

birlikte kefalet – буквалният превод на словосъчетанието е съвместна гаранция, но 

всъщност е гаранция за солидарна отговорност.

birlikte dava - буквалният превод на словосъчетанието е съвместно дело, но 

еквивалентът му е колективен иск.

Често срещани са словосъчетанията, съставени от съществително име и следлог. 

Основният компонент е съществителното име, което може да е с или без падежно 

окончание. 

- срещу закона

- срещу вижданията

usule göre - по реда

karara göre - според решението

kanuna göre – де юре

Следлозите dair и ilişkin се срещат често в заглавия на подзаконови актове 

(наредби, правилници и др.) и се превеждат на български с помощта на съюза .

Например: 

Sağlik Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik –

Наредба повишаване качеството на здравните услуги и тяхната оценка  

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Наредба 

подпомагането на недвижимото културно наследство

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının 

Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik - Наредба мерките, 

които следва да се предприемат за защита на народното здраве и околната среда при 

негативни последици от нейонизираща радиация

Наличието на персийски изафети в юридическия турски език, появили се в 

резултат на влиянието на арабския и персийския език, пораждат допълнителни 

затруднения при превода от турски на български език. Пример за това са: adem-i ehliyet

(ehliyetsizlik - неправоспособност),  derece-i ula (birinci derece – първа степен), ehl-i

hibre (bilirkişi – вещо лице), heyet-i umumiye (genel kurul – общо събрание), hukuk-i

esasiye (anayasa hukuku – конституционно право), hukuk-i medeniye (medeni hukuk –

гражданско право), mazeret-i sahiha (geçerli özür – уважителна причина) и т.н. Въпреки 



2�2 Менент Шукриева

все по-рядката употреба на персийските изафети, същите се срещат в някои съвременни 

юридически документи. Ето защо ще посочим накратко неговите правила: 

- Персийският изафет се образува от две съществителни, които непременно трябва 

да са персийски или арабски, или едното персийско, а другото – арабско. С турски 

думи персийски изафет не се образува.

- В персийския изафет определяемото стои пред определящото, т.е. строежът му е 

обратен на строежа на турския изафет. Поради това и всеки персийски изафет 

може да се превърне в турски изафет, като се разместят думите и им се прибавят 

съответните наставки за образуване на турския изафет.

- В персийския изафет първото съществително (определяемото) приема за 

окончание една от гласните - -i, -u, -ü, които обикновено се пишат слято 

[Гълъбов 1949: 134].

Освен персийски, в турския език има и арабски изафети, в чиито състав влизат две 

арабски имена. Първата дума (определяемото) идва без граматичен член, а втората 

(определящото) – с граматичен член (= грам. чл.).  

Bila ücret – безплатен

Bila mezuniyet – неразрешен, непозволен, неправомерен

Bila beyyine – недоказан

Ehli hibre – вещо лице

Преводът несъмнено е изкуство, и то рядко. Всеизвестно е, че всеки вид превод 

изисква от преводача да притежава съответните компетенции и умения. В областта на 

юриспруденцията обаче, където движението на езиковите промени е по-бавно, се 

използват специализирани термини, част от тях – словосъчетания, чиито превод налага 

проучване на материята, внимателно решение, тъй като в повечето случаи става въпрос 

за сложни казуси, престъпления, наказания и др.  В тази връзка, задачата на преводача е 

да създава текст, който ще носи същите правни последици на практика. Поради това, 

преводачът следва да осъзнава правния ефект и възможно максимално да го предаде в 

превода.
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все по-рядката употреба на персийските изафети, същите се срещат в някои съвременни 

юридически документи. Ето защо ще посочим накратко неговите правила: 

- Персийският изафет се образува от две съществителни, които непременно трябва 

да са персийски или арабски, или едното персийско, а другото – арабско. С турски 

думи персийски изафет не се образува.

- В персийския изафет определяемото стои пред определящото, т.е. строежът му е 

обратен на строежа на турския изафет. Поради това и всеки персийски изафет 

може да се превърне в турски изафет, като се разместят думите и им се прибавят 

съответните наставки за образуване на турския изафет.

- В персийския изафет първото съществително (определяемото) приема за 

окончание една от гласните - -i, -u, -ü, които обикновено се пишат слято 

[Гълъбов 1949: 134].

Освен персийски, в турския език има и арабски изафети, в чиито състав влизат две 

арабски имена. Първата дума (определяемото) идва без граматичен член, а втората 

(определящото) – с граматичен член (= грам. чл.).  

Bila ücret – безплатен

Bila mezuniyet – неразрешен, непозволен, неправомерен

Bila beyyine – недоказан

Ehli hibre – вещо лице

Преводът несъмнено е изкуство, и то рядко. Всеизвестно е, че всеки вид превод 

изисква от преводача да притежава съответните компетенции и умения. В областта на 

юриспруденцията обаче, където движението на езиковите промени е по-бавно, се 

използват специализирани термини, част от тях – словосъчетания, чиито превод налага 

проучване на материята, внимателно решение, тъй като в повечето случаи става въпрос 

за сложни казуси, престъпления, наказания и др.  В тази връзка, задачата на преводача е 

да създава текст, който ще носи същите правни последици на практика. Поради това, 

преводачът следва да осъзнава правния ефект и възможно максимално да го предаде в 

превода.
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Being part of the EU we all need to know at least one foreign language. For more than 

twenty years now Bulgaria has opened its borders to the world. This had its impact both on 

education and on the labor market. From an international perspective each Bulgarian willing 

to study or work abroad would need to present some reliable proof of their language 

proficiency which in our case is English. Such a reliable proof recognized worldwide are the 

certificates issued by the University of Cambridge. The Cambridge Certificate of Advanced 

English, or the CAE exam, in particular, gained great popularity among the graduates and all 

those who want to have an official document verifying their level of language proficiency. In 

addition, the test materials for the official Bulgarian school competitions, as well as those for 

the school-leaving examination, coincide to a great extent with its format. It is therefore that 

in the present article I focus on the Certificate of Advanced English (CAE) as its range is 

large enough to meet the requirements of a good number of universities as well as the 

international labor market.  

CAE certificate is the final stage of the language acquisition process through which 

students gain knowledge about how to make a good use of English. The exam follows the 

latest tendencies in foreign language teaching. It checks much more the general understanding 

of texts than the application of purely grammatical rules. All this is obvious from the recent 

changes made in the exam format1. These changes have resulted in a prevailing number of 

lexico-grammatical tasks as compared with the ones in the old format. In order to achieve the 

best possible results in this exam, it is very important that the previous stage – the teaching 

1 More information about the changes made in the CAE format since the beginning of 2015 is to be found on  
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

process – is organized and carried out in a way that follows these same above mentioned 

changes and tendencies, i.e. greater stress and attention to real life lexical chunks. 

For the purposes of the present article I will investigate in what way the knowledge of the 

students about the adjective patterns is assessed in the CAE exam. My aim is to analyze 

WHAT exactly is checked (what constructions either lexical or grammatical) and HOW they 

are checked. The lexical patterns are chosen on the basis of analysis of Cambridge learners 

corpora (CLC). Since the beginning of 90s the test center at the University of Cambridge has 

been collecting electronic corpus containing the answers of all candidates’ exam papers who 

have taken some of the Cambridge exams. CLC is amongst the largest learner corpora 

worldwide and it consists of over 40 million word collection of about 180 000 candidates’ 

written responses from over 200 countries speaking 138 different languages. On the basis of 

corpus data conclusions about the typical mistakes made by candidates are drawn. 

Unfortunately Cambridge learner corpus is not freely available and is used only by the 

university examination center. It is in fact the analysis of the typical candidates’ errors that 

was used in 2001 for creating the Common European Framework of Reference for 

Languages.

As the exam consists of a number of parts which test various aspects of the students’ 

linguistic knowledge, not all modules can and will be analyzed in this paper since it is devoted 

to THE WAYS students’ knowledge about the use of adjectives is checked. I will focus, 

therefore, more closely on some ‘Use of English’ tasks (lexico-grammatical tasks) for 

questions related to the adjective patterns appear most often in this part. All exemplified exam 

questions in the current paper are extracted from 12 past examination papers issued by the 

University of Cambridge.

1. The adjective patterns in Task 3 ‘Word formation’ of the CAE exam

I will start analyzing the CAE component ‘Use of English’ with Part 3 ‘Word formation’ 

because the students’ ability to correctly use adjective patterns is basically evaluated in this 

part. The task tests the students’ knowledge of the way words are formed in English, 

including the use of prefixes and suffixes and spelling rules associated with these changes. 

Example 1 is an extract of a word formation task. The whole task consists of a short text 

with 8 gaps. The candidate has to complete each gap with the correct form of the stem word 

which is to be found in capitals2 in the end of the line. 

2 Capitals are used as a notation for lexemes
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process – is organized and carried out in a way that follows these same above mentioned 

changes and tendencies, i.e. greater stress and attention to real life lexical chunks. 

For the purposes of the present article I will investigate in what way the knowledge of the 

students about the adjective patterns is assessed in the CAE exam. My aim is to analyze 

WHAT exactly is checked (what constructions either lexical or grammatical) and HOW they 

are checked. The lexical patterns are chosen on the basis of analysis of Cambridge learners 

corpora (CLC). Since the beginning of 90s the test center at the University of Cambridge has 

been collecting electronic corpus containing the answers of all candidates’ exam papers who 

have taken some of the Cambridge exams. CLC is amongst the largest learner corpora 

worldwide and it consists of over 40 million word collection of about 180 000 candidates’ 

written responses from over 200 countries speaking 138 different languages. On the basis of 

corpus data conclusions about the typical mistakes made by candidates are drawn. 

Unfortunately Cambridge learner corpus is not freely available and is used only by the 

university examination center. It is in fact the analysis of the typical candidates’ errors that 

was used in 2001 for creating the Common European Framework of Reference for 

Languages.

As the exam consists of a number of parts which test various aspects of the students’ 

linguistic knowledge, not all modules can and will be analyzed in this paper since it is devoted 

to THE WAYS students’ knowledge about the use of adjectives is checked. I will focus, 

therefore, more closely on some ‘Use of English’ tasks (lexico-grammatical tasks) for 

questions related to the adjective patterns appear most often in this part. All exemplified exam 

questions in the current paper are extracted from 12 past examination papers issued by the 

University of Cambridge.

1. The adjective patterns in Task 3 ‘Word formation’ of the CAE exam

I will start analyzing the CAE component ‘Use of English’ with Part 3 ‘Word formation’ 

because the students’ ability to correctly use adjective patterns is basically evaluated in this 

part. The task tests the students’ knowledge of the way words are formed in English, 

including the use of prefixes and suffixes and spelling rules associated with these changes. 

Example 1 is an extract of a word formation task. The whole task consists of a short text 

with 8 gaps. The candidate has to complete each gap with the correct form of the stem word 

which is to be found in capitals2 in the end of the line. 
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Example 1: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 1, p. 47

The task requires global understanding of the whole content and examining the sentence 

structure in order for the required part of speech to be identified. The students should ‘look 

around the gap’ and choose between nouns, verbs or adjectives. By filling-in the gaps, they

should decide: 

1) What part of speech is required? – Whether it is an adjective, an adverb, a verb or a 

noun form. Articles, numerals and pronouns do not appear in ’Word formation task’, the 

students’ knowledge of these parts of speech is widely tested in the task ‘Open cloze’;

2) In case the required word is an adjective, a noun or a verb form – should it yield an 

opposite/negative meaning, or not;

3) And hence which is the correct prefix/suffix to be used?  

Students do not usually face problems choosing between a noun and a verb form because 

nouns are usually preceded by articles, adjectives, pronouns or numerals and verbs are 

preceded by auxiliaries or modal verbs and all these elements function as clues. In addition 

being main parts of speech nouns and verbs cannot be so easily omitted because the sentences 

would lose their sense. As regards the use of the adjectival structures, two main types of 

questions testing the students’ comprehension can be distinguished.  

The first type of commonly made errors is related to the choice between an adjective and 

an adverb form. Students know that the required word is one of these two parts of speech but 

they face difficulties recognizing the correct one. The reason for that lies in the fact that both -

adjectives and adverbs - are descriptive words which are used to add a detail to a sentence 

and they both are graded by the same words, i.e. the modifiers which precede them cannot 

function as clues. The difference between them is that adjectives modify nouns or describe a 

noun referent, while adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs.

According to Downing (2006: 480) adjectives have two main syntactic functions in group 

structures – they function as pre-modifiers in a noun phrase, i.e. appear in an attributive 

position (Nedelcheva 2013: 77):   

Everyone admires those (36) courageous (COURAGE) early pioneers, but today the main 

purpose of travel to those frozen, (37) unspoiled (SPOIL) regions … 

Example 2: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 5, p. 73

or they function as post-modifiers in a noun phrase, i.e. they appear in a predicative position 

exhibiting patterns of behaviour:

His work has been (28) influential (INFLUENCE) in many areas but he is perhaps best 

known as ... 

Example 3: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 1, p 21

Problems with distinguishing between adjective forms and adverb forms are caused mainly 

by adverbs formed through attachment of the inflectional suffix –ly, which function as 

modifiers of adjectives in a structure. The correct understanding of the differences between 

these word classes is largely tested in Part 3 ‘Word formation’, e.g. 

… which provides a (37) relatively (RELATE) nutritious supplement to their diet…  

Example 4: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 5, p.99 

The task becomes even more difficult because the adverbs in these cases function as 

modifiers of adjectives and may therefore occur in an attributive position, as in question 37. 

Students should be aware that ‘relatively’ is not a part of a noun phrase ‘a nutritious 

supplement’ but it functions as a modifier to ‘nutritious’ in a kind of hierarchical structure. In 

this case even the indefinite article ‘a’ preceding the adverb ‘relatively’ might have a 

misleading role because the candidates might neglect the importance of the context and decide 

that the right lexical form here would be the adjective *‘relative’ which modifies 

‘supplement’.  

In the past, while some polar expeditions were (32) truly (TRUE) scientific, others were 

driven by pure (33) competitive (COMPETE) instinct. 

Example 5: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 5, p.73

The right word in question 32, is the adverb ‘truly’. Here the adjective modifying 

‘expeditions’ occurs in predicative position and is modified by the adverb ‘truly’. As in the 
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previous example, the adverb here is derived from an adjective – ‘true’ which might lead to 

incorrect use of an adjective form instead of an adverb form. The questions test the students’ 

understanding of the differences between both lexical classes and the ability to use them 

correctly. 

Another difficulty related to the accurate use of adjectival patterns in the questions in Paper 

3 ‘Word formation’ arises when the students should decide which is the correct suffix/prefix 

that ‘goes’ with the particular adjective and whether it fits the context. Very often the 

students are aware that the required word is an adjective but they cannot decide what its exact 

form is. In such a case teaching the ‘usual’ adjective prefixes and suffixes can be very helpful. 

In spite of the limited number of the available test examples, one tendency can be easily 

observed. Questions in which an additional suffix is to be added in order to form an adjective 

are larger in number than those that require a prefix. The reason lies in the semantic character 

of the prefixes. While suffixes are usually morphemes that are added to the stem word in 

order to form an adjective, the prefixes usually yield an additional semantic meaning (very 

often negative one - under-, mis-, il-, anti-, etc.) which change the core meaning of the 

adjective. If, however, the candidates are aware of context, they would easily grasp that the 

required adjective should have a negative connotation. On the other hand, the use of a prefix, 

if the context requires it, does not exclude the necessity of adding the correct suffix in order to 

transform the stem word into an adjective as in the example below:

Because of the (36) unpredictable (PREDICT) nature of live events ...

Example 6: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 1, p.47

The analysis of the questions related to the adjectival use in Task 3 'Word-formation' 

shows that teachers should pay attention to several issues while preparing students for the 

CAE exam. In the first place, these are the correct prefixes and suffixes used for the formation 

of adjectives. Then, the grammatical rules which determine the choice between adjectives and 

adverbs as well as the semantic differences between these parts of speech.

‘Word-formation’ task mainly checks the lexical knowledge of the students but it cannot 

be described as purely lexical because it also pays attention to using the correct lexical item in 

context according to the grammatical rules. This approach corresponds to the broader 

circulation of the notion ‘lexicogrammar’ (Seizova-Nankova 2012)

Actually, using more word-formation exercises not only for the purpose of preparation for 

the Cambridge exams, but also in the classroom would help expanding learners’ lexical range 

and increase their intuitive grasp of word formation and derivational patterns. It is exactly 

these skills that are tested in the Cambridge CAE paper. 

2. The adjective patterns in Task 1 ‘Multiple-choice’ of the CAE exam

As it comes to the use of adjective patterns, Task 1 ‘Multiple-choice cloze’ tests the 

students’ ability to understand their meaning and to choose the alternative which best fits the 

context, i.e. this part puts emphasis on the lexical knowledge of students. Students are given a 

short text with twelve gaps and four options for words that could go into each gap, i.e. a 

multiple-choice cloze. They have to choose the correct one out of the four options. Such type 

of questions is effective for checking the knowledge of grammar and lexicon. Many questions 

need to be solved for the purpose of acquiring whole grammar and lexical knowledge. 

Therefore they are also used in CAE examination papers. An example of the gapped text and 

possible answers from a past real exam is presented in Example 7:

Example 7: An example of a ‘Multiple choice’ task

What actually does the task check? It checks the overall knowledge of the way adjectival 

patterns are used. But the more important question is how this happens.

2.1. Understanding the differences in the meaning of near synonyms and their 

collocational behavior

The ‘Multiple choice cloze’ tests the knowledge about the differences in the shades of 

meaning of the four possible answers. The example below demonstrates the task in question 

as regards the correct use of adjectives:

Responding to childrens’ mistakes

Promoting children’s self-esteem seems to be one of the (0) aims of modern childcare and 

education. It goes hand in hand with a culture in which children are (1) enthusiastically 

praised for the most (2) ... achievements. While this promotion of self-esteem is, rightly, a 

reaction against sterner times when children weren’t praised enough, it also seems to be 
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2. A minor B inferior C miniature D light

Example 8: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 5, p.44

Undoubtedly, understanding of the whole text and gaining an idea what it is about, the so-

called ‘reading for general information’, is very useful and can help guessing what is to be 

expressed. By introducing this model classification I do not mean to underestimate context’s 

importance. In the presented example, however, it is clear that the appropriate word for gap 2 

should be an adjective showing reduced quantity and all four options include this nuance in 

their meaning. All possible answers – minor, inferior, miniature and light – share the same 

core meaning but they differ in their nuances and hence they are not interchangeable. As 

advanced learners, the CAE exam candidates usually have relatively large mental lexicon and 

the task examines whether they can pick out the contextually true answer without bringing 

their mother tongue knowledge while producing items in the foreign language, the so-called 

negative transfer. Experience of teaching English shows that students possessing a certain 

vocabulary do not know rules of lexical co-occurrence of words, which native speakers store 

in mind. Therefore, learners make mistakes in written and oral speech communication. The 

obvious example of this mistake is the incorrect choice of a synonym in producing of the 

phrase which leads to lexical ambiguity.

When analyzing the choice of the correct synonym one more fact should be taken into 

consideration. None of the synonyms among which the students should choose appear in 

isolation. The choice of the correct variant is determined not only by the context, but also by 

their collocational behavior. As Cruse claims (2002: 232) word prefers some partners to 

others and this preference is called ‚collocational affinity’. 

Collocations are meaning-carrying units beyond the individual lexical item. (Seizova-

Nankova 2012). Because the words in a collocation have a certain mutual expectancy, there is 

a greater chance for them to co-occur. According to Seizova-Nankova (Ibid.), FLLs (foreign 

language learners) know the basic meanings of words, but they do not know their 

collocational range. The Multiple choice’ task tests exactly these skills. In question 6 from the 

example below, the candidates should decide between the adjectives raw, coarse, crude and 

rough. All these adjectives sound similar in meaning but they differ in their collocational 

range. 

In recent years, people have been putting the environment under stress. As a result certain 

(6) ... materials, such as timber, water and minerals are beginning to….

A raw B coarse C crude D rough

Example 9: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 1, p.44

The collocation ‚raw materials’ occurs in Macmillan Dictionary with the definition‚ 

substances as coal or iron that are in their natural state before being changed by chemical

processes’. Cambridge Dictionary provides a similar definition ‚any material, such as oil, 

cotton, or sugar, in its natural condition, before it has been processed for use’.  In both 

sources the collocation ‚raw materials’ occurs as a separate entry which only confirms its 

high lexical frequency. A simple search in COCA where the collocation appears 1398 times 

per Mio also confirms this fact (in comparison to ‚coarse material’ which occurs only once).

A closer look at the other questions exemplifying this examining model will lead to similar 

conclusions – ‚Multiple choice’ questions in the CAE exam checks the acquired collocational 

knowledge and the ability to choose the most appropriate among alternatives which share 

similar dictionary definitions.

2.2. A mixture between collocation, colligation, and word-formation rules

When analyzing the ‚Multiple choice’ question another type of questions closely related to 

the one already presented should be mentioned. It could be exemplified by the following 

example from the CAE paper:

Research recently carried (9) out suggests that scientific and constructional toys should 

be 10 ... to girls from an early age, otherwise the result is ‚socialization’ into ... 

A accessible B feasible C reachable D obtainable

Example 10: An extract of the CAE ‘Multiple choice’ task, CAE Test 1, p.18

There are several striking details in the presented example. The most apparent fact is that 

all answers are lexemes derived from transitive verbs and turned into adjectives by means of 

the suffix –able/-ible. The  –able words have the meaning ‚can be Xed’ and the referent of the 

noun modified by the –able adjective is a potential non-volitional participant in an event (Plag 

2003: 58). The word-formation rules according to which these answers have been formed 

make them semantically transparent, i.e. their meaning is predictable but none of the 

adjectives in question differ in their suffix therefore this word-formative characteristic cannot 

function as a clue for the candidates. 

Secondly, similarly with the previous example, the possible answers here are synonyms. A

simple check in the Merriam-Webster Thesaurus shows that the adjectives reachable and 

obtainable are given as synonyms of the correct answer of question 10 accessible, i.e. are 

semantically related. The definition of the fourth adjective feasible found in Oxford dictionary 
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2. A minor B inferior C miniature D light

Example 8: An extract of the CAE ‘Word-formation’ task, CAE Test 5, p.44
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is ‘that is possible and likely to be achieved’ and does not correlate to the others.  Only its 

formal characteristic, the suffix –able makes it similar to the others. 

All that means that the candidates should be aware of the lexical meaning that the possible 

answers convey, of the shades of meaning distinguishing the near-synonyms from each other 

and of the word usage rules which is to be applied in order to choose the alternative which 

best fits the context. 

The presented lexical analysis only shows that if the students are fairly familiar with the 

meaning of the adjectives, they would exclude the adjective feasible from the possible 

answers and would concentrate on the other three options. 

One more mention needs to be made when analyzing this example question - the fact that 

the right answer should be followed by the preposition to – ‘should be 10 ... to girls’. 

As Seizova-Nankova mentions (2014: 23) there are two types of collocations – lexical 

collocations and grammatical collocations. Lexical collocations do not contain prepositions, 

infinitives and relative clauses but consist of nouns, adjectives, verbs and adverbs and 

describe words that often co-occur with. An example of lexical collocation is the earlier 

presented one - ‘raw materials’. The grammatical collocations usually consist of a noun, an 

adjective or a verb plus a preposition or a grammatical structure. These structures are referred 

to as colligations and describe the grammatical patterns that words frequently take. The 

colligations and collocations exist in closer relationship. Compared to collocation structures, 

colligations refer to both lexical and syntactic cohesion that exists between the items. It is the 

typical contextual usage and the lexical and syntactic rules of combination that are checked in 

‘Multiple choice’ task and exemplified in question 10 in particular. 

In the previous stage we excluded the adjective feasible as a possible answer because of its 

inappropriateness to the context. If we consider the syntactic relations in which the other three 

possible answers enter, some important facts would come to foreground. 

The adjective ‘reachable’ tends to occur with the meaning ‘possible to get to it’ in a 

postpositive position usually followed by a description of the way the object will be 

physically reached (on foot, by car, etc.), as in exp. 9 or in prepositive position as an attribute 

to a noun, describing it as easy to be accessed/ achieved, as in example 74 below:

9 …a couple set out on a boat loaded with logs to live on an island reachable only by 

boat. They are lacking in preparation and provision, and getting a … (COCA)

74 As we get older, we either achieve our goals or replace them with more reachable

aims. (COCA)

Example 11: Example of the typical syntactic position of the adjective ‘reachable’ 

The above-presented facts related to the syntactic behavior of the adjective reachable and 

its meaning make it an inappropriate candidate for the empty gap in question 10.  

The next candidate obtainable is similar in its behavior to the previous one. The adjective 

occurs in a prepositive position as a complement describing the noun as ‘easy to be obtained’, 

example 101 but more frequent is its postpositive usage as in example 104:

101. I mean, really good reporting means nothing more than the best obtainable version 

of the truth. (COCA)

104. … modern beer is composed exclusively of carbon, hydrogen and oxygen, materials 

readily obtainable from the atmosphere and requiring little energy to reorganize. (COCA)

Example 12: Example of the typical syntactic position of the adjective obtainable

A simple search in COCA shows that the last candidate accessible is the most frequent one 

with 6897 appearances and tends to occur mainly in a postpositive position. In 1625 of all 

cases it is followed by the preposition to (exаmple 13) which makes it the most appropriate 

answer for the analyzed CAE question:

19. The rooms were accessible to teachers of the day care centre at any time. (COCA) 

Example 13: Example of the typical syntactic position of the adjective ‘accessible’ 

The results of the analysis of the CAE questions testing the candidates’ knowledge about 

the correct use of adjectives shows that teachers have to pay attention to several aspects of the 

usage of these parts of speech. These models can be presented through a scale consisting of 

several levels.   

Textual level

Choice of the adjective which best fits to the context

Phrasal level

Understanding the differences in the meaning of near-synonyms

Understanding the collocational behavior of the adjectives 

Understanding the colligational behavior of the adjectives

Morphological level

Ability to differentiate between adjectives & adverbs

Knowing the ‚right’  suffix which goes with the stem word

Understanding the context  and if necessary using a negative prefix  

A
  D

  J
  E

  C
  I

  V
  E

  S
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answer for the analyzed CAE question:
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Figure 14: An overview of the knowledge levels connected with the use of adjectives

I am firmly convinced that the results of this analysis would be really useful for learners as 

well as for language teachers as they illustrate the presence of some types of linguistic 

structures repeatedly occurring in the CAE papers. The exam actually follows the idea that 

language consists of pre-assembled chunks introduced by functionalists and tries to examine 

the students’ knowledge of the highly frequent lexical structures. These structures can be then 

implemented in the language lesson and function as a basis for creating further exercises or 

they just make teachers pay attention and provide further clarification while teaching them.
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LANGUAGE play in word formation (Methodological Aspects)

Irena Kostadinova

Abstract: Currently it is required that teaching Russian as a foreign language at Bulgarian universities 

is conducted in the most intense and optimized way in many of its parameters. One of these parameters is word 

formation as a part of the practical course in Lexicology. It is necessary to rearrange the focal points in the 

education of students in Russian studies in terms of the formation and development of their competence in word-

formation. The article reviews language-game and some of its characteristics in terms of forming children's 

speech in general and of word formation in particular. It is proposed as a possible model for training during the 

seminars in Russian at Bulgarian universities 

Key words: practical course in Russian language, competence, language-game, word formation, 

children word formation 

Дисциплината „руски език като чужд“ е едно от приложните направления в 

русистиката, което играе важна роля във формирането и развитието на 

професионалните компетентности на филолога русист. Описанието на руския език като 

чужд се различава от описанието му като роден в руското училище. Учащите се от 

различни степени на руската образователна система осъзнават и систематизират това,

което вече владеят; усвояват писмената форма на речта; разширяват речниковия си 

запас; усъвършенстват речевите си умения и навици. Изучаващият руски език като 

чужд  следва да овладее руската реч, започвайки „от нулата“. Ако по време на 

занятието по роден език обучението върви по пътя от уменията и навиците на вече 

овладяната реч към осъзнаване на езика, то на занятията по руски език като чужд 

обучението изминава обратния път: от осъзнаването на спецификата на езиковите 

явления към изработване на речеви умения и навици. Това определя отличителните 

особености на учебната дисциплина „руски език като чужд“:

Активно участвайки в процеса на номинация и в класификационно-

познавателната дейност на човека, словообразуването е едно от основните средства за 

попълване на речниковия състав на езика и има важно значение за установяване на 

връзките между отделните части на речта. То разкрива богатите вътрешни ресурси и 

перспективи на езика за създаване на нови думи. По този начин се разширяват 

функционалните възможности на езика. 

Словообразуването изучава производните думи в различни аспекти: в динамичен 

и статичен, в диахронен и синхронен. Синхронният аспект на се състои в това, че то 

изучава процесите и явленията в езика в определен период, а диахронният аспект се 

отнася до изучаването на словообразувателните процеси, характерни за предходни 

периоди, но проявяващи се в съвременното състояние на езика.

Успешното възприемане, възпроизвеждане и създаване на производни думи в 

процеса на обучението по лексика е едно от необходимите условия за успешно 

овладяване на езиковата компетентност като елемент от професионално-

комуникативната компетентност на студенти русисти, носители на български език.

Развитието на езика в голяма степен зависи от появата на нови словообразувателни 

модели на думите чрез изменение на вече съществуващите, с увеличаване или 

намаляване на тяхната продуктивност и много други фактори на словообразувателния 

процес.

Словообразуването представлява система от вторични единици на номинацията. 

Номинативната функция на словообразуването се състои в това, че образуването на 

нови думи в езика, които назовават нови явления или предмети от действителността, се 

извършва преди всичко с помощта на функционирането на словообразувателните 

закони на езика. Създаването на нови думи се осъществява „като отражение в езика на 

потребностите на обществото за изразяване на нови понятия, които възникват 

постоянно в резултат на развитието на науката, техниката, културата, обществените 

отношения и т.н.“. [Будагов 1977: 35]  

Езиковата игра, която се осъществява и със словообразувателни средства на езика,

може да се използва с различна цел: прагматична, естетическа, комическа и т.н., 

нейният механизъм може да се приложи и в практиката на преподаването на руски език 

като чужд. Езиковата игра се заражда в процеса на овладяване на езика от детето и се 

проявява в езикови иновации от различен характер. В процеса на формирането 

лингвистична компетентност в детската възраст, езиковата игра се превръща в осъзната 

способност. Според С.Ж. Нухов езиковата игра е творческо използване в речта на 

знанията за езика [Нухов 1997], а Т.А. Гридина подробно описва езиковата игра като 

реализация на асоциативния потенциал на думата [Гридина 1996]. Сред специфичните 

цели на употребата на езиковата игра да заинтригува, да накара да се заслушаш, да 
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което вече владеят; усвояват писмената форма на речта; разширяват речниковия си 

запас; усъвършенстват речевите си умения и навици. Изучаващият руски език като 
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извършва преди всичко с помощта на функционирането на словообразувателните 
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потребностите на обществото за изразяване на нови понятия, които възникват 

постоянно в резултат на развитието на науката, техниката, културата, обществените 

отношения и т.н.“. [Будагов 1977: 35]  

Езиковата игра, която се осъществява и със словообразувателни средства на езика,

може да се използва с различна цел: прагматична, естетическа, комическа и т.н., 

нейният механизъм може да се приложи и в практиката на преподаването на руски език 

като чужд. Езиковата игра се заражда в процеса на овладяване на езика от детето и се 

проявява в езикови иновации от различен характер. В процеса на формирането 

лингвистична компетентност в детската възраст, езиковата игра се превръща в осъзната 

способност. Според С.Ж. Нухов езиковата игра е творческо използване в речта на 

знанията за езика [Нухов 1997], а Т.А. Гридина подробно описва езиковата игра като 

реализация на асоциативния потенциал на думата [Гридина 1996]. Сред специфичните 

цели на употребата на езиковата игра да заинтригува, да накара да се заслушаш, да 



30� Ирена Костадинова

развлечеш себе си и събеседника, да се утвърдиш себе си, В.З. Санников откроява и 

целта езикът и мисленето да се развият, да се обогатят. На тази основа той подчертава 

една от функциите на езиковата игра – тренировъчна („езикотворческа“) [Санников 

2002: 511].

В руския език езиковата игра много често се осъществява с помощта на 

словообразувателни средства и е показател за активността на един или друг 

словообразувателен механизъм, който от своя страна е един от начините за обогатяване 

на езика с разнообразие от думи, служещи за осъществяване на общуването.

Възможностите на езиковата игра на основата на словообразуването се определят 

от изключителните потенции на процеса на създаване на думи с помощта на 

комбинирането на словообразувателни средства. Според В.З. Санников  в езиковата 

игра на словообразувателно равнище като цяло не се създават нови словообразувателни 

модели или словообразувателни афикси, а се обиграват старите; производните думи 

никога не губят напълно смисловата си връзка с изходните. [Санников 2002] 

Механизмът на езиковата игра на словообразувателно равнище според автора, протича

по два основни начина: чрез преосмисляне на словообразувателната структура на вече 

съществуващи думи и чрез създаване на нови думи.

Както е известно думите в лексикона на човека не са изолирани единици, а се 

съединяват помежду си по един или друг начин с помощта на разнообразни смислови 

връзки, и образуват сложни семантични обединения. С развитието на мисленето на 

детето неговият лексикален запас не само се обогатява, но и се систематизира. Думите 

се групират в семантични полета, които са функционално образувание, т.е. групировка 

от думи на основата на общността на семантичните им признаци, и се разпределят 

вътре в тези полета. 

Формирането на лексикалния запас на детето е тясно свързано със 

словообразувателните процеси: той се обогатява на основата на производните думи 

като резултат от действието на механизмите на словообразуването. 

Словообразувателното равнище на езика е обобщен израз на образованието на нови 

думи на основата на определени правила за комбинация на морфемите в структурата на 

производната дума. 

Словотворческите иновации в детската реч са „най-яркият показател за 

съзидателното (продуктивното) начало в усвояването на родния език от детето. 

Появяването на такива уникални единици в детската реч е отражение на факта, че 

формираните на основата на практическия опит на детето когниции все още не са 

„подкрепени“ със съответните езикови обозначения (детето не ги знае, или те не 

съществуват в езика“ [Гридина 2012, с.10]. В лингвистичната наука развитието на 

словообразуването в детската възраст в психологичен, лингвистичен и 

психолингвистичен аспект се разглежда в тясна връзка с изучаването на 

словотворчеството на децата, с анализа на детските словообразувателни неологизми. 

[виж: Негневицкая, Шахнарович 1981] Ако детето не владее готова дума, то я 

„изобретява“ по определени усвоени по-рано правила и в този случай е налице детското 

словотворчество. В процеса на възприемане и използване на думите, имащи еднакви 

елементи, в съзнанието на детето се извършва разчленяване на думите на единици 

(морфеми). Според Е.И. Негневицкая и  А.М. Шахнарович механизмът на 

словообразувателното равнище се състои от взаимодействието на две равнища: 

собствено словообразувателно и лексикално. Детското словотворчество се 

характеризира с употреба на продуктивни словообразувателни модели. След като усвои 

продуктивния словообразувателен модел, детето „генерализира“ този модел, пренася го 

по аналогия на други случаи на словообразуване, които са подчинени на по-малко 

продуктивни закономерности, и това се проявява в разнообразни ненормативни 

образувания на думи. Същността на „генерализацията се състои в това, че аналогичните 

явления могат да се назоват по аналогичен начин: заячий, лисячий, свинячий; снежинки 

– пружинки и т.н.“ [Ушакова 2004: 132] По този начин на основата на открояването на 

словообразувателната морфема в думата, в съзнанието на детето се закрепят модели-

типове, в които определени значения се свързват с определена звукова форма. Следва 

да се каже, че в процеса на усвояването на словообразуването детето осъществява 

следните операции: открояване на морфемата от думата, т.е. обобщение на значението 

и открояване на връзката на това значение с определена форма, т.е. синтез на морфеми 

при образуване на нови думи. 

Тук са набелязани най-общо механизмите на словообразуване в детската реч. 

Може да се предположи, че те са аналогични и  в съзнанието на обучаващия се по чужд 

език. Най-често тези механизми се разглеждат, когато се изследва езиковата игра на 

основата на словообразувателните процеси.

Може да се предположи, че езиковата игра и механизмите на нейното 

функциониране могат успешно да се използват в обучението в практическия курс по 

руски език във висшето училище.
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продуктивния словообразувателен модел, детето „генерализира“ този модел, пренася го 

по аналогия на други случаи на словообразуване, които са подчинени на по-малко 

продуктивни закономерности, и това се проявява в разнообразни ненормативни 

образувания на думи. Същността на „генерализацията се състои в това, че аналогичните 

явления могат да се назоват по аналогичен начин: заячий, лисячий, свинячий; снежинки 

– пружинки и т.н.“ [Ушакова 2004: 132] По този начин на основата на открояването на 

словообразувателната морфема в думата, в съзнанието на детето се закрепят модели-

типове, в които определени значения се свързват с определена звукова форма. Следва 

да се каже, че в процеса на усвояването на словообразуването детето осъществява 

следните операции: открояване на морфемата от думата, т.е. обобщение на значението 

и открояване на връзката на това значение с определена форма, т.е. синтез на морфеми 

при образуване на нови думи. 

Тук са набелязани най-общо механизмите на словообразуване в детската реч. 

Може да се предположи, че те са аналогични и  в съзнанието на обучаващия се по чужд 

език. Най-често тези механизми се разглеждат, когато се изследва езиковата игра на 

основата на словообразувателните процеси.

Може да се предположи, че езиковата игра и механизмите на нейното 

функциониране могат успешно да се използват в обучението в практическия курс по 

руски език във висшето училище.
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Една от характеристиките на езиковата игра е факта, че тя функционира в 

условията на интеракция, взаимодействие на езиковите единици на всички равнища на 

езиковата система.

Без да претендираме за изчерпателност, ще дадем само пример за използване на 

механизмите на детската реч и начините за взаимодействие на езиковите средства на 

словообразувателно ниво, за тяхното използване в обучението по руски език.  

Изучаването на словообразувателната система по време на занятията със 

студенти-филолози предполага по-скоро формален подход. Не се разглеждат 

механизмите на функционирането на словообразувателната система в реалната речева 

дейност, изобщо не е засегнат асоциативният потенциал на единиците от 

словообразувателното равнище и възможността за реализацията на творческата 

функция на езика с опора на словообразувателно мотивираната дума. Заедно с това 

функционалният аспект на словообразуването е изключително важен за разбиране на 

спецификата на комуникативната дейност в различни сфери на общуването. Като 

пример може да се даде вариативността на словообразувателните модели при 

реализацията си в речта. Без разбирането на деятелностните механизми на 

словообразувателния процес е невъзможно да се възприемат езиковите единици. 

Особена роля в изучаването на словообразуването има изследването на 

принципите на езиковата игра, в основата на която лежи отказът от стереотипа на 

конструиране на думата, което позволява да се включи в процеса на обучението такива 

фактори на асоциативното мислене, като интуиция (чувство за езика), взаимодействие 

между единици от различни равнища (словообразувателни единици) и евристичност, 

които са необходим компонент от езиковата способност. В качеството им на 

евристични принципи на езиковата игра при изучаване на словообразувателната 

система според Т. А. Гридина и Н. И. Коновалова могат да бъдат посочени: „1) 

принципът на конструиране на думата на основата на стандартни и нестандартни 

комбинации от словообразувателни средства, откроявани в зададените думи“ [Гридина, 

Коновалова 1996, електронен ресурс]: (например, да се създаде дума, в която коренът е 

както в прилагателното медвежий, суфиксите са както в думите вежливый и глупость –

медвежливость (сравни с широко разпространените в сферата на руския детски 

фолклор шеговити гатанки, построени на същия принцип: Что будет, если соединить 

верблюда с медведем? — вермишель (читай: верблюд + медведь = миша = мишель).

Дешифрирането на асоциативния код на гатанката предполага не просто съединяване 

на думите, а тяхната формална трансформация (съкращаване на думата верблюд до 

сегмента, който е омонимен на първата част на търсеното съществително и 

асоциативната замяна на думата медведь със собственото име Мишель, което е 

омонимно на втората част на съществителното. Самата възможност за на това 

осмисляне на съществителното вермишель се определя от имитацията на структурния 

модел за създаване на съкратени думи (сричка+дума) и наличието на съзвучни 

елементи в асоциираните думи. 2) „Ономасиологичен принцип за съставяне на думи на 

основата на словообразувателна перифраза“ [пак там], например: да пееш песен, която 

се състои само от думите тирлим-бом-бом» — тирлимбомбомкать; 3) „принцип на 

игровата словообразувателна интерпретация при въвеждането на нов асоциативен 

стимул“ [пак там], например: садист от сад – `собственик на градината`, `градински 

страж` и т.н. 4) „принцип на асоциативния фон на оказионалната мотивирана дума в 

съпоставка с узуалния прототип“ [пак там], например: (например, волнопад — водопад, 

обычайность — необычайность, прениже — превыше, противоадие — противоядие); 

5) „принцип на съставяне на потенциални словообразувателни гнезда по зададен 

модел“ [пак там], например:

Зададен модел на 

словообразувателното гнездо

Реализация на модела на 

словообразувателното гнездо

Собствено име Шапокляк

Прилагателно шапоклякский

Наречие шапоклячно

Глагол шапоклякничать, шапоклякствовать

Нарицателно съществително шапоклякство, шапоклизм, шапоклякость

По време на практическите занятия по руски език с включен словообразувателен 

компонент студентите получават възможност за овладяване на основните методи за 

морфемен и словообразувателен анализ, усвояват навици за правилна и целесъобразна 

употреба на производната дума в устните и писмените форми на комуникация. Достига 

се до значително разширяване на лексикалния запас в съответствие с предвидените в 

учебната програма тематико-ситуативни комплекси на основата на съставени гнездови 

и деривационно-структурен учебен речник. Формират се общоучебни компетенции за 

възприятие, анализ, обобщение на информацията, поставяне на цел и избор на начин за 
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нейното достигане; придобиват се навици за използване на интерактивни технологии и 

компенсаторни стратегии както в курса по практически руски език като цяло, така и в 

теоретичния курс, което е в основата на придобиването на филологическото

образование. Студентите овладяват нормите на руския литературен език и навици за 

неговото практическо използване в различни ситуации, придобиват умения да създават 

и разбират текстове на основата на словообразувателните им характеристики; 

получават възможност свободно да овладеят руския език като средство за комуникация 

и като основа на тяхната бъдеща професионална дейност. 

Описаните принципи на езиковата игра на словообразувателно равнище при 

използването в качеството им на основа на евристични задачи активизират креативните 

способности на учащия се и допринасят за усвояване на особеностите на 

семантизацията на наименованието в самия процес на неговото конструиране. 
Цитирана литература

Будагов 1977: Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка. Москва: Наука, 1977, 264 

с. 

Гридина, Коновалова 1996: Гридина Т. А., Н. И. Коновалова. Принципы языковой игры при 

изучении словообразования. В: Филологический класс. № 1, 1996, 12.12.2014. <http://filclass.ru/1/gridina-

konovalova-printsipyi-yazyikovoy-igryi-pri-izuchenii-slovoobrazovaniya> 

Гридина 1996: Гридина Т.А. Ассоциативный потенциал слова и его реализация в речи. Явление 

языковой игры. // Дис. …д-ра филол. наук, Москва, 1996, 566 с.

Гридина 2012: Гридина Т.А. Языковая „реальность“ как факт детского сознания. – В: Уральский 

филологический вестник. Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива. 2012, № 3, с. 6-21. 

Негневицкая, Шахнарович 1981: Негневицкая Е.И., А.М. Шахнарович Язык и дети. Москва: Наука, 

1981, 111 с.

Нухов 1997: Нухов С.Ж. Языковая игра в словообразовании. На материале лексики английского 

языка. // Дис. …д-ра филол. наук. Москва, 1997, 372 с.

Санников 2002: Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. 2-е изд., испр и доп. Москва, 

// Языки славянской культуры, 2002, 522 с.

Ушакова 2004: Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. Москва, ПЕР СЭ, 2004, 256 c.

Ольга Бакуменко 

ФГБОУ ВПО „КубГУ“ филиал в г. Славянске-на-Кубани
olgabakumenko74

Phraseological Representation of the Concept “Lie” in the English and the Russian Linguistic Culture

Olga Bakumenko

Abstract: The article focuses on the description of the phraseological means used to embody the concept 

“Lie”. The method applied is comparative linguistics. The author shows the similarities and differences in the

perception of the phenomenon of lie by the representatives of the English and the Russian culture based on the 

way they were reflected in their phraseological units. 

Key words: concept, phraseological unit, language and culture study, conceptual signification

Цель данного исследования заключается в сопоставительной характеристике 

фразеологических средств выражения концепта «Ложь» в английской и русской 

лингвокультурах.

Любой человек как типичный представитель человеческого рода оказывается под 

воздействием всего контекста определенной культуры, картины мира как результата 

духовной деятельности всех поколений этноса. Это положение обосновывает наше 

решение обратиться к лингвокультурологическому аспекту становления концепта лжи. 

Концепт, по определению Е. С. Кубряковой, – «единица информационной 

структуры, которая отражает знание и опыт человека» [Кубрякова 2004: 15]. 

Согласно Поповой З. Д. и Стернину И. А., основными компонентами структуры 

концепта выступают: образ, информационное содержание (имеющее полевую 

структуру) и интерпретационное поле [Попова, Стернин 2001: 58].

Информационное содержание складывается из комплексной репрезентации 

концепта всеми уровнями языка, включая и фразеологический, связанный с наивной, 

обыденной картиной мира, свойственной сознанию рядового носителя языка. Именно 

фразеология наиболее ярко передаёт неповторимую самобытность языка и культуры. 

В. Н. Телия указывает на “способность фразеологизмов к культурной референции и тем 

самым – к отображению в их знаковой форме черт культуры” [Телия 1999: 13]. 

Лингвистический анализ фразеологизмов даёт возможность объективно установить 
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и разбират текстове на основата на словообразувателните им характеристики; 

получават възможност свободно да овладеят руския език като средство за комуникация 

и като основа на тяхната бъдеща професионална дейност. 

Описаните принципи на езиковата игра на словообразувателно равнище при 

използването в качеството им на основа на евристични задачи активизират креативните 

способности на учащия се и допринасят за усвояване на особеностите на 

семантизацията на наименованието в самия процес на неговото конструиране. 
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perception of the phenomenon of lie by the representatives of the English and the Russian culture based on the 

way they were reflected in their phraseological units. 
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Цель данного исследования заключается в сопоставительной характеристике 

фразеологических средств выражения концепта «Ложь» в английской и русской 

лингвокультурах.

Любой человек как типичный представитель человеческого рода оказывается под 

воздействием всего контекста определенной культуры, картины мира как результата 

духовной деятельности всех поколений этноса. Это положение обосновывает наше 

решение обратиться к лингвокультурологическому аспекту становления концепта лжи. 

Концепт, по определению Е. С. Кубряковой, – «единица информационной 

структуры, которая отражает знание и опыт человека» [Кубрякова 2004: 15]. 

Согласно Поповой З. Д. и Стернину И. А., основными компонентами структуры 

концепта выступают: образ, информационное содержание (имеющее полевую 

структуру) и интерпретационное поле [Попова, Стернин 2001: 58].

Информационное содержание складывается из комплексной репрезентации 

концепта всеми уровнями языка, включая и фразеологический, связанный с наивной, 

обыденной картиной мира, свойственной сознанию рядового носителя языка. Именно 

фразеология наиболее ярко передаёт неповторимую самобытность языка и культуры. 

В. Н. Телия указывает на “способность фразеологизмов к культурной референции и тем 

самым – к отображению в их знаковой форме черт культуры” [Телия 1999: 13]. 

Лингвистический анализ фразеологизмов даёт возможность объективно установить 
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некоторые ценностные приоритеты изучаемой культуры, выявить особенности 

национального характера того или иного народа.

В настоящем исследовании мы понимаем фразеологию в широком смысле. 

Широкий подход к определению фразеологизмов позволяет рассматривать в качестве 

их основного признака устойчивость и относить к их числу и паремии. 

Для современного лингвокультурологического исследования чрезвычайно важно 

обращение к данным лексикографической науки, так как семантика языковой единицы 

отражена, прежде всего, в лексикографических источниках [Апресян 1995: 56].

Наше исследование не является лексикографическим по сути, но анализ 

словарного отражения и воплощения концепта необходим, поскольку система 

словарных дефиниций, представленных в разных типах словарей, дает исследованию 

культурных концептов нити к сущности народного сознания, специфике наивной 

картины мира. Важность и необходимость привлечения данных лексикографии 

отмечается многими исследователями концептов.

Смысловые планы концептов неоднородны по своей значимости и составу. Наша 

задача – выявить, что занимает центральное место в концепте, что играет значительную 

роль, что наиболее распространено, какие смысловые планы представлены чаще. 

Материалом для данной части исследования послужили фразеологизмы и паремии 

как с компонентом-наименованием лжи, так и без компонентов, репрезентирующих 

концепт «Ложь», но с целостным значением данного концепта.

Методом сплошной выборки нами отобрано 164 английских и 109 русских 

фразеологизмов из различных словарей и других источников.

Традиционно в структуре фразеологического поля выделяют ядро и периферию. 

Ядро фразеологического поля «Ложь» составляют устойчивые словосочетания с 

лексическими компонентами, имеющими значение лжи, вранья, обмана. Значения этих 

устойчивых словосочетаний являются следствием естественного развития 

денотативных семем лексем действия, намеренно или ненамеренно вводящего других в 

заблуждение. Анализ фразеологизмов ядра в английском языке (30 единиц) показал 

наличие следующих концептуальных смыслов:

– наглая ложь (transparent lie – явная ложь, barefaced lie –наглая ложь)

– ложь, порождающая ложь (a lie begets a lie — ложь порождает ложь; one lie 

makes many – одна ложь тянет за собой другую)

– невинная ложь (white lie – невинная ложь, ложь во спасение)

– обвинять, уличить кого-л. во лжи (give smb the lie – уличить кого-л. во лжи; to 

give person the lie – обвинять кого-л. во лжи)

– лгать, добиваться чего-то обманом (to lie in one's throat – добиваться чего-л. с 

помощью лжи; act a lie – обманывать не словами, а поступками)

– хитрить: heroic lie – виртуозная ложь.

Ядро русскоязычного концепта «Ложь» представлено небольшим количеством ФЕ 

(всего 6 единиц), среди которых выделяются значения обмана, вранья: ложь во спасение 

– ложь, которую можно понять и простить; плести паутину лжи – наговаривать на кого-

то, говорить неправду; у лжи короткие ноги – лучше не врать, обман всё равно 

раскроется

В результате анализа фразеологизмов и идиом ядра фразеологического поля 

концепта «Ложь», можно сказать, что английский материал численно превосходит 

русский в пять раз. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в английском языке 

больше разновидностей лжи, которая может подразделяться на невинную и наглую, 

сюда входит обман не только в речи, но и в поступках. Фразеологизмы русского языка 

содержат значения лжи как вранья либо обмана.

К ближайшей периферии мы относим все фразеологические единицы, которые 

включают в себя производные ядерных лексем и синонимичные слова со значением 

лжи.

Здесь представлена большая часть английских фразеологизмов (36 единиц), 

репрезентирующие такие концептуальные смыслы как:

– обманывать (bamboozle out of – обманывать; fairy tale– ложь, неправда, обман; 

fraudulent conduct – обман)

– врать (play a false note – врать, фальшивить; to do too much lying –завраться)

– клевета (to cast aspersions on smb. — клеветать на кого-л.)

– заведомый обман, мошенничество (fraudulent pretence – создание заведомо 

неправильного представления о факте с намерением обмануть; ложь, обман; 

мошеннический обман; willful misrepresentation – намеренное, умышленное введение в 

заблуждение; обман)

– дача ложных показаний (to bear false witness — давать ложные показания; false 

swearing – дача ложных показаний под присягой)

–хитрить (cunning/sly as a fox – хитрый как лиса; play a trick on smb – сыграть 

шутку с кем-л.)

– льстить (tell a flattering tale –льстить)
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некоторые ценностные приоритеты изучаемой культуры, выявить особенности 

национального характера того или иного народа.

В настоящем исследовании мы понимаем фразеологию в широком смысле. 

Широкий подход к определению фразеологизмов позволяет рассматривать в качестве 

их основного признака устойчивость и относить к их числу и паремии. 

Для современного лингвокультурологического исследования чрезвычайно важно 

обращение к данным лексикографической науки, так как семантика языковой единицы 

отражена, прежде всего, в лексикографических источниках [Апресян 1995: 56].

Наше исследование не является лексикографическим по сути, но анализ 

словарного отражения и воплощения концепта необходим, поскольку система 

словарных дефиниций, представленных в разных типах словарей, дает исследованию 

культурных концептов нити к сущности народного сознания, специфике наивной 

картины мира. Важность и необходимость привлечения данных лексикографии 

отмечается многими исследователями концептов.

Смысловые планы концептов неоднородны по своей значимости и составу. Наша 

задача – выявить, что занимает центральное место в концепте, что играет значительную 

роль, что наиболее распространено, какие смысловые планы представлены чаще. 

Материалом для данной части исследования послужили фразеологизмы и паремии 

как с компонентом-наименованием лжи, так и без компонентов, репрезентирующих 

концепт «Ложь», но с целостным значением данного концепта.

Методом сплошной выборки нами отобрано 164 английских и 109 русских 

фразеологизмов из различных словарей и других источников.

Традиционно в структуре фразеологического поля выделяют ядро и периферию. 

Ядро фразеологического поля «Ложь» составляют устойчивые словосочетания с 

лексическими компонентами, имеющими значение лжи, вранья, обмана. Значения этих 

устойчивых словосочетаний являются следствием естественного развития 

денотативных семем лексем действия, намеренно или ненамеренно вводящего других в 

заблуждение. Анализ фразеологизмов ядра в английском языке (30 единиц) показал 

наличие следующих концептуальных смыслов:

– наглая ложь (transparent lie – явная ложь, barefaced lie –наглая ложь)

– ложь, порождающая ложь (a lie begets a lie — ложь порождает ложь; one lie 

makes many – одна ложь тянет за собой другую)

– невинная ложь (white lie – невинная ложь, ложь во спасение)

– обвинять, уличить кого-л. во лжи (give smb the lie – уличить кого-л. во лжи; to 

give person the lie – обвинять кого-л. во лжи)

– лгать, добиваться чего-то обманом (to lie in one's throat – добиваться чего-л. с 

помощью лжи; act a lie – обманывать не словами, а поступками)

– хитрить: heroic lie – виртуозная ложь.

Ядро русскоязычного концепта «Ложь» представлено небольшим количеством ФЕ 

(всего 6 единиц), среди которых выделяются значения обмана, вранья: ложь во спасение 

– ложь, которую можно понять и простить; плести паутину лжи – наговаривать на кого-

то, говорить неправду; у лжи короткие ноги – лучше не врать, обман всё равно 

раскроется

В результате анализа фразеологизмов и идиом ядра фразеологического поля 

концепта «Ложь», можно сказать, что английский материал численно превосходит 

русский в пять раз. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в английском языке 

больше разновидностей лжи, которая может подразделяться на невинную и наглую, 

сюда входит обман не только в речи, но и в поступках. Фразеологизмы русского языка 

содержат значения лжи как вранья либо обмана.

К ближайшей периферии мы относим все фразеологические единицы, которые 

включают в себя производные ядерных лексем и синонимичные слова со значением 

лжи.

Здесь представлена большая часть английских фразеологизмов (36 единиц), 

репрезентирующие такие концептуальные смыслы как:

– обманывать (bamboozle out of – обманывать; fairy tale– ложь, неправда, обман; 

fraudulent conduct – обман)

– врать (play a false note – врать, фальшивить; to do too much lying –завраться)

– клевета (to cast aspersions on smb. — клеветать на кого-л.)

– заведомый обман, мошенничество (fraudulent pretence – создание заведомо 

неправильного представления о факте с намерением обмануть; ложь, обман; 

мошеннический обман; willful misrepresentation – намеренное, умышленное введение в 

заблуждение; обман)

– дача ложных показаний (to bear false witness — давать ложные показания; false 

swearing – дача ложных показаний под присягой)

–хитрить (cunning/sly as a fox – хитрый как лиса; play a trick on smb – сыграть 

шутку с кем-л.)

– льстить (tell a flattering tale –льстить)
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–сплетничать (swaplies – болтать, трепать языком, сплетничать)

– ложь быстро выявляется (lies have short legs – на лжи далеко не уедешь, у лжи 

короткие ноги)

– лгуна всегда подозревают во лжи (a liar is not believed when he tells the truth —

лгуну не верят, даже когда он говорит правду; he that once deceives is ever suspected –

один раз солжешь – из веры навсегда выйдешь).

Анализ фразеологизмов ближней периферии концепта «Ложь» в русском языке, 

включающих в себя 15 единиц, показал, что фразеологизмы представлены в виде таких 

концептуальных смыслов, как лживые разговоры, высказывания, неправдоподобные 

описания жизни, намеренно выдуманные истории, которые могут легко ввести 

слушателя в заблуждение (бабьи сказки – вымысел, выдумки, небылицы; наврать с три 

короба – наврать, наплести, наобещать очень много, невесть сколько; вешать лапшу на 

уши– нагло врать, рассказывать небылицы; намеренно вводить в заблуждение кого 

либо).

Другие основные свойства лжи и обмана в русском языке отсылают к концепту 

русской души, показывающему всю её широту, то есть ложь такого типа принадлежит 

только русскому человеку: врать с размахом – завраться, слишком много врать; по-

быстрому наврать – врать не думая, слишком много; навраться досыта – очень много 

лгать; обманывать на всю/полную катушку – врать до конца, говорить неправду.

Английские эквиваленты этих фразеологических единиц не зафиксированы.

В результате анализа фразеологических единиц и паремий ближайшей периферии 

(36 английских и 15 русских ФЕ) можно сказать, что английские фразеологизмы 

превышают русские немногим более, чем в 2 раза. В основе этих фразеологизмов лежат 

концептуальные смыслы преднамеренного или непреднамеренного обмана, вранья, 

хитрости, а также лести, клеветы и дачи ложных показаний под присягой. Интересно, 

что в русском языке значений фразеологизмов как ‘дача ложных показаний под 

присягой’ не выявлено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что смыслы ядра и ближайшей 

периферии фразеологического поля концепта «Ложь» в английском языке имеют 

большее количество и раскрывают значение лжи как действия, намеренно или 

ненамеренно вводящего других в заблуждение, вранья, получения чего-либо с помощью 

обмана. Ядро и ближайшая периферия фразеологического поля концепта «Ложь» в 

русском языке включает в себя меньшее число единиц, репрезентирующих лишь 

немногие смыслы, в основном обман и враньё, значение лжи раскрывается как лживые 

разговоры, небылицы, неправдоподобные описания жизни, выдуманные истории, 

которые заводят слушателя в заблуждение. 

Можно отметить, что к фразеологизмам концепта «Ложь» в русском языке 

относятся фразеологические единицы, содержащие в себе широту лжи, её 

нагромождение. 

Дальняя периферия представлена фразеологизмами, со значениями обмана, но не 

содержащими в себе лексемы, его номинирующие. Компоненты этих ФЕ 

переосмыслены, и в сознании пользователей языком закреплён метафорический образ. 

В английском языке было отобрано 98 таких единиц, например: to draw (pull) the wool 

over smb’s eyes буквально значит «натянуть шерсть на глаза», а для носителей языка 

означает ‘обжулить, обмануть’. Компонент wool over eyes ассоциируется с 

обволакиванием глаз чем-то мягким как шерсть, но закрывающим доступ к реальности, 

возможности получать информацию посредством зрительного канала.

Проведённое нами исследование показало, что к фразеологическому полю 

концепта «Ложь» дальней периферии относятся фразеологизмы и идиомы, 

номинирующие следующие концептуальные смыслы:

– обман (play games with smb – обманывать; pluck a pigeon – обманывать; play a 

hoah– обмануть)

– мошенничество, афера, надувательство behave like a charlatan – мошенничать, 

шарлатанить, обманывать; come (put) Yorkshire over smb – обжулить, надуть

– получение чего-либо путём обмана (ease smb of his purse – обчистить кого-л.; 

play smb. for a sucker – держать кого-л за дурака, надувать, обманывать)

– быть жертвой обмана (as the sheep among the shearers – ободранный как липка; to 

be thwarted of – оставаться с носом)

– лесть, притворство (feed smb on soft corn – льстить, лицемерить, опьянять 

словом; gallery play – играть на публику)

– пустые слова, сплетни (fling dirt about – обливать грязью (помоями), 

распространять грязные сплетни; lip service – пустые слова)

– недоговаривание или умалчивание чего-либо (keep a secret – умалчивать; sweep 

under the carpet – умалчивать, темнить, недоговаривать).

Анализ фразеологизмов дальней периферии концепта «Ложь» в русском языке (88 

единиц) показал, что один из смыслов, являемых ими - это прямая или косвенная 

характеристика человека (Аника-воин – человек, который лишь хвастается своей 

храбростью, но при реальной опасности всегда трусит; Двуликий Янус – неискренний, 
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–сплетничать (swaplies – болтать, трепать языком, сплетничать)
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двуличный, лицемерный человек; Лиса Патрикеевна – пронырливый, двуличный 

человек).

Среди других смыслов, объективируемых русскоязычными фразеологизмами 

дальней периферии, отмечаются следующие:

ставить в неловкое положение человека, обмануть его каким-либо образом 

(ободрать как липку – так говорят о человеке, которого обокрали (или обманом увели у 

него деньги и другие вещи); объегорить и подкузминить – обмануть, перехитрить);

обмануть другого, пользуясь его невинностью, доверчивостью (водить за нос –

вводить в заблуждение, поступать недобросовестно, обманывать; пудрить мозги –

запутывать, вводить в обман).

Так же, как и в английском языке, в русском языке существуют фразеологизмы 

дальней периферии со значениями клеветы, обмана, притворства, сплетен, 

мошенничества (морочить голову – обманывать; мутить воду – умышленно запутывать 

какое-либо дело, вносить неразбериху в какое-либо начинание, дело; травить байки –

рассказывать небылицы).

Также в дальней периферии зафиксированы фразеологизмы со значением 

разоблачения лжи и обмана (вывести на чистую воду – кого-либо разоблачить, выяснить 

истинные намерения; сбрасывать (скидывать) маску – обнаруживать чью-то истинную 

сущность, либо же показывать свою, переставать прикидываться, притворяться кем-

либо).

Анализируя смысловые планы, отображённые в ФЕ дальней периферии 

английского языка (в количестве 98 единиц) и русского языка (88 фразеологических 

единиц), мы можем сделать вывод о том, что они достаточно разнообразны, включают в 

себя не только процесс и факт обмана, но и различные его виды (мошенничество, лесть, 

сплетни), а также ‘получение чего-л. обманным путём’, ‘быть обманутым’ и 

‘умалчивание чего-л.’

В результате анализа фразеологизмов и паремий дальней периферии 

фразеологического поля концепта «Ложь» в английском и русском языках также можно 

сделать вывод о том, что в этом концепте наиболее рельефно показаны парадигмы, 

имеющие значение ловкости, умения, легкости производимого действия: catch (old 

birds) with chaff, come (put) Yorkshire over smb (обжулить, надуть), обводить/обвести 

вокруг пальца.

В обоих сопоставляемых языках есть фразеологические средства для 

репрезентации обмана другого человека, пользуясь его наивностью, доверчивостью, 

неопытностью: make a sucker of, мутить воду, подложить свинью.

И по-английски и по-русски можно с помощью лжи и обмана поставить в худшее 

положение, нередко пользуясь оплошностью собеседника: imposeon/upon, double-cross 

smb., объегорить, подкузьминить.

Итак, сравнивая рассмотренные нами смыслы ядра, ближайшей и дальней 

периферии, можно сказать о том, что численность фразеологизмов от ядра к дальней 

периферии увеличивается как в английском, так и в русском языке. В русском языке мы 

наблюдаем меньшее количество фразеологизмов, как в ядре, так и в ближней 

периферии, следовательно, объективированных ими концептуальных смыслов тоже 

меньше.

Дальняя периферия представлена бóльшим фразеологическим разнообразием как 

в английском, так и в русском языке.

По нашему мнению это связано с культурной спецификой самого концепта. Ложь 

– то, что пытаются скрыть разными способами, в т. ч номинируя его другими словами, 

не напрямую. Кроме того, фразеологизм, как правило, устойчивый словесный комплекс, 

обладающий образностью. Возможно, этим объясняется численное превосходство и 

смысловое разнообразие ФЕ дальней периферии концепта «Ложь» по отношению к 

данным о ядре и ближней периферии, где концептуальные смыслы не замаскированы 

под какой-либо образ.
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Sprichwort – gut Wort.

Ein gutes Wort zur rechten Zeit erfreut den Menschen. (alte Volksweisheiten)1

1.

В нашето съвремие паремиите играят важна комуникативна роля в живота на 

езиковата общност и присъстват не само в художествената литература, а и в езика на 

масовите комуникации, където се радват на нов живот. Пословици и поговорки в 

реклами, журналистически текстове и в речта на обществени личности дават 

информация за отношенията в обществото на даден етап от неговото развитие, а 

изследванията на тяхната употреба и функции изясняват основни взаимовръзки, което 

допринася за по-доброто разбиране на развиващите се процеси. Дефиницията за 

пословицата като „древна народна форма на систематичното социално мислене“

[Валтерс,ред. 1949: 358 – 380], респ. като „народна социална мъдрост“, показва, колко 

1Поговорката е добра дума.
Добрата дума в подходящ момент носи радост на човека.
Забел.: Преводът на текстоветеот немски език е дело на авторката. 

голямо значение може да има изследването на паремиите в публичната реч за създаване 

на социалната картина на една общност в определен момент. Чрез използването на 

паремии авторът на текста се опира на мъдростта и опита на обществото като на 

всепризнати авторитети, които никой не може да оспори. С тях той може да си позволи 

да каже това, което понякога е твърде директно, неудобно, рисковано, или когато е 

ограничен от някакъв вид цензура. В научната англоезична литература ги наричат 

socialsafetyvalves (бълг. социални вентили за сигурност) [Реймонд 1956: 153– 158].

В древността и античността, където ролята на масмедии са изпълнявали речите на 

ораторите или текстовете за религиозни обреди, както и написаните от философи

съчинения и от драматурзи комедии и трагедии, авторите са си служели нерядко с 

паремии и са им придавали съществено значение. Според Аристотел пословиците са 

„реликви от онази стара философия, които са се спасили в миналото от руините на 

човешките ежедневни неща. Затова те не бива да се разглеждат повърхностно, а с 

истинско усърдие: защото под тази пепел лежат скрити искрите на старата мъдрост, 

която е спомогнала повече за разкриване на истината, отколкото по-късната 

философия“ [Зайлер 1987: 20 – 21]. Плутарх от своя страна оприличава афоризмите, 

близък до поговорките текстов жанр с подобна функция, на мистерии: „ [...] Мистерии, 

в които най-възвишените неща се загатват чрез дребнави и смешни церемонии.В 

обвивката на кратки сентенции някои мислители казват това, което царете на 

философията разкриват в обемисти съчинения“ [Зайлер 1987: 21 – 22]. Много от 

афоризмите в последствие се превръщат в поговорки, когато името на автора им 

избледнява и се изгубва във времето. Библейските притчи са също основен източник на 

паремии за съвременната публична реч, които по индиректен и завоалиран начин

насочват реципиента към спорни обществени явления. Най-старият открит текст с 

пословица представлява надпис с клинообразното шумерско писмо върху глинена 

плочка от древен Вавилон, който датира от повече от 4000 години и гласи: „Добрият 

приятел си спомня дори това, което ти самият си забравил.“ Хората от древността са ги 

изписвали върху египетските папируси или са ги поставяли като надписи върху 

подаръци, паметници и надгробни плочи, при жертвоприношения и други култови 

ритуали. Първата поговорка на немски език е открита в старогерманския епос 

Hildebrandlied, на 38-ми ред, който гласи ortwidarorte (Spitzewider Spitze) и напомня за 

библейската фраза Augum Auge, Zahnum Zahn (бълг. Зъб за зъб, око за око) [Мидер 

1983: 53].
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Употребата на паремии разцъфтява в Германия през XVI-и век паралелно с 

развитието на буржоазията и нейните претенции. Литературните произведения от това 

време са изпъстрени с пословици и поговорки, като най-голям майстор в използването 

им е Ханс Закс. Самият Мартин Лутер като пламенен оратор и проповедник на 

протестантството оценява голямото значение на паремиите за ораторското изкуство. 

Езикът на Лутер е изключително образен, остроумен и въздействащ, наситен с 

разговорни изрази, словесни игри и поговорки. Лутер създава освен това сборник с 489 

израза за своите проповеди, като ги използва, както и всичките си съвременници, с 

морално-поучителна цел за внушаване на определени светски или религиозни норми. 

Словесните игри в Лутеровите поговорки, пословици и крилати фрази ги правят 

любими и популярни и в наши дни: Viel Hände machen leicht Arbeit. Der Katzen Spiel 

istder Mäuse Tod. Erhat Grillenim Kopf. Frauensollmanloben, seieswahrodererlogen. Man 

erkennt den Vogel an den Federn. Wer bei den Wölfen sein will, muss mit ihnen heulen. Was 

ich weiß, das kann ich beweisen, was ich nicht beweisen kann, das weiß ich auch nicht.

Тази тенденция продължава и през следващото столетие, когато автори като 

Гримелсхаузен и Грифиус, както и някои лингвисти, водят борба със засилващото се 

влияние на френския език сред образованите кръгове на немското общество. По времето 

на Барока през XVIII-и век и неговите изтънчени езикови форми се забелязва отдръпване 

от употребата на паремии, но представители на немското Просвещение и Класика като 

Лесинг, Хердер и Гьоте са положително настроени, а представители на Романтизма като 

Йохан Петер Хебел, Готфрид Келер и Теодор Щорм ги възкресяват отново с пълна сила 

и по това време започва истинска събираческа и изследователска дейност. Основна е 

тяхната дидактическа функция вследствие от натрупаните житейски опит и мъдрост. В 

началото на XX-и век изключително място в своето творчество им отрежда големият 

австрийски публицист и писател Карл Краус, който превръща много от тях в афоризми, 

както и немският писател, поет и драматург Бертолд Брехт, който съумява по 

своеобразен начин с много хумор и ирония да ги промени и да ги превърне в пародии и в 

афоризми.Както немските гиганти на духа, така и много български творци като Стоян 

Михайловски, Петко Славейков, Любен Каравелов, Иван Вазов и др. са изпълнили не 

само литературните си творби с тези кратки и експресивни форми, а също и 

кореспонденцията и публицистиката си, използвайки тяхното остроумие като критика на 

нелицеприятни обществени явления като еснафщина, подмазвачество, егоцентризъм, 

суета, алчност, лицемерие и др. Този полемичен дух, облечен в кратката езикова форма 

на паремията представлява неделима част от тяхното хуманистично дело.

Но не всички паремии имат универсален характер и не всички се радват на 

дълговечност. Още Кант, Гьоте, Шилер и др. осъзнават ограничеността на някои от тях,

което е видно от съществуващите двойки пословици с противоположно значение, 

приложими в различни ситуации. Затова много автори се опитват да ги перифразират 

или да ги разширят, от което се раждат афоризмите. Лесното им адаптиране към 

съвременната среда показва, че автентичните и новите форми на паремии не са 

отживелица, а необходимост и днес. Днес поговорките все по-рядко се използват в 

техния първоначален вид, а се променят и често дори придобиват значение, 

противоположно на първоначалното, което, сравнено с оригинала, има хумористичен и 

забавен характер2.

В наши дни популярността им в публицистиката и речта на публични личности се 

дължи на техния метафоричен, реторичен, психологически и убеждаващ характер,а 

тяхната сбита и стегната форма и концентрирано съдържание намират изключително 

благодатна среда в рекламните слогани, като се цели избягване на обстоятелствени 

обяснения, подчертаване на главното и лесно запечатване в съзнанието.Освен това 

тяхната мъдрост е универсална, разбираема и достъпна за много социални групи 

потенциални клиенти на дадена езикова общност в широки граници. От съществено 

значение също така е и споменатият факт за съществуването на поговорки с 

противоположен смисъл, което ги прави пригодни за реклама на разнообразни 

продукти, но не всички поговорки от миналото са подходящи за днешните условия на 

постиндустриалното общество. Това се отнася за тези, които отразяват житейския опит 

и ценностната система на определени социални групи, професионални гилдии и 

съсловия от миналото, както и поговорки, свързани с отминали предразсъдъци и 

суеверия.

2.

Изхождайки от дефиницията на понятието текстов жанр като„комплексен модел 

на езикова комуникация, възникнал в езиковата общност през историческо-

общественото ѝ развитие въз основа на комуникативни потребности“ (Бринкер 2005: 

138) може да се говори за обособяването на текстов жанр паремии с цел 

разграничаването им от други сходни текстови жанрове като сентенции, епиграми, 

афоризми, притчи, цитати, крилати фрази и др., както и с цел изследването и анализа на 

техните особености при съблюдаване на прагматични и лингвистични критерии.

2Немският изследовател Волфганг Мидер нарича променените поговорки – „verdrehte Weisheiten“ (бълг.
Преиначени мъдрости) или „Antisprichwörter“ (бълг. антипоговорки) (Мидер 1998: V - XI).
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2.

Изхождайки от дефиницията на понятието текстов жанр като„комплексен модел 

на езикова комуникация, възникнал в езиковата общност през историческо-

общественото ѝ развитие въз основа на комуникативни потребности“ (Бринкер 2005: 

138) може да се говори за обособяването на текстов жанр паремии с цел 

разграничаването им от други сходни текстови жанрове като сентенции, епиграми, 

афоризми, притчи, цитати, крилати фрази и др., както и с цел изследването и анализа на 

техните особености при съблюдаване на прагматични и лингвистични критерии.

2Немският изследовател Волфганг Мидер нарича променените поговорки – „verdrehte Weisheiten“ (бълг.
Преиначени мъдрости) или „Antisprichwörter“ (бълг. антипоговорки) (Мидер 1998: V - XI).
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Пословиците и поговорките спадат към най-древното литературно наследство на 

един народ. В кратка и сбита форма, понякога в рими, те са запечатали житейския опит и 

мъдростта на населението, като са се предавали първоначално устно от човек на човек и 

от поколение на поколение, а по-късно е започнал периодът на тяхното записване, 

събиране и изследвания. В наше време те представляват готови елементи, които 

изграждат различни видове текст, тъй както отделните елементи изграждат жилищния 

блок при панелното строителство. Те представляват готови текстове или текстови 

елементи, които се използват както в устната, така и в писмената реч от прастари 

времена до днес. В немскоезичната научна литература са известни като Fertigware (бълг.

готов продукт) [Мидер 1983: 1998]. Такова вграждане на по-кратък, познат на 

реципиента текст, в по-голямо цяло с цел да се постигне определен ефект, представлява 

един от основните критерии за текстуалност, наречен интертекстуалност [Дьо Богранд, 

Дреслер: 1981]3. Интертекстуалността в различните видове текст се характеризира с 

различни особености. Например Харалд Бургер [Бургер 1991: 17] различава 

интертекстуалността в рекламата по това, че като претекстове (първоначални текстове) 

се използват само такива, които се смятат за сигурно запечатани в паметта на 

реципиента, дори той да не се сеща за източника, докато в литературата 

интертекстуалните съотношения не са така ясно демонстрирани и е напълно възможно 

не всеки читател да разпознае първичния текст. Интертекстуалността може да се 

дефинира също и като съвкупност от различни референтни отношения, изразяващи се в 

цитиране, намек, подражание или пародиране на предходни текстове. Според Яних 

интертекстуалността в публицистични и рекламни текстове може да се разбира в 

лингвистичен аспект като „тексто-дискриптивно понятие, свързано с конкретно 

доказуемо качество на отделни текстове, което се проявява тогава, когато авторът 

умишлено и с определена цел се позовава на други съществуващи текстове, било то под 

формата на намек, цитат, структурни или жанрови референции и независимо от 

обстоятелството, дали ги маркира експлицитно или не“ [Яних 1997: 297 – 309]. На 

практика могат да се разграничат три основни форми на референция:

3Понятието се въвежда в литературознанието от Юлия Кръстева през 60-те години на XX век на базата 
на концепцията на Михаил Бахтин за диалогичността, за да разкрие и обясни взаимодействието между 
текстовете. Текстовете и авторите не се разглеждат вече изолирано и всеки сам за себе си, а в тяхната 
взаимовръзка като „цялостен универсум от текстове, обвързани многостранно един с друг“ [Яних 2005: 
174]. 

а) дословно или свободно повторение на изходния текст (пословица или 

поговорка): „Малко рано говорим. Рибата е в морето.“ (в изказване на генерал Атанас 

Атанасов по BTVот 17.05.2015;

б) повторение на синтактичната структура на изходния текст: Preisegut, allesgut

(„Knorr“), (C&A) (бълг. При добри цени всичко е наред)по подобие на структурата на 

немската пословица Endegut – allesgut (бълг. Всичко е добре, когато свършва добре);

в) повторение на отделни лексикални елементи: Никога не оставяй днешните 

забавления за утре („Старопрамен“), модификация на пословицата Не оставяй 

днешната работа за утре//Хубавите неща на са бърза работа („Астика“) от 

автентичната поговорка: Бързата работа – срам за майстора.

Интертекстуалността се проявява в два аспекта. Първият аспект се изразява в 

свързване на значението на нов текст с това на вече познат, което се осъществява чрез 

процес на посредничество (Vermittlung), при който, колкото повече време е изминало 

между възприемането на актуалния текст и вече познатия, толкова усилията за 

преработка са по-големи, респ. толкова по-голямо е посредничеството. Вторият аспект 

на интертекстуалността се отнася до подмяната на общите белези и структура на даден 

текст (паремия) с характеристиките на друг текстов жанр или вид (текст от публичния 

дискурс). На тази основа се установяват нови референтни взаимодействия, които 

протичат вече между различни видове или жанрове текст. Поговорките, пословиците и 

афоризмите спадат например към аргументативния вид текстове, но вградени в общия 

публицистичен или рекламен текст те изпълняват функциите на апелативен или 

манипулативен текст. Колкото по-познати са претекстовете, а в езиково отношение няма 

нищо по-популярно от пословицата, толкова по-достъпни за реципиента са изградените с 

тяхна помощ текстове, което води до тяхната по-голяма ефективност. Този 

интертекстуален подход доставя удоволствие при разгадаването на постигнатата с негова 

помощ словесна игра, т.е. на лице е принципът на хедоногемата4, изразяващ се в 

стремежа за анимация от позицията на автора и за забавление в ролята на реципиента, а

целта е по-силно въздействие на текста и убеждаване или манипулация на реципиента. 

Освен това авторите на текстове в публичната сфера използват интертекстуалния подход 

с вграждане на паремии за представяне на нещо ново (продукт, теза, идея) чрез нещо 

познато и утвърдено (авторитета на народната мъдрост), използвайки когнитивните 

способности на реципиента като изходна позиция, както и неговите фонови знания. Този 

4Под понятието хедоногема се разбира идеята за удоволствието, формулирана за първи път от Зигмунд 
Фройд, на немски - “das Lustprinzip“, “thepleasureprinciple“ (англ.) [Фройд 1992].
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подход, който може да се нарече „семантично рециклиране“ [Щьокл 1997: 297– 299], 

повишава успешната персуасивност на новосъздадения текст.

Пословиците и поговорките имат стабилна форма и се вграждат като единен 

микротекст в по-голямото цяло на текста, свързан с определена комуникативна ситуация 

(напр. рекламен, икономически, политически текст). Съставните им лексикални части в 

повечето случаи не могат да се заместват, особено при поговорките. В някои случаи

пословиците претърпяват някаква лексикална или синтактична трансформацияс 

определена от продукта или идеята на цялостния текст цел, като при това се променя 

семантиката им и се създава комична ситуация или се пародира даден обект, явление или 

събитие. Всеки език разполага с неограничен обем от това словесно богатство, което 

представлява особен клас във фразеологията на конкретния език, наречен класа на 

референциалните фразеологизми, който се сформира по определени синтактични и 

текстолингвистични критерии. В ежедневната реч в определени ситуации се раждат нови 

форми в различни социални кръгове, които след многократна употреба, макар и рядко, 

могат трайно да преминат в езика. Пример за това са някои умотворения на обществени 

личности или често срещани в медиите клишета, родени от социално-политическата 

действителност и употребявани като евфемизми или израз на политическа 

коректност:когато му дойде времето,преяжда се с власт,да пиеш кафе с някого (между 

лидери на политически партии), да подложиш някого наприятелски огън, нещо се прави 

на принципа „батко и братко“, поднася се фризирана информация,и др.Те са 

експресивни, често комични, ав други случаи саркастични и критични и понякога е 

странно, колко често и успешно се внедряват в ежедневната комуникация, както в 

обществен, така и в личен план, без да се създава усещане за нещо необичайно, но дали 

ще се настанят трайно в лексикона на езика, ще покаже времето.

Между пословиците и поговорките съществуват някои лингвистични различия, 

които определят начина им на свързване с останалата част от текста. Но сходствата 

помежду им, свързани със значението, функциите и употребата им в речта ги сближават 

много повече и затова в научната литература най-често се използва обобщаващото

понятие паремии,а науката, която се занимава с изследвания на паремиите в аспекти като 

произход, традиции, разпространение, форма, структура, значение, функции, употреба и 

др, се нарича паремиология, като коренът е от гръцки произход от думата 

paroimia,означаваща пословица. Латинската дума за пословица proverbium е дала 

наименованието „Proverbium“ на най-авторитетното международно списание, посветено 

на тази тематика и издавано във Финландия, където учени от различни страни въз основа 

на ексцерпиран материал от различни езици правят съпоставителни изследвания и 

анализи.В хода на историческото развитие пословиците и поговорките са били записвани 

и издавани в общи сборници като комплексно народно богатство, защото основните им 

отличителни черти са тяхната народностност, популярност и традиционност, които ги 

правят разпознаваеми като текстов жанр за цялата езикова общност. Въпреки че имат 

общовалидно значение дори извадени от контекст, паремиите проявяват значението си в 

конкретната комуникативна ситуация на общия текст, в който са интегрирани и в 

зависимост от нея една и съща паремия изпълнява различни функции. Общоизвестното 

значение от разговорния език на (нем. Sprichwort) съвпада с научното 

значение на езиковото явление, докато при (нем. Sprichwörtliche Redensart)

положението е по-друго. На български поговорка често се бърка с пословица или двете 

се смятат за синоними, а на немски терминът sprichwörtlicheRedensartе е някак 

неопределен и неясен, тъй като в лексикологията той стои най-близо до фразеологичното 

понятие идиом. Въпреки сходството двете понятия не са идентични, тъй като 

поговорките са само вербални изрази, а идиомите могат да бъдат и невербални фрази.

За съществуват множество определения, тъй като учените поставят 

акцент върху различни нейни аспекти. Пословицата е дефинирана от български учени 

като “кратък народен словесен израз, плод на житейския опит и наблюдение, който се 

предава от уста на уста и обикновено има преносен смисъл“ (БТР 2002: 735). Понятието 

израз в тази дефиниция е твърде общо и не конкретизира дали става дума за изречение 

или синтагма, като не се отчита и техният текстов характер. Немските учени

подчертават, че „пословиците са всеобщо известни изречения с фиксирана форма, които 

изразяват кратко и сбито някакво житейско правило или мъдрост“(Рьорих/Мидер 1977:

3). Освен че са „синтактично завършени цялостни изречени“, според Харалд Бургер 

[Бургер 2003:101– 113] те се възприемат като микротекстове. Това означава, че от 

перспективата на създаването на текста те представляват стабилна семантична и 

синтактична цялост и не се нуждаят от специално приспособяване към контекста, както 

и от свързване с определени, свързани с него ситуативни фактори като място, време и 

автор на текст. От гледна точка на рецепцията пословиците са разбираеми и без 

определен контекст.

Разликите между пословица и поговорка се състоят във формата, структурата и в 

някои функции. За разлика от пословицата формално не е изречение, а 

вербален израз с метафорично значение, който трябва първоначално да се включи в 

изречение, за да изрази завършена мисъл и след това да се интегрира в съответния 
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подход, който може да се нарече „семантично рециклиране“ [Щьокл 1997: 297– 299], 

повишава успешната персуасивност на новосъздадения текст.

Пословиците и поговорките имат стабилна форма и се вграждат като единен 

микротекст в по-голямото цяло на текста, свързан с определена комуникативна ситуация 

(напр. рекламен, икономически, политически текст). Съставните им лексикални части в 

повечето случаи не могат да се заместват, особено при поговорките. В някои случаи

пословиците претърпяват някаква лексикална или синтактична трансформацияс 

определена от продукта или идеята на цялостния текст цел, като при това се променя 

семантиката им и се създава комична ситуация или се пародира даден обект, явление или 

събитие. Всеки език разполага с неограничен обем от това словесно богатство, което 

представлява особен клас във фразеологията на конкретния език, наречен класа на 

референциалните фразеологизми, който се сформира по определени синтактични и 

текстолингвистични критерии. В ежедневната реч в определени ситуации се раждат нови 

форми в различни социални кръгове, които след многократна употреба, макар и рядко, 

могат трайно да преминат в езика. Пример за това са някои умотворения на обществени 

личности или често срещани в медиите клишета, родени от социално-политическата 

действителност и употребявани като евфемизми или израз на политическа 

коректност:когато му дойде времето,преяжда се с власт,да пиеш кафе с някого (между 

лидери на политически партии), да подложиш някого наприятелски огън, нещо се прави 

на принципа „батко и братко“, поднася се фризирана информация,и др.Те са 

експресивни, често комични, ав други случаи саркастични и критични и понякога е 

странно, колко често и успешно се внедряват в ежедневната комуникация, както в 

обществен, така и в личен план, без да се създава усещане за нещо необичайно, но дали 

ще се настанят трайно в лексикона на езика, ще покаже времето.

Между пословиците и поговорките съществуват някои лингвистични различия, 

които определят начина им на свързване с останалата част от текста. Но сходствата 

помежду им, свързани със значението, функциите и употребата им в речта ги сближават 

много повече и затова в научната литература най-често се използва обобщаващото

понятие паремии,а науката, която се занимава с изследвания на паремиите в аспекти като 

произход, традиции, разпространение, форма, структура, значение, функции, употреба и 

др, се нарича паремиология, като коренът е от гръцки произход от думата 

paroimia,означаваща пословица. Латинската дума за пословица proverbium е дала 

наименованието „Proverbium“ на най-авторитетното международно списание, посветено 

на тази тематика и издавано във Финландия, където учени от различни страни въз основа 

на ексцерпиран материал от различни езици правят съпоставителни изследвания и 

анализи.В хода на историческото развитие пословиците и поговорките са били записвани 

и издавани в общи сборници като комплексно народно богатство, защото основните им 

отличителни черти са тяхната народностност, популярност и традиционност, които ги 

правят разпознаваеми като текстов жанр за цялата езикова общност. Въпреки че имат 

общовалидно значение дори извадени от контекст, паремиите проявяват значението си в 

конкретната комуникативна ситуация на общия текст, в който са интегрирани и в 

зависимост от нея една и съща паремия изпълнява различни функции. Общоизвестното 

значение от разговорния език на (нем. Sprichwort) съвпада с научното 

значение на езиковото явление, докато при (нем. Sprichwörtliche Redensart)

положението е по-друго. На български поговорка често се бърка с пословица или двете 

се смятат за синоними, а на немски терминът sprichwörtlicheRedensartе е някак 

неопределен и неясен, тъй като в лексикологията той стои най-близо до фразеологичното 

понятие идиом. Въпреки сходството двете понятия не са идентични, тъй като 

поговорките са само вербални изрази, а идиомите могат да бъдат и невербални фрази.

За съществуват множество определения, тъй като учените поставят 

акцент върху различни нейни аспекти. Пословицата е дефинирана от български учени 

като “кратък народен словесен израз, плод на житейския опит и наблюдение, който се 

предава от уста на уста и обикновено има преносен смисъл“ (БТР 2002: 735). Понятието 

израз в тази дефиниция е твърде общо и не конкретизира дали става дума за изречение 

или синтагма, като не се отчита и техният текстов характер. Немските учени

подчертават, че „пословиците са всеобщо известни изречения с фиксирана форма, които 

изразяват кратко и сбито някакво житейско правило или мъдрост“(Рьорих/Мидер 1977:

3). Освен че са „синтактично завършени цялостни изречени“, според Харалд Бургер 

[Бургер 2003:101– 113] те се възприемат като микротекстове. Това означава, че от 

перспективата на създаването на текста те представляват стабилна семантична и 

синтактична цялост и не се нуждаят от специално приспособяване към контекста, както 

и от свързване с определени, свързани с него ситуативни фактори като място, време и 

автор на текст. От гледна точка на рецепцията пословиците са разбираеми и без 

определен контекст.

Разликите между пословица и поговорка се състоят във формата, структурата и в 

някои функции. За разлика от пословицата формално не е изречение, а 

вербален израз с метафорично значение, който трябва първоначално да се включи в 

изречение, за да изрази завършена мисъл и след това да се интегрира в съответния 
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ситуативен контекст. Като вербални изрази те се променят според глаголната парадигма 

(време, лице, число, наклонение, аспект и др.), т.е. те не са „готов продукт“ като 

пословиците, а са „вид езикова суровина“/ „езиков суров материал“ (Рьорих, Мидер 

1977: 15 -21), с който може да се оперира в различни речеви ситуации.Пример за това е 

следващият рекламен слоган, в който рекламистът се обръща към потребителя с

поговорката да откриеш топлата вода, която има в преносен смисъл значението да 

направиш епохално откритие, като я използва в буквален и преносен смисъл, тъй като се 

рекламират бойлери за топла вода: 

Открий топлата вода с „Делимано“.

Използването на глагола в императивна форма в единствено число е специална 

стратегия в рекламата за създаване на близост и доверие, а двойното значение на 

поговорката (конкретно и преносно) се използва за привличане на внимание и анимация 

като словесна игра. В Български тълковен речник (БТР 2002: 669) стои следната 

дефиниция за поговорка: „често употребяван израз, обикновено с преносно значение, 

който не представлява синтактично завършена цялост и се свързва със съседната фраза“.

В някои случаи метафоричността на поговорката се нуждае от пояснение, тъй като 

тя в възникнала в далечното минало и ситуативният ѝ фон е непонятен днес. Такъв е 

случаят с поговорките да сложиш рога на някого или да извадя кестените от огъня,за 

произхода на които съществуват противоречиви тълкувания, защото не е ясно от къде 

води началото си семантиката им. В такива случаи по отношение на значението и 

поговорките се включват в речта като „готов продукт“ както пословиците.

Границата между пословици и поговорки не е ясно определена. Съществуват 

двойки пословици и поговорки с една и съща семантика, напр. пословицата Който 

другиму гроб копае, сам пада в него и поговорката копая гроб някому.

Според класификацията на Райс, в която основен критерий е функцията на текста, 

паремиите могат да бъдат причислени и към по-общи текстови видове според техните 

функции в конкретната комуникативна ситуация, напр. към информативния, 

експресивния или апелативния текстов тип, като сферата им на реализация е предимно 

ежедневната реч, въпреки че някои пословици са изградени с рими, а други имат образен

и метафоричен характер, което ги доближава до поетичния език на художествените 

текстове. Използваните в рекламата паремии например спадат предимно към 

апелативния текстов тип, защото целта е емитентна да подтикне към действие 

реципиента, а имено към решение за покупка. Но в рекламата често се използват и 

паремии, които имат за цел да развеселят, смаят или забавляват клиента с цел 

привличане на внимание, които могат да се причислят към експресивния текстов тип. И 

в рекламата, както и в публицистиката, паремиите носят белезите и на информативния 

текстов тип, защото не може да съществува въздействие или манипулация, без ответната 

страна да има представа за същността на явлението. 

3.

Паремиите се използват целенасочено и стратегически в устната и писмената 

комуникация, за да въздействат на определени реципиенти.Ето защо е важно 

проучването на групите в обществото, които са склонни да ги използват и възприемат и 

като реципиенти се отнасят позитивно към тях. Според Röhrig/Mieder [Рьорих, Мидер 

1977: 78 – 79] децата нямат отношение към поговорките почти до встъпването си в 

пубертета и често изпитват затруднение да разберат техния смисъл, което се дължи на 

абстрактния характер на тези текстове, а умението да се абстрахира като психически 

процес се развива до края на детската възраст. Младежите започват да употребяват 

постепенно пословици и поговорки в речта си едва в тийнейджърска възраст, когато 

искат да защитят свое мнение, използвайки всепризнат авторитет, но често използват 

встъплението „казва се ...“, „според поговорката ...“, „майка ми казва...“ и др. Във 

възрастта между 19 и 25 години използването на поговорки отново намалява, защото 

тогава младежите търсят свои изразни форми за самоизява и са склонни да пренебрегнат, 

дори да се бунтуват срещу всякакви авторитети, които им се струват остарели и 

клиширани. След този период от своето развитие хората все по-често започват да се 

обръщат към натрупаната народна мъдрост и жизнен опит в паремиите като доказани с 

времето непроменими истини, които освен това притежават и принадените стойности

престиж и тежест, затова в зряла възраст популярността им достига своята кулминация. 

Тези заключения, направени въз основа на емпиричен материал, са от особена важност 

за авторите на текстове в масовите комуникации, ако искат да въздействат на 

слушателската и читателската си аудитория. Добрият рекламист знае например, че е 

немислимо да рекламира детски и младежки стоки с пословици и поговорки, а трябва да 

използва младежки сленг, примесен с англицизми и американизми. Зрялата, заможна и 

образована аудитория може да бъде привлечена с рекламни текстове, съдържащи 

паремии най-често в променен вид под формата на словесна игра, която забавлява и носи 

удоволствие при разгадаването ѝ.:

Вечерта не е по-мъдра от утрото, но е по-вкусна, особено ако е приготвена с 

кайма „Народна“;
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Който се смее на турне, той се смее най-добре (реклама за турнето на 

„Комиците“);

Inder Kürzeliegtdie Würze („Mc. Donalds̕“) (бълг. Краткото е сладко);

Ausden Augen, ausdem Sinn. Gutso. („TATriumph-Adler Gmbh – Büroservice“) 

(бълг. Далеч от очите – далеч от сърцето. Така е добре);

Spar dich reich! („Saturn“) (бълг. Пести, за да си богат!), вариант на поговорката 

Auf Sparenfolgt Haben (бълг. Който спестява, не осиромашава).

Това разделение на любителите на паремии по възраст не е безусловно, както не 

могат да се определят и неоспорими групи по образователното ниво, интелектуалните 

способности или професионалната дейност. Във всяка възрастова група съществуват 

хора, които с удоволствие използват в речта си пословици и поговорки, докато други не 

се и сещат за тях. Не би било справедливо да се твърди също така, че по-образованите 

или хората от големите градове включват по-често в речта си паремиите или че всички 

в по-малките населени места, които са свързани по-тясно с фолклора, ги употребяват 

по-често в езика си. Факт е обаче, че употребата им в масовите комуникации води до 

по-образен, експресивен и въздействащ език.

4.

В най-общ смисъл паремиите могат да се определят като насоки за извършване 

или тълкуване на някакво действие. Този характер на действие определя 2 основни 

групи функции: социални функции и контекстуални или прагматични функции [Бургер 

2003: 105 – 113]. Социалните функции се осъществяват чрез формулиране на 

убеждения, ценности, норми и правила, които са валидни за определена култура и 

време. Тези функции представляват предпоставка за задачите, които се изпълняват от 

паремиите в определена комуникативна ситуация, зададена от текста, в който са 

интегрирани. Със своята общовалидност те представляват модел за действие в 

езиковата комуникация. Контекстуалните функции може да се реализират на практика 

в различни действия, които са характерни за различните текстови видове. В 

политически, икономически текст или в изказвания на публични личности това са 

аргументиране, обосноваване, предупреждение, заплаха, обяснение, назидание, 

реабилитация, констатация, потвърждение, описание,утеха, евфемизъм, израз на 

политическа коректност и др. В рекламните текстове паремиите са в състояние да 

придават различни качества и стойност на рекламирания продукт, например: 

утвърждаване, повишаване или понижаване на стойността, редукция, обновяване и 

иновация, преувеличаване, нова интерпретация, както и да изтъкват негативни страни 

чрез дистанциране, поучение, иронизиране, окарикатуряване, изразяване на контрасти 

или критика. Този списък от действия може да бъде систематизиран с 

прагмалингвистичните категории от теорията за речевите актове на Остин, Сърл и 

Вундерлих, която намира практическо изражение във формулата на Ласуел: Кой? –

Какво казва? – С какъв тип текст? – За кого? – С каква цел? – С какво въздействие? –

Как?. Различните действия могат да бъдат съпоставени с различни илокутивни типове. 

От тази гледна точка на практика една и съща пословица или поговорка може да 

изпълнява различни функции в различни комуникативни ситуации. Пример за това е 

заглавието на забавно фолклорно телевизионно предаване от близкото минало „Сите 

българи заедно“, което не е автентична народна поговорка, но има подобен характер

като новообразувание по начина, по който имитира народния език и излъчва 

определено послание или поука, свързани с тематиката на предаването. Това заглавие в 

последствие се превръща в мото на политическа партия, като изразява апел за 

сплотяване. След многократни повторения в медиите най-накрая се превръща в слоган 

от рекламната кампания на фирма за производство на месни деликатеси, но вече в 

променена форма в зависимост от естеството на продукта, за да утвърди неговите 

качества: Сите българи сити („KFM“).

Смята се, че основната функция на пословиците е поучителната или 

дидактическата, което безспорно важи за по-стари времена и днес се среща в Библията,

в църковни проповеди, във възпитателния процес, макар и рядко в рекламите или като 

вербален текст, придружаващ политически карикатури и все пак днес тя е една от 

многото без приоритетно значение. В антични времена на преден план е стояла 

реторичната функция на паремиите, използвани като украса на речта (ornatus). Днес в 

масовите комуникации паремиите са използват като езиков инструмент за словесна 

игра често чрез променената си форма и съдържание. Например вариации на 

популярната пословица Всичко е добре, когато свършва добре и немската ѝ

съответствие Endegut, allesgutсе използват както в публицистиката, така и в рекламата,

като се запазва само първоначалната форма, която се изпълва с ново съдържание, което 

носи и ново послание. В икономически контекст то може да бъде успокоение, 

констатация, дори реабилитация. Първата от следващите две реклами звучи като 

аргумент, скойто реципиента се подтиква да стане клиент на банката. Немската реклама 

служи за убеждаване в качествата на продукта, предложение за покупка и гаранция за
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здравословно хранене. И в двата слогана словесната игра привлича вниманието и 

забавлява:

Всичко е добре, щом започва добре (SG Експресбанк);

Essen gut, alles gut („Knorr“) (бълг. ‘При добра храна всичко е наредʼ).

Често паремиите се използват с хумористична, иронична и дори саркастична цел 

за разобличаване или критика на събития, явления или личности, което е типично за 

политическата сфера. Чрез характерната им образност авторът може да каже повече, 

отколкото би си позволил в прав текст и по такъв начин да изрази мнението си 

индиректно без да се излага на риск и неодобрение. Паремиите служат в такива случаи 

за завоалиране на ситуацията, като прикритие, евфемизъм, защита или обобщение, 

например заглавието на интервю с Румен Петков за проблеми преди местните избори 

„Местни избори червена дружина сбират“ (BTV, 13.05.2015). Въпреки че не е 

автентична пословица, ad-hoc-образуванието наподобява езика и формата на 

пословицата и се възприема като такава. По повод на обвиненията в обществото, че 

България защитава интересите на Русия в Европейския съюз, политологът Антон 

Тодоров замества в изказването си поговорката да бъдеш за някого троянски кон със 

свой израз „България е троянското магаре на Русия в Европа. [...]“ (10.05.2015, BTV).“,

с който изразява критиката си от недалновидната политика на управниците ни в 

международен план, която въпреки, че залага националните интереси на карта, носи 

само негативи за страната. „Магарето“ в случая символизира слабостта, глупостта и 

безсилието на националната ни политика. По повод избирането на съдия Лозан Панов 

за председател на ВСС журналистката Люба Кулезич използва в своето предаване 

паремии в две последователни изречения за да иронизира и разкритикува нежеланието 

на магистратите да видят и признаят истината: „Трябва да си признаем, че царят е гол. 

Къде е гол царят? Къде са заровени проблемите? [...]“, (алюзия към поговорката Къде е 

заровено кучето?). 

Както се вижда от примерите, паремиите в традиционна и все по-често в 

променена форма придобиват нов живот и нови функции като елементи от по-големи 

текстове в масовите комуникации, което свидетелства за тяхната жизнеспособност в 

нашето съвремие и за силата и умението им да се нагаждат към различен контекст и 

ситуация.
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Последние годы ознаменованы чрезвычайным интересом гуманитарных 

исследований к проблеме репрезентации образа человека в художественных 

произведениях и фольклорных текстах. Понятие портрета наиболее активно 

употребляется в искусствоведении и литературоведении. В искусствоведческих работах 

о живописном портрете говорится, что «являясь как бы эстетической формулой эпохи, 

портрет сосредоточивает в себе всю многогранность и неповторимую особенность 

своего времени» [Ямщиков 1987: 18]. По мнению Ю.М. Лотмана, «…портрет по самой 

природе жанра приспособлен к тому, чтобы воплотить самую сущность человека» 

[Лотман 2000: 509]. Традиционно изучение портретных характеристик ведется на 

материале художественных произведений. В литературоведении под портретом 

понимается «изображение… всей внешности человека, включая сюда и лицо, и 

телосложение, и одежду, и манеру поведения, и жестикуляцию, и мимику» [Есин 2003: 

76].

Особую актуальность приобретает изучение портрета в лингвокультурологии. 

Так, В.М. Богуславский определяет национальный образ внешности как «один из 

наиболее значительных фрагментов в картине национального самосознания и языковой 

картине мира. Этот феномен основывается на национальной психологии, культуре, 

является результатом социально-исторического развития, формируется под прямым 

воздействием геоклиматических условий существования нации. Он воплощает взгляд 

на личность на различных этапах ее исторического развития» [Богуславский 1994: 216]. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение портрета и портретных 

деталей в языке фольклорных произведений, в частности в народной песенной 

культуре.

Обращение к рассмотрению портретных описаний в народных песнях казаков 

Кубани связано с тем, что портрет относится к числу базовых, универсальных сфер, в 

которой отражается восприятие человеком себя как личности и как представителя 

отдельного этноса. В статье мы рассматриваем понятие «портрет» в узком значении –

только как описание лица фольклорного персонажа, так как внешняя неповторимость 

человека как индивида, представителя определенного культурного и национального 

этноса заключена прежде всего в чертах его лица. 

Большая часть современных казачьих поселений Кубани возникла в конце XVIII и 

в течение XIX вв. при освоении новых земель. Черноморские станицы (северная и 

северо-западная часть края) заселялись в основном украинским населением, а 

линейные станицы (восток и юго-восток края) - русским населением. Казачья культура 

- это сложнейшее системное явление. Все ее блоки и компоненты взаимосвязаны друг с 

другом. Образ жизни линейцев и черноморцев также был принципиально различен, 

первые были переселены на Линии исключительно для военных целей, вторые – для 

обживания территории и мирного устройства своего быта. Особенности жизненного 

уклада казаков формируют качественно разное отношение к быту и военным 

действиям, что полностью воспринял фольклор: лирические песни линейцев по сути –

песни-воспоминания, для черноморских же казаков в прошлом остались военные 

подвиги и сражения, настало время для личного счастья. 

Указанные различия обусловили специфику портретных описаний в песнях 

линейных и черноморских казаков Кубани. Следовательно, в поэтике песенного 

фольклора портретная деталь является не только проявлением характера отдельного 

персонажа, но и проекцией нравственно-этического облика целого поколения казаков. 

Из сборников песен казаков Кубани под ред. А.Д. Бигдая [1; 2] и Г.М. Концевича 

[4] были выписаны лексемы со значением портрета песенного персонажа. В результате 

был получен частотный список лексем, первые 20 из которых представлены в таблице 

1. Всего же было выписано 52 лексемы в песнях черноморских казаков (далее ЧМК) и 

43 – линейных (далее ЛК).
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1 голова 41 око / очи 72

2 слеза 21 головонька 41

3 кудри 18 чорнобрывый / чорнобровый 

/ чернобровый

38

4 глаз 15 голова 34

5 бровь 13 бровь 31

6 головушка 13 лычко 30

7 лицо 13 ус / вус 30

8 чернобровый / 

чернобрывый

13 сльоза / слеза / слиза 23

9 головка 11 чуб 23

10 коса (волосы) 11 борода 22

11 очи 9 кучерявый 21

12 румяный / румёный 8 коса(волосы) 19

13 шея 8 румьяный / румяный 9

14 кудерцы / кудрицы 7 губка 8

15 взор 5 кучери 8

16 личико 5 очинята 7

17 бел-румян 3 лыченька 6

18 бородатый 3 слизонька 6

19 взгляд 3 чорноусый / черноусый 6

20 усы 3 оченьки 5

Проанализировав лексемы с точки зрения количества их употребления в 

кубанских песнях, можно сделать вывод о доминантах языковой картины мира 

черноморских или линейных казаков, отражённой в культурном концепте «лицо 

человека».

«Портретной» доминантой для песен казаков является лексема голова (ЛК - 41

с/у; ЧМК – 34 с/у); разнообразны также и варианты и производные от данной лексемы: 

в песнях линейных казаков глава (1 с/у), головка (11 с/у), головушка (13 с/у); в песнях 

черноморских казаков головоньица (1 с/у), головонька (41 с/у), головочка (1 с/у), головця

(1 с/у). Такое доминирование не является случайным, все мыслительные и умственные 

процессы происходят в голове, поэтому она является одним из наиболее важных 

органов жизнедеятельности организма. Ведь без руки, без ноги человек сможет 

прожить, а без головы – это невозможно. В языке эта лексема очень распространена; 

большой ряд квазисинонимов, метафор, фразеологизмов выделяет эту часть тела из 

ряда других («эй, удалая голова»; «с больной головы на здоровую»; «отвечать 

головой», «потерять голову»; «выдать с головой» и другие).

Еще одной явной доминантой в лексиконе черноморцев является лексема око/очи

(72 с/у), обозначающая красивые, большие, выразительные глаза человека: А вэрбою 

конэй погонять, А росою очи промывать [Бигдай 1992: 39] ; Продывыла свои ясни очи

Та мылого выглядаючи [Бигдай 1992: 111]. Эта лексема является традиционной для 

украинского фольклора и повсеместно заменяет в нём лексему «глаз»; в песнях от 

данного слова образуются уменьшительные формы: очинята (7 с/у), оченьки (5 с/у), 

очкы (2 с/у). Эта лексема в песнях линейцев употреблена лишь в 9 контекстах; её 

значение варьируется от высокого: …Жаль покинуть жену С голубыми, как небо, 

очами! [Концевич 2001: 364] – до низкого: …Хавроньюшка-то в Семушку Удалася, …, 

Таки очи, как у жабы… [Бигдай 1995: 233]. Однако следует отметить, что в песнях 

линейных казаков присутствует также лексема глаз (число ее словоупотреблений в 

сборниках песен – 15). Таким образом, даже суммировав число словоупотреблений 

обеих лексем, мы не сможем достичь показателя лексемы очи в песнях черноморских 

казаков. Такое значительное выделение лексемы очи отражает важнейшее своеобразие 

портретных характеристик в украиноязычных песнях казаков Кубани. Основная черта 

глаз в песнях черноморцев – выражение гаммы чувств и эмоций: тревоги и ожидания 

(Продывыла свои ясни очи Та мылого выглядаючи [Бигдай 1992: 111], грусти и скорби 

(Засвысталы козаченькы в походь з полуночи, Заплакала Марусенька Свои ясни очи,

очи [Концевич 2001: 20]; Болять, болять мои очи, Серденько поныло, Не бачу я 

мыленького, И дило не мыле [Концевич 2001: 44]), раздражения и досады (Он, 

виддайтэ мэнэ за Волошина, Бо я в матэрних очах як порошина [Бигдай 1992: 222]), 

любовного томления и очарованности (Що як глянеш ты очыма, Я заплачу, як дытына 

[Концевич 2001: 141]; отчаяния (На що мени чорни бровы, На що кари очи [Концевич 
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2001: 413]), усердия (Що бурлак ходе заробляе, Аж пит очи залывае, … А хозяин його 

лае [Концевич 2001: 427]).

В лексиконе линейных (русскоязычных) казаков лексема глаза используются в 

своем прямом значении – ‘орган чувственного зрения любого живого существа’: 

…Голубы у Маши глаза [Бигдай 1995: 117]. Реже она обозначает также само ‘зрение’, 

то есть ‘способность видеть’: Скрылось солнышко из глаз [Бигдай 1995: 123], 

‘пространство, находящееся сейчас перед глазами’: …В глазах наших Цудадор [Бигдай 

1995: 20] и др. В песнях казаков эта лексема также употребляется для определения 

факта смерти человека: Насыпалы сырой зэмли на рукы мини, Склэпылыся кари очи на 

вси ночи [Бигдай 1992: 37]; А смэрть за плэчима, нэ бачу очима [Бигдай 1992: 67].

Употребительность лексемы слеза (ЧМК – 23 с/у; ЛК - 21 с/у) и её производных 

(слизонька (6 с/у), слизочка (1 с/у); ЛК - слезаньки (1 с/у)) в лексиконах линейцев и 

черноморцев свидетельствует о том, что нелегкие обстоятельства и трагические случаи 

вызывали печаль и скорбь в глазах героев песен: …День и ночь я слезы лью [Бигдай 

1995: 143]; И слиза з очей нэ канэ, в свити як тэбэ нэ станэ, Колы враг тэбэ убье, убье и 

мэнэ [Бигдай 1992: 26].

Одинаковый ранг в актуализированных лексиконах имеет лексема бровь (ЧМК –

31 с/у; ЛК – 13), присутствуют также и производные слова: ЛК – чернобровый (13 с/у); 

ЧМК – брива (1 с/у), бривка / бровка (2 с/у), чорвобровый (1 с/у), чорнобрывка (4 с/у), 

чорнобрывый (38 с/у). Черные брови в песнях казаков являются символом особой 

красоты и очарования: Кабы мне чернобровая жена, Я бы ее и не бил, не бранил 

[Бигдай 1995: 232]; …А ты, мылый, чорнобрывый, прысунься блызелько [Концевич 

2001: 47]. Большое употребление и разнообразие данных лексем в лексиконе 

черноморцев связано с тем, что в жизни казаков настало время покоя, время личных 

отношений, наполнивших словами восхищения, любви и ласки многие созданные 

песни: Дэсь мий мылый чорнобрывый коня напувае Дэсь мий мылый чорнобрывый

иншу прэвитае [Бигдай 1992: 72]; Там дивчына воду брала, чорнобрыва молода 

[Концевич 2001: 235].

В песнях черноморских казаков выделяется еще одна явная доминанта - лексема, 

не имеющая аналогов в песнях линейцев, - типичный казачий «атрибут» внешности чуб 

(23 с/у), чубчык (2 с/у), чупрына (3 с/у): Нэ розстайся, козаченько, з кучерявым чубом

[Бигдай 1992: 84]; Ой, бачыть батько Грыцькову прычыну черк його зараз за чесну 

чупрыну… [Концевич 2001: 297]. Чуб (или оселедец) был характерной приметой 

запорожского казака, своеобразной «визитной карточкой», внешним признаком (часто 

единственным), по которому сечевики узнавали друг друга. Для черноморцев, судя по 

песням, чуб был знаком удалого казака, символом молодости: Бо прыйдэться, …, Твий 

чуб розивьеться [Бигдай 1992: 84]; Нэ розстайся, козаченько, З кучерявым чубом

[Бигдай 1992: 84]. Считается, что подобную прическу казаки заводили главным 

образом для форса, «на выхвалку», чтобы нравиться девушкам: Гэй, козаче, 

уродлывый, молодэнькый та й жартлывый, …, Чубчик твий круглэсэнькый… [Бигдай 

1992: 274]; Полюбыла гультая, Така доля моя, Я ж думала кучерявый, В його чуба нема 

[Концевич 2001: 219]. Казаки стремились иметь густой кучерявый чуб, который 

являлся символом привлекательности, гордости. Лексема кучерявый (21 с/у) является 

также одной из доминант в песнях черноморцев (11 ранг): Не хвастайся, козаченьку,

Кучерявым чубом, Бо прыйдеться, не мынеться З чубом разставатысь, В вийско 

отправлятысь [Концевич 2001: 84]. 

В русскоязычных песнях лексема чуб не используется, но присутствует лексема 

кудри (18 с/у). Для линейных казаков, наследников великорусской песенной традиции, 

молодость и красоту мужчины демонстрировали кудрявые волосы. В песнях линейцев 

лексема кудри является третьей по употребительности в «портретном» лексиконе: …В 

него кудри в три ряда [Бигдай 1995: 118]; …Расчесывал русы кудри На буйной голове, 

Расчесавши русы кудри, С ними говорил… [Бигдай 1995: 217]. Также употребительны 

однокоренные слова: кудерцы / кудрицы (7 с/у), бел-кудреват (2 с/у), кудреватый (2 

с/у), кудрявый (2 с/у), кудрявчик (1 с/у). Кудри актуальны также и для портрета 

женщины: По турецкому манеру Кудри завивала… [Бигдай 1995: 231].

В отличие от линейных казаков, черноморские во внешности мужчины большое 

внимание уделяют «украшающим» деталям: лексема ус / вус входит в ядро 

«портретной» лексики (30 с/у в украиноязычных песнях против 3 с/у в русскоязычных 

песнях), борода (ЧМК – 22 с/у; ЛК – 1 с/у). Очевидно, что у черноморцев усы и борода

были символом мужской красоты: …козак молодэнькый, Тым я тэбэ полюбыла, шо у 

тэбэ ус чорнэнькый [Бигдай 1992: 222]; зрелости и мужественности: Подывыся, попадэ, 

хоч я и владыка, А и в мэнэ борода чесна и вэлыка [Бигдай 1992: 239].

Усы в портрете казака-линейца сохранились в качестве эмоциональной детали, 

демонстрирующей казачью храбрость и удаль: …Дернул сивым усом…[Концевич 2001: 

362]; Он коня осадил, Черный ус закрутил…[Концевич 2001: 363]; Вознесенцы, 

…Закрутили врагу усы [Бигдай 1995: 23]. Бритье бороды и усов означает отречение от 

родных традиций: А в Платова казака Нестрижена голова, Небритая борода,… Усы-

бороду обрил… Во французы поступил [Бигдай 1995: 28].



33�Лексика портретных описаний в народных песнях  ...

2001: 413]), усердия (Що бурлак ходе заробляе, Аж пит очи залывае, … А хозяин його 

лае [Концевич 2001: 427]).

В лексиконе линейных (русскоязычных) казаков лексема глаза используются в 

своем прямом значении – ‘орган чувственного зрения любого живого существа’: 

…Голубы у Маши глаза [Бигдай 1995: 117]. Реже она обозначает также само ‘зрение’, 

то есть ‘способность видеть’: Скрылось солнышко из глаз [Бигдай 1995: 123], 

‘пространство, находящееся сейчас перед глазами’: …В глазах наших Цудадор [Бигдай 

1995: 20] и др. В песнях казаков эта лексема также употребляется для определения 

факта смерти человека: Насыпалы сырой зэмли на рукы мини, Склэпылыся кари очи на 

вси ночи [Бигдай 1992: 37]; А смэрть за плэчима, нэ бачу очима [Бигдай 1992: 67].

Употребительность лексемы слеза (ЧМК – 23 с/у; ЛК - 21 с/у) и её производных 

(слизонька (6 с/у), слизочка (1 с/у); ЛК - слезаньки (1 с/у)) в лексиконах линейцев и 

черноморцев свидетельствует о том, что нелегкие обстоятельства и трагические случаи 

вызывали печаль и скорбь в глазах героев песен: …День и ночь я слезы лью [Бигдай 

1995: 143]; И слиза з очей нэ канэ, в свити як тэбэ нэ станэ, Колы враг тэбэ убье, убье и 

мэнэ [Бигдай 1992: 26].

Одинаковый ранг в актуализированных лексиконах имеет лексема бровь (ЧМК –

31 с/у; ЛК – 13), присутствуют также и производные слова: ЛК – чернобровый (13 с/у); 

ЧМК – брива (1 с/у), бривка / бровка (2 с/у), чорвобровый (1 с/у), чорнобрывка (4 с/у), 

чорнобрывый (38 с/у). Черные брови в песнях казаков являются символом особой 

красоты и очарования: Кабы мне чернобровая жена, Я бы ее и не бил, не бранил 

[Бигдай 1995: 232]; …А ты, мылый, чорнобрывый, прысунься блызелько [Концевич 

2001: 47]. Большое употребление и разнообразие данных лексем в лексиконе 

черноморцев связано с тем, что в жизни казаков настало время покоя, время личных 

отношений, наполнивших словами восхищения, любви и ласки многие созданные 

песни: Дэсь мий мылый чорнобрывый коня напувае Дэсь мий мылый чорнобрывый

иншу прэвитае [Бигдай 1992: 72]; Там дивчына воду брала, чорнобрыва молода 

[Концевич 2001: 235].

В песнях черноморских казаков выделяется еще одна явная доминанта - лексема, 

не имеющая аналогов в песнях линейцев, - типичный казачий «атрибут» внешности чуб 

(23 с/у), чубчык (2 с/у), чупрына (3 с/у): Нэ розстайся, козаченько, з кучерявым чубом

[Бигдай 1992: 84]; Ой, бачыть батько Грыцькову прычыну черк його зараз за чесну 

чупрыну… [Концевич 2001: 297]. Чуб (или оселедец) был характерной приметой 

запорожского казака, своеобразной «визитной карточкой», внешним признаком (часто 

единственным), по которому сечевики узнавали друг друга. Для черноморцев, судя по 

песням, чуб был знаком удалого казака, символом молодости: Бо прыйдэться, …, Твий 

чуб розивьеться [Бигдай 1992: 84]; Нэ розстайся, козаченько, З кучерявым чубом

[Бигдай 1992: 84]. Считается, что подобную прическу казаки заводили главным 

образом для форса, «на выхвалку», чтобы нравиться девушкам: Гэй, козаче, 

уродлывый, молодэнькый та й жартлывый, …, Чубчик твий круглэсэнькый… [Бигдай 

1992: 274]; Полюбыла гультая, Така доля моя, Я ж думала кучерявый, В його чуба нема 

[Концевич 2001: 219]. Казаки стремились иметь густой кучерявый чуб, который 

являлся символом привлекательности, гордости. Лексема кучерявый (21 с/у) является 

также одной из доминант в песнях черноморцев (11 ранг): Не хвастайся, козаченьку,
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отправлятысь [Концевич 2001: 84]. 

В русскоязычных песнях лексема чуб не используется, но присутствует лексема 

кудри (18 с/у). Для линейных казаков, наследников великорусской песенной традиции, 

молодость и красоту мужчины демонстрировали кудрявые волосы. В песнях линейцев 

лексема кудри является третьей по употребительности в «портретном» лексиконе: …В 
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Усы в портрете казака-линейца сохранились в качестве эмоциональной детали, 
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362]; Он коня осадил, Черный ус закрутил…[Концевич 2001: 363]; Вознесенцы, 

…Закрутили врагу усы [Бигдай 1995: 23]. Бритье бороды и усов означает отречение от 

родных традиций: А в Платова казака Нестрижена голова, Небритая борода,… Усы-

бороду обрил… Во французы поступил [Бигдай 1995: 28].



3�0 Елена Литус

Прическа являлась своеобразным знаком, свидетельствующим о социальном

статусе человека, его положении в обществе. Восприятие косы в традиционной 

культуре как символа девичества обусловило одно из поэтических и материальных 

воплощений красоты в виде девичьей прически. В песнях казаков Кубани символом 

красоты девушки являлась русая коса (ЧМК – 19 с/у; ЛК – 11 с/у): Черэз твои руси 

косы выкосылы вси покосы [Концевич 2001: 199]; Заплетена руса коса дробней всех, ..., 

руса коса дробней всех [Бигдай 1995: 208]. Отрезанная коса означала утрату 

девической невинности и чистоты: Цыганочка та волошечка, волэньку вволыла: 

Отризала русу косу та й пэрэпалыла, Отризала русу косу та й пэрэпалыля, Испалывши 

русу косу, козака поила [Бигдай 1992: 257]. Коса является общеславянским символом, 

отражающим общность исторической памяти русского и украинского этносов. В 

народно-песенном фольклоре казаков данный символ не трансформировался. 

Обратим внимание на словоупотребление лексемы лицо у линейных казаков (7 

место; 13 с/у) и лычко у черноморских (6 место; 30 с/у). Количественные различия в 

употреблении лексем не так значительны, но в содержательном плане существуют 

расхождения. В русскоязычных песнях эта лексема употребляется в основном 

значении: Он выходит… С светлым радостным лицом… [Бигдай 1995: 4]; Сашенька 

лице намылила…[Бигдай 1995: 229]. Уникальной лексемой в песнях линейцев является 

чело (2 с/у): Он своею царской мочью С отуманенным челом, – Берегите, сказал, 

брата…[Бигдай 1995: 25]. Она придает возвышенно-поэтичное звучание исторической 

песне, представляет ее героя отважным самоотверженным воином.

В украиноязычных же используется лексема лычко. Уменьшительно-

ласкательный суффикс -к- придает лексеме ласковый, нежный оттенок: Очи кари, 

бровы чорни, любо подывыться, Лычко повнэ як калына – як же нэ влюбыться [Бигдай 

1992: 92]; Гандзю, серце молодычко, Яке в тебе гарне лычко И губоньки, и оченьки, И 

ниженьки, и рученьки [Концевич 2001: 141]. 

В песнях черноморских казаков красота лица оценивается в целом (билэ лычко), 

но имеют значение отдельные черты: очи, бровы; для мужчин особым элементом 

внешности является чуб (чупрына), также о красоте лица свидетельствуют усы и 

борода. Красота лица для линейных казаков определялась прической (кудри, коса), 

выражением глаз и темным цветом бровей. 

Итак, обращение к анализу портретных деталей в народных песнях казаков, 

позволяет сделать вывод, что черноморский казак в народно-песенном творчестве чаще 

всего представляется жертвой чар женщины и «гарным» искусителем (Як козака нэ 

любыты, колы из ным добрэ жыты В його сабля, в його усы, нэ жаль мини 

прыглянувся, В його очи чорнэсэньки, в його тило билэсэнько). Линейный казак 

выступает в таких социальных ипостасях, как бесстрашный воин, герой (Теперь же 

службица невольна Влечет меня в далекий край Кончалось все: любовь и дружба, -

Затмился мой прекрасный рай), потому и детали портрета работают на создание этого 

образа. 

Итак, сравнивая лексические ряды в рамках данного исследования, мы пришли к 

выводу, что в портретные детали в песнях казаков Кубани отражают национальное 

восприятие внешности. В песнях черноморских казаков портретные детали 

разнообразны: они служат не только описанию лица персонажа (указание на возраст, 

особенности прически – чуб, коса, цвет волос, глаз и т.д.), но и служат выражению 

эмоций в народно-поэтическом творчестве – любовь, восхищение, томление, тоску, 

скорбь. Песни линейных казаков, хотя и насыщены образами воинов, но их портреты 

представлены схематично, в них отсутствует эмоциональность, эта же тенденция 

сохраняется в портретах женщин, где также скрыта чувственная основа, чаще всего эти 

описания опираются на одну деталь – глаза, коса, брови.

Таким образом, в фольклорных текстах казаков Кубани портрет рассматривается 

как отраженная вовне картина содержания внутреннего мира человека, как наглядное 

символическое изображение динамического мира его переживаний, а также его образа 

жизни, национального характера. 
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жизни, национального характера. 
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Терминологията като основа за лингвокултуроложки проучвания в славянските 

езици е нова научна територия. В текста се представят резултатите от съпоставителен 

анализ на над 100 военни термина като базови концепти. В него се коментира 

спецификата на картината на света в terra slavica и terra balcanica, семантиката и 

структурата на метафорите в двата близкородствени, но типологично различни езици. 

Базата данни включва писмената и устната практика (корпусни и лично събрани 

примери).

Езикът е културен феномен, а метафората е отражение на когнитивното 

възприятие и културния контекст. Е. Сепир въвежда термина incommensurability 

‘несъизмеримост’ на езиците. Отделните езици не само по различен начин фиксират 

съдържанието на културния опит, но и предоставят на носителите си несъвпадащи 

начини за възприемане и осмисляне на света [Сепир 2002]. Б. Уорф подчертава, че при 

сравнение на метафоричните системи дори в близкородствени езици става ясно 

несходството между отделните детайли на картината на света в една понятийна област

[Уорф 1960]. Езиковата картина на света е исторически създадената съвкупност от 

представи за света, съществуваща във всекидневното съзнание на езиковия колектив и 

отразена в езика. Това е определен начин на възприемане и конструиране на света. 

Смята се, че на всеки естествен език съответства уникална езикова картина на света. 

Основна единица на езиковата картина на света е концептът. Новото научно 

направление, изучаващо концептосферата, е лингвокултурологията. Учените слависти 

от школите на Н. Толстой [Толстой 1999], А. Вежбицка [Вежбицка 2001] и Й. 

Бартмински [Бартмински 2006] са обединени от мащабния научен проект Езиковата 

картина на света в славянските езици и култури (Językowo-kulturowy obraz świata 

Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym). Дълъг е списък от публикации по темата за 

отделните славянски култури за разлика от компаративистичните. В областта на 

съпоставителните изследвания на концептите в славянските езици у нас работят 

иследователи, като В. Аврамова [Аврамова 2007], П. Легурска, М. Китанова [Китанова,

Легурска 2008], Е. Стоянова [Стоянова 2013] и др. В Русия преобладават 

съпоставителните изследвания на концептите с неродствени езици, на първо място с 

английския, световен хиперезик, но има траен интерес към балканските езици, един от 

които е българският [Седакова 2007, Узеньова 2010].

Терминологията [Реформатски 1967, Гринев-Гриневич 2008, Попова 2012] като 

концептосфера в славянските езици е сравнително нов научен обект. Разработени са 

роднинската терминология, частично – традиционно-обредната, философската, 

естетическата, политическата, битовата, медицинската, спортната и пр. Военната 

терминология тепърва навлиза в полезрението на учените [Алексиев 2005, Георгиева 

2014]. Това е свързано с голямата динамика в милитарния дискурс. Съпоставителни 

изследвания за славянските езици липсват. Базовият концепт война в английския и 

руския език е обект на изследване на Л. Н. Венедиктова [Венедиктова 2004].

Сложен е въпросът за терминологичния военен регистър в руския и българския 

език. В епохата на Студената война и Варшавския договор (1955 - 1991) обяснимо 

руският език е доминиращ. Това може да се наблюдава в източниците на българския 

Военен терминологичен речник [ВТР 1979], който съдържа 2950 термина и понятия. В 

словообразователно отношение преобладават подчинителните словосъчетания. 

Многократно по-богат е Русско-немецкий военнный словарь [РНВС 1990] с около 60000 

термина. Военното присъствие на СССР в Германия близо половин век след края на 

Втората световна война обяснява появата на този двуезичен речник, както и на 

свързаните публикации, посветени на военната транслатология.

България е член на НАТО от 2004, но присъединителният процес трае 14 години. 

Синхронизирането на терминологията неизбежно е свързано с влиянието на английския 
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Терминологията като основа за лингвокултуроложки проучвания в славянските 

езици е нова научна територия. В текста се представят резултатите от съпоставителен 

анализ на над 100 военни термина като базови концепти. В него се коментира 

спецификата на картината на света в terra slavica и terra balcanica, семантиката и 

структурата на метафорите в двата близкородствени, но типологично различни езици. 

Базата данни включва писмената и устната практика (корпусни и лично събрани 

примери).

Езикът е културен феномен, а метафората е отражение на когнитивното 

възприятие и културния контекст. Е. Сепир въвежда термина incommensurability 

‘несъизмеримост’ на езиците. Отделните езици не само по различен начин фиксират 

съдържанието на културния опит, но и предоставят на носителите си несъвпадащи 

начини за възприемане и осмисляне на света [Сепир 2002]. Б. Уорф подчертава, че при 

сравнение на метафоричните системи дори в близкородствени езици става ясно 
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[Уорф 1960]. Езиковата картина на света е исторически създадената съвкупност от 

представи за света, съществуваща във всекидневното съзнание на езиковия колектив и 

отразена в езика. Това е определен начин на възприемане и конструиране на света. 

Смята се, че на всеки естествен език съответства уникална езикова картина на света. 

Основна единица на езиковата картина на света е концептът. Новото научно 

направление, изучаващо концептосферата, е лингвокултурологията. Учените слависти 

от школите на Н. Толстой [Толстой 1999], А. Вежбицка [Вежбицка 2001] и Й. 

Бартмински [Бартмински 2006] са обединени от мащабния научен проект Езиковата 

картина на света в славянските езици и култури (Językowo-kulturowy obraz świata 

Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym). Дълъг е списък от публикации по темата за 

отделните славянски култури за разлика от компаративистичните. В областта на 

съпоставителните изследвания на концептите в славянските езици у нас работят 

иследователи, като В. Аврамова [Аврамова 2007], П. Легурска, М. Китанова [Китанова,

Легурска 2008], Е. Стоянова [Стоянова 2013] и др. В Русия преобладават 

съпоставителните изследвания на концептите с неродствени езици, на първо място с 

английския, световен хиперезик, но има траен интерес към балканските езици, един от 

които е българският [Седакова 2007, Узеньова 2010].

Терминологията [Реформатски 1967, Гринев-Гриневич 2008, Попова 2012] като 

концептосфера в славянските езици е сравнително нов научен обект. Разработени са 

роднинската терминология, частично – традиционно-обредната, философската, 

естетическата, политическата, битовата, медицинската, спортната и пр. Военната 

терминология тепърва навлиза в полезрението на учените [Алексиев 2005, Георгиева 

2014]. Това е свързано с голямата динамика в милитарния дискурс. Съпоставителни 

изследвания за славянските езици липсват. Базовият концепт война в английския и 

руския език е обект на изследване на Л. Н. Венедиктова [Венедиктова 2004].

Сложен е въпросът за терминологичния военен регистър в руския и българския 

език. В епохата на Студената война и Варшавския договор (1955 - 1991) обяснимо 

руският език е доминиращ. Това може да се наблюдава в източниците на българския 

Военен терминологичен речник [ВТР 1979], който съдържа 2950 термина и понятия. В 

словообразователно отношение преобладават подчинителните словосъчетания. 

Многократно по-богат е Русско-немецкий военнный словарь [РНВС 1990] с около 60000 

термина. Военното присъствие на СССР в Германия близо половин век след края на 

Втората световна война обяснява появата на този двуезичен речник, както и на 

свързаните публикации, посветени на военната транслатология.

България е член на НАТО от 2004, но присъединителният процес трае 14 години. 

Синхронизирането на терминологията неизбежно е свързано с влиянието на английския 
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език. През 2002 излиза Английско-български военен речник с подзаглавие Всички 

термини на НАТО [АБВР 2002]. Словникът съдържа над 20000 армейски термина, най-

новата единна и унифицирана терминология в армиите на държавите членки на 

Североатлантическия блок. Унифицирането е постигнато главно чрез калкиране. Русия 

има официални контакти с НАТО от 1991 г. до 01.04.2014. Те имат сложен политически 

характер, но съвместните терминологични ресурси на двете суперсили са еталон в 

лингвистично отношение.

При анализа на преносните употреби на военни термини в съвременния руски и 

български език се опирам на ексцерпиран материал от печатните и онлайн речникови 

ресурси на двата езика [вж. Речници; Ресурси], както и на лично събирани данни от 

разговорната реч. Корпусът включва релевантни за военната сфера термини.

Преносните употреби на военни термини в двата езика не са ново явление, за 

което съдим по паремиологията, но тенденцията е те да се увеличават. Това се дължи 

на динамиката на социалните процеси в световен план, които влияят върху 

менталността. Глобалните промени във военния дискурс влияят на редица социолекти, 

които имат типологично сходни социални практики. Появява се нова специална 

лексика в спортния, медицинския, политическия, икономическия, рекламния и пр. 

специализиран дискурс, заета от военния речник [Чудинов 2001, Елистратов 2005],

напр. : футболна, сърдечна, партийна, банкова, ценова, на звука (в акустиката) и 

др. Бизнесът и ъндърграундът също си служат с езика на военните ( на фирмата,

хакерска и др.). Ролята на медиите за тези езикова неология се увеличава

[Будаев 2008: 29 - 36].

Ново в натовския военен речник е манипулативната му употреба. Т.нар. 

[Рогозин 2011] за операциите в Афганистан, Косово и Ирак има нови 

(камуфлажни) значения, напр.: агрессия ‘миротворческая операция, восстановление 

мира’, бомбардировка ‘применение авиации’, боевая операция ‘специальные действия с 

привлечением военной компоненты’, ввод войск (НАТО на территорию Косово) 

‘защита молодой демократии’, военное положение ‘административные меры по 

повышению безопасности гражданского населения’ и др. Този военен лексикон от 

евфемизми и дисфемизми заслужава специално внимание.

Военните термини и понятия са сред най-широко познатите и имат висока честота 

на употреба в езика. Това е логично, като се има предвид, че те са свързани с вечни 

философски, фундаментални и приоритетни за човечеството теми, като темата за 

войната и мира. Военната професия е сред най-древните и има много висок социален 

статус. За мъжете войната векове наред е начин на живот. Тя не е чужда и на жените –

от митичните амазонки до съвременните жени с военна професия. Децата играят на 

войници, а е-обществото се забавлява онлайн с военни игри. Редица сайтове предлагат 

не само военизирани игри, а и разнообразна информация за милитарния дискурс. Той 

включва богат репертоар лексикални средства (думи, словосъчетания, абревиатури), 

устойчиви във времето. Това се отнася в еднаква степен и за руския, и за българския 

език. Не случайно асоциативните вербални реакции в тях представляват дълъг списък 

[вж. БАР: 2003].

Диахронният и етимологичният анализ показват, че част от съвременните базови 

военни термини и понятия са домашна лексика, а други са заемки. Този 

терминологичен клас се открива още в ранните славянски писмени паметници [вж. 

БЕР: 1971 - 2010 и Фасмер: 1986]. Лексемите от семантично гнездо воин, война войска / 

войско, войник, войвода са регистрирани в Супрасълския сборник, старобългарски 

кирилски ръкопис от средата на X век. Заемката в руския и българския език бомба (от 

гръцки през латински, немски, италиански и полски) е засвидетелствана в 1688 г.

Френската заемка армия / армея е навлязла в руския през 1704 - 1705 г. Наличието на 

военна лексика като ключови думи във фразеологичния речник на двата езика 

подсказва, че преносната й употреба не е ново явление. Например: бросать 

‘сдаваться’ / хвърлям , поднять ‘начать войну или восстать’ / вдигам 

, На как на (книж.) ‘в трудных условиях, обстоятельствах надо 

уметь к ним приспосабливаться’ / На като на , печать - могучее /

словото е могъщо , библейският пост – могъщо , пиррова 

‘проигрыш’ / пирова и др.

Тук спадат и устойчивите сравнения от типа (разг.) // влететь 

‘стремительно войти, вбежать’ / новина ; .

Много дълъг е списъкът от подчинителни словосъчетания, съдържащи военни 

термини или производни от тях думи, чието значение е преносно, например:

с ключова дума военен термин: литературная / литературна ,

между ведомствами ‘состояние вражды, борьбы между отдельными лицами или 

группировками’ / между институциите

с подчинителна дума военен термин или дериват от него: юмор,

интерес, производство, стъпка, -сбор.

В лексикалната неология също се наблюдават преносни употреби на традиционни 

или нови военни термини и понятия. Предвид тенденцията броят им да се увеличава 
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новата единна и унифицирана терминология в армиите на държавите членки на 

Североатлантическия блок. Унифицирането е постигнато главно чрез калкиране. Русия 

има официални контакти с НАТО от 1991 г. до 01.04.2014. Те имат сложен политически 

характер, но съвместните терминологични ресурси на двете суперсили са еталон в 

лингвистично отношение.

При анализа на преносните употреби на военни термини в съвременния руски и 

български език се опирам на ексцерпиран материал от печатните и онлайн речникови 

ресурси на двата езика [вж. Речници; Ресурси], както и на лично събирани данни от 

разговорната реч. Корпусът включва релевантни за военната сфера термини.

Преносните употреби на военни термини в двата езика не са ново явление, за 

което съдим по паремиологията, но тенденцията е те да се увеличават. Това се дължи 

на динамиката на социалните процеси в световен план, които влияят върху 

менталността. Глобалните промени във военния дискурс влияят на редица социолекти, 

които имат типологично сходни социални практики. Появява се нова специална 

лексика в спортния, медицинския, политическия, икономическия, рекламния и пр. 

специализиран дискурс, заета от военния речник [Чудинов 2001, Елистратов 2005],

напр. : футболна, сърдечна, партийна, банкова, ценова, на звука (в акустиката) и 

др. Бизнесът и ъндърграундът също си служат с езика на военните ( на фирмата,

хакерска и др.). Ролята на медиите за тези езикова неология се увеличава

[Будаев 2008: 29 - 36].

Ново в натовския военен речник е манипулативната му употреба. Т.нар. 

[Рогозин 2011] за операциите в Афганистан, Косово и Ирак има нови 

(камуфлажни) значения, напр.: агрессия ‘миротворческая операция, восстановление 

мира’, бомбардировка ‘применение авиации’, боевая операция ‘специальные действия с 

привлечением военной компоненты’, ввод войск (НАТО на территорию Косово) 

‘защита молодой демократии’, военное положение ‘административные меры по 

повышению безопасности гражданского населения’ и др. Този военен лексикон от 

евфемизми и дисфемизми заслужава специално внимание.

Военните термини и понятия са сред най-широко познатите и имат висока честота 

на употреба в езика. Това е логично, като се има предвид, че те са свързани с вечни 

философски, фундаментални и приоритетни за човечеството теми, като темата за 

войната и мира. Военната професия е сред най-древните и има много висок социален 

статус. За мъжете войната векове наред е начин на живот. Тя не е чужда и на жените –

от митичните амазонки до съвременните жени с военна професия. Децата играят на 

войници, а е-обществото се забавлява онлайн с военни игри. Редица сайтове предлагат 

не само военизирани игри, а и разнообразна информация за милитарния дискурс. Той 

включва богат репертоар лексикални средства (думи, словосъчетания, абревиатури), 

устойчиви във времето. Това се отнася в еднаква степен и за руския, и за българския 

език. Не случайно асоциативните вербални реакции в тях представляват дълъг списък 

[вж. БАР: 2003].

Диахронният и етимологичният анализ показват, че част от съвременните базови 

военни термини и понятия са домашна лексика, а други са заемки. Този 

терминологичен клас се открива още в ранните славянски писмени паметници [вж. 

БЕР: 1971 - 2010 и Фасмер: 1986]. Лексемите от семантично гнездо воин, война войска / 

войско, войник, войвода са регистрирани в Супрасълския сборник, старобългарски 

кирилски ръкопис от средата на X век. Заемката в руския и българския език бомба (от 

гръцки през латински, немски, италиански и полски) е засвидетелствана в 1688 г.

Френската заемка армия / армея е навлязла в руския през 1704 - 1705 г. Наличието на 

военна лексика като ключови думи във фразеологичния речник на двата езика 

подсказва, че преносната й употреба не е ново явление. Например: бросать 

‘сдаваться’ / хвърлям , поднять ‘начать войну или восстать’ / вдигам 

, На как на (книж.) ‘в трудных условиях, обстоятельствах надо 

уметь к ним приспосабливаться’ / На като на , печать - могучее /

словото е могъщо , библейският пост – могъщо , пиррова 

‘проигрыш’ / пирова и др.

Тук спадат и устойчивите сравнения от типа (разг.) // влететь 

‘стремительно войти, вбежать’ / новина ; .

Много дълъг е списъкът от подчинителни словосъчетания, съдържащи военни 

термини или производни от тях думи, чието значение е преносно, например:

с ключова дума военен термин: литературная / литературна ,

между ведомствами ‘состояние вражды, борьбы между отдельными лицами или 

группировками’ / между институциите

с подчинителна дума военен термин или дериват от него: юмор,

интерес, производство, стъпка, -сбор.

В лексикалната неология също се наблюдават преносни употреби на традиционни 

или нови военни термини и понятия. Предвид тенденцията броят им да се увеличава 
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заради промените във военната сфера в световен мащаб може да се очаква поява на 

нови преносни употреби. Наблюденията ми върху днешната езикова ситуация сочат, че 

това става най-напред в специализирания език (професионалния жаргон) и в 

разговорния стил, в който индивидуалните неологизми особено в младежкия сленг под 

влиянието на модата в езика се превръщат в устойчиви формули и попадат в езика на 

медиите. Например:

в разговорния език: гледа ме като че съм , вилнее

, у дома след купона - паднала / у нас как в семье Роуз

в социалните мрежи: Във фейсбук е паднала . Тука ли е паднала -

никой нищо не пише с дни ...? От корниза папагалът се спуска , пикира в 

. / В конце концов жена может себе кухню, но не более. 

Мужчина объявляет тюбикам, плюшевым медведям и вышитым 

подушечкам. Сработает !

в медиите: Глиган налетял на Наско Сираков; Днес да не е

паднала в Одит-а? В Бургас сякаш е паднала / Территориальные в 

семье: Кто в квартире главный. Это не за шкафчик или полочку для дисков, а за 

усиление своего авторитета и веса в семье.

Както се вижда от примерите, с преносно значение военните термини и понятия 

се срещат и в двата дискурса - писмения и устния.

Най-новият речник минимум Военные и армейские термины и понятия от А до Я

включва 52 думи и съчетания [ВАТП; Речници]. 14 от тях са домашни думи, а 

останалите са интернационализми, което е обяснимо предвид спецификата на военния 

език. Термините, които имат преносна употреба, са 14, от които ½ се употрябяват и в 

други терминологични системи.

Специално внимание заслужава казарменият дискурс Езикът в тази военна 

институция винаги е тясно свързан с идеологическите, политическите и социалните 

нагласи (в т.ч. и в семейството). В началото на XX век бащите приобщават синовете 

към голямата история, институционалните устави и езика им. Общуването с бащите, 

тяхната сдържаност, взискателност и безпристрастност изграждат нагласи, необходими 

за надличното, институционално и публично общуване. Но за това общуване са 

особено важни личните образци (учители, офицери, лекари) и чувствата на национална 

съпричастност. Писмената практика в това общуване допринася за публичната 

сдържаност и следването на собственото призвание, което се изживява и като 

нравствен и национален дълг. Патерналистичната дисциплинираност често води до 

свръхнормативен език, окончателно разделящ частното от публичното, личния свят от 

служебното осъществяване, книжовния език от диалектите. Безусловната преданост 

към националната иделогия често пъти замества и ограничава религиозния хуманизъм, 

публичното многогласие, обществения прагматизъм и свободната езикова ирония.

Образованите синове говорят за войните с реториката на национално-освободителната 

идеология - предците повеляват присъединяването на изконните български земи в 

Беломорието и Тракия, исторически дълг на преданите синове е да се жертват за 

възхода на Отечеството. Много младежи с комунистически убеждения са били 

пращани да служат в тила, където уставът е бил „най-хлабав” и там най-добре е могла 

да се изпита опаката страна на войната: корупцията, забогатяването за сметка на 

пролятата кръв на народните синове. Тези млади хора не са открили достойни образци 

за подражание нито в училището, нито после в казармата - всяка 

институционализирана власт са подозирали в лицемерие и произвол, изживявали са я 

като предизвикателство към самочувствието си на мъже. Те говорят с насмешка за 

началниците („изедници, контета, чешити, маскари”). Не са „робували” на реда и 

устава, хитроумно са се изплъзвали от буквата на закона и от закона на езика, 

подигравали са се с идеологическата превзетост на властниците. В тоталитарното 

общество идеологическото противопоставяне в света, зависимостта от суперсилата и от 

политическата власт, липсата на истински национални идеали, ексцесиите в казармата 

и пораждащите ги фактори, военизираният характер на живота и пр. са причина за 

променения социален статус на военния сектор. Това рефлектира и върху езика.

В двата езика се появяват нови метафори, които имат общо в семантиката си –

негативните нагласи на обществото, което се дистанцира от официалното, 

тоталитарното. В периода на перестройката в Русия и на постоталитаризма в България 

промените в обществото като че ли засягат в най-голяма степен военния му сегмент. 

Новите политически реалности и обвързаности, глобализацията и сложните отношения 

между двете суперсили намират отражение върху военния дискурс. Военната служба в 

България не е задължителна от 2008 г., докато в Русия тя все още е. Армията у нас е 

драстично съкратена, но във военната професия се допускат и жени. И в двата езика 

терминологията неизбежно се синхронизира с натовската. Влиянието на хиперезика –

английския (в двата му официални варианта – британския и американския) – не се 

изразява само в калкиране и навлизане на голям брой неологизми, а и в новото 

политическо мислене, което налага промяна в микросоциума, поражда нов военен 

дискурс и нов речник, в който метафорите имат друга конотация и отразяват 
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заради промените във военната сфера в световен мащаб може да се очаква поява на 

нови преносни употреби. Наблюденията ми върху днешната езикова ситуация сочат, че 

това става най-напред в специализирания език (професионалния жаргон) и в 

разговорния стил, в който индивидуалните неологизми особено в младежкия сленг под 

влиянието на модата в езика се превръщат в устойчиви формули и попадат в езика на 

медиите. Например:

в разговорния език: гледа ме като че съм , вилнее

, у дома след купона - паднала / у нас как в семье Роуз

в социалните мрежи: Във фейсбук е паднала . Тука ли е паднала -

никой нищо не пише с дни ...? От корниза папагалът се спуска , пикира в 

. / В конце концов жена может себе кухню, но не более. 

Мужчина объявляет тюбикам, плюшевым медведям и вышитым 

подушечкам. Сработает !

в медиите: Глиган налетял на Наско Сираков; Днес да не е

паднала в Одит-а? В Бургас сякаш е паднала / Территориальные в 

семье: Кто в квартире главный. Это не за шкафчик или полочку для дисков, а за 

усиление своего авторитета и веса в семье.

Както се вижда от примерите, с преносно значение военните термини и понятия 

се срещат и в двата дискурса - писмения и устния.

Най-новият речник минимум Военные и армейские термины и понятия от А до Я

включва 52 думи и съчетания [ВАТП; Речници]. 14 от тях са домашни думи, а 

останалите са интернационализми, което е обяснимо предвид спецификата на военния 

език. Термините, които имат преносна употреба, са 14, от които ½ се употрябяват и в 

други терминологични системи.

Специално внимание заслужава казарменият дискурс Езикът в тази военна 

институция винаги е тясно свързан с идеологическите, политическите и социалните 

нагласи (в т.ч. и в семейството). В началото на XX век бащите приобщават синовете 

към голямата история, институционалните устави и езика им. Общуването с бащите, 

тяхната сдържаност, взискателност и безпристрастност изграждат нагласи, необходими 

за надличното, институционално и публично общуване. Но за това общуване са 

особено важни личните образци (учители, офицери, лекари) и чувствата на национална 

съпричастност. Писмената практика в това общуване допринася за публичната 

сдържаност и следването на собственото призвание, което се изживява и като 

нравствен и национален дълг. Патерналистичната дисциплинираност често води до 

свръхнормативен език, окончателно разделящ частното от публичното, личния свят от 

служебното осъществяване, книжовния език от диалектите. Безусловната преданост 

към националната иделогия често пъти замества и ограничава религиозния хуманизъм, 

публичното многогласие, обществения прагматизъм и свободната езикова ирония.

Образованите синове говорят за войните с реториката на национално-освободителната 

идеология - предците повеляват присъединяването на изконните български земи в 

Беломорието и Тракия, исторически дълг на преданите синове е да се жертват за 

възхода на Отечеството. Много младежи с комунистически убеждения са били 

пращани да служат в тила, където уставът е бил „най-хлабав” и там най-добре е могла 

да се изпита опаката страна на войната: корупцията, забогатяването за сметка на 

пролятата кръв на народните синове. Тези млади хора не са открили достойни образци 

за подражание нито в училището, нито после в казармата - всяка 

институционализирана власт са подозирали в лицемерие и произвол, изживявали са я 

като предизвикателство към самочувствието си на мъже. Те говорят с насмешка за 

началниците („изедници, контета, чешити, маскари”). Не са „робували” на реда и 

устава, хитроумно са се изплъзвали от буквата на закона и от закона на езика, 

подигравали са се с идеологическата превзетост на властниците. В тоталитарното 

общество идеологическото противопоставяне в света, зависимостта от суперсилата и от 

политическата власт, липсата на истински национални идеали, ексцесиите в казармата 

и пораждащите ги фактори, военизираният характер на живота и пр. са причина за 

променения социален статус на военния сектор. Това рефлектира и върху езика.

В двата езика се появяват нови метафори, които имат общо в семантиката си –

негативните нагласи на обществото, което се дистанцира от официалното, 

тоталитарното. В периода на перестройката в Русия и на постоталитаризма в България 

промените в обществото като че ли засягат в най-голяма степен военния му сегмент. 

Новите политически реалности и обвързаности, глобализацията и сложните отношения 

между двете суперсили намират отражение върху военния дискурс. Военната служба в 

България не е задължителна от 2008 г., докато в Русия тя все още е. Армията у нас е 

драстично съкратена, но във военната професия се допускат и жени. И в двата езика 

терминологията неизбежно се синхронизира с натовската. Влиянието на хиперезика –

английския (в двата му официални варианта – британския и американския) – не се 

изразява само в калкиране и навлизане на голям брой неологизми, а и в новото 

политическо мислене, което налага промяна в микросоциума, поражда нов военен 

дискурс и нов речник, в който метафорите имат друга конотация и отразяват 
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променените нагласи на обществото в динамично променящия се свят, съответно и в 

двете държави.

Например концептът в контекста на непрекъснатите регионални военни 

конфликти разширява значението и употребата си и практически навлиза във всички 

семантични субстантивни групи – за лица и за нелица, нарицателни и собствени имена:

в двата езика – едно- и двукомпонентни апелативи:

1. Разг. Само ед. За внезапно, неочаквано събитие или новина, която силно 

изненадва, поразява. Жарг. За някого или нещо, което буди спонтанно одобрение, 

възхищение. / Нечто важное, вызывающее взрывной интерес, внезапный и сильный

отклик. БЕ: Разг. Как ти се струва баницата? – е! : Азис стана чичо –

сестра му кръсти сина си на певеца. Жарг. си, хазайке! Хареса ли ти новият 

филм? – е! РЕ: Мобильное телевидение - это просто , данное направление 

растет сумасшедшими темпами. Этот материал - настоящая , давайте 

срочно в номер!

2. Жарг. За много пълна жена. / Пренебр. Толстуха; толстая женщина. БЕ: 

Погледни се - станала си същинска . Жена ми е толкова дебела, че може да я 

използват като ядрена . РЕ: Глянь, ничего себе пошла!

3. Разг. секс бомба ‘жена с пищни форми’ / разг. секс-бомба ‘женщина с ярко 

выраженной сексуальностью, вызывающая сильное чувственное влечение’. БE: Само за 

година някога пищната Преслава се стопи рекордно - от 70 до сегашните 

42 килограма. РЕ: Настоящая - никогда бы не стала „Мисс Мира”.

само в руския език – апелатив: студ. жарг. Тип шпаргалки, отличающийся 

большими размерами (обычно с тетрадный лист) с полностью написанными заранее 

ответами: На экзамене нам не будут выдавать бумагу, поэтому нужно приносить 

свою, да и наблюдать за нами будут аспиры, так что лучше сразу делай -

мороки меньше. удобны тем, что в них уже написаны готовые ответы к 

билетам, так что иногда даже удаётся просто предъявить преподавателю - якобы, 

ответы написаны во время экзамена. Недостаток их заключается в том, что 

написать по всем билетам зачастую довольно трудоёмко, да и пронести их на 

экзамен невпример сложнее, чем обычные шпоры.

В българския език в същия контекст се използва съчетание с друг военен термин –

царски .

само в българския език – двукомпонентни оними: кючек – хит на 

сезона, Bomba.bg - Електронен магазин за компютри, телефони, електроника.

Руският съветски военен дискурс доминира българския. Например концептът 

има по-голям репертоар както при основните, така и при преносните 

значения в руския език в сравнение с българския:

1. Основно значение:

1. собир. Огнестрельные орудия различных калибров и 

конструкций. 2. Род войск с таким вооружением. 3. Научная дисциплина, изучающая 

устройство, свойства и способы боевого применения огнестрельных орудий.

1. Съвкупност от тежки огнестрелни оръжия и принадлежностите им. 

2. Род войска с такова въоръжение.

И в двата езика се среща подчинителното съчетание /

, което има преносни употреби, по-богати в руския език.

2. Преносни значения:

В руския език те са четири, повечето от които са стилистически маркирани: 1.

Разг. Ирон. Неповоротливые, тяжёлые на подъём, медлительные люди. 2. Шутл. 

Влиятельное лицо (напр. в семье). Вступает ‘говорит жена, 

слово жене’. 3. Разг. Экспрес. Самое надёжное, действенное средство, которое 

используется в крайнем случае, то, что действенное средство; нечто значительное, 

важное. 4. О наиболее авторитетных, неоспоримых аргументах, доводах, к которым 

прибегают, когда собственные доказательства исчерпаны.

В българския език има само една метафора, отбелязана по следния начин: Ирон.

Авторитетно лице или група от лица, чието мнение тежи и има решаващо значение. В 

обсъждането се включи и .

Само в руския език се среща ново съчетание, което се употребява във военния 

жаргон: Жарг. арм. Шутл. Ручная граната.

Изследваните над 100 лексикални единици отговарят на критерии (в плана на 

съдържание и в плана на изразяване), релевантни за съпоставителния анлиз по темата:

1) те са базови военни концепти;

2) терминологичната система е представена пропорционално и в достатъчен обем 

с всички видове военна номенклатура апелативи (сили, оръжие, обекти, тактика, 

логистика, чинове, церемониал); изключени са сложните названия и абревиатурите;

3) фреквентността им е достатъчно висока;

4) по състав ¾ са отделни лексеми, останалите са конструкции с компонент 

базисен военен термин: съчетания (свободни и устойчиви), устойчиви сравнения (3) и 

идиоми (2);
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променените нагласи на обществото в динамично променящия се свят, съответно и в 

двете държави.

Например концептът в контекста на непрекъснатите регионални военни 

конфликти разширява значението и употребата си и практически навлиза във всички 

семантични субстантивни групи – за лица и за нелица, нарицателни и собствени имена:

в двата езика – едно- и двукомпонентни апелативи:

1. Разг. Само ед. За внезапно, неочаквано събитие или новина, която силно 

изненадва, поразява. Жарг. За някого или нещо, което буди спонтанно одобрение, 

възхищение. / Нечто важное, вызывающее взрывной интерес, внезапный и сильный

отклик. БЕ: Разг. Как ти се струва баницата? – е! : Азис стана чичо –

сестра му кръсти сина си на певеца. Жарг. си, хазайке! Хареса ли ти новият 

филм? – е! РЕ: Мобильное телевидение - это просто , данное направление 

растет сумасшедшими темпами. Этот материал - настоящая , давайте 

срочно в номер!

2. Жарг. За много пълна жена. / Пренебр. Толстуха; толстая женщина. БЕ: 

Погледни се - станала си същинска . Жена ми е толкова дебела, че може да я 

използват като ядрена . РЕ: Глянь, ничего себе пошла!

3. Разг. секс бомба ‘жена с пищни форми’ / разг. секс-бомба ‘женщина с ярко 

выраженной сексуальностью, вызывающая сильное чувственное влечение’. БE: Само за 

година някога пищната Преслава се стопи рекордно - от 70 до сегашните 

42 килограма. РЕ: Настоящая - никогда бы не стала „Мисс Мира”.

само в руския език – апелатив: студ. жарг. Тип шпаргалки, отличающийся 

большими размерами (обычно с тетрадный лист) с полностью написанными заранее 

ответами: На экзамене нам не будут выдавать бумагу, поэтому нужно приносить 

свою, да и наблюдать за нами будут аспиры, так что лучше сразу делай -

мороки меньше. удобны тем, что в них уже написаны готовые ответы к 

билетам, так что иногда даже удаётся просто предъявить преподавателю - якобы, 

ответы написаны во время экзамена. Недостаток их заключается в том, что 

написать по всем билетам зачастую довольно трудоёмко, да и пронести их на 

экзамен невпример сложнее, чем обычные шпоры.

В българския език в същия контекст се използва съчетание с друг военен термин –

царски .

само в българския език – двукомпонентни оними: кючек – хит на 

сезона, Bomba.bg - Електронен магазин за компютри, телефони, електроника.

Руският съветски военен дискурс доминира българския. Например концептът 

има по-голям репертоар както при основните, така и при преносните 

значения в руския език в сравнение с българския:

1. Основно значение:

1. собир. Огнестрельные орудия различных калибров и 

конструкций. 2. Род войск с таким вооружением. 3. Научная дисциплина, изучающая 

устройство, свойства и способы боевого применения огнестрельных орудий.

1. Съвкупност от тежки огнестрелни оръжия и принадлежностите им. 

2. Род войска с такова въоръжение.

И в двата езика се среща подчинителното съчетание /

, което има преносни употреби, по-богати в руския език.

2. Преносни значения:

В руския език те са четири, повечето от които са стилистически маркирани: 1.

Разг. Ирон. Неповоротливые, тяжёлые на подъём, медлительные люди. 2. Шутл. 

Влиятельное лицо (напр. в семье). Вступает ‘говорит жена, 

слово жене’. 3. Разг. Экспрес. Самое надёжное, действенное средство, которое 

используется в крайнем случае, то, что действенное средство; нечто значительное, 

важное. 4. О наиболее авторитетных, неоспоримых аргументах, доводах, к которым 

прибегают, когда собственные доказательства исчерпаны.

В българския език има само една метафора, отбелязана по следния начин: Ирон.

Авторитетно лице или група от лица, чието мнение тежи и има решаващо значение. В 

обсъждането се включи и .

Само в руския език се среща ново съчетание, което се употребява във военния 

жаргон: Жарг. арм. Шутл. Ручная граната.

Изследваните над 100 лексикални единици отговарят на критерии (в плана на 

съдържание и в плана на изразяване), релевантни за съпоставителния анлиз по темата:

1) те са базови военни концепти;

2) терминологичната система е представена пропорционално и в достатъчен обем 

с всички видове военна номенклатура апелативи (сили, оръжие, обекти, тактика, 

логистика, чинове, церемониал); изключени са сложните названия и абревиатурите;

3) фреквентността им е достатъчно висока;

4) по състав ¾ са отделни лексеми, останалите са конструкции с компонент 

базисен военен термин: съчетания (свободни и устойчиви), устойчиви сравнения (3) и 

идиоми (2);
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5) преобладава международната лексика, а домашната е 1/5.

Целенасочено са подбрани термини, които напълно или частично съвпадат по 

форма и изцяло съвпадат по значение. По този начин по-ясно личи проекцията на 

менталността на руснаците и българите, спецификата във военната концептосфера. 

Така статистическите данни потвърждават изводите.

Конфронтацията руски език ~ български език всъщност обяснява съотношения, 

важни за лингвокултурологията: славянско ~ балканско, глобално ~ регионално, 

независимост ~ зависимост, победа ~ поражение, мощен ~ слаб, водещ ~ подчинен, 

информация ~ дезинформация и др., които в комплекс дават отговор на въпроса защо в 

руския език военната метафора е в пъти повече разпространена и тенденцията е 

явлението да нараства. Основният за милитарния дискурс термин в руския език 

има над 250 преносни употреби, докато в българския списъкът е скромен.

В корпуса преобладават термините с висока честота на употреба. Повечето от тях 

са ранни заемки от германските и романските езици и са навлезли в руския направо или 

с посредничеството на езици от контактна зона (напр. от полския). Руският език 

обикновено е посредник при заемането в българския. Късните заемки са малко на брой 

и са главно от семантичното поле оръжие.

Термините неологизми не са предмет на наблюдение, но в преносните употреби 

има значителен брой нови.

Много от военните термини се употребяват в различни видове професионален 

дискурс. Най-дълъг е списъкът в сфери, които имат сходство с военната по различни 

параметри: колективните спортове (1/5), медицината, бизнеса, техниката, природните и 

др. науки. В речниковите ресурси и на двата езика тези употреби са обозначени като 

специална лексика.

В стилистично отношение преносните употреби са маркирани като разговорни 

или експресивни (над 1/10), с пейоративно значение: пренебрежително, иронично,

грубо, шеговито (5), като жаргон (3). Има и метафори, означени като остарели (3), но 

липсват примери от новояза.

В граматично отношение метафорите отразяват спецификата на синтетичния 

руски език и на аналитичния български. Съчетанията са почти ½ и са предимно 

подчинителни – именни и предложни. При глаголните се наблюдава вариране на 

глаголния компонент. Докато в семантично отношение репертоарът от военни 

метафори в руския език е многократно по-голям, в структурно отношение по-голямо 

разнообразие се наблюдава в аналитичния български език.

Темата е многоаспектна, а динамиката във военния дискурс в епохата на 

глобализацията я прави отворена и перспективна.

Приложният й характер е несъмнено полезен. Проектът за двуезичен речник на 

основните военни концепти, речникови статии от който прилагам, е резултат от тази 

работа.
Речници
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5) преобладава международната лексика, а домашната е 1/5.

Целенасочено са подбрани термини, които напълно или частично съвпадат по 

форма и изцяло съвпадат по значение. По този начин по-ясно личи проекцията на 

менталността на руснаците и българите, спецификата във военната концептосфера. 

Така статистическите данни потвърждават изводите.

Конфронтацията руски език ~ български език всъщност обяснява съотношения, 

важни за лингвокултурологията: славянско ~ балканско, глобално ~ регионално, 

независимост ~ зависимост, победа ~ поражение, мощен ~ слаб, водещ ~ подчинен, 

информация ~ дезинформация и др., които в комплекс дават отговор на въпроса защо в 

руския език военната метафора е в пъти повече разпространена и тенденцията е 

явлението да нараства. Основният за милитарния дискурс термин в руския език 

има над 250 преносни употреби, докато в българския списъкът е скромен.

В корпуса преобладават термините с висока честота на употреба. Повечето от тях 

са ранни заемки от германските и романските езици и са навлезли в руския направо или 

с посредничеството на езици от контактна зона (напр. от полския). Руският език 

обикновено е посредник при заемането в българския. Късните заемки са малко на брой 

и са главно от семантичното поле оръжие.

Термините неологизми не са предмет на наблюдение, но в преносните употреби 

има значителен брой нови.

Много от военните термини се употребяват в различни видове професионален 

дискурс. Най-дълъг е списъкът в сфери, които имат сходство с военната по различни 

параметри: колективните спортове (1/5), медицината, бизнеса, техниката, природните и 

др. науки. В речниковите ресурси и на двата езика тези употреби са обозначени като 

специална лексика.

В стилистично отношение преносните употреби са маркирани като разговорни 

или експресивни (над 1/10), с пейоративно значение: пренебрежително, иронично,

грубо, шеговито (5), като жаргон (3). Има и метафори, означени като остарели (3), но 

липсват примери от новояза.

В граматично отношение метафорите отразяват спецификата на синтетичния 

руски език и на аналитичния български. Съчетанията са почти ½ и са предимно 

подчинителни – именни и предложни. При глаголните се наблюдава вариране на 

глаголния компонент. Докато в семантично отношение репертоарът от военни 

метафори в руския език е многократно по-голям, в структурно отношение по-голямо 

разнообразие се наблюдава в аналитичния български език.

Темата е многоаспектна, а динамиката във военния дискурс в епохата на 

глобализацията я прави отворена и перспективна.

Приложният й характер е несъмнено полезен. Проектът за двуезичен речник на 

основните военни концепти, речникови статии от който прилагам, е резултат от тази 

работа.
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a á
. Передовой отряд; части,

находящиеся впереди основных сил
армии или флота

. 1. Передовая часть в каком-либо
общественном течении, направлении и
т. п.

.
2. Авангардистское искусство.

.
 ‘впереди, в первых

рядах, возглавляя что-либо’

á
1. Совокупность всех сухопутных,
морских и воздушных вооруженных сил
государства.
2. Сухопутные вооружённые силы (как
противоположность морским и
воздушным силам). 
3. . Оперативное войсковое
соединение из нескольких корпусов или
дивизий различных родов войск для
ведения боевых операций во время
войны

. Неопределённое, но
значительное множество чем-либо
объединённых людей или других
субъектов, объединенных общим
признаком, делом и т. п. K

,
.

 – 

.
. Служба в вооружённых силах.

 3,5 
,  - 

.

a
само . Войскова част, която се движи
пред главните сили

1. Водеща обществена група.

.

2. Авангардно изкуство.
.

.

 ‘най-отпред, в първите
редици’

1. Въоръжените сили на една държава.

2. Оперативно войсково обединение на
няколко корпуса или дивизии.

Огромна съвкупност от хора с общи
интереси и цели.

.
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През 2015 година се навършват 120 години от първата кинопрожекция в Германия 

с апарата на братята Складановски, наречен „биоскоп“ [Hockerts, Hans Günter 2010: 

486-487], 120 години от рождението и 90 години от смъртта на Гео Милев, и 100 години 

от създаването на първия български филм „Българан е галант“ [Грозев 2011: 84 – 89].

Но връзката на Гео Милев с киното не се изчерпва само с това съвпадение. До известна 

степен неговото творчество е повлияно от немското кино и филмовата техника, както 

тематично, така и стилово. 

Взаимовръзката между литература и кино води началото си от епохата на 

модерността. Влиянието на филма върху съвременната поезия може да се види в

монтажната техника, движещите се картини, взаимодействието между светлина и 

сянка, което води до ново съдържание и разширяване на възможностите за оформление.

Киното и филмът официално влизат в немскоезичната експресионистична поезия

чрез тяхното тематизиране и използването на кинематографични сюжети и похвати. 

Променените структури на възприятие на вече станалото в някои области 

кинематографично ежедневие в големия град изцяло отговарят на бързите и резки 

движения, характерни за ранния ням филм.

á
. 1. Склад оружия, боеприпасов

или прочего военного снаряжения.
2. Предприятие, изготовляющее оружие
или военное снаряжение

. Набор, запас чего-либо.

,
.

.

.

.

a
1. собир. Огнестрельные орудия
различных калибров и конструкций.
2. Род войск с таким вооружением.
3. Научная дисциплина, изучающая
устройство, свойства и способы боевого
применения огнестрельных орудий.

. 1. Разг. Ирон. Неповоротливые,
тяжёлые на подъём, медлительные
люди.
2. Шутл. Влиятельное лицо (напр. в
семье). 

 ‘говорит жена, слово
жене’. 
3. Разг. Экспрес. Самое надёжное,
действенное средство, которое
используется в крайнем случае, то, что
действенное средство; нечто
значительное, важное.
4. О наиболее авторитетных,
неоспоримых аргументах, доводах, к
которым прибегают, когда собственные
доказательства исчерпаны.

Жарг. арм. Шутл. Ручная граната.

Склад и/или фабрика за оръжия и
муниции.

Само . Сбор, запас от средства за
побеждаване.

.

.
средства.

1. Съвкупност от тежки огнестрелни
оръжия и принадлежностите им.
2. Род войска с такова въоръжение.

. Авторитетно лице или група от
лица, чието мнение тежи и има
решаващо значение.

.
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Движението е една от основните характеристики на експресионистичната поетика 

наред с ритъма, богатството от образи и картини, симултанността, експресивната 

метафорика, апокалиптичната образност, неологизмите и свободната асоциативност. 

Социалната ангажираност на експресионизма формулира и принципа на търсенето на музикалността 

на ритъма като израз на революционния патос – това е ритъмът, който замества символистичната 

музикалност; в българската поетика той е вече „напрегнатият ритъм на 20-те години”, който се 

постига „чрез акцентуването на думи и отделни понятия, звучи в повторенията, които 

интензифицират стиха, в характерната музика на дисонанса [Антонова 2011: 17 – 18] .

Пример за кинематографичната паратактична поезия на немския експресионизъм

е последното от десетте стихотворения на цикъла „Вариете“ на Якоб ван Ходис от 1911 

година – „Кинематограф“. Наред с останалите забавления във вариетето като танц, 

балет, хумор, пеене и др., в тъмнината на залата авторът описва един типичен кино-

сюжет.

На преден план стои опияняващата илюзия на киното, която в същото време е 

изобличена с гротескната си компилация от картини, смесица от родни кино-мотиви и 

изключително разнородни екзотични гледки. Оптичното изброяване поражда и 

акустична подредба - фонетичната алитерация, чието въздействие се проявява на

семантично ниво.

Безспорно  централно място в цикъла от стихотворения на ван Ходис заема 

социалната и културна критика в периода на Вилхелминската епоха, в която средствата 

за масово развлечение като вариете и филм имат значителен принос за промените в 

културното поведение на средната класа в Германия и упадъка на ценностите. 

Позоваването на „кинематографа“, използването на самата техника на кинематографичните кадри е 

авангарден похват, с който експресионистите придават съвременно звучене на текстовете си. 

Подобно насочване на вниманието към киното влиза в тон с едно от най-актуалните явления на 

големия европейски град от онова време също както превозните средства и индустриалните средства 

за производство във фабриките [Георгиева 2013] .

Според типологията на Ян Рьонерт за стихотворенията с кинематографични 

сюжети и модели в изследването „Springende Gedanken und flackernde Bilder: Lyrik im 

Zeitalter der Kinematographie“ (Скачащи идеи и трепкащи картини: Поезия в епохата на 

кинематографията)1 стихотворението „Кинематограф“ на ван Ходис е най-често 

цитираният пример на немската експресионистична киномания. Тъй като в него са 

включени както филмово съдържание така и филмови техники, Рьонерт го определя 

като - . Авторът отличава също и - , което 

тематизира киното без да адаптира структурно и стилистично неговите форми и 

, което само по структура, поетичен характер и 

стил се идентифицира като филмова структура [Рьонерт 2007: 61 – 70].

Възникналата като реакция на техническите и социални промени в началото на 

XX век филмова естетика повлиява творчеството и на най-значимия представител на 

българския експресионизъм Гео Милев, който не остава безразличен към новото 

киноизкуство и тази връзка се осъществява именно по време на престоя му в Берлин 

(февруари 1918 – март 1919), свързан с поредица от хирургични операции след тежкото 

нараняване на фронта, с Ноемврийската революция в Германия, с немските 

експресионисти,  и с активна творческа дейност.

Към края на Първата световна война в Берлин Гео Милев осъществява контакти с 

немските експресионисти и сътрудничи на списание „Ди Акцион“, чийто редактор е 

Франц Пфемферт. Към кръга от сътрудници се числят значими имена като: Георг Хайм, 

Якоб ван Ходис, Франц Верфел, Йоханес Р. Бехер, Иван Гол и др. Известно е, че 

издателят Франц Пфемферт публикува две от „Богомилски [те] легенди“ на Николай 

Райнов, преведени на немски от Гео Милев [Лауер 2001: 238-239].

Близко приятелство свързва Гео Милев и с главния редактор на другото немско 

експресионистично списание „Дер Щурм“, Херварт Валден. По време на берлинския 

период Гео Милев пише голяма част от стихотворенията, включени по-късно в 

поетична книга „Жестокият пръстен“ (1920) и написва и своите „Грозни прози“. Още в 

Берлин се заражда идеята за издаването на списание по подобие на немските 

експресионистични списания и на алманах на модерната лирика. Така през 1919 г. в 

България на бял свят се появява списание „Везни“, а през 1923 г. алманах „Везни“

[Константинов 2010: № 3].

Предполага се, че по време на Берлинския период и Гео Милев също е ходил на 

кино, както много други писатели, поети и журналисти. И тъй като в началото те само 

са споделяли във вестници и списания какво са видели, преживяванията и чувствата им

намират отражение в техните литературни творби. Така те създават своите текстове 

1 Преводът е мой. – Д.К.
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1 Преводът е мой. – Д.К.
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като идеални наблюдатели в тъмните кинозали, където наред с едно ново модерно 

възприятие са преживели и структурата на кинематографичния стил.

Днес в библиотеката на къща-музей „Гео Милев“ в Стара Загора може да се види „една истинска 

библиографска рядкост: Das Kinobuch – сборник от киносценарии на различни експресионистични 

автори с увод от Курт Пинтус (Leipzig, 1914). Тук за първи път се срещат литература и филм, 

търсят се границите между театър и кино [Цандер 2011].

От писмата му става ясно, че по време на Берлинския си период Гео Милев 

превежда също така и филми на български език [Цандер 2009: 63]. А по-късно след 

завръщането си България той е ангажиран и като режисьор на българския филм 

„Лиляна“ от 1921 г. [Грозев 2011: 110 – 112].

Още в първия текст от лиричните прозаични откъси „Грозни прози“ – „Драма“

могат да се намерят препратки към киното. Текстът може да се чете като сценарий за 

ням филм, в който констелацията на героите напомня един банален любовен 

триъгълник [Цандер 2009: 63]. Въз основа на изнесения на преден план кино-сюжет 

това произведение може да бъде съотнесено към класификацията на Рьонерт или по-

точно към така нареченото - .

ДРАМА2

Господин Арк се качва по непозната стълба. Той знае 3 ч. сл. пл.; госпожа Барк; дом №17; но кой 

етаж?

Непознат господин слиза отгоре по стълбата: господин Барк.

Господин Арк: Извинете - моля ви се, - тук ли живее семейство Барк?

Господин Барк (не отговаря) изважда револвер и застрелва господин Арк.

Господин Арк се търкулва надолу по стълбата - до първото стъпало - и изчезва.

Господин Барк остава неподвижен горе на стълбата и гледа с недоумение димящото дуло на 

револвера.

Странно.

Пълно спокойствие в цялата къща. Никое разтревожено лице не се показва от съседните врати на 

етажите. Никой не идва отвън.

Минават пет минути. Никаква полиция на мястото на убийството.

Господин Барк слиза надолу по стълбата. Никакъв труп.

Вън улицата гърми без смущение своя равномерен шум от кола, автомобили, трамваи и викове на 

продавачи.

Завесата пада.

2 http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=142&WorkID=6314&Level=3

Господин Арк влюбено целува ръцете на усмихнатата госпожа Барк.

Към началото на немското кино ни връща и заглавието „Драма“, когато филмът е 

бил повече за забавление и много от магазините, кръчмите и кафенетата в Берлин са

превърнати в театрални пространства, които в последствие са преименувани като кино 

[Хаке 2004: 31], а почти всеки немски филм от 1909 г. до Първата световна война е 

имал подзаглавие драма или кино-драма [Дидерихс 2001: 32]. Същият репертоар имат 

и кината в България в началото на XX век [Грозев 2011: 52].

Влиянието на нямото кино върху творчеството на Гео Милев може да бъде 

открито и в „Из книгата As dur“. Изглежда, като че ли читателят участва в прожекцията 

на детективски филм, заснет и представен от гледната точка на преследвания [Цандер 

2009: 64].

ИЗ КНИГАТА "AS DUR" ALLEGRO VIVACE 3

Сърцето ми бие!

вопие с тържествена радост навън през света -

в ушите ми вият

червените вълци на моята кръв -

и моите нерви треперят -

о празник и ужас!

Боите ликуват в градини, в площади, в плакади -

и вятър плющи и развява душата ми -

старинно покъсано знаме:

над жарки твърдини -

                вея. -

Аз чакам. Един. Побеждавам години:

и зрея.

PRESTO

Аз съм влюбен във вас! Аз ви любя! Аз страдам!

- Ще ви следвам до гроб! Ще ви следвам навред!

От сто метра надолу по стълбите падам

- в ресторанта, пред вас на колене

                        (влюбен и блед).

3http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=142&
WorkID=6240&Level=1

През тайни врати детективи след мене

ме преследват и дебнат (аз зная това)

и отчаяни, сред пусти полета, зова

към мразния вятър, нощта и дъжда...

И превързан през кръста с въжа,

аз се хвърлям в морето - но пак ме изтеглят 

навън...

Дни и нощи, без сън...

С разбойнишки чети

                  аз бягам

по планински пътеки...

Аз лягам

за сън -

и сънувам потери

                по моите дири...

Макс Ланда ме гони.

Макс Ланда ме дири -

                аз бягам

по планински пътеки, наклони -

Макс Ланда ме гони с револвер в ръка...

Аз бягам... И знам



3��Киното в творчеството на Гео Милев
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триъгълник [Цандер 2009: 63]. Въз основа на изнесения на преден план кино-сюжет 
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ДРАМА2
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Господин Барк (не отговаря) изважда револвер и застрелва господин Арк.
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2 http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=142&WorkID=6314&Level=3

Господин Арк влюбено целува ръцете на усмихнатата госпожа Барк.

Към началото на немското кино ни връща и заглавието „Драма“, когато филмът е 

бил повече за забавление и много от магазините, кръчмите и кафенетата в Берлин са

превърнати в театрални пространства, които в последствие са преименувани като кино 

[Хаке 2004: 31], а почти всеки немски филм от 1909 г. до Първата световна война е 

имал подзаглавие драма или кино-драма [Дидерихс 2001: 32]. Същият репертоар имат 

и кината в България в началото на XX век [Грозев 2011: 52].

Влиянието на нямото кино върху творчеството на Гео Милев може да бъде 

открито и в „Из книгата As dur“. Изглежда, като че ли читателят участва в прожекцията 

на детективски филм, заснет и представен от гледната точка на преследвания [Цандер 

2009: 64].

ИЗ КНИГАТА "AS DUR" ALLEGRO VIVACE 3

Сърцето ми бие!

вопие с тържествена радост навън през света -

в ушите ми вият

червените вълци на моята кръв -

и моите нерви треперят -

о празник и ужас!

Боите ликуват в градини, в площади, в плакади -

и вятър плющи и развява душата ми -

старинно покъсано знаме:

над жарки твърдини -

                вея. -

Аз чакам. Един. Побеждавам години:

и зрея.

PRESTO

Аз съм влюбен във вас! Аз ви любя! Аз страдам!

- Ще ви следвам до гроб! Ще ви следвам навред!

От сто метра надолу по стълбите падам

- в ресторанта, пред вас на колене

                        (влюбен и блед).

3http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=142&
WorkID=6240&Level=1

През тайни врати детективи след мене

ме преследват и дебнат (аз зная това)

и отчаяни, сред пусти полета, зова

към мразния вятър, нощта и дъжда...

И превързан през кръста с въжа,

аз се хвърлям в морето - но пак ме изтеглят 

навън...

Дни и нощи, без сън...

С разбойнишки чети

                  аз бягам

по планински пътеки...

Аз лягам

за сън -

и сънувам потери

                по моите дири...

Макс Ланда ме гони.

Макс Ланда ме дири -

                аз бягам

по планински пътеки, наклони -

Макс Ланда ме гони с револвер в ръка...

Аз бягам... И знам
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          - пам! пам! -

че убил ме

би той, с лик изюден от бяс и жестокост

- пам! пам! -

О, ужас и вик на невинните филми,

отразени в искрата на светлия кокс.

FINALE

С двадесет и четири гръмовни удара

часовникът завършва своя кръг.

Дотук.

И утре ти ще бъдеш пак ти

                   - сам сред бога -

Ужасът сторък

           на времето

                   с крака, с ръце,

                   с длани, с пръсти, с лакти

бий

- от изток до запад -

                   тревога

по скъсания кървав барабан на моето сърце...

И секва в миг кръвта.

Тук свършва песента.

DA CAPO

Споменатият в поемата Макс Ланда, който преследва героя с револвер в ръка, е 

известна филмова звезда от началото на XX век, който играе ролята на детектив в 

поредица от 12 криминални филми, които се появяват на белия екран в периода юли 

1918 – януари 1920 г. [Пиер/Матю 2010: 15]. В поемата са тематизирани не само 

сюжетът на един детективски филма и участващият в него актьор, но на преден план 

излиза кинематографичният стил в проекцията на шума и суетата при преодоляването 

на всички пречки по време на преследването, което е характерно за втория вид 

стихотворения с кинематографични сюжети и модели, определеното от Рьонерт като

-

„Характерна особеност на стихотворението са музикалните термини, използвани за обозначение на 

темпо и настроение: Alegro vivace и Presto маркират лудото темпо на филмовата гонитба, след 

отрезвителният финал следва заключението da capo - “от начало”, което значи, че филмът ще се 

извърти още много пъти и че Гео Милев вижда в него технически мултиплицираното произведение 

на изкуството и цялата му проблематичност, […] Въпреки критичното си отношение към киното Гео 

Милев умело използва в творчеството си принципа на филмовия монтаж като средство за смяна и 

умножаване на перспективата, за създаване на нови алогични връзки, за изразяване на ускорено 

темпо и акумулирана енергия. […] този принцип на филмовия монтаж се проявява в така 

характерния за Гео Милев похват на изреждане на множество съществителни, при което 

перспективата се мултиплицира понякога до изчерпване на смисъла. Той се проявява и на 

надсинтактично ниво, при свързване на по-големи текстови единици, както е напр. в “Грозни прози” 

- поредицата от бързо сменящи се картини включва моментни наблюдения на уличното всекидневие 

[…], при което сякаш с окото на кинокамерата разказвачът успява да надникне …“ [Цандер 2009: 

65].

По-голямата част от поетичното творчество на българския експресионист Гео 

Милев може да бъде характеризирано като , което по строеж,

поетичен характер и стил се идентифицира като филмова структура. В поемите

„Септември“, „Ден на гнева“ и „Ад“ отделните епизоди от накъсаният сюжет, който 

следва задъхания накъсан ритъм, не произтичат един от друг. Чрез тяхното прекъсване, 

монтиране и наслагване чувството е толкова динамично, че сюжетът губи своята 

логика.
ДЕН НА ГНЕВА4

PRESTO I

Бягай, бягай

в галоп

не питай

ти си сам идеал!

На живота огромния топ

изгърмява ме цял

на вис към звездите.

Бягай

залягай

ставай

падай

нападай

решително

смело

стремително

неудържимо напред

- без команда, без ред -

напред.

Дело! Дело

е нашия зов

пряко всичко

пряко вражда и любов,

4
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WorkID=3678&Level=1

пряко звезди,

метеори

комети

- напред

без умора,

без сън

навън

из затворите,

из градовете

центростремително

ти полети!

PRESTO II

Братя

Другари

Малоимотни

Граждани

Селяни -

вий млади

и стари,

които постотно сте

като животни

раждани,

стреляни -

Безполезно е тъй да стоим:

да се вдигнем

- напред -

да вървим!

През дим
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Споменатият в поемата Макс Ланда, който преследва героя с револвер в ръка, е 

известна филмова звезда от началото на XX век, който играе ролята на детектив в 

поредица от 12 криминални филми, които се появяват на белия екран в периода юли 
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сюжетът на един детективски филма и участващият в него актьор, но на преден план 

излиза кинематографичният стил в проекцията на шума и суетата при преодоляването 

на всички пречки по време на преследването, което е характерно за втория вид 

стихотворения с кинематографични сюжети и модели, определеното от Рьонерт като
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извърти още много пъти и че Гео Милев вижда в него технически мултиплицираното произведение 
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„Септември“, „Ден на гнева“ и „Ад“ отделните епизоди от накъсаният сюжет, който 

следва задъхания накъсан ритъм, не произтичат един от друг. Чрез тяхното прекъсване, 

монтиране и наслагване чувството е толкова динамично, че сюжетът губи своята 

логика.
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на вис към звездите.
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ставай

падай

нападай

решително
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из градовете
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вий млади
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черни, саждиви, изкаляни -

без команда, без ред -

тъй както, когато изригне

стремително

катер.

Братя!

Сега е последния час,

последния ден:

100 години пред нас

Камил Демулен

говори разпалено

и убедително

и сочи

великата страшна Бастилия.

Сега е последния час.

Всеки от нас

с последни усилия

трябва да скочи

                  на крак!

В заключение може да бъде обобщено, че в края на XIX в. и началото на XX в.

възникват интермедиални отношенията между киното и литературата, които се 

появяват почти едновременно в немската и българската експресионистична литература.

За разлика от критичното отношение към бързо разпространяващата се нова медия,

филмът и киното са тематизирани в творчеството на немските и българските 

представители на модернизма, за който са характерни нови моменти в модела на 

предаване на информация и новият начини за възприемане. С превърналата се в 

експресионистичен похват за гротескно деформиране техника на кинематографа се 

пародира традиционната хронологическа последователност в едно вторично 

преработено усещане за време, а изграждането на фабулата се постига чрез заместване  

на колажа от форми и цветове с колажи от образи. Филмовите изображения,

монтажната техника, танцът на светлина и сянка са тематична основа за разширяване 

на художественото оформление и предлагат материал за ново творчество.
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Сега е последния час.

Всеки от нас

с последни усилия

трябва да скочи

                  на крак!

В заключение може да бъде обобщено, че в края на XIX в. и началото на XX в.

възникват интермедиални отношенията между киното и литературата, които се 

появяват почти едновременно в немската и българската експресионистична литература.

За разлика от критичното отношение към бързо разпространяващата се нова медия,

филмът и киното са тематизирани в творчеството на немските и българските 

представители на модернизма, за който са характерни нови моменти в модела на 

предаване на информация и новият начини за възприемане. С превърналата се в 

експресионистичен похват за гротескно деформиране техника на кинематографа се 

пародира традиционната хронологическа последователност в едно вторично 

преработено усещане за време, а изграждането на фабулата се постига чрез заместване  

на колажа от форми и цветове с колажи от образи. Филмовите изображения,

монтажната техника, танцът на светлина и сянка са тематична основа за разширяване 

на художественото оформление и предлагат материал за ново творчество.
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Десетилетия наред човешкото съзнание се е стремяло към космическите 

пространства с надежда, но и със страх от неизвестното. В мащабите на галактиките и

във време на все по-интензивно развитие на науката и технологиите фантастичните 

произведения улавят, а на моменти изпреварват проектирането на съвременните 

възгледи за бъдещето на света, в който живеем: разкриват драмите на търсещата и 

бореща се душа, неумолимите човешки стремежи към знанието и използването му като 

средство за усвояване и опознаване на космическите пространства. 

Когато през 1969 година излиза романът на Любен Дилов „Тежестта на 

скафандъра“, критиката е единодушна, че се е появило произведение, което е успех не 

само за автора, но и за цялата наша съвременна научно-фантастична литература. За 

произведението Елка Константинова казва: „Романът на Любен Дилов е изцяло 

пълноценна съвременна творба, написана умно, сериозно, с умело използване на 

научно-фантастичните елементи, за да се задълбочи философско-етичната 

проблематика“ [Константинова 1970: 90] . Петър Тонков се изказва така: „Докато от 

предишните книги с научно-фантастична тематика на този автор „Атомният човек“ 

представлява едно развлекателно и тезисно юношеско четиво, „Многото имена на 

страха“ съдържа една комбинация на научната фантастика с евтина криминална 

интрига и въпреки нарасналия професионализъм само подсказва известни творчески 

възможности, то „Тежестта на скафандъра“ е вече сравнително по-зряло произведение, 

родено сякаш без връзка с предишните му опити в тоя жанр“ [Тонков 1970: 222 – 223] .

Задачата на настоящия доклад е да представи гледната точка на романа към 

осъществяването на контакт с друга цивилизация, начините, по които човешкото 

познание възприема Другия, и проблемите произтичащи от подобен тип срещи. За да 

представя пътищата, по които човешкото същество опознава заобикалящия го свят, ще 

използвам идеите, които Имануел Кант предлага за осмисляне на познанието. Според 

Кант познанието произлиза от два извора на духа, първият, който е свързан със 

способността да получаваме представите (рецептивна и впечатлителна), а вторият –

способността чрез тези представи да познаваме предметите (спонтанността на 

понятията). Чрез първия предметът ни се дава, чрез втория той се мисли като 

определение на духа. Наглед и понятия съставят елементите на всяко наше познание. 

Посредством нагледната представа предметите са дадени в пространството като 

явления, а понятията правят възможно мисловното отношение към предмета. С други 

думи казано, емпиричният (сетивен) опит ни предоставя нагледната представа за 

явленията, а понятията се мислят през разсъдъка1, априорното (неемпирично) знание, 

което внася логическа необходимост, доказателства при възприемането на предметите. 

За да се постигне познание, е необходимо осмислянето на света да се случва през 

вътрешните и външни възприятия, но през идеята за максимално отстранение от 

предмета. Човешкият начин на познание възприема отделното като единично, а 

разкриването на общото се осъществява чрез преработка на сетивния материал. 

Познанието чрез общото придава на науката онази специфична обособеност на 

отделните й елементи, която позволява преизграждането на теоретичните системи като 

средство за извличане на информация. Ние познаваме през опита, мисленето, чрез 

теоретически синтез и пряка интерпретация. 

Главното отличие на Кантовата трактовка на мисловните понятия е в това, че те 

не са вродени, готови знания, „дадени иманентно на разума, без участието на някакъв 

опит, а само „чисти“ форми, които се нуждаят от опита, за да станат знания“ [Панова 

1986: 36] .  Именно с тези форми Кант свързва възможността за мисленето да достига 

до необходими знания за предметите, а с това и възможността на научното познание 

изобщо. Необходимата предпоставка за мисловното отношение към предметите е 

1С разсъдъка предметите се мислят. Сетивата ни представят предметите, както те се явяат, докато 
разсъдъкът както те са (в емпиричен смисъл). Опитът е първият продукт, който разсъдъкът ни създава, 
като преработва суровия материал на сетивните усещания. Разсъдъкът е свързан със способност за 
мислене или способност за съждения.
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опит, а само „чисти“ форми, които се нуждаят от опита, за да станат знания“ [Панова 
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свързана с въвеждането на логическата необходимост на разсъдъка, която бива внесена 

в сферата на опита. Три са познавателните извори, на които се основава възможността 

на един опит и на познанието на неговите предмети: „сетивно, способност за 

въображение и аперцепция2; всеки от тях може да се разгледа като емпиричен, т.е. в 

приложението върху дадени явления, всички обаче са и априорни елементи или основи, 

които правят възможно самата тази емпирична употреба“ [Кант 2013: 181] .  Сетивото 

представя емпиричните явления във възприятието; способността за въображение ги 

представя емпирично в репродукцията; аперцепцията ги представя в емпиричното 

съзнание за тъждеството на тези репродуктивни представи с явленията, чрез които са 

дадени, следователно представя явленията емпирично.

Развитието на науката в общите условия на културата се изразява в нейната 

насоченост от рационалното към обективното – идеята предшества факта. Научното 

познание бива изграждано като изкуствено създаден от човека феномен, „като 

систематично осмисляне на съществуващото, което включва моменти внесени от 

действителността, и от човешкото съзнание“. [Михова 1988: 31]

Стремежите към познание и духовност, драматично усложнената психика на 

учения на бъдещето, който попада в необятните бездни на космическото познание в 

романа „Тежестта на скафандъра“, са изведени символично като скафандър, чиято 

тежест от оборудването с най-съвършени средства за комуникация поставят бариери в 

пълноценното осъществяване на контакта. Хилядите остроумни прибори и 

приспособления, с които човекът ще се изправи пред Големия разум, трябва да 

демонстрират неговия ум и изобретателност за сметка на качествата на земното тяло. В 

романа, при срещата между изследователя (доктора на звездолета) и другопланетяните, 

ясно е изразен потискащият товар на технизацията, на машинния разум, с който 

науката преминава границите на Земята, заедно с познавателната адекватност и опит за 

абстрахиране от субективността при възприемане на познавателния обект: „Нито 

напрегнах мускулите си за съпротива, нито се развълнувах  - сякаш всеки ден кацах на 

разни планети, пък ми беше за първи път! За първи път кракът ми щеше да стъпи на 

космическо тяло, а в мене не се появи дори частица любопитство.“ [Дилов 1983: 196]

В романа са описани преживяванията на деветима земни мъже – Монида, Вейо, 

Даал, лекаря, координатора, - подчинени на една воля, лишени дори от интимно битие, 

които до такава степен са „кръвно“ свързани с машините, че усещането за физическа 

2Аперцепия – възприятие – зависимост на всяко ново възприятие от предишен жизнен опит на човека и 
от неговото психическо състояние в момента на възприемането. Може и без това определение под линия.

ограниченост на съществуването се проявява в зависимостта им от техниката и 

отчайващата беззащитност сред ледения ужас на Космоса: „Хората извъднъж като че 

ли престават да бъдат хора, сливат се с машините, заговарят така, че ти е трудо да 

разбереш кога говори човекът, кога говори специализираният компютър (...) Няма 

хумор, няма емоции, няма мелодията на специфичната модулация, няма подтекст или 

двусмислици (...), остава само голата логика със строгата аскетичност на нейните 

закони, изразена в еднозначи понятия, та да не се допускат никакви недоразумения“ 

[Дилов 1983: 21]. Зависимостта от машините по своеобразен начин представя и 

оковаността на човешкото познание в рамките на науката, чиито творения са напълно 

абстрахирани от емоциите, технизирани и осъществени в абсолютна стерилност, 

обективност и дистанцираност на отношенията между познавателния субект и обекта, 

който той изследва. „Четиридесет години живот в изкуствените условия на звездолета 

са ни превърнали в благообразни интелектуални машини“ [Дилов 1983: 57]. За да бъде 

едно познание адекватно, науката винаги има съзнанието за дистанцията, която ни 

разделя от обекта. „Ние търсим само интелектуалната връзка, не материалната, не 

близостната… (...) – Само един интелектуален обмен на определения знания…“ [Дилов 

1983: 124]

Познавателният акт се осъществява винаги през движението от субективно към 

обективно познание и „цената на едно научно познание е толкова по-голяма, колкото е 

по-голяма неговата обективност, неговата истинност и валидност“ [Казанджиев 1926: 

43]. Невинаги обаче научното познание се постига посредством отстранимостта на 

субективните моменти и идеалът за истинността на това познание остава на границата 

между стремежите за познавателна адекватност и въвличането на емоционални 

елементи при осмислянето и прилагането на методологични конструкции. 

Запратен в космическото пространство, зависим от техниката, ученият осъзнава, 

че машините са само средство, което позволява осъществяването на контакта. Любен 

Дилов много ясно е извел конфликта между човек и робот, който е и сблъсък между 

учения (в лицето на технологиите) и човека, между субективното и обективното 

познание: „Машините нямат инстинкти, само натрупани знания, които използват за 

оптимални решения. Не можем да се опираме на тях в осъществяването на контакта (...) 

Не машините ще ни подскажат какво трябва по-нататък да правим, а сърцата ни. 

Нашите прости, човешки сърца, които жадуват в този миг взаимност.“ [Дилов 1983: 76] 

Още в началото на романа се прокрадва идеята за „теорията на контакта“ като 

космически флирт. Флиртът е несъзнателна лъжа, предизвикана от инстинкта за 
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свързана с въвеждането на логическата необходимост на разсъдъка, която бива внесена 
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въображение и аперцепция2; всеки от тях може да се разгледа като емпиричен, т.е. в 

приложението върху дадени явления, всички обаче са и априорни елементи или основи, 
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общуване, за спечелване на Другия. Изследователите подхождат към влизането в 

отношения с Другия през играта на ухажването. Ухажваните първоначално откриват 

огън срещу тях, но след това избират срещата да протече като състезание: „Те искаха 

двамата представители да демонстрират бързина на движението и способност да носят 

тежести, а следващият етап, в който трябваше да се обмени информацията, от само себе 

си придобиваше облика на състезание“ [Дилов 1983: 181 – 82]. След първоначалната 

екзалтация от срещата усещането за измама провокира у доктора (който е избран за 

представител на Земята) въпроси, етични и морални съображения, той усеща 

нравствената отговорност, която е длъжен да поеме, когато стъпи на чуждата планета: 

„Защо нямах такава амбиция, въпреки моята привързаност към спортния дух. И аз 

знаех вече на какво се дължи това. То се дължеше на измамата, заложена в моя 

скафандър, на хилядите остроумни прибори и приспособления. С тях аз щях да 

демонстрирам може би превъзходството на човешкия ум и неговата изобретателност, 

но нямаше да демонстрирам качествата на своето земно тяло.“ [Дилов 1983: 192] В този 

цитат е изведена разпънатостта на героя между науката и човешкото, между сетивното 

и емпиричното, представени чрез тялото като средство за познание, както  и суровата 

логика на научния разум, заложена в скафандъра на героя. Освен с нежеланието да 

покаже надмощие над друга цивилизация, докторът се среща с инопланетяните 

въоръжен със строго познавателни въпроси, без да се отклонява от мисията си. 

Въпросите са свързани с устройството и видовете органичен живот на планетата; с 

принципната схема на организма на състезателя  и биологичната среда; с общите 

закони на съвместния живот и официалната теория за произхода на цивилизацията, 

както и с мястото й космическото пространство. 

Първоначалното възприемане на съществата на планетата като „хора“, заради 

тяхната разумност и способности, които не отстъпват на човешките, и живият контакт 

подтикват героя да оприличи физическите особености на този представител на нещо, 

което познава. Това сравнение отново е белег на въвличане на субективни елементи в 

опознаването на Другия, защото е пренебрегната необходимата дистанция между 

субект и обект, която науката изисква, за да бъде адекватна: „...чернокожо, дребно, 

четирикрако животно. Предният му край, там където очаквах да видя глава или 

подобие на глава, бе изострено удължен и полуизвит като въздебел хобот. Ако имаше 

опашка, щеше досущ да прилича на земния мравояд.“ [Дилов 1983: 205] „Колко жалки 

сме в неумъртвимото си желание всяко непознато нещо да ни прилича на нещо 

познато! Космолета бях нарекъл круша, лунохода им – буболечка.“ [Дилов 1983: 206]

Размяната на познание между двата разума представя начините, по които всеки от 

тях възприема мястото си в необятното космическо пространство и отношението им 

към другите цивилизации. Човешкото съзнание, което не е самодостатъчно, винаги се е 

стремяло към изследване не само на нови космически пространства, но и към 

докосването до извънземни цивилизации: „Ние сме стигнали в своето развитие до 

извода, че всичко висши цивилизации в Космоса трябва да си сътрудничат. Само 

сътрудничеството може да бъде гаранция за тяхното съществуване изобщо.“ [Дилов 

1983: 212] Отсрещната страна застава на противоположна позиция: „- Не се нуждаем от 

ничия помощ (...) Щом една цивилизация не е способна сама да осигури 

съществуването си, тя трябва да загине.“ [Дилов 1983: 212] Дискусията относно 

важността и полезността на подобен тип контакти се насочва към религиозната 

специфика на живота на планетата, която е ръководена от Големия разум, поставил под 

своя зависимост обитателите й. Докторът разбира, че неговият събеседник е киборг3,

който до такава степен е усъвършенствал мисловните си възможности, че осъзнава 

робското си съществуване и търси начини да се откъсне от тази насилствена 

зависимост: „Една изкуствено създадена биологично-кибернетично система внезапно 

заемаше страната на природното, което стои далеч по-ниско от него.“ [Дилов 1983: 244] 

В осъществяването на контакта човекът отново е разпънат между избора да подаде ръка 

на нуждаещия се, като се довери на вътрешното си усещане и на дълбоко хуманната си 

същност, но от друга страна, осъзнава, че е изпратен там единствено за да получи 

информация за тази цивилизация.  „Но тогава (героят води вътрешен монолог – бел. Е. 

Б.) – чия страна трябваше да заемем сега? На изкуствените или на естествените 

биоконструкции?“ [Дилов 1983: 244]

На тази планета вече се е осъществила дългогодишната мечта на човека да 

създаде изкуствен интелект, но въпреки физическото и интелектуално съвършенството 

на киборга героят все пак признава, че той не може да притежава духовните качества, 

присъщи на човека: „То щеше а бъде сто пъти по-умно и по-нравствено от него (човека 

– бел. Е. Б.), но нямаше да притежава принципа на надеждата, защото не е възможно, 

изглежда, тоя принцип да бъде изолиран и програмиран отделно от общия принцип на 

обществото. (...) Защото въпреки осъзнатото безсмислие той, безумният човек, иска да 

търси смисъла.“ [Дилов 1983: 257] Интелектуалните качества на изкуствено 

създаденото копие на човека по някакъв начин илюстрират начините, по които 

3Кибернетизиран организъм, който е комбинация от човешки органи (най-често мозък) и механични 
органи, приспособления и устройство, които разширяват почти безгранично човешките възможности.
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демонстрирам може би превъзходството на човешкия ум и неговата изобретателност, 
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и емпиричното, представени чрез тялото като средство за познание, както  и суровата 

логика на научния разум, заложена в скафандъра на героя. Освен с нежеланието да 

покаже надмощие над друга цивилизация, докторът се среща с инопланетяните 

въоръжен със строго познавателни въпроси, без да се отклонява от мисията си. 

Въпросите са свързани с устройството и видовете органичен живот на планетата; с 

принципната схема на организма на състезателя  и биологичната среда; с общите 

закони на съвместния живот и официалната теория за произхода на цивилизацията, 

както и с мястото й космическото пространство. 

Първоначалното възприемане на съществата на планетата като „хора“, заради 

тяхната разумност и способности, които не отстъпват на човешките, и живият контакт 

подтикват героя да оприличи физическите особености на този представител на нещо, 

което познава. Това сравнение отново е белег на въвличане на субективни елементи в 

опознаването на Другия, защото е пренебрегната необходимата дистанция между 

субект и обект, която науката изисква, за да бъде адекватна: „...чернокожо, дребно, 

четирикрако животно. Предният му край, там където очаквах да видя глава или 

подобие на глава, бе изострено удължен и полуизвит като въздебел хобот. Ако имаше 

опашка, щеше досущ да прилича на земния мравояд.“ [Дилов 1983: 205] „Колко жалки 

сме в неумъртвимото си желание всяко непознато нещо да ни прилича на нещо 

познато! Космолета бях нарекъл круша, лунохода им – буболечка.“ [Дилов 1983: 206]

Размяната на познание между двата разума представя начините, по които всеки от 

тях възприема мястото си в необятното космическо пространство и отношението им 

към другите цивилизации. Човешкото съзнание, което не е самодостатъчно, винаги се е 

стремяло към изследване не само на нови космически пространства, но и към 

докосването до извънземни цивилизации: „Ние сме стигнали в своето развитие до 

извода, че всичко висши цивилизации в Космоса трябва да си сътрудничат. Само 

сътрудничеството може да бъде гаранция за тяхното съществуване изобщо.“ [Дилов 

1983: 212] Отсрещната страна застава на противоположна позиция: „- Не се нуждаем от 

ничия помощ (...) Щом една цивилизация не е способна сама да осигури 

съществуването си, тя трябва да загине.“ [Дилов 1983: 212] Дискусията относно 

важността и полезността на подобен тип контакти се насочва към религиозната 

специфика на живота на планетата, която е ръководена от Големия разум, поставил под 

своя зависимост обитателите й. Докторът разбира, че неговият събеседник е киборг3,

който до такава степен е усъвършенствал мисловните си възможности, че осъзнава 

робското си съществуване и търси начини да се откъсне от тази насилствена 

зависимост: „Една изкуствено създадена биологично-кибернетично система внезапно 

заемаше страната на природното, което стои далеч по-ниско от него.“ [Дилов 1983: 244] 

В осъществяването на контакта човекът отново е разпънат между избора да подаде ръка 

на нуждаещия се, като се довери на вътрешното си усещане и на дълбоко хуманната си 

същност, но от друга страна, осъзнава, че е изпратен там единствено за да получи 

информация за тази цивилизация.  „Но тогава (героят води вътрешен монолог – бел. Е. 

Б.) – чия страна трябваше да заемем сега? На изкуствените или на естествените 

биоконструкции?“ [Дилов 1983: 244]

На тази планета вече се е осъществила дългогодишната мечта на човека да 

създаде изкуствен интелект, но въпреки физическото и интелектуално съвършенството 

на киборга героят все пак признава, че той не може да притежава духовните качества, 

присъщи на човека: „То щеше а бъде сто пъти по-умно и по-нравствено от него (човека 

– бел. Е. Б.), но нямаше да притежава принципа на надеждата, защото не е възможно, 

изглежда, тоя принцип да бъде изолиран и програмиран отделно от общия принцип на 

обществото. (...) Защото въпреки осъзнатото безсмислие той, безумният човек, иска да 

търси смисъла.“ [Дилов 1983: 257] Интелектуалните качества на изкуствено 

създаденото копие на човека по някакъв начин илюстрират начините, по които 

3Кибернетизиран организъм, който е комбинация от човешки органи (най-често мозък) и механични 
органи, приспособления и устройство, които разширяват почти безгранично човешките възможности.
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научното познание трябва да се развива – обективно и абстрахирано от сетивността и 

сензитивността, които човешкото тяло притежава. За науката е важен единствено 

разумът, но човешкото същество, за да се изгради като личност, а не като средство, 

преминава през духовните пътища на познанието, които липсват на машините. 

Краят на романа ни изненадва с реакциите на киборгите към общественото 

устройство, при което поробването е единственият начин за контрол:  „А това, че дои 

по-низшите киборги, или именно те, в които не е била заложена ръководната схема на 

знания, са почнали да се развиват, след един критичен заряд от възприятия на 

действителността внезапно и революционно ги е превърнал в самостоятелно мислещи 

същество, само още веднъж доказва несъстоятелността на теорията, че материята била 

загубила своите продуктивни сили“ [Дилов 1983: 269]. Представата, която тези 

същества имат за Големия разум, за Бога, който е създал условията за живот на 

планетата, преминава в осъзнат и разумен извод, от който става ясно, че „Богът – това е 

нашият разум, нашето оръжие против природата. Вие сте длъжни да останете на 

страната на Големия разум, защото той е наш общ разум и наш общ бог“ [Дилов 1983: 

266]. Създадени от по-висши същества, жителите на планетата подържат схващането за 

присъствието на космическа сила в живота си, за да поставят правила, които ще 

въдворят ред в обществената структура. Наченките на осъзнатост сред някои от тях 

обаче предизвикват по-усъвършенствалите се и налагащи правилата киборги да търсят 

други пътища за контрол, но в крайна сметка робът въстава срещу господаря, като 

разрушава станцията: “В двайсет и един часа трйсет и осем минути и седемнайсет 

секунди бордово време тайнствената станция престана да съществува, взривена от 

блъсналия се в нея крушовиден космолет. (...) Той бе погубил не само себе си във 

фантастичния си устрем към свобода, не само враговете си, а и ония свои 

съмишленици, на които бе наредил да извадят от строя отбранителните съоръжения.“ 

[Дилов 1983: 272]

Романът на Любен Дилов „Тежестта на скафандъра“ превежда читателя през 

трудните пътища на познание, по които човек поема в името на науката, жертвайки 

понякога собствения си живот. Авторът обаче е засегнал въпроси, които се 

противопоставят на крайните амбиции в усвояването на нови космически пространства: 

Какво ще рече да изучаваш? Дали другите цивилизации се нуждаят и желаят контакт и 

ако не го желаят, трябва ли да бъдат принудени към контакта? Нима, след като две 

цивилизации са научили за съществуването си, е възможно да се зазидат в собствената 

си еволюция, отбягвайки и най-елементарната среща?

За да се развива човекът и за да се промени социално-моралната структура на 

света, не е достатъчно човечеството да изживява единствено илюзиите на прогреса, „да 

се усъвършенства научно-технически, да бъде винаги в движение, винаги с поглед 

напред. Необходимо е, внушава моралистът Любен Дилов, homo sapiens в своята 

духовна еволюция да стане „друг“ [Пашкова, ред. 1987: 67] .  Единствено постигането 

на баланс между това, което науката изисква като средства за познание, и човешките 

духовни пътища за достигането до него са предпоставка и по-успешна база, върху 

която може да се изграждат познавателните структури на изследванията. В космоса 

човек се чувства сам, там осъзнава уязвимостта, ранимостта, крехкостта на собственото 

си битие, но в колектива той също е сам и отчужден заради неадекватното и 

незаинтересовано отношение към личността, която е пожертвана,  потискана от 

тежестта на скафандъра. „Досягайки човека, ученият си остава човек, въпреки цялата 

аскеза, на която се подлага като учен“ [Левинас 2002: 90]. Опитите на човека да се 

контролира, покорява на разумното в изследователската работа, в романа са изведени 

посредством невъзможността за осъществяването на адекватен контакт. Осъзнаването 

на недостатъчността, ограничеността на собственото ни съществуване и познание 

довежда до „стремеж за самопознание „отвън“ чрез съпоставена с различен, формиран 

от други условия разум. Този стремеж е особено явен в темата за „контакта“. 

„Контактът“ е израз на желанието на човека да се види отстрани, да обозре границите 

си в допира на някои космически себеподобни“ [Николчина 1986: 77]. 

Пренесени в едно далечно бъдеще, когато човек се отправя към населени планети, 

ние навлизаме в света на машините, изкуствените планети и хора. В романа е изведен 

не само проблемът за отношението между човек и машина, но и проблемът за 

жертвите, които една цивилизация е склонна да направи, за да се развива. Всяко 

човешко знание – като се започне от всекидневното, лежащо в основата на нашия 

практически живот, и се стигне до висшите постижения на най-задълбочените открития 

на науката - отговаря на въпроса: Кое е истинното? „Реалността в нейната жива 

конкретност е по-широка и дълбока от всяка „обективна действителност”. Истинната 

философия, адекватна на своята задача да познава действителната реалност, винаги се 

опира на живия вътрешен опит.“ [Франк 1992: 54]

Любен Дилов защитава правото на човека да бъде личност в условията на 

„кръвното“ му свързване с технологиите, като ни убеждава, че единственият начин да 

достигнем до Другия е през човешкото, през хуманността, а не изцяло през научното 

опознаване на космоса, което на моменти се оказва нефункционално. 
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сензитивността, които човешкото тяло притежава. За науката е важен единствено 

разумът, но човешкото същество, за да се изгради като личност, а не като средство, 

преминава през духовните пътища на познанието, които липсват на машините. 

Краят на романа ни изненадва с реакциите на киборгите към общественото 

устройство, при което поробването е единственият начин за контрол:  „А това, че дои 

по-низшите киборги, или именно те, в които не е била заложена ръководната схема на 

знания, са почнали да се развиват, след един критичен заряд от възприятия на 

действителността внезапно и революционно ги е превърнал в самостоятелно мислещи 

същество, само още веднъж доказва несъстоятелността на теорията, че материята била 

загубила своите продуктивни сили“ [Дилов 1983: 269]. Представата, която тези 

същества имат за Големия разум, за Бога, който е създал условията за живот на 

планетата, преминава в осъзнат и разумен извод, от който става ясно, че „Богът – това е 

нашият разум, нашето оръжие против природата. Вие сте длъжни да останете на 

страната на Големия разум, защото той е наш общ разум и наш общ бог“ [Дилов 1983: 

266]. Създадени от по-висши същества, жителите на планетата подържат схващането за 

присъствието на космическа сила в живота си, за да поставят правила, които ще 

въдворят ред в обществената структура. Наченките на осъзнатост сред някои от тях 

обаче предизвикват по-усъвършенствалите се и налагащи правилата киборги да търсят 

други пътища за контрол, но в крайна сметка робът въстава срещу господаря, като 

разрушава станцията: “В двайсет и един часа трйсет и осем минути и седемнайсет 

секунди бордово време тайнствената станция престана да съществува, взривена от 

блъсналия се в нея крушовиден космолет. (...) Той бе погубил не само себе си във 

фантастичния си устрем към свобода, не само враговете си, а и ония свои 

съмишленици, на които бе наредил да извадят от строя отбранителните съоръжения.“ 
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Романът на Любен Дилов „Тежестта на скафандъра“ превежда читателя през 

трудните пътища на познание, по които човек поема в името на науката, жертвайки 
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Какво ще рече да изучаваш? Дали другите цивилизации се нуждаят и желаят контакт и 

ако не го желаят, трябва ли да бъдат принудени към контакта? Нима, след като две 

цивилизации са научили за съществуването си, е възможно да се зазидат в собствената 

си еволюция, отбягвайки и най-елементарната среща?

За да се развива човекът и за да се промени социално-моралната структура на 

света, не е достатъчно човечеството да изживява единствено илюзиите на прогреса, „да 

се усъвършенства научно-технически, да бъде винаги в движение, винаги с поглед 

напред. Необходимо е, внушава моралистът Любен Дилов, homo sapiens в своята 

духовна еволюция да стане „друг“ [Пашкова, ред. 1987: 67] .  Единствено постигането 

на баланс между това, което науката изисква като средства за познание, и човешките 

духовни пътища за достигането до него са предпоставка и по-успешна база, върху 

която може да се изграждат познавателните структури на изследванията. В космоса 

човек се чувства сам, там осъзнава уязвимостта, ранимостта, крехкостта на собственото 

си битие, но в колектива той също е сам и отчужден заради неадекватното и 

незаинтересовано отношение към личността, която е пожертвана,  потискана от 

тежестта на скафандъра. „Досягайки човека, ученият си остава човек, въпреки цялата 

аскеза, на която се подлага като учен“ [Левинас 2002: 90]. Опитите на човека да се 

контролира, покорява на разумното в изследователската работа, в романа са изведени 

посредством невъзможността за осъществяването на адекватен контакт. Осъзнаването 

на недостатъчността, ограничеността на собственото ни съществуване и познание 

довежда до „стремеж за самопознание „отвън“ чрез съпоставена с различен, формиран 

от други условия разум. Този стремеж е особено явен в темата за „контакта“. 

„Контактът“ е израз на желанието на човека да се види отстрани, да обозре границите 

си в допира на някои космически себеподобни“ [Николчина 1986: 77]. 

Пренесени в едно далечно бъдеще, когато човек се отправя към населени планети, 

ние навлизаме в света на машините, изкуствените планети и хора. В романа е изведен 

не само проблемът за отношението между човек и машина, но и проблемът за 

жертвите, които една цивилизация е склонна да направи, за да се развива. Всяко 

човешко знание – като се започне от всекидневното, лежащо в основата на нашия 

практически живот, и се стигне до висшите постижения на най-задълбочените открития 

на науката - отговаря на въпроса: Кое е истинното? „Реалността в нейната жива 

конкретност е по-широка и дълбока от всяка „обективна действителност”. Истинната 

философия, адекватна на своята задача да познава действителната реалност, винаги се 

опира на живия вътрешен опит.“ [Франк 1992: 54]

Любен Дилов защитава правото на човека да бъде личност в условията на 

„кръвното“ му свързване с технологиите, като ни убеждава, че единственият начин да 

достигнем до Другия е през човешкото, през хуманността, а не изцяло през научното 

опознаване на космоса, което на моменти се оказва нефункционално. 
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„Тогава се мярна пред очите ми един затънтен градец в северните поли на 

Балкана, дето бях службаш преди една година и половина, и две често срещани лица 

там, фигури оригинални…

Тоя градец и тия две лица се откроиха с чудесна изпъкналост и ясност на 

очертанията в ума ми. Заедно с тях – и куп други второстепенни лица и обстоятелства в 

свръзка с техните деяния. Впечатленията ми се бяха кристализирали, образите сдобили 

гранитна плътност, оставаше само да посегна и ги срисувам, както едно изображение, 

турено под прозрачна хартия.” [Вазов 1977: 218]

Струва ми се, че бихме могли да кредитираме така споделеното от автора на 

„Митрофан и Дормидолски” не само като негова защитна теза относно „слабото й 

сходство с Хлестаковата среща с чиновниците, което щеше да бъде експлоатирано от 

недобросъвестността и щеше да даде пища за една литературна лъжа”. Цялостната 

виталност, идейност и смисловост на повестта  действително я разкрива като 

репродукция по „силата на спомените”. Възпоменателното възпроизводство изисква 

придържане към собствената матрица, а не към аналогиите с други ревизорски 

посещения. При тях недоразумението относно лицето причинява конфузия, съотв. 

девоалирането му я прекратява, докато в този случай грешката в лицата не променя 

нищо съществено, защото е перманентна. При това тя се реализира не само на 

персонално равнище, а избликва като сгрешеност в модуса, белязала живота със своя 
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„Тогава се мярна пред очите ми един затънтен градец в северните поли на 

Балкана, дето бях службаш преди една година и половина, и две често срещани лица 

там, фигури оригинални…

Тоя градец и тия две лица се откроиха с чудесна изпъкналост и ясност на 

очертанията в ума ми. Заедно с тях – и куп други второстепенни лица и обстоятелства в 

свръзка с техните деяния. Впечатленията ми се бяха кристализирали, образите сдобили 

гранитна плътност, оставаше само да посегна и ги срисувам, както едно изображение, 

турено под прозрачна хартия.” [Вазов 1977: 218]

Струва ми се, че бихме могли да кредитираме така споделеното от автора на 

„Митрофан и Дормидолски” не само като негова защитна теза относно „слабото й 

сходство с Хлестаковата среща с чиновниците, което щеше да бъде експлоатирано от 

недобросъвестността и щеше да даде пища за една литературна лъжа”. Цялостната 

виталност, идейност и смисловост на повестта  действително я разкрива като 

репродукция по „силата на спомените”. Възпоменателното възпроизводство изисква 

придържане към собствената матрица, а не към аналогиите с други ревизорски 

посещения. При тях недоразумението относно лицето причинява конфузия, съотв. 

девоалирането му я прекратява, докато в този случай грешката в лицата не променя 

нищо съществено, защото е перманентна. При това тя се реализира не само на 

персонално равнище, а избликва като сгрешеност в модуса, белязала живота със своя 
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неподражаем почерк1. Събуденото за нов живот градче вече има свой мирови съд, 

мирови съдия2 и жалбописец3, макар че последните се оказват не толкова 

професионални, колкото почетни занимания, учрежденските тегоби на които „по 

щастие”са резервирани за техническия персонал.4 Съдията като персона от по-друг 

разред следва да реализира значимостта на магистратурата си чрез подобаващи на 

моментните условия политикански заигравки5. Така посоченото и категорично 

фиксирано /чрез „Не!”/основание за демонстрация на  политическа ориентация /не „по 

убеждение или по съображение” с оглед респект към свободата на личността, а защото 

„постоянното стремление на тялото му да тлъстее беше парализирало способността на 

ума му да мисли вън от тесния кръгозор, в който се въртеше съществуването” му/, 

съчетано с циркулиращия „тъмен анекдот за това чудно обращение” [Вазов 1976: 62], 

би съставлявало една от най-оригиналните ревизионни констатации.  

Въпреки „либералните” му прелиминарни наклонения и донкихотовски ситуации6

адвокатстващият жалбописец се самономинира за консерватор-привърженик на 

либерална конституция. Двамата приятели7 менажират нееднакво личните и фамилните 

1 „Слънцето весело и сияеще, като лицето на един новоизбран депутатин, беше излязло вече доволно 
високо над хоризонта и разливаше своите златни лучи върху всичките гори и поляни, върху птиците, 
които пееха, человеците, които мислеха.” 1977: Вазов, И. Събрани съчинения, том 8. София,
1977,стр.67.
2 „Природата го беше създала за съдия. Всичко в неговата персона беше пълно, валчесто, кръгло, гладко
и спокойно, като широка съвест.” 1976: Вазов, И. Събрани съчинения, том 6. София, 1976, стр.61.
3 „Занятието на дяда Ивана беше лозарство, но той се занимаваше и с адвокатство, и с политика. Той от 
най-напред беше либерал, но като му не дадоха служба, именно длъжността, която занимаваше 
приятелят му, той мина в консервативния лагер и се обяви смъртен враг на либералното правителство.” 
Цит. съч., стр. 64.  
4 „Но Дакито никога не правеше решения. Г. Лукиановите закони за него бяха непонятни и 
несъществуващи. Процедурата на съденето, току-речи, беше същата, както и при каймакам Нусреф бей 
във Враца, при когото Дакито беше стоял дванайсет месеца в качество на ааза. По щастие секретарят 
беше оставил на Дакито труда само да подписва книжата. 

Но за чест на Дакито трябва да кажем, че милосърдието му се равняваше с невежеството му и той 
побледняваше, когато секретарят му покажеше някой член от наказателния закон, чрез който се 
осъждаше някой, задето е дал плесница някому, на три месеца затвор.” Цит. съч., стр. 60.  
5 „Макар че по природа Дакито трябваше да бъде консерватор, но за голямо изумление на всички той се 
показваше либарален. Но той не беше такъв по убеждение или по съображение. Не! Постоянното 
стремление на тялото му да тлъстее беше парализирало способността на ума му да мисли вън от тесния 
кръгозор, в който се въртеше съществуването на Дакито.” Цит. съч., стр. 62.  
6 „Впрочем дядо Иван не ограничаваше сношенията си само със съдията. Той беше натура общежителна 
и жадна за вълнения и деятелност. Видеше ли нейде събрание, той бързо отиваше там и вземаше живо 
участие в разговора; говореха ли нейде за политика, той захващаше да доказва по кои причини той е 
консерватор; сбиваха ли се нейде двама пияници, той се туряше съдия между тях и им налагаше 
решението си; смесеше ли се в тоя случай полицейският жандарм, той протестираше с всичкия си глас, 
че според конституцията всякой гражданин е неприкосновен и че полицията няма право да се меси в 
работите на честните хора; ставаше ли нейде угощение, той пръв ставаше да пие наздравица за 
„возродителна Болгария” Цит. съч., стр. 66.   
7 „А какво по-чисто, по-трогателно, по-възвишено нещо от дружбата на Дакито с Ивана Аспазиевича 
Дормидолски? Такива две противоположни натури, такива две различни глави, едната покрита с такава 
разкошна растителност от косми, а другата – с такова богато количество лой, люде с такива коренни, 

си идилии. Дормидолски е женопочитател и конституционопочитател, „сладострастна 

натура” [Вазов 1976: 85], на която най-прилича „позата на знаменития хидалго Дон 

Кихота” [Вазов 1976: 78] спрямо всички неща с женски имена. Консерваторството му 

не е в състояние да обуздае неудържимо струящите от него витални енергии, той не 

може да бъде консервиран, когато „вятърът вееше, гората шушнеше, птиците вилнееха, 

реката шумеше, дядо Иван интригуваше; всичко беше в движение, в живот.” [Вазов 

1976:  90]. 

Съдията-либерал помества разнообразните свои идентичности във 

времепространство, заключено между стрелките на помпозния му кордон-развален 

часовник8. Един фалшиво декориран човек, фалшиво декориран либерал, фалшиво 

декориран съдия настройва според него чуждите съдби и тази на жена си. Той никога 

не я нарича с името й; тя е някакъв обект в дома му, обозначаван обичайно като 

„децата” или „фамилията”. Лишаването от персоналност вероятно е един от изпитаните 

способи за налагане на власт, прилаган поради това и по отношение на подсъдните му.

Дакито (като същински либерал и не толкова същински съдия) не се интересува 

от актуалните закони. Те са „непонятни”, следователно „несъществуващи”. Те са 

практически неприложими в наличните условия и от наличния правоприложител. 

Неговият дълговечен законник е неговият паметен тефтер с предосвобожденски 

вересии от времето „когато дюкянът му беше само бакалница, а не кръчма, както сега”, 

които очевидно са без давност. Съдийството на съдията трябва да принася реални 

ползи на съдията, между които основната е да поддържа и развива кръчмарството му, 

другото са  секретарски подробности9.

Донеслият прасе Нено вече не е потенциално подсъден, изплатил е своя дълг към 

бакалницата и към правосъдието. Дори и за един истински ревизор би било трудно да 

се ориентира в специфичните смисли на това тефтерджийско правосъдие. То борави с 

някакви зоотарифни гъсковзимания и свинедавания, тайнствените кодове за които се 

съхраняват в тефтера. Самите заинтересувани по тях лица са посветени в тайнствата на 

силни, непримирими политически мнения, ти ги надви, ти ги сближи, ти ги сля, за удивление на всичките 
безбожници!...” Цит. съч., стр. 75.  
8 „Той нямаше нищо общо с часовете и с времето, както главата му беше чужда за всякакви мисли и
вълнения /с изключение обаче на приключението с дохаждането на ревизора/, мозъкът му стоеше 
затворен в повече захлупки от самия часовник.” Цит. съч., стр. 90.  
9 „Никола Стефата… Хей, брайно! Тебе няма да ги простя. 32 гроша пари са това, да ти кажа аз кому 
викаш „прасе!” В дупката! … Нено Петканът … да е просто: едно прасе ми донесе оня четвъртък… нему 
няма да диря. … И тъй, моят песоглавец не си е платил борча: 72 гроша тъкмо! Но стар хесап достлук 
разваля, казваше баща ми, Бог да го прости, зарежи го и късо!... Ама и той свиня човек! Консерватор!... 
Не си остригва косата по една година!” Цит. съч., стр. 68-69.  



37�Някои ревизионни констатации по делата на съдията ...

неподражаем почерк1. Събуденото за нов живот градче вече има свой мирови съд, 

мирови съдия2 и жалбописец3, макар че последните се оказват не толкова 

професионални, колкото почетни занимания, учрежденските тегоби на които „по 

щастие”са резервирани за техническия персонал.4 Съдията като персона от по-друг 

разред следва да реализира значимостта на магистратурата си чрез подобаващи на 

моментните условия политикански заигравки5. Така посоченото и категорично 

фиксирано /чрез „Не!”/основание за демонстрация на  политическа ориентация /не „по 

убеждение или по съображение” с оглед респект към свободата на личността, а защото 

„постоянното стремление на тялото му да тлъстее беше парализирало способността на 

ума му да мисли вън от тесния кръгозор, в който се въртеше съществуването” му/, 

съчетано с циркулиращия „тъмен анекдот за това чудно обращение” [Вазов 1976: 62], 

би съставлявало една от най-оригиналните ревизионни констатации.  

Въпреки „либералните” му прелиминарни наклонения и донкихотовски ситуации6

адвокатстващият жалбописец се самономинира за консерватор-привърженик на 

либерална конституция. Двамата приятели7 менажират нееднакво личните и фамилните 

1 „Слънцето весело и сияеще, като лицето на един новоизбран депутатин, беше излязло вече доволно 
високо над хоризонта и разливаше своите златни лучи върху всичките гори и поляни, върху птиците, 
които пееха, человеците, които мислеха.” 1977: Вазов, И. Събрани съчинения, том 8. София,
1977,стр.67.
2 „Природата го беше създала за съдия. Всичко в неговата персона беше пълно, валчесто, кръгло, гладко
и спокойно, като широка съвест.” 1976: Вазов, И. Събрани съчинения, том 6. София, 1976, стр.61.
3 „Занятието на дяда Ивана беше лозарство, но той се занимаваше и с адвокатство, и с политика. Той от 
най-напред беше либерал, но като му не дадоха служба, именно длъжността, която занимаваше 
приятелят му, той мина в консервативния лагер и се обяви смъртен враг на либералното правителство.” 
Цит. съч., стр. 64.  
4 „Но Дакито никога не правеше решения. Г. Лукиановите закони за него бяха непонятни и 
несъществуващи. Процедурата на съденето, току-речи, беше същата, както и при каймакам Нусреф бей 
във Враца, при когото Дакито беше стоял дванайсет месеца в качество на ааза. По щастие секретарят 
беше оставил на Дакито труда само да подписва книжата. 

Но за чест на Дакито трябва да кажем, че милосърдието му се равняваше с невежеството му и той 
побледняваше, когато секретарят му покажеше някой член от наказателния закон, чрез който се 
осъждаше някой, задето е дал плесница някому, на три месеца затвор.” Цит. съч., стр. 60.  
5 „Макар че по природа Дакито трябваше да бъде консерватор, но за голямо изумление на всички той се 
показваше либарален. Но той не беше такъв по убеждение или по съображение. Не! Постоянното 
стремление на тялото му да тлъстее беше парализирало способността на ума му да мисли вън от тесния 
кръгозор, в който се въртеше съществуването на Дакито.” Цит. съч., стр. 62.  
6 „Впрочем дядо Иван не ограничаваше сношенията си само със съдията. Той беше натура общежителна 
и жадна за вълнения и деятелност. Видеше ли нейде събрание, той бързо отиваше там и вземаше живо 
участие в разговора; говореха ли нейде за политика, той захващаше да доказва по кои причини той е 
консерватор; сбиваха ли се нейде двама пияници, той се туряше съдия между тях и им налагаше 
решението си; смесеше ли се в тоя случай полицейският жандарм, той протестираше с всичкия си глас, 
че според конституцията всякой гражданин е неприкосновен и че полицията няма право да се меси в 
работите на честните хора; ставаше ли нейде угощение, той пръв ставаше да пие наздравица за 
„возродителна Болгария” Цит. съч., стр. 66.   
7 „А какво по-чисто, по-трогателно, по-възвишено нещо от дружбата на Дакито с Ивана Аспазиевича 
Дормидолски? Такива две противоположни натури, такива две различни глави, едната покрита с такава 
разкошна растителност от косми, а другата – с такова богато количество лой, люде с такива коренни, 

си идилии. Дормидолски е женопочитател и конституционопочитател, „сладострастна 

натура” [Вазов 1976: 85], на която най-прилича „позата на знаменития хидалго Дон 

Кихота” [Вазов 1976: 78] спрямо всички неща с женски имена. Консерваторството му 

не е в състояние да обуздае неудържимо струящите от него витални енергии, той не 

може да бъде консервиран, когато „вятърът вееше, гората шушнеше, птиците вилнееха, 

реката шумеше, дядо Иван интригуваше; всичко беше в движение, в живот.” [Вазов 

1976:  90]. 

Съдията-либерал помества разнообразните свои идентичности във 

времепространство, заключено между стрелките на помпозния му кордон-развален 

часовник8. Един фалшиво декориран човек, фалшиво декориран либерал, фалшиво 

декориран съдия настройва според него чуждите съдби и тази на жена си. Той никога 

не я нарича с името й; тя е някакъв обект в дома му, обозначаван обичайно като 

„децата” или „фамилията”. Лишаването от персоналност вероятно е един от изпитаните 

способи за налагане на власт, прилаган поради това и по отношение на подсъдните му.

Дакито (като същински либерал и не толкова същински съдия) не се интересува 

от актуалните закони. Те са „непонятни”, следователно „несъществуващи”. Те са 

практически неприложими в наличните условия и от наличния правоприложител. 

Неговият дълговечен законник е неговият паметен тефтер с предосвобожденски 

вересии от времето „когато дюкянът му беше само бакалница, а не кръчма, както сега”, 

които очевидно са без давност. Съдийството на съдията трябва да принася реални 

ползи на съдията, между които основната е да поддържа и развива кръчмарството му, 

другото са  секретарски подробности9.

Донеслият прасе Нено вече не е потенциално подсъден, изплатил е своя дълг към 

бакалницата и към правосъдието. Дори и за един истински ревизор би било трудно да 

се ориентира в специфичните смисли на това тефтерджийско правосъдие. То борави с 

някакви зоотарифни гъсковзимания и свинедавания, тайнствените кодове за които се 

съхраняват в тефтера. Самите заинтересувани по тях лица са посветени в тайнствата на 

силни, непримирими политически мнения, ти ги надви, ти ги сближи, ти ги сля, за удивление на всичките 
безбожници!...” Цит. съч., стр. 75.  
8 „Той нямаше нищо общо с часовете и с времето, както главата му беше чужда за всякакви мисли и
вълнения /с изключение обаче на приключението с дохаждането на ревизора/, мозъкът му стоеше 
затворен в повече захлупки от самия часовник.” Цит. съч., стр. 90.  
9 „Никола Стефата… Хей, брайно! Тебе няма да ги простя. 32 гроша пари са това, да ти кажа аз кому 
викаш „прасе!” В дупката! … Нено Петканът … да е просто: едно прасе ми донесе оня четвъртък… нему 
няма да диря. … И тъй, моят песоглавец не си е платил борча: 72 гроша тъкмо! Но стар хесап достлук 
разваля, казваше баща ми, Бог да го прости, зарежи го и късо!... Ама и той свиня човек! Консерватор!... 
Не си остригва косата по една година!” Цит. съч., стр. 68-69.  
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кръчмарското съдийство,  никой изглежда не изпитва необходимост от  друг тип 

регулации. 

Процедурата за разглеждане на делата е съответно адаптирана за целите на това 

съдийство. Надомно проведеното дело на Бейката потвърждава един от важните 

нормативи на сгрешеността – нищо не може да бъде решено, без да бъде пререшено от 

по-високо. „Аз ще дам прошение – каза най-после Рачо Бейката, убеден от необоримите 

езикословни доказателства на съдията.

- Дай, ти казах… па си отваряй очите други път!... Мечка и свиня не са едно 

нещо… Може ли да бъде? То е, като да речат: Дакито и Бейката… от челяк до челяк 

разлика има – каза дълбокомислено Дакито.

- Аз ще ида да се допитам и до големеца – каза Бейката, като се готвеше да 

тръгне.

- Кой големец? – попита стреснато Дакито. ” [Вазов 1976: 73] 

Инстанцията на Дакито не е последна, винаги е по-добре и началството да се

запознае и произнесе, както при каймакамското правосъдие. Този неочакван „край на 

аудиенцията” [Вазов 1976: 70] обаче мигновено свлича тогата на достолепието от 

плещите на бившия каймакамски служител, чиито назидателни и самохвалебствени 

отреждания затихват в безпомощен хленч10.

В усложнената от внезапното ревизорско посещение ситуация Дормидолски също 

не успява да се справи с изискванията на етикета и тоалета11.  Това обаче не може да му 

попречи да поведе своята еднолична и убита духом армия в битката за спечелване на 

височайшето благоволение. 

Митрофан и Дормидолски, съдия и адвокат, либерал и консерватор, кръчмар и 

лозар, Прасето и Песоглавеца – те разполагат с привилегия да избират идентичност

ситуативно, както и с талант да я избират интуитивно. Пред подчинените по 

подсъдност Дакито е 70 „кир Митрофане” и 103 „Ваше правдолюбие”. Пред ревизора 

обаче раболепно придърпва тази, която според уроците на миналото най-сигурно ще го 

10 „ – Тъй, а?... Щом слезнал, попитал: има ли судията работа? – повтаряше Дакито, без да се труди да
скрие смущението си. Той прехлупи бързо тефтера, обу си калцуна и хвана да си запетлява отпред 
ризата, като бъблеше, без да се сеща: Питал, а? Судията, а? Има ли, а? Работа, а?... Хе! Не можа ли да 
идеш при него и да го разпиташ да не заминува за други град, да не би да бърза?...” Цит. съч., стр. 73  
11„дядо Иван в мисълта, че някоя голяма беда застрашава приятеля му /приятелството е внимателно/, 
нямаше време да мисли за етикети, нито даже да си направи тоалета. Това се виждаше твърде ясно от 
туй, дето в бързината си вместо жилет той беше облякъл шареното късо турско елече на жена си и вместо 
ежедневната си шапка беше нахлузил шапката, с която нощуваше” Цит. съч., стр. 75-76.  

отбрани срещу неизвестностите на височайшата гневност12. В прехласнатото си 

преклонение фамозният съдник изглежда като ученик и като  разсилен13.

Евентуалната ревизионна критика на Митрофановото съдийско творчество 

предизвиква у него основателни тревоги, а по този повод „дядо Иван сънува чудни 

работи” [Вазов 1976: 84] за това как ламята-ревизор ще погълне Прасето-съдия14. 

Мечтаният от Песоглавеца обрат ще се постигне с „поразителния си рапорт” [Вазов 

1976: 89] пред началството, затова „цели два часа той писува” [Вазов 1976: 86]

с озарението на адвокатин и политикан по душа. Интелектуалният резултат от 

труда му материализира една изключителна програма за кариерно-политическото му

израстване. Собствените му думи, с които по-късно отчаяно ще се защитава срещу 

непредвиденото й бумерангово движение, вярно я характеризират като „лъжа, клевета 

и доношение злоязичное!” [Вазов 1976: 74]

Това естествено не изчерпва нейната неистово наситена жанрова синкретика,

която е в състояние да обеме и характеристики на  рапорт, политически донос,

колегиален донос, молба-жалба, адрес и т.н. При всички случаи обаче това не е 

гражданско заявление, а излияние от  „ваш ничтожний раб и служител” [Вазов 1976: 

61]. 

След отпътуването на мнимия ревизор от градчето (всъщност не става ясно дали 

съдията въобще е разбрал, че той е заминал)15 Дакито отново може да наметне върху 

себе си съдийската самоличност, временното самоотречение от която е толкова 

12 „Дакито си наведе още по-ниско челото, отстъпи малко настрана и направи отгоре още едно темане на 
ревизора.” Цит. съч., стр. 81
13 „Силно тупаше сърцето на Дакито. Той пръв път излизаше пред голям човек. Наистина в София в 
градината той бе си палил цигарото от един министър, но това беше станало случайно и без да подозира 
важността на лицето, с което стоеше на едно и също столче.

Всеки може да си въобрази вълнението, което непременно ще обладае ученика, който вижда за 
пръв път новия си учител; разсилния, който ще проси служба от един началник на отделение; един 
провинциален член на градски съвет пред министъра на вероизповеданието; един мирови съдия, който не 
отбира нищо, пред един ревизор, който има кокарда още на шапката си.” Цит. съч., стр.79
14 „Дакито ще го изпъдят… разбираш ли? Прасето го няма вече, разбираш, и аз съм судия!” Цит. съч., 
стр. 85.
15 „Това беше една тъжба против Ивана Аспазиевича Дормидолски, който бил отсякъл и изгорил
черешата на Абдул Нуха тая зима. Но от приятелство Дакито беше оставил това прошение у дома си. Не 
беше работа за една череша, и то турска, да се разделя с един стар приятел.

Но сега това прошение послужи като оръжие за отмъщение на Дакито.
Той реши незабавно, утре даже, да тури Иван Аспазиевича под съд.
- Той е убийцът! – казваше си Дакито. – Той е убил една череша… едно создание Божие… едно 

живо нещо, гдето е расло и големяло с години, и то сущо като человек… И Песоглавица го е пресякъл, 
заклал, утрепал, убил го, свършено. А законо пише, че който убие някого… но после ще четем законо… 
Ей, Песоглавецо, изгубен си, няма те веке!

Дакито си спомняше, че в турско време за утрепване куче или пресичане дърво турците куршум 
теглеха и законът ги оправдаваше. Значи законът допуща смъртно наказание за отсичане чуждо дърво, а 
особено една родовита череша; значи на Дормидолски е спукана работата; значи…” Цит. съч., стр. 96-97.
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кръчмарското съдийство,  никой изглежда не изпитва необходимост от  друг тип 

регулации. 

Процедурата за разглеждане на делата е съответно адаптирана за целите на това 

съдийство. Надомно проведеното дело на Бейката потвърждава един от важните 

нормативи на сгрешеността – нищо не може да бъде решено, без да бъде пререшено от 

по-високо. „Аз ще дам прошение – каза най-после Рачо Бейката, убеден от необоримите 

езикословни доказателства на съдията.

- Дай, ти казах… па си отваряй очите други път!... Мечка и свиня не са едно 

нещо… Може ли да бъде? То е, като да речат: Дакито и Бейката… от челяк до челяк 

разлика има – каза дълбокомислено Дакито.

- Аз ще ида да се допитам и до големеца – каза Бейката, като се готвеше да 

тръгне.

- Кой големец? – попита стреснато Дакито. ” [Вазов 1976: 73] 

Инстанцията на Дакито не е последна, винаги е по-добре и началството да се

запознае и произнесе, както при каймакамското правосъдие. Този неочакван „край на 

аудиенцията” [Вазов 1976: 70] обаче мигновено свлича тогата на достолепието от 

плещите на бившия каймакамски служител, чиито назидателни и самохвалебствени 

отреждания затихват в безпомощен хленч10.

В усложнената от внезапното ревизорско посещение ситуация Дормидолски също 

не успява да се справи с изискванията на етикета и тоалета11.  Това обаче не може да му 

попречи да поведе своята еднолична и убита духом армия в битката за спечелване на 

височайшето благоволение. 

Митрофан и Дормидолски, съдия и адвокат, либерал и консерватор, кръчмар и 

лозар, Прасето и Песоглавеца – те разполагат с привилегия да избират идентичност

ситуативно, както и с талант да я избират интуитивно. Пред подчинените по 

подсъдност Дакито е 70 „кир Митрофане” и 103 „Ваше правдолюбие”. Пред ревизора 

обаче раболепно придърпва тази, която според уроците на миналото най-сигурно ще го 

10 „ – Тъй, а?... Щом слезнал, попитал: има ли судията работа? – повтаряше Дакито, без да се труди да
скрие смущението си. Той прехлупи бързо тефтера, обу си калцуна и хвана да си запетлява отпред 
ризата, като бъблеше, без да се сеща: Питал, а? Судията, а? Има ли, а? Работа, а?... Хе! Не можа ли да 
идеш при него и да го разпиташ да не заминува за други град, да не би да бърза?...” Цит. съч., стр. 73  
11„дядо Иван в мисълта, че някоя голяма беда застрашава приятеля му /приятелството е внимателно/, 
нямаше време да мисли за етикети, нито даже да си направи тоалета. Това се виждаше твърде ясно от 
туй, дето в бързината си вместо жилет той беше облякъл шареното късо турско елече на жена си и вместо 
ежедневната си шапка беше нахлузил шапката, с която нощуваше” Цит. съч., стр. 75-76.  

отбрани срещу неизвестностите на височайшата гневност12. В прехласнатото си 

преклонение фамозният съдник изглежда като ученик и като  разсилен13.

Евентуалната ревизионна критика на Митрофановото съдийско творчество 

предизвиква у него основателни тревоги, а по този повод „дядо Иван сънува чудни 

работи” [Вазов 1976: 84] за това как ламята-ревизор ще погълне Прасето-съдия14. 

Мечтаният от Песоглавеца обрат ще се постигне с „поразителния си рапорт” [Вазов 

1976: 89] пред началството, затова „цели два часа той писува” [Вазов 1976: 86]

с озарението на адвокатин и политикан по душа. Интелектуалният резултат от 

труда му материализира една изключителна програма за кариерно-политическото му
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депресиращо. В отговор на жалбописанието на жалбописеца пасивната и 

извънвременна съдийска натура се мобилизира за разправа-унищожение16. Станал 

отново господар на положението, Дакито се активизира и ускорява и движението по 

делото. Личното отмъщение в съдийско качество го изпълва с живот17, той се 

освобождава от времето на разваления часовник, както личи от написаната и изпратена 

до Дормидолски призовка.  „Нютон не е правил такова силно умствено напрягане, 

когато е откривал великия закон за всемирното теготение.” [Вазов 1976: 96]   

Първоначално жалбописецът-обвиняем се защитава по погрешно обвинение. 

Налага се нелепото недоразумение да се изяснява от тъжителя, защото негово

„правдолюбие” не благоволява да го направи. Следвайки неразвенчаните принципи на 

тефтерджийското правосъдие, обвиняваният решава да ангажира обвинителя-съдия 

като причастен на деянието 18, но „Дакито разбра угрозата и скокна чевръсто от стола 

си.” Вярвайки, че разполага с рапорта си, Дормидолски отправя намеци, шантажира и 

заплашва: „Я рапорт буду вручати …, если присудищи противу меня… за гускозимания 

и закононеправдия, произведенния честним вашим лицом …

Дакито кипна. Нямаше вече спасение за Дормидолски.” [Вазов 1976: 104]

За разлика от множество предишни отсъждания, при които „за чест на Дакито 

трябва да кажем, че милосърдието му се равняваше с невежеството му”, безчестието на 

настоящото се дължи на неглижиране на уравнението. Съдийското милосърдие вече не 

се равнява с невежеството му, а гръмоверженият му гняв влече наказание за убийство 

на един „само разрушител”19.

16 „щял сега да го издаде на ревизора, да го нарича прасе и да го обвинява в „гъсковзимания” и в
закононеправдие в съдилището… Това как и да е, може да се преглътне, човекът грешен… но това, което 
е нетърпимо, то е да го именува „консерватор”! Лъжа! Чиста лъжа! Дакито консерватор!... Не! Такава 
подлост изискваше отмъщение! Какво да му направи? … Как да го унищожи?” Цит. съч., стр. 95-96.
17 „Валчестата му глава гледаше неподвижна и горда към публиката. … Той не беше мигнал цяла нощ и
процесът на Ивана Аспазиевича Дормидолски беше му предал такава енергия, такъв огън! Това ли беше 
оня кротък Даки, който тъй невинно гледаше пред себе си и отговаряше тъй сладко-чувствително: 
„благодарим” на всяко едно поздравление!” Цит. съч., стр. 99-100.
18„Но ако и да предположим, по случайности, че съм отсякъл гореказаная череша, което отнюд не е 
истина, за което мога клетва да произведа, давай да посмотрю берлинскио контракт …, който уверява 
законносправедливо, че всичките турски имущества, движими називаеми и недвижими, очевидно 
принадлежат на жителей туземних… сиреч на возродителната Болгария… Защото, как може иначе да 
бъде, когато примерно сказати, и ваше правдолюбие три месеца точно горите турецки древеса, според 
берлинскаго контракта … И достоуважаемий Абдул Нух, който е турецкая скотина… извинете за мое 
виражение и сожаление… е мерзавец по справедливости, защото не само че няма либералски убеждения, 
но е още и консерватор настоящий и двигател противоузаконний!” Цит. съч., стр. 102-103.  
19„Но Дакито възразяваше,че разрушител и убийца все едно са, и не отстъпваше, както винаги, от своето 
мнение.” Цит. съч., стр. 106-107.  

Съгласно вдъхновеното от яростната съдна деятелност решение Дормидолски е 

извършил „убийство над черешата”, квалифицирано от това, че тя е чужда, убил я е с 

топора си нощем, „има хайдушко лице и безчеловеческа брада, което е доказателство, 

че той е сумнителен човек” (по аналогия с изложеното в рапорта на изпадналия в 

немилост жалбописец: „Както засвидетелствува образо му, който показва изображение 

на прасе!”) [Вазов 1976: 86 - 87], има 15-годишен дълг „и пише безчестиви рапорти”, а 

между другото е и „подозревателен още в обийството на Сабах Евреина”. При всичко

това той е осъден на смърт не по подозрението в убийство на човека, а на черешата, 

„понеже законо за обийство доброволно и временощно наказва се сос смертний казни”, 

„да биде убесен!” [Вазов 1976: 107].  

По делото на Митрофан срещу Дормидолски процесуалното развитие и развръзка 

са по-невероятни от всички дотогавашни невероятности. Доколко това е свързано това 

с обстоятелството, че персоналната ревизорска мистификация остава неразкрита? На 

пръв поглед това изглежда като досадна структурна несъобразност, но би могло да се 

предположи и друго. Отказът за каквито и да било корекции в неизмеримата 

сгрешеност на ситуацията и всички в нея може би съдържа и някаква автоимунна 

логика. Ако мнимият ревизор бъде демаскиран като обикновен „жалбописец”, заради 

когото съдията преживява унижението на собственото си властническо демаскиране, то 

той би се изравнил опасно откъм провинения с колегата си, при което би могъл да 

повтори съдбата му. Подобно допускане вероятно изглежда твърде насилено, но все пак 

не колкото последвалата присъда срещу приятелската измяна. Грешката в личността се 

оказва почти ирелевантна с оглед развитие на ситуацията, защото несъстоялата се 

ревизия достига и до някои неподозирани констатации, вкл. Тази, че 

правоприложителите са поне толкова мними и несъстоятелни, колкото е и ревизорът. 

Той си отива и отнася своя фалш със себе си, но фалшът на останалите е неотделим от 

тяхната собствена и тяхната обща действителност. 
Цитирана литература:  
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Abstract: The following text represents a short review of the most popular culturological or 

psychological researches (Caughey, Fraser and Brown, Cavicchi and Sandvoss) which study the imaginary 

relationships between celebrities, leading to real changes in the lives of the fans. The latest research deny the 

most popular, but still outdated negative theories that the fans are a gullible audience, which loses time and 

resources, lured by the star’s manipulators and their strong PR machines. On the contrary, fans are 

increasingly presented as a careful and conscious participant in the communication process. Monitoring a 
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physical changes.
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Известните личности са фундаментална социална сила, водеща до промени в 

нагласи, предпочитания и отношения в определена аудитория. Влиянието им може да 

бъде насочено и към малка общност, но е възможно и да придобие глобален мащаб. В 

масмедийното общество културата, диктувана от знаменитостите, се базира на 

публичния интерес към творчеството и живота на популярни лица. Култът към хора, 

натоварени с по-специални социални или божествени функции, е феномен, който може 

да бъде проследен дълбоко в историята. Подобни фигури са били фараоните, военни 

лидери като Александър Македонски, цезарите, гладиаторите, европейските монарси и 

много други. Традицията на обожествяване продължава и днес. Харизматични 

личности  контролират легиони от поддръжници, които са склонни да оценяват и 

хиперболизират техни качества и послания. С оглед на това не бива да се изненадваме 

от сакралните характеристики на Елвис Пресли, Боб Марли, Боб Дилън или Майкъл 

Джексън. И ако Марли е най-силният глас на растафарианското движение, което често 

се определя като религия, макар да е по-скоро житейска философия, а Джексън се 

прекроява в ангелоподобен безполов пророк в поп културата, то как да си обясним 

божествения статус, приписан от аудиторията на Дженифър Анистън, Парис Хилтън 

или Дан Браун?

Важно е да се запитаме с какво тези личности са заслужили публичния пиедестал, 

на който са поставени. И въпреки че популярността на споменатите знаменитости може 

да бъде обяснена с различни разумни и логични аргументи, по-важно в случая е 

уточнението, че публичните личности биват съдени по обещанията, образа и 

претенциите, които заявяват, а не толкова по техните дела.

Религиозната предопределеност в публичния интерес към знаменитостите се крие 

още в термина фенове – най-популярният синоним на почитатели. Според един от 

прочитите идва от латинското fanaticus със значение „обладан от божие  

вдъхновение, въодушевен”, та до „луд”. Ако вземем предвид факта, че днешните 

спортисти са еквивалент на някогашните римски гладиатори, не трябва да се 

изненадваме, че терминът фен е въведен в бейзбола от Том Съливан в “Sporting Life” от 

28 ноември 1887 г. За другия възможен произход на думата ще трябва да се върнем още 

по-назад във времето: fancy е събирателното название, с което наричат редовните 

зрители на боевете със залагания от ранните години на XIX в. Свидетелства за това има 

в класическия текст „Боксиана” на спортния журналист Пиърс Игън1 от 1812 г.

[Кашмор 2006: 79].

Споровете около етимологията на термина са излишни, защото думата фен

отдавна е загубила своята пряка религиозна или аристократична конотация. С нея се 

назовават последователи, поклонници или ценители на личности/творби от 

популярната култура. Всички ние сме фенове на нещо или на някого, а консумирането 

на масмедийно съдържание неизбежно води до емоционално обвързване с образи или 

теми. 

Първият по-сериозен научен анализ по темата за фенството е публикуван през 

2002 г., когато американски и великобритански психолози създават скàла, отчитаща

индивидуалното ниво на интерес към публични личности и явления. В проекта

„Концептуализация и измерване на преклонението към знаменитости” екип, воден от 

психоложката Лин Маккътчън, описва 34 нива на фенство. Проучването обхваща 262 

души, живеещи във Флорида. Най-ниското ниво е възприемането на съдържание 

(гледане, четене, слушане на тема знаменитости), а по-високите нива се характеризират 

1 В периода 1812– 1829 г. Пиърс Игън публикува в книжни тела своите спортни статии за „Изкуството на 
синините”, както той нарича бокса. По това време двубоите са били възприемани като аристократична 
забава.
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Известните личности са фундаментална социална сила, водеща до промени в 

нагласи, предпочитания и отношения в определена аудитория. Влиянието им може да 

бъде насочено и към малка общност, но е възможно и да придобие глобален мащаб. В 

масмедийното общество културата, диктувана от знаменитостите, се базира на 

публичния интерес към творчеството и живота на популярни лица. Култът към хора, 

натоварени с по-специални социални или божествени функции, е феномен, който може 

да бъде проследен дълбоко в историята. Подобни фигури са били фараоните, военни 

лидери като Александър Македонски, цезарите, гладиаторите, европейските монарси и 

много други. Традицията на обожествяване продължава и днес. Харизматични 

личности  контролират легиони от поддръжници, които са склонни да оценяват и 

хиперболизират техни качества и послания. С оглед на това не бива да се изненадваме 

от сакралните характеристики на Елвис Пресли, Боб Марли, Боб Дилън или Майкъл 

Джексън. И ако Марли е най-силният глас на растафарианското движение, което често 

се определя като религия, макар да е по-скоро житейска философия, а Джексън се 

прекроява в ангелоподобен безполов пророк в поп културата, то как да си обясним 

божествения статус, приписан от аудиторията на Дженифър Анистън, Парис Хилтън 

или Дан Браун?

Важно е да се запитаме с какво тези личности са заслужили публичния пиедестал, 

на който са поставени. И въпреки че популярността на споменатите знаменитости може 

да бъде обяснена с различни разумни и логични аргументи, по-важно в случая е 

уточнението, че публичните личности биват съдени по обещанията, образа и 

претенциите, които заявяват, а не толкова по техните дела.

Религиозната предопределеност в публичния интерес към знаменитостите се крие 

още в термина фенове – най-популярният синоним на почитатели. Според един от 

прочитите идва от латинското fanaticus със значение „обладан от божие  

вдъхновение, въодушевен”, та до „луд”. Ако вземем предвид факта, че днешните 

спортисти са еквивалент на някогашните римски гладиатори, не трябва да се 

изненадваме, че терминът фен е въведен в бейзбола от Том Съливан в “Sporting Life” от 

28 ноември 1887 г. За другия възможен произход на думата ще трябва да се върнем още 

по-назад във времето: fancy е събирателното название, с което наричат редовните 

зрители на боевете със залагания от ранните години на XIX в. Свидетелства за това има 

в класическия текст „Боксиана” на спортния журналист Пиърс Игън1 от 1812 г.

[Кашмор 2006: 79].

Споровете около етимологията на термина са излишни, защото думата фен

отдавна е загубила своята пряка религиозна или аристократична конотация. С нея се 

назовават последователи, поклонници или ценители на личности/творби от 

популярната култура. Всички ние сме фенове на нещо или на някого, а консумирането 

на масмедийно съдържание неизбежно води до емоционално обвързване с образи или 

теми. 

Първият по-сериозен научен анализ по темата за фенството е публикуван през 

2002 г., когато американски и великобритански психолози създават скàла, отчитаща

индивидуалното ниво на интерес към публични личности и явления. В проекта

„Концептуализация и измерване на преклонението към знаменитости” екип, воден от 

психоложката Лин Маккътчън, описва 34 нива на фенство. Проучването обхваща 262 

души, живеещи във Флорида. Най-ниското ниво е възприемането на съдържание 

(гледане, четене, слушане на тема знаменитости), а по-високите нива се характеризират 

1 В периода 1812– 1829 г. Пиърс Игън публикува в книжни тела своите спортни статии за „Изкуството на 
синините”, както той нарича бокса. По това време двубоите са били възприемани като аристократична 
забава.
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с емпатия, прекомерно идентифициране или форми на обсебеност [вж. Маккътчън,

Ланге, Хуран 2002].

По-късно и доста по-мащабно изследване на Университета в Лестър от 2011 г.,

обхващащо 1732 великобританци, помага на Джон Малтби (специалист по приложни 

науки с интерес към човешките разбирания и поведение) да раздели феновете на три 

групи. Първата е свързана със социалния аспект на развлекателната индустрия, втората 

със силната лична връзка, а третата стои на границата с патологичното поведение [вж. 

Малтби 2011].

Ключът към интереса и обвързването със знаменитости (без значение от фазата и 

вида) се крие в (parasocial interaction). Това е 

илюзорен процес на комуникация, която се изграждат дистанционно у феновете, докато 

общуват с медиирания образ. В конкретния случай няма никакво значение, че те не са 

срещали звездата на живо, а и вероятно никога няма да я срещнат. Този тип 

комуникация е еднопосочна, но създава илюзията за двупосочно общуване, много 

близко до познатите социални контакти, които водим в ежедневието си. Джон Кохи, 

теоретик на парасоциалните отношения, обявява, че точно като реалните светове „и

въображаемите са социални светове” [Кохи 1984: 19]. Още през 1956 г. психолозите 

Доналд Хортън и Ричърд Уол говорят за „интимността от дистанция” в публикация под 

наслов „Масова комуникация и парасоциално взаимодействие” [Хортън, Уол 1956]. Те 

стигат до заключението, че отделните индивиди от аудиторията изграждат полюсна 

класация на симпатии и антипатии към публични личности – творци, медийни 

функционери и политици, но дори и към герои, които са плод на нечия фикция.

Медията2 е моливът, който рисува звездния образ в черно или бяло, а цветовете се 

придават от коментарите на трети лица. Самата природа на медийната информация не 

може да позволи изграждането на адекватно или цялостно мнение за наблюдаваната 

личност. Възможно е да се стигне до изграждане на мнение/представа само за 

медийния образ. Той обаче може да бъде диаметрално различен от личностните 

качества на знаменитостта. Всичко зависи от фенската интерпретация на въпросното 

съдържание. 

Професорът по културология, медии и спорт в Станфордския университет Елис 

Кашмор сравнява парасоциалното взаимодействие с гледането на DVD: „Можеш да 

контролираш последователността на сцените, да превърташ по няколко пъти един и 

2 Под медии в проучването си психолозите Д. Хортън и Р. Уол са разбирали преса, радио, телевизия, 
филми.

същ момент, да забавиш или да спреш на определен кадър, да видиш само как са 

направени специалните ефекти или просто да пуснеш изрязаните сцени. С други думи –

идеализираните от нас личности не са си просто там. Те не съществуват самостоятелно.

Ние ги създаваме от двуизмерния материал, излъчен на екрана. По време на този 

процес те ни се струват толкова истински, че започваме да си мислим, че наистина 

знаем нещо за тях (наблюдава се или при феновете със засилен личен интерес, или при 

стоящи на границата с патологичното поведение). Мислим си, че познаваме 

знаменитостите и развиваме чувства, на които звездите могат да отговорят” [Кашмор 

2006: 81].

Едно от основополагащите изследвания на парасоциалния ефект е дело на Нийл 

Алпърстийн и се нарича „Въображаеми социални връзки със знаменитости, участващи

в телевизионни реклами”. Културологът дефинира понятието 

. Медийни посредници – посланията и образите на 

личности, които никога не сме срещали на живо, ни помагат да осмислим живота и 

отношенията с околните. В изследването си Алпърстийн установява, че зрителите 

развиват усещане за близост, лоялност или пък отвращение към знаменитостта, чиято 

кариера или живот следят в телевизионни програми. Всъщност емоционалната връзка и 

изграждането на отношение припокрива когнитивните модели при четенето на книга 

или разглеждането на конкретно произведение на изкуството [вж. Алпърстийн 1991].

„Екранът – твърди Е. Кашмор – може и да сплесква образите, само че феновете 

успяват да ги издуят, добавяйки ново измерение на взаимодействието. Това е 

доказателство за тяхната привързаност към знаменитостите” [Кашмор 2006: 81]. Много

от зрителите определят любимите си телевизионни водещи като верни приятели или 

пък тъжат за тях, когато са извън ефир по медицински или лични причини. Този ефект 

на медиираното приятелство е търсен целенасочено. Всъщност обучението на 

медийните лица включва упражнения, при които те разговарят с камерите сякаш с 

истински приятели, създавайки илюзия за пряка комуникация. Обръщенията „До нови 

срещи” или „Ще се видим утре” са чудесен пример за медийния контрол в 

отношенията със зрителя. „Виждането” е невъзможен физически процес за участника в 

медийната комуникация, стоящ от тясната страна на фунията. И все пак истинността 

тук е доста субективна. Така че не бива да гледаме буквално на подобни трикове за 

изграждане на индиректни връзки с аудиторията. Още през 1985 г. американският 

медиен теоретик Джошуа Мейровиц забелязва феномена на :

„Парасоциалната връзка може да обясни защо много от певците залагат на все по-
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с емпатия, прекомерно идентифициране или форми на обсебеност [вж. Маккътчън,

Ланге, Хуран 2002].

По-късно и доста по-мащабно изследване на Университета в Лестър от 2011 г.,

обхващащо 1732 великобританци, помага на Джон Малтби (специалист по приложни 

науки с интерес към човешките разбирания и поведение) да раздели феновете на три 

групи. Първата е свързана със социалния аспект на развлекателната индустрия, втората 

със силната лична връзка, а третата стои на границата с патологичното поведение [вж. 

Малтби 2011].

Ключът към интереса и обвързването със знаменитости (без значение от фазата и 

вида) се крие в (parasocial interaction). Това е 

илюзорен процес на комуникация, която се изграждат дистанционно у феновете, докато 

общуват с медиирания образ. В конкретния случай няма никакво значение, че те не са 

срещали звездата на живо, а и вероятно никога няма да я срещнат. Този тип 

комуникация е еднопосочна, но създава илюзията за двупосочно общуване, много 

близко до познатите социални контакти, които водим в ежедневието си. Джон Кохи, 

теоретик на парасоциалните отношения, обявява, че точно като реалните светове „и

въображаемите са социални светове” [Кохи 1984: 19]. Още през 1956 г. психолозите 

Доналд Хортън и Ричърд Уол говорят за „интимността от дистанция” в публикация под 

наслов „Масова комуникация и парасоциално взаимодействие” [Хортън, Уол 1956]. Те 

стигат до заключението, че отделните индивиди от аудиторията изграждат полюсна 

класация на симпатии и антипатии към публични личности – творци, медийни 

функционери и политици, но дори и към герои, които са плод на нечия фикция.

Медията2 е моливът, който рисува звездния образ в черно или бяло, а цветовете се 

придават от коментарите на трети лица. Самата природа на медийната информация не 

може да позволи изграждането на адекватно или цялостно мнение за наблюдаваната 

личност. Възможно е да се стигне до изграждане на мнение/представа само за 

медийния образ. Той обаче може да бъде диаметрално различен от личностните 

качества на знаменитостта. Всичко зависи от фенската интерпретация на въпросното 

съдържание. 

Професорът по културология, медии и спорт в Станфордския университет Елис 

Кашмор сравнява парасоциалното взаимодействие с гледането на DVD: „Можеш да 

контролираш последователността на сцените, да превърташ по няколко пъти един и 

2 Под медии в проучването си психолозите Д. Хортън и Р. Уол са разбирали преса, радио, телевизия, 
филми.

същ момент, да забавиш или да спреш на определен кадър, да видиш само как са 

направени специалните ефекти или просто да пуснеш изрязаните сцени. С други думи –

идеализираните от нас личности не са си просто там. Те не съществуват самостоятелно.

Ние ги създаваме от двуизмерния материал, излъчен на екрана. По време на този 

процес те ни се струват толкова истински, че започваме да си мислим, че наистина 

знаем нещо за тях (наблюдава се или при феновете със засилен личен интерес, или при 

стоящи на границата с патологичното поведение). Мислим си, че познаваме 

знаменитостите и развиваме чувства, на които звездите могат да отговорят” [Кашмор 

2006: 81].

Едно от основополагащите изследвания на парасоциалния ефект е дело на Нийл 

Алпърстийн и се нарича „Въображаеми социални връзки със знаменитости, участващи

в телевизионни реклами”. Културологът дефинира понятието 

. Медийни посредници – посланията и образите на 

личности, които никога не сме срещали на живо, ни помагат да осмислим живота и 

отношенията с околните. В изследването си Алпърстийн установява, че зрителите 

развиват усещане за близост, лоялност или пък отвращение към знаменитостта, чиято 

кариера или живот следят в телевизионни програми. Всъщност емоционалната връзка и 

изграждането на отношение припокрива когнитивните модели при четенето на книга 

или разглеждането на конкретно произведение на изкуството [вж. Алпърстийн 1991].

„Екранът – твърди Е. Кашмор – може и да сплесква образите, само че феновете 

успяват да ги издуят, добавяйки ново измерение на взаимодействието. Това е 

доказателство за тяхната привързаност към знаменитостите” [Кашмор 2006: 81]. Много

от зрителите определят любимите си телевизионни водещи като верни приятели или 

пък тъжат за тях, когато са извън ефир по медицински или лични причини. Този ефект 

на медиираното приятелство е търсен целенасочено. Всъщност обучението на 

медийните лица включва упражнения, при които те разговарят с камерите сякаш с 

истински приятели, създавайки илюзия за пряка комуникация. Обръщенията „До нови 

срещи” или „Ще се видим утре” са чудесен пример за медийния контрол в 

отношенията със зрителя. „Виждането” е невъзможен физически процес за участника в 

медийната комуникация, стоящ от тясната страна на фунията. И все пак истинността 

тук е доста субективна. Така че не бива да гледаме буквално на подобни трикове за 

изграждане на индиректни връзки с аудиторията. Още през 1985 г. американският 

медиен теоретик Джошуа Мейровиц забелязва феномена на :

„Парасоциалната връзка може да обясни защо много от певците залагат на все по-
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лични текстове с развитието на кариерата им. Същото важи и за държавните лица, 

които включват все повече лична информация в публичните си речи, изграждайки все 

по-голяма популярност” [Мейровиц 1985: 119]3. Тенденциите за изграждане на 

медиирано приятелство могат да бъдат открити дори в писмените текстове. В тях все 

по-често срещаме речеви прийоми като междуметия и емотикони. 

Но да се върнем към изследването на Алпърстийн, който в разрез с теориите за 

културен разпад и медийна пропаганда не маркира своите обекти на изследване като 

вманиачени или страдащи от делюзия фенове. Точно обратното. Той стига до 

заключението, че те са „интелигентни, остроумни и дори скептични” [Кашмор 2006: 

81]. Оказва се, че повечето зрители, живеещи във въображаеми социални светове, са 

просто отлични консуматори на информация, която в определени аспекти ги обогатява.

Според Алпърстийн медиите оплитат аудиторията си в „сложна мрежа от забавни 

програми, новини, спорт и реклама, за да може цялото изживяване да е достатъчно 

удовлетворяващо” [Кашмор 2006: 82]. Участието на адресата в процеса на създаване на 

въпросните изкуствени и медиатизирани мултиреалности е доброволно. Този факт до 

голяма степен елиминира възможността за нарушения и трупане на негативи в 

ежедневието. Според позитивната теория на Алпърстийн отношенията на аудиторията 

със знаменитостите са интегрирани в делничния им ритъм до степен, че те носят 

предимно облаги и задоволства. Реципиентът развива активна роля в парасоциалния и 

медиатизиран процес на взаимодействие с непознатите познати. Чрез въображаемата 

комуникация се удовлетворяват познавателни, емоционални или ескапистки нужди 

(описанието на феномена съвпада до голяма степен с теорията за ползите и 

удовлетворенията, срв. Блъмлър, Кац 1974].

В книгата си „Музика и смисъл сред феновете на Спрингстийн” американският 

културологичен историк Даниел Кавики пише, че музикалните изпълнения провокират 

у аудиторията , което позволява на феновете да правят препратки към 

относителната си позиция в социалния свят. Почитателите лесно могат да се 

идентифицират в музиката на Брус Спрингстийн до степен, която Кавики описва като 

„огледало, формиращо себеусещане или фотоалбум, проследяващ измененията в 

самовъзприемането им” [Кавики 1998: 135].

Етнографите Бенсън Фрейзър и Уилям Браун потвърждават и развиват

позитивните теории за ползите от парасоциалното общуване със знаменитости, макар 

3 Трябва да се отбележи, че публикацията на Мейровиц е базирана върху труда на вече споменатите Д. 
Хортън и Р. Уол.

че тяхното изследване, публикувано през 2002 г., е фокусирано единствено върху 

феновете и имитаторите на Елвис Пресли. Авторите стигат до заключението, че 

парасоциалната връзка води до усвояване на качества, приписани на наблюдавания 

медииран образ. Натрупването на качества може да доведе до личностни и социални 

трансформации. Фрейзър и Браун твърдят, че фенството се оправдава с желанието на 

адресата да „засили самочувствието си чрез идентифициране с определени качества” 

[Фрейзър, Браун 2002: 190]. Когнитивната и емоционалната връзка водят до селективно 

интегриране на качества, които според феновете са основните ценности в образа на 

Пресли. Но тези качества трябва да бъдат въведени и в живота на почитателите. Кралят 

на рока умира през 1977 г. И въпреки многобройните истории за инсценираната смърт

– феновете не са склонни да поемат по таблоидния път. „Усещам го в сърцето си. 

Срещам го в сънищата си. Виждам го от плакатите на стената ми. В това се изразява 

истинският Елвис” [Фрейзър, Браун 2002: 196].

Фрейзър и Браун обаче изтъкват, че концепцията за парасоциалните отношения не 

може да придаде смисъл на двупосочния модел (фен – знаменитост) в частта с 

придобитите емоционални и личностни изменения. Те не намират за убедителна и 

идеята, че феновете моделират своя имидж на базата на възприеманите медийни 

образи. Фрейзър и Браун допускат трета възможност, свързана с идентификацията. 

„Феновете реконструират своите нагласи, ценности и поведение в отговор на образите 

на хората, на които се възхищават – истински и въображаеми – чрез лични и медиирани 

отношения” [Фрейзър, Браун 2002: 187]. Изследователите дефинират три типа 

отношения между фенове и медийни образи. 

1. Обикновени хора развиват необикновени взаимоотношения със 

знаменитости, без значение дали те са живи или вече са покойници.

2. Феновете определят знаменитостите като модели за подражание.

3. Феновете приемат звездните атрибути – в този контекст ценности и 

поведение.

И въпреки че изследването на Фрейзър и Браун е фокусирано единствено върху 

образа на Елвис, може да се допусне, че заключенията им важат и за групи фенове на 

други попкултурни икони. Образът на една знаменитост може да се окаже много по-

плътен и важен, отколкото на личностите, с които общуваме в ежедневието. „В тъканта 

на тяхното (фенското) съзнание е въплътен образът на Елвис, но не само като артист, а 

като приятел, любовник, съпруг, баща, родолюбец и гражданин” [Фрейзър, Браун 2002: 

197]. Прави впечатление, че парасоциалният контакт придобива познати социални роли 
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лични текстове с развитието на кариерата им. Същото важи и за държавните лица, 

които включват все повече лична информация в публичните си речи, изграждайки все 

по-голяма популярност” [Мейровиц 1985: 119]3. Тенденциите за изграждане на 

медиирано приятелство могат да бъдат открити дори в писмените текстове. В тях все 

по-често срещаме речеви прийоми като междуметия и емотикони. 

Но да се върнем към изследването на Алпърстийн, който в разрез с теориите за 

културен разпад и медийна пропаганда не маркира своите обекти на изследване като 

вманиачени или страдащи от делюзия фенове. Точно обратното. Той стига до 

заключението, че те са „интелигентни, остроумни и дори скептични” [Кашмор 2006: 

81]. Оказва се, че повечето зрители, живеещи във въображаеми социални светове, са 

просто отлични консуматори на информация, която в определени аспекти ги обогатява.

Според Алпърстийн медиите оплитат аудиторията си в „сложна мрежа от забавни 

програми, новини, спорт и реклама, за да може цялото изживяване да е достатъчно 

удовлетворяващо” [Кашмор 2006: 82]. Участието на адресата в процеса на създаване на 

въпросните изкуствени и медиатизирани мултиреалности е доброволно. Този факт до 

голяма степен елиминира възможността за нарушения и трупане на негативи в 

ежедневието. Според позитивната теория на Алпърстийн отношенията на аудиторията 

със знаменитостите са интегрирани в делничния им ритъм до степен, че те носят 

предимно облаги и задоволства. Реципиентът развива активна роля в парасоциалния и 

медиатизиран процес на взаимодействие с непознатите познати. Чрез въображаемата 

комуникация се удовлетворяват познавателни, емоционални или ескапистки нужди 

(описанието на феномена съвпада до голяма степен с теорията за ползите и 

удовлетворенията, срв. Блъмлър, Кац 1974].

В книгата си „Музика и смисъл сред феновете на Спрингстийн” американският 

културологичен историк Даниел Кавики пише, че музикалните изпълнения провокират 

у аудиторията , което позволява на феновете да правят препратки към 

относителната си позиция в социалния свят. Почитателите лесно могат да се 

идентифицират в музиката на Брус Спрингстийн до степен, която Кавики описва като 

„огледало, формиращо себеусещане или фотоалбум, проследяващ измененията в 

самовъзприемането им” [Кавики 1998: 135].

Етнографите Бенсън Фрейзър и Уилям Браун потвърждават и развиват

позитивните теории за ползите от парасоциалното общуване със знаменитости, макар 

3 Трябва да се отбележи, че публикацията на Мейровиц е базирана върху труда на вече споменатите Д. 
Хортън и Р. Уол.

че тяхното изследване, публикувано през 2002 г., е фокусирано единствено върху 

феновете и имитаторите на Елвис Пресли. Авторите стигат до заключението, че 

парасоциалната връзка води до усвояване на качества, приписани на наблюдавания 

медииран образ. Натрупването на качества може да доведе до личностни и социални 

трансформации. Фрейзър и Браун твърдят, че фенството се оправдава с желанието на 

адресата да „засили самочувствието си чрез идентифициране с определени качества” 

[Фрейзър, Браун 2002: 190]. Когнитивната и емоционалната връзка водят до селективно 

интегриране на качества, които според феновете са основните ценности в образа на 

Пресли. Но тези качества трябва да бъдат въведени и в живота на почитателите. Кралят 

на рока умира през 1977 г. И въпреки многобройните истории за инсценираната смърт

– феновете не са склонни да поемат по таблоидния път. „Усещам го в сърцето си. 

Срещам го в сънищата си. Виждам го от плакатите на стената ми. В това се изразява 

истинският Елвис” [Фрейзър, Браун 2002: 196].

Фрейзър и Браун обаче изтъкват, че концепцията за парасоциалните отношения не 

може да придаде смисъл на двупосочния модел (фен – знаменитост) в частта с 

придобитите емоционални и личностни изменения. Те не намират за убедителна и 

идеята, че феновете моделират своя имидж на базата на възприеманите медийни 

образи. Фрейзър и Браун допускат трета възможност, свързана с идентификацията. 

„Феновете реконструират своите нагласи, ценности и поведение в отговор на образите 

на хората, на които се възхищават – истински и въображаеми – чрез лични и медиирани 

отношения” [Фрейзър, Браун 2002: 187]. Изследователите дефинират три типа 

отношения между фенове и медийни образи. 

1. Обикновени хора развиват необикновени взаимоотношения със 

знаменитости, без значение дали те са живи или вече са покойници.

2. Феновете определят знаменитостите като модели за подражание.

3. Феновете приемат звездните атрибути – в този контекст ценности и 

поведение.

И въпреки че изследването на Фрейзър и Браун е фокусирано единствено върху 

образа на Елвис, може да се допусне, че заключенията им важат и за групи фенове на 

други попкултурни икони. Образът на една знаменитост може да се окаже много по-

плътен и важен, отколкото на личностите, с които общуваме в ежедневието. „В тъканта 

на тяхното (фенското) съзнание е въплътен образът на Елвис, но не само като артист, а 

като приятел, любовник, съпруг, баща, родолюбец и гражданин” [Фрейзър, Браун 2002: 

197]. Прави впечатление, че парасоциалният контакт придобива познати социални роли 
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с изявен възпитателен характер. Чудесен постмодернистичен пример за това е 

аудиторията на авангардната изпълнителка Лейди Гага. Нейните заклети фенове се 

самоопределят като „Малките чудовища”, а звездата е респективно „Майката 

чудовище” [по темата вж. Клик, Лий, Холадей 2013]. Лейди Гага влиза в ролята на

водач в общност от аутсайдери, но тя изпълнява и други важни функции като например

идентификатор, изповедник и защитник. Идолът е огледалото и отчасти образът в него. 

Корнел Сандвос, популярен теоретик на междуличностните и психологическите 

отношения аудитория – медийни личности, пише: „Връзката между обекта на харесване 

взаимодейства с начина, по който почитателят възприема собствения си образ” 

[Сандвос 2005: 159].

Най-популярното обяснение на ролята, която знаменитостите заемат в живота на 

феновете, е свързано с компенсиране на реални социални нужди. Въпреки че в много 

случаи и пряката комуникация води до изграждане на въображаеми нужди. Джон Кохи

обяснява, че звездната идентификация може да бъде придобита от приятел или от 

авторитет. Редовната медийна консумация води до изграждане на емоционални и 

поведенчески изменения. „Вирусната зараза”, която може да бъде прихваната от 

приятел, не е маркирана патологично от Кохи. Точно обратното. Изследователят стига 

до заключението, че фенството може да има важни индивидуални и социални ползи, 

вариращи от самоопознаване до придобиване на социални ценности [още по темата вж. 

Кохи 1984: 56-67].

През 2001 г. Сюзън Буун и Кристин Ломор публикуват проучване, проследяващо 

взаимоотношенията почитател – знаменитост, като се фокусират върху младежката 

аудитория. Те изготвят списък със знаменитости, маркирани от участниците в анкетата 

като техни идоли. Най-сериозно присъствие в класацията имат актьорите (38,7%), на 

второ място са музикантите (30,7%), следвани от атлети и танцьори (14,7%), писатели 

(4%) и други (12%), сред които например Бил Гейтс, Тим Бъртън, Алберт Айнщайн, 

принцеса Даяна и Опра Уинфри. Резултатите от проучването показват, че голяма част 

от младите фенове са наясно с позитивните последствия, идващи от звездния им 

интерес. В заключителната глава на изследването си психолозите от университета в 

Калгари пишат: „Отношенията с медийни фигури най-вероятно ще играят все по-важна 

роля в живота на хората през следващите десетилетия. Причината се крие в 

променящите се социални и демографски модели, които социалните мрежи отслабват и 

разкъсват. Следователно потребността да разберем и обясним как тези важни 

обществени отношения засягат живота на хората ще става все по-голяма” [Буун, Ломор

2001: 460].

Още в началото бе маркиран божествения статус на знаменитостите. Актуални 

проучвания доказват по все по-категоричен начин, че затихващите функции на 

религиозните институции водят до бум на звездните обожествявания [вж. по въпроса и 

Ройек 2001]. Хората се нуждаят от изключителни същества, които да регулират техния 

морален, социален или моден компас. „Знаменитостите са нашите митологични 

същества, носители на божествените сили на доброто, злото, похотта и изкуплението”, 

обявява публицистът от “New York Times” Джил Ниймарк [вж. Ниймарк 1995: 56].

Медийните личности умело използват божествени послания, за да затвърдят 

свръхестествения си статус. Често първата изречена реплика при получаване на 

наградата „Оскар” или „Грами” е „Благодаря ти, Боже”. В интервю за списание „VIBE”

от 2002 г. Майкъл Джексън разказва: „Не сядам на пианото, казвайки си „Ще напиша 

най-добрата песен”. Така не става. Песента трябва да ти бъде дадена. Вярвам, че тя си 

стои там горе – много преди да се родиш. В даден момент се спуска в скута ти. Това е 

най-духовната дейност на света. Когато се спусне при теб, тя идва с целия 

акомпанимент – струнни инструменти, бас, барабани и текст. Ти си само проводникът, 

през който минава, каналът. Понякога се чувствам гузен да поставям името си върху 

песни, защото те са били вече написани в небесата. По същия начин, когато 

Микеланджело е получавал някое огромно парче мрамор от италианските кариери, той 

е казвал, че в него вече спи някаква форма. С чук и длето просто я освобождавал. Тя 

вече е била там” [цит. по Джонс 2002: 116]. Вълшебната история на Майкъл Джексън 

звучи чудесно, но изключва случаите, в които работният процес е изменял до 

неузнаваемост негови песни. Да не говорим за кредитираните промени, нанесени в 

записите от продуценти, текстописци и музиканти. Подобни изказвания обаче 

пропускат критичната мисъл на аудиторията и водят предимно до затвърждаване на 

убеждението, че обичаната знаменитост притежава божествено докосване. Така

звездните плакати по стените се превръщат в икони, а интервютата или биографиите на 

идолите им в свето писание. За К. Сандвос физическите обекти (книги, телевизионни 

предавания, албуми, филми), които пренасят звездния образ, функционират като 

„акценти в конструирането на житейската история и идентичност (на фена)” [Сандвос 

2005: 111]. Интензивността в отношенията на почитателите и обектите, които пренасят 
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с изявен възпитателен характер. Чудесен постмодернистичен пример за това е 
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звездния образ, стопяват границите между личността и предмета. Така в един момент 

предметът се превръща в част от почитателя.

В този текст представих кратък преглед на най-популярните психологически или

културологични изследвания (на Кохи, Фрейзър и Браун, Кавики и Сандвос), които

разглеждат въображаемите звездни връзки, водещи до съвсем реални промени в живота 

на феновете. Прави впечатление, че актуалните научни заключения отричат най-

популярните, но и доста остарели негативни теории (куршумена теория, подкожна 

инжекция и др.), според които феновете са лековерна аудитория, губеща време и 

ресурси, подлъгана от звездните манипулатори и силните им PR машини. Напротив –

на почитателите все повече се гледа като на внимателен и осъзнат участник в 

комуникационния процес. Следенето на дадена знаменитост може да се окаже не само 

забавно интелектуално упражнение, но може и да доведе до емоционална 

удовлетвореност или до морални и физически изменения. Ключов момент в този 

познавателен процес не е самият звезден образ, а представата на адресата за звездния 

образ (както стана ясно, двете понятия могат да нямат допирни точки). За много фенове 

медийната фигура, която приковава интереса им, се оказва мина за ресурси, пред която 

стои надпис „Забранено за невежи или аутсайдери”. „Привързаността на феновете към 

идолите не е в резултат на глуповата невинност, а на очарование. Не е признак на 

интелектуален дефицит, а е „инвестиране на емоции“. Феновете формират отношение, 

регулирано от важността на знаменитостта, с позитивна интензивност, която стимулира 

и вдъхновява”, обобщава темата и Кашмор [Кашмор 2006: 85].
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ресурси, подлъгана от звездните манипулатори и силните им PR машини. Напротив –
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удовлетвореност или до морални и физически изменения. Ключов момент в този 
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