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Западният шок. Една българка в Париж.  
Интеркултурната среща Изток – Запад в пътеписа  
на Ангелика Шробсдорф Пътуване до София 

 
Снежана Бойчева 

 
Culture shock in the West. A Bulgarian woman in Paris. 

Intercultural encounter between East and West in Angelika 
Schrobsdorff's travel notes A journey to Sofia 

 
Abstract: The study thematizes the cultural aspect of the East-West 
encounter, presented by Schrobsdorff in the encounter of the Bulgarian 
woman – Lydmila with the otherness of Western Europe in the topos of Paris. 
A main focus is on the high sensitivity of the beholder of the otherness to the 
wide range of possibilities of observation and perception that the foreign 
reality offers. The attention and the senses are directed mainly to what is 
beyond. It is not a question of literally seeing and watching. To watch for 
Schrobsdorff is something more than seeing. To watch, in her opinion, is to 
submerge in what is close to you. The inexpressibility of this kind of contact 
with other stems from the direct but brief touch that is hard to express with 
the conventional means of language. 
 
Keywords: culture shock, travel notes and intercultural communication. 
 

Париж е топосът на действие в третата част на пътеписа 
на Ангелика Шробсдорф Пътуване до София. Българката 
Людмила е в Париж на гости на приятелката си от детството 
Ангелика, германка от еврейски произход, връщайки нейната 
визита в София преди промените. Двете героини – Ангелика и 
Людмила – преминават през три фази на конфронтация на 
чуждото със своето: фазата на разпознаване на разлики, фазата на 
приемане на предизвикателството в срещата на своето с чуждото, 
не само в сферата на приключението, и фазата на 
самореализирането и самодоказването след преживения културен 
шок. Психическите състояния, в които изпадат героините в 
резултат от конфронтацията си с другостта, се превръщат в 
мотивация за възприемане на атрибуциите на другата култура 
чрез смяната на перспективите и последващо сравнение между 
тях.  
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В условията на културен шок при Людмила различваме 
два вида състояние: първо, рязкото преминаване от еуфория към 
чувството, че не е на мястото си, и второ, един цялостен процес 
на криза, придружаван от психологически състояния като стрес, 
страх, че губи почва под краката си, резигнация, объркване, 
изненада, възмущение до безсилие. Културният шок при 
Людмила се проявява едновременно и по двата начина, като рязка 
промяна и като дълготраен процес, започнал отдавна в живота й в 
България. Първит вид попълва непрестанно екзистенциалната 
криза на героинята и върви паралелно с дълготрайния процес на 
развиваща се депресия, за да стигне фазата на пълно неразбиране 
на света и до самоубийството, за което се говори в друг текст на 
Шробсдорф (Грандхотел България). Пример за това преплетено 
действие на културния шок е реакцията на Людмила на книгата, 
която тя намира в библиотеката на Ангелика - “Жената на 
бъдещето – планове за есента на твоя живот”. Людмила 
рационално не може да свърже заглавието на книгата със 
социалистическия ред в главата си. Чувството за далечна 
перспектива на жената, на човека въобще, й е чуждо. Освен 
клишето за неясното светло комунистическо бъдеще в главата й 
няма нищо, което по човешки начин да сочи напред. Сравнително 
младата жена е шокирана, че въобще могат да се кроят подобни 
планове, още по-малко за есента на един живот, който няма 
изгледи да достигне тази есен. Такова дългосрочно, детайлно 
планиране, т.е. възможността да се появи подобна книга, е 
характерна единствено за обществата, които по измерението 
конфуциански динамизъм се определят като дългосрочно 
ориентирани. Въпреки че по това измерение Западна Европа 
заема средата на таблицата с тенденция към другия край 
[Хофстеде 2001]. Но перспективата, която е характерна за живота 
в Западна Европа, може да се обясни не само по Хофстеде, а 
напр. с относително голямата продължителност на живота на 
Запад, резултат от  развитието и приложението на иновациите в 
медицината, от много добрия жизнен стандарт, от перфектното 
социално осигуряване. В Западна Европа тази книга е естествен 
резултат на цяло едно развитие, което е икономическа и 
политическа заслуга на този регион. В “гробището” Изток  
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подобна книга би била цинизъм. И това е причината за 
изумлението и последвалата депресия на Людмила.  

Липсата на перспектива в затвореното общество, каквото 
е било и все още в голяма степен е българското, създава 
благоприятни психологически условия за възникването на 
предразсъдъци, включително и по отношение на другостта. 
Появата на стереотипи и клишета, каквито Людмила демонстрира 
спрямо Запада и западния начин на живот, е изход от стресовата 
ситуация, в която попада героинята при срещата с другостта. 
Стереотипите са нейната алтернатива на стреса и хаоса, те 
осигуряват спокойствие, защото правят света обозрим и подреден 
в главата на реципиента на другостта. Прибягването до 
стереотипи при възприемане на чуждостта като другост е 
потребност от запазване на стабилността на самообраза, което на 
първо време неутрализира страха от инвазията на опасно новото. 
Стереотипите ясно разграничават образа на своето от образа на 
другото, на чуждото, на враждебното. Ясно се очертава 
констелацията на противопоставеност между свое и чуждо. В 
този смисъл стереотипите създават “перспектива” на погледа, 
която “компенсира” липсата на другата, истинската, важна 
перспектива в живота, перспективата за бъдещото. Изместването 
на тази конструктивна отвореност към бъдещето от антагонизма 
на констелацията свое - чуждо създава временно самочувствие за 
идентичност, която се основава обаче на позицията контра и в 
този смисъл е деструктивна. “Борбеното” противопоставяне на 
другостта приключва с нараняване и разрушаване на собствената 
(мнима) идентичност и с чувството за дефект, за уязвеност, за 
жертвеност [Honneth 1992: 212-213]. Това от своя страна води до 
самоомраза, която много лесно преминава в омраза към другото. 
Защото самоомразата е част от ксенофобията, тя е омразата към 
другото у нас. Мразейки другото у нас, ние сме склонни да 
предадем тази жертвеност към други, в случая по-слаби от нас, 
които стават обект на нашата омраза.  

Видът на пънкари и хомосексуалисти, които в България 
по това време са табу, биват изолирани (Die Reise…163), е 
предизвикателство за Людмила. В случая чуждото се появява 
едновременно като магия, очарование, нещо което приковава с 
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новостта си и заплаха, отвращение, недоумяване, т.е като нещо 
амбивалентно, чието възприемане не е еднозначно. Не може да се 
твърди, че едната страна на опозицията доминира в отношението 
на Людмила към чуждото. Те вървят паралелно, в главата на 
Людмила е истински хаос за това, кое е горе, кое долу, кое е 
мъжко, кое женско. Посоките не само са поставени под въпрос, те 
са размити. Възстановяването на старата система на ориентация 
изглежда невъзможно след престоя в Париж. Единственото, което 
остава и дори се засилва, е объркването, екзистенциалната криза, 
довела до пълно неразбиране на света и до самоубийството. 

Срещата с чуждото при Людмила е не само деструктивна, 
тя е същевременно конструктивна. Тя прави възможна 
саморефлексията, която всички текстове на Шробсдорф 
превъзходно тематизират. В резултат на тази саморефлексия от 
страна на Людмила се появява образ на България, който е 
различен от този в първата и втората  част на романа. Чувствайки 
се в Париж сама, отхвърлена (самоотхвърляща се), Людмила 
разказва за България и за ужасните условия там, за ниските 
заплати на лекарите, които едва ли не от самарянско чувство 
трябва да лекуват пациентите си (Die Reise…274), за държавата - 
ченге, която се меси навсякъде (Die Reise…233) и за други 
нелицеприятности, на които ще се спрем по-нататък. Разказите на 
Людмила за “лошото” в България не са индиректни, сервилни 
хвалебствия към Запада, те са нейният път за “справяне” с цялата 
чуждост, нахлула в нея след стъпването й на Парижката гара. 
Това справяне при Людмила се нарича бягство от допира с 
чуждото в собствената, макар и ужасна реалност. В Париж тя не 
обикаля прочутите места на френската столица, а се барикадира и 
самозатваря в дома на Ангелика, бягайки от всичко, което 
очевидно я наранява. Срещата с чуждото е и остава до края 
болка. Налице са всички психосоматични симптоми, 
придружаващи културния шок, които в случая са индивидуално 
обострени – остро безсъние, стигащо до физическа болезненост, 
безапетитие, болезнена свръхчувствителност, неоснователна 
предпазливост дори спрямо приятелката от детинство, липса на 
всякакво любопитство, самозатваряне, уязвимост, търсене на 
ниши  и контакти с хора, близки до собствената културна среда. 
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Всичко тези симптоми представляват самосъхранителни реакции 
в условията на застрашеност, в които Людмила е убедена, че е 
попаднала. У Людмила почти липсва това, което се нарича 
приемане на предизвикателството, каквото наблюдаваме у 
Ангелика. Друг опит за “скриване” от инвазията на чуждото в нея 
са запознанствата, които героинята завързва с един руснак и с 
един американец от чешки произход, които поради славянското 
си потекло стават веднага симпатични на героинята (Die 
Reise…177). Tези запознанства са ниши за бягство от чуждостта, 
бягане в дълбоките корени на произхода, в миналото. Бягането в 
миналото е характерно за нации без настояще и без особено 
светли перспективи за бъдещето. Освен това преекспонираното 
говорене за миналото, за миналото като основна ценност, е в 
контекста на три синтетични култури, към които българската 
култура има отношение. За колективистичната културна схема е 
характерно почитането на традициите и историята, тъй като те са 
колективистично дело или се приема, че те са дело на цели 
народи и нации. Говоренето за миналото е основен приоритет и в 
културите с голямо властово разстояние, тъй като позоваването 
на миналото и на неговото героизиране е основен инструмент на 
властимащите за поддържането на властовата йерархия. 
Традициите са на особена почит и в културите с краткосрочна 
ориентация, където липсата на дългосрочен идеал, както и 
липсата на привлекателна перспектива изместват вниманието в 
посока минало, тъй като единствено то съществува реално. 
Людмила е представител на култура, която по трите измерения - 
идентичност (колективизъм), властово разстояние (голямо 
властово разстояние), конфуцианска динамика (краткосрочна 
ориентация) спада до голяма степен към горните модели 
[Хофстеде 2001]. Извън моделите Людмила принадлежи на една 
култура, в която “дългата” история и историческата 
принадлежност са основен аргумент за гордост при всякакъв 
повод, а патетизирането на историята е част от 
народопсхилогическите характеристики. 

В този смисъл е разбираемо, че на гробището Монпарнас, 
символ на миналото и историята, Людмила се чувства по-уютно, 
отколкото сред хората на Париж: 

 8



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

 
При вида на тази последна спирка на човешкото съществуване 

избледняваше екстремната разлика между Изтока и Запада, улицата с 
щандовете се превръщаше в смешен фарс и страхът на Людмила, 
както и чувството й за чуждост мутираше във весела увереност, че 
ние, дали с малини или без малини, със златни обувки и скъпи парфюми, 
сме една голяма, обречена на смърт общност. (Die Reise…187) 
 

Единствено топосът на смъртта е в състояние да примири 
болезненото чувство за второстепенност, изгубеност у героинята 
и да й възвърне човешкото самочувствие, колкото и парадоксално 
да звучи това. Екзистенциалната безизходица в поведението на 
Людмила е следствие от кризата, която тя носи в себе си,  и която 
достига връхната си точка при сблъсъка с чуждостта. Именно в 
Париж се отключва до степен на истерия цялата болка, натрупана 
в България. Саморефлексията на Людмила в условията на 
чуждост не носи обаче така очакваното спасение, желаната 
алтернатива на релативирането и равновесието. Те се установяват 
едва в топоса на смъртта, която е истинската алтернатива за 
героинята, изгубила вярата в екзистенциалния смисъл. Смъртта и 
екзистенциалният страх присъстват навсякъде, те са  
предпоставени в живота на Людмила в България (Бойлерът) и 
литературно антиципирани още при нейното пристигане в Париж 
(Западният шок). 

 
- Тя май не е във влака - каза Боб, приятел, който ме придружи 
до гарата. 
- Тя със сигурност е във влака, но се страхува да слезе. 
- Страхува се? От какво? 
- Те всички се страхуват от Запада. (Die Reise…160) 

 
Един от мотивите за поведението на Людмила в началото 

е страх и изумление пред/от Запада. “Малка и загубена” (Die 
Reise…160), далеч в дъното на перона Людмила напомня за 
безкрайните ни комплекси на българи спрямо всичко чуждо, 
особено когато става дума за лъскавия “приказен” Запад [вж. 
Тодоров 2003: 14]. Притеснителност, свитост, липса на всякакво 
самочувствие, липса дори на човешко достойнство, стигащо до 
самоотричане – за това напомня малката фигура на Людмила. Но 
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не това е единствената причина за нейната плахост. Людмила е 
“екзотично животно, което човек трябва да хване предпазливо” 
(Die Reise…161). (Затова двамата посрещачи – Ангелика и Боб - 
не се втурват да я посрещнат вкупом.) Сковаността идва не само 
от страха и ниското самочувствие, (съдраната чанта, с която 
пристига), тя е детайл от ориенталската ни екзотика, включваща 
и елемент на детско не(до)верие и подозрителност спрямо 
ненашето. Людмила се държи като дете след минути на ужас, 
чуло отново гласа на майка си (Die Reise…161).  И третото, което 
влиза в комплекса на страха, е безкрайната екзистенциална умора 
на героинята, стигаща до безразличие и отегченост: “Какво търси 
една стара българка в Париж!” И още: “Я ме виж! Как само 
изглеждам! Като селянка от Бухово.” Самоиронията не е параван, 
зад който героинята би искала да се скрие, а реалност. Така, 
както тя се самовижда, така тя изглежда и в очите на 
парижаните посрещачи. Следващият колаж от ракурси 
потвърждава тезата за близостта на образа на българката, 
погледнат отвън, до самообраза й:  

Платът на “роклята й напомня на евтини кухненски 
завеси” (Die Reise…160). И произтичащият от това комплекс с 
обвинение към Ангелика: въпрос към смаяната от вида й 
Ангелика “Ах! Сега се срамуваш от приятелката си от България, 
нали?” (Die Reise…161). Как да не се срамува една парижанка, 
когато куфарът на българката е изтумбен. А пътната й чанта е 
широко зяпнала, защото ципът е развален. И като Бай Ганьо пита: 
Ще може ли ципът да се поправи тук? (В Париж дали могат да се 
купят круши?) (Die Reise…161). Следва демонстрация на 
клюкарско-махленското любопитство, което не си спестяват дори 
интелектуалците у нас: Има ли Ангелика връзка с Боб 
(придружаващия приятел)? А в същото време какво невежество 
от страна на българката за световните неща: не е чувала за 
размяна на войските в рамките на НАТО, не е виждала пънкари и 
реагира наистина като провинциалистка: Сигурно (пънкарите – 
С.Б.) не са нормални (Die Reise…163). И веднага се появява 
типичната (не само за социализма) българска  деформация на 
мисленето: При нас ще ги затворят. Още с пристигането 
Ангелика се “грижи” да осигури на българката Людмила колкото 
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е възможно повече предизвикателства: пътят за дома в неделя 
вечер минава покрай проститутките, уж за по-кратко! “Много 
движение (Verkehr)” възкликва Людмила. Отговарят й: “Добро 
попадение. Под червените фенери сме.” (В немския език думата 
Verkehr наред със значението ‘улично движение’, ‘трафик’ 
означава и ‘сексуален живот’) Людмила реагира като нещастна 
лелка: Ама много интересно е облечена (проститутката – С.Б.). 
Но по женски инстинкт признава, че “ботушите и шапката са 
много секси”!? (Die Reise…167). В България проституцията е 
забранена. И веднага идва изкривеното самохвалене: “…ние сме 
здрав, непокварен народ” - и сега издънката на признанието: “а и 
освен това нямаме такива красиви ботуши, шапки и чорапи. Ако 
ги имахме, целият социалистически мироглед щеше да се срути.” 
(Die Reise…167) Веднъж Людмила е надъхана, изкривена 
соцгражданка, веднага обаче е и жена, която иска такива ботуши 
и би застанала до проститутките. Трудно е за вярване, че 
героинята наистина е попитала дали белите мъже лягат с негърки 
(Die Reise…167), тук Шробсдорф ни “удря” отново. Тази 
демонстрация на българската селяния и консервативност от 
страна на Ангелика Шробсдорф започва да дразни, вежливо 
казано. Този мотив на пре-играване с българската наивност, 
простотия, затвореност и т.н. може да се развие като наша атака 
срещу средния европеец: много е важен и арогантен в погледа си 
надолу. Людмила се появява на закуска в стара, безутешна 
найлонова пижама. Това, че е рошава, е “задължително”. Има го 
този тип интелектуалки, които не се решат, ни сутрин, ни вечер…  
Пипа котката, но не си измива ръцете… Иска нес-кафе, защото не 
е пила още истинско. Не посяга към непознатия кроасан, а си 
взема филия хляб. Една българка в Париж става нервна, когато 
масата е отрупана. Отхапва от кроасана, без да коментира вкуса. 
(Die Reise…174) Славянската душа на Запад или се смее или 
плаче тотално. В Париж е, а не иска да излиза. Нека утре да 
направели обиколката, сега нека види метрото (Die Reise…178). 
Бие и Бай Ганьо по точки. Да сравним с Бай Ганьо: чела ли е 
Ангелика Алеко? – том първи на Алеко (Константинов 1989: 112-
113): 
 

- Ти не ходи ли да се разходиш, да видиш Вена? 
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- Какво ще й гледам на Вената, град като град, хора, къщи, 
салтанати. И дето отидеш, все гут моргин, все пари искат. 
 

Людмила: Имаш ли оранжева карта за транспорта? В 
София й били казали, че тя не струва много и с нея може да се 
пътува навсякъде… (Die Reise…179). А от устата й излизат 
същите стари, просветителски клишета за (салтанатите на) 
французите: “… големи мислители, творци и революционери, 
фини, умни, култивирани люде. Liberte, Egalite, Fraternite…”  (Die 
Reise…182). Сена за нея е песен на Даниел Дарйо, която е 
слушала на 14 години в един филм.  

Наред с изброените по-горе предизвикателства се появява 
големият проблем за Людмила – сблъсъкът й с лъскавата 
повърхност на западната действителност. Израз на този проблем 
е реакцията на българката на ПОДРОБНОТО И МЪЧИТЕЛНО, В 
КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРИЯ И ЛЮДМИЛА дори 
УНИЗИТЕЛНО ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ХЛЯБ, МЕСО (ОТ 
ПИЛЕ… ДО ЧАЙКА), плодове, зеленчуци, риби, миди, скариди, 
охлюви, пастети, сирена, бонбони, парфюми, дрехи и т.н. (Die 
Reise…183). Изобилието е факт, но защо го предлага в текста си 
Шробсдорф? Само след малко Ангелика ще се разкайва за това 
“разточителство” в описанието си. Но кое  предизвиква това 
описание? ИМА ТАБУ ОТ СОЦИАЛЕН ТАКТ – НАЛИ ПРЕДИ 
ТОВА Е БИЛА В БЪЛГАРИЯ И В СОФИЯ И Е ВИДЯЛА 
“ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ НИ ХАЛ”? Едва потъвайки в спомените 
си от България и гледайки изпитателно лицето на Людмила, 
Ангелика изпитва истинско неудобство от току-що изложената 
“обилна” информация: 

 
То (лицето – С.Б.) бе твърдо и отсъстващо: устните бяха се 

стиснали до тясна линия, веждите се бяха сключили в къса дълбока 
бръчка, погледът – едва сега забелязах – се плъзгаше бързо по 
щандовете с храни, по щандовете с дрехи, по вазите, пълни с най-
прекрасните цветя. Беше поглед на бягаща жена, която, обградена от 
преследвачите си, търси да съгледа някое скривалище – поглед 
изплашен, изпълнен с омраза и същевременно възхитен, колебаещ се 
между стремежа да се измъкне и желанието да се отдаде. И 
изведнъж разбрах и с ужас се попитах как бях могла да бъда така 
лишена от инстинкт, така  нечувствителна – аз, която и днес още 
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изпитвах понякога физическо отвращение при вида на това изобилие, 
аз, която познавах България, борбата за един портокал, реденето на 
опашка за едно парче месо, копнежа по парченце шоколад. Изведнаж се 
засрамих от това ужасно разсипничество, от този вонящ на 
слънцето, разлагащ се, кръвясъл лукс, който биваше купуван, изяждан, 
смилан, отново изхвърлян или просто захвърлян; срамувах се от тези 
хора, които с безглава естественост пълнеха своите чанти и търбуси, 
оплакваха се от някакво сухожилие в месото или от кафяво петно по 
банана, ругаеха, когато камамберът е недостатъчно узрял или презрял. 
Срамувах се от тлъстите гълъби и кучета, от разглезените капризни 
деца, от остроумничещите продавачи, от позлатените обувки и от 
глупаво щампираните фланелки, от оцъклените мъртви риби и от 
рубиненочервените малини, от ярките цветове, от засищащите 
миризми, от синьото небе… (Die Reise…185-186) 
 

Саморефлексията за състоянието на срам, което изпитва 
Ангелика при вида на изобилието в Париж и при спомена за 
мизерията в България, е вероятно искрена. Проблем за 
българския реципиент обаче е да възприеме това толкова 
благородно засрамване за чиста монета. Поради невъзможността 
на българския читател да излезе от своята културна рамка на 
мизерия и унизителен недоимък е невъзможно и разбирането за 
детайлното описание на парижката търговска улица. Както и 
вербалното поведение на Шробсдорф е рамкирано от собствената 
й култура, в случая с основни атрибути: изобилие и 
консумативност. Епизодът с разточителното описание на стоки е 
сравним обаче със също детайлния начин на описание на 
ГЪНКИТЕ НА ЧАРШАФИТЕ В ХОТЕЛА В БУРГАС. Явно 
детайлът е приоритет в литературното представяне на 
Шробсдорф. Не можеш да описваш едва ли не гънка по гънка 
сиво-черните чаршафи, а да “забравиш” ЦЯЛАТА КАРТИНА НА  
СТОЛИЧНАТА НЕМОТИЯ! Така че засрамването на Шробсдорф 
въпреки голямата етическа стойност  е по-скоро изкуствено, 
отколкото искрено от гледна точка на читателя, който чете също 
толкова детайлно, колкото пише и Шробсдорф. ВПРОЧЕМ 
ОБРАЗЪТ НА ЛЕКАРКАТА Людмила е също толкова 
ИЗКУСТВЕНО ИЗГРАДЕН, което разбира се е нещо 
задължително за литерурен текст. Но тук става дума не само за 
изкуственост като фикционалност, а за атмосфера на 
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подправеност и ако трябва да се изразя с цитат от Влашки по 
повод на Бузелмайер, и за образа на Людмила бих казала на 
моменти – “ИМА НЕЩО ДРАЗНЕЩО, НЕЩО ГАДНИЧКО... И 
ПР.” в представянето му от Шробсдорф. Което обаче би било 
емоция на реципиента и литературно-естетически не може да се 
“докаже”. 

Цитатът за западното изобилие се повтаря “след 
засрамването” и звучи в съвсем друга тоналност. Не можем да 
търсим преднамереност в предложеното от Шробсдорф подробно 
описание на западния лукс (Die Reise…183), защото то е 
инстинктивно, първично. Чрез фигурата на Ангелика Шробсдорф 
напразно се самообвинява в липса на инстинкт. Точно 
инстинктът, част от несъзнатото, обяснява естествеността на 
подобно описание на изобилие, с което е свикнал живеещият 
дълго време на Запад. Не би било естествено, ако този инстинкт 
не се прояви на повърхността в смисъл: имаме го, показваме го, 
описваме го. Въпреки опита ни с другите, въпреки съ-при-
частието ни с тях и с тяхната друга съдба на непрекъснати липси. 
Чувствителността инстинктивно следва първичното. Вглеждайки 
се в лицето на Людмила, на другия, Ангелика изведнъж 
(plötzlich) сепва сама себе си и описанието взема посоката на 
рефлексията и саморефлексията: срам от цялото това излишество, 
от хората, от децата, от кучетата, от рибите, от малините … та чак 
до синьото небе. Кулминацията с “небесната синева”, която 
сякаш на Запад е по-синя, е добро попадение на авторката в две 
посоки: като ирония и самоирония при вида на изобилието и като 
безпомощност спрямо другите, напълно лишени едновременно от 
това изобилие и от “завидната” небесна синева. Малко по-нататък 
в текста откриваме друга, вече цинична кулминация на тема 
“богат - беден”: 
 

Людмила, чистейки зелен боб пита: “Ядете го за засищане или 
като малините за удоволствие?” 
Ангелика: “Тук всичко се яде за удоволствие.” 

 
Мисля, че няма по-голяма бариера за разбирането на 

другия от цитираната интеркултурна ситуация. При най-голяма 
добронамереност от страна на реципиента (в случая Ангелика)  
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при този въпрос и поради това, че въобще съществуват условия, 
при които той може да бъде зададен (в случая житейския опит на 
Людмила), разбиране не може да има. Не защото Ангелика няма 
непосредсвения опит от детството, от гладните години през и 
след войната или опита от по-късното си посещение в България. 
Въпреки всичко в този момент въпросът на Людмила и отговорът 
на Ангелика очертават границата на два свята, които едва ли 
могат да се докоснат, камо ли да се пресекат. 

Като утешение за липсата на изобилие у другите идва 
мъдростта, че пред смъртта всички сме равни. На гробището 
разликата между Запад и Изток изчезвала: 

 
При мисълта за последната спирка в човешкия живот 

избледнява яркото различие между Изтока и Запада, търговската 
улица се превръща в смешен фарс и чувството за страх и чуждост у 
Людмила отстъпва място на ведрата увереност, че ние, дали с малини, 
или без малини, с позлатени обувки и скъпи парфюми или без тях, 
всички ние сме една обречена на смърт общност. (Die Reise…187) 

 
В случая става дума за всеобщо утешение в духа на 

християнските ценности (важно е не тук и сега, а отвъд), което 
все повече буди подозрение и не импонира на прагматичния 
европеец, пък бил той и ортодоксален балканец. Защото важно е 
как живяхме тук и сега, преди да се “изравним”, преди 
последната спирка. Другото … е неизвестност и … мълчание, или 
ако си послужим с “натурализма” на Томас Бернхард: два метра 
по-долу само ужасно вони. 

Липсата на различие, поне външно, на гробищата се 
оказва поредният мит. Защото Западът и на гробищата си е пак 
пищен и разточителен, стигайки до кич и провинциално-
идиличен мелодраматизъм със “своите крилати ангелчета и 
достолепни лъвове, с бузестите дечица в ризки по гробовете, със 
забулените вдовици в траурни пози, с по военному застиналите 
господа в галатни жестове и с бюстовете на представителни 
дами…” (Die Reise…187). 
 В духа на Шпенглер и след ироничните забележки на 
Ангелика за “стегнатите” жени на Запад, които спортуват, за да 
стегнат мускулуте, а после тичат при психотерапевта за 
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транквиланти за отпускане, Людмила важно постулира: 
“…западът е болен…” (Die Reise…200). Мотивът за болния Запад 
продължава и след оплакванията на Серж  за многобройните му 
болести. Българската лекарка “с физиономия, в която се смесваха 
професионална сериозност и вродена меланхолия” снема подобно 
на Лиляна в началото една философска анамнеза: “Вие имате 
толкова симптоми, колкото въшки има кучето, но всички те са в 
главата ви. Вие боледувате от болестта на Запада, с други думи 
нищо ви няма. Елате за половин година в България и ще се 
излекувате” (Die Reise…209). И още: Това, което липсва на 
Запада е славянският елемент (Die Reise…210). България и 
славянството се превръщат в панацея. И това е много българско, 
когато сме в чужбина идва мегаломанията, резултат от балканска 
гордост плюс комплекс за малоценност. 

Людмила “избухва”, защото ще се пръсне от същата тази 
празна гордост и от комплекса си за малоценност. И след взрива 
на (ницшеанска) гордост за Людмила идва сривът: в аптеката не й 
признават нито българската рецепта, дори и написана на 
латински (как иначе), нито професионалния статус на лекар, 
въпреки лекарския паспорт и уверенията (Die Reise…213). В 
Париж българският лекар не е лекар.  

Людмила е показана като една щура българка, която сама 
се е нагърбила с цялата българска мизерия. Нали си купува – сама 
в Париж! – банани и казва: Един банан – това беше, каквото си 
желаеше всеки българин дълго време… (Die Reise…228). Един 
банан е изяла вече по пътя. И колко ли е купила от тази „мечта“? 
Разбира се, само пет. А обувките си ги купи от разпродажбата. И 
горда, пита: “Отгатни, колко струват?” (Die Reise…229). Колко, 
само 115 франка, веднага личи, че са евтини. И дълго ги е 
търсила, изгубила ума и дума при това суперпредлагане, при този 
избор. И на всичко отгоре й стягат. Защо, след тези обяснения, си 
купи обувки, които й стягат? Защото продавачката казала, че НЕ 
убиват. Може и да преживеем западния шок, НО българският 
синдром на тъпоумно подчинение остава. 

Западният шок Людмила механично прехвърля от себе си 
върху българите въобще: Правителството трябвало да ПУСНЕ 
българите на Запад. Ще има да плачат да се върнат (Die 
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Reise…232). В утопията на подобно твърдение се усъмнява 
Ангелика, след което следва нова истерия на Людмила: 

 
…зная! Те (българите – С.Б.) са несамостоятелни като 

петгодишни деца. Те не трябва да вземат решения, не трябва за нищо 
да се борят – освен може би за място в трамвая - те не знаят какво е 
да работиш, за да си по-добър от другия или за да не гладуваш. При нас 
няма конкуренция и амбиция и никой не умира от глад, и никой не е по-
добър от другия. Всичко ни се предписва, за всичко се е погрижила 
бащицата държава: ти ще направиш това, ти това, а ти това, 
независимо къде, в личния живот или в професията. Тази седмица ти 
ще получиш кило свинско месо, а другата година ти ще почиваш на 
Черно море, а след десет години ще имаш и собствено жилище. Ще 
прочетеш това, ще научиш онова, изобщо няма да мислиш. 
(Българският народ не мисли и това е най-яркото му качество – Die 
Reise…265) Кажи ми сега, как може един човек, който никога е нямал 
свободен избор да живее на Запад?” (Die Reise…233) 
 

Пасажът е показателен и събирателен за белезите на 
многократно установената при Шробсдорф причастност на  
българската общност към културите с голямо властово 
разстояние, към колективистичните култури и към женствените 
култури. За първия тип културна принадлежност говорят 
йерархическите структури, които са силно изразени и се 
простират не само в професионалната, но и в интимната сфера. В 
един екстремен, почти сюрреалистичен вид (особено за 
представителите на западната култура) е представена социалната 
инфантилност на българското общество. Думите на Людмила 
щяха да звучат като кафкиански епизод, ако всичко това не бе 
реалността на социалистическата епоха. Намесата на държавата 
стига до духовната и менталната сфера. Причастността към 
колективистичните култури обхваща онази равнопоставеност 
(никой не умира от глад, никой не е по-добър от другия), която 
нивелира индивидуалната уникалност с “благородната” цел за 
социално равенство. Женствеността на културата ни се проявява 
в цитата като липса на амбиции и конкуренция за всякакъв вид 
израстване, тъй като унифицирането е неизбежно. 
 В стремежа си да изглежда “начетена” и “нахакана”, в 
стремежа си да покаже критически подход Людмила изпада в 
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комични ситуации или по-скоро е поставена в тях от Ангелика 
Шробсдорф: Да не видиш Лувъра в Париж било все едно да не 
видиш в София мавзолея на Георги Димитров (Die Reise…236); 
като вижда Триумфалната арка, казва: Триумфалната арка от 
Ерих-Мария Ремарк – и пита: Не си ли чела романа? (Die 
Reise…237). Продължава с “имаголожките” клишета за 
французите: Французите не били елегантни, както си ги 
представяла. И как си ги представя? В кадифе, коприна, с големи 
шапки и дълги перлени огърлици… (Die Reise…238). Все 
представи от времето преди Дюма и Балзак. И още: Мулен Руж за 
нея е покритие на книгата за Тулуз-Лотрек, която видяла като 
момиче. Поводът е, че гениалният художник, живял сред 
проститутките, всяка нощ е седял там и е рисувал (Die 
Reise…240). Зяпа изумена витрините с голи жени, или със 
снимки на такива – порношок. Иска да влезе при голи мъже, но 
като хитра българка пита: Ако мъжът не получи ерекция, ще ни 
върнат ли парите? (Die Reise…243) (Шробсдорф е чела Алеко. 
Така може да пита само женският Бай Ганьо.) И още една мила 
издънка: Вибраторите са скъпи, но нямало ли промоция 
(Sonderangebot)? (Die Reise…244). След това може успокоена да 
си мисли за упадъка на Запада, но преди малко си мислеше за 
Phallus-а на Запада. Защо трябва да се показват интимните неща? 
– пита Людмила – Ами това е прогресът – отговаря Ангелика. 
Пред-вид  “изобилието” на Мулен Руж Людмила поставя 
сериозната диагноза на Запада отвъд клишетата и въпреки 
комичните ситуации. Още няколко “старовремски” сексуални 
клишета: при посещение на Ангелика и Людмила при Боб 
Людмила “естествено” очаква при Боб да има жена, но като 
вижда Ахмед, изпуска вик на изненада, вдървява се, вкаменява 
се, “Защо е с този арабин?” Отговорът я удря като парцал, камък 
или подобно: “За секс”. Как за секс, не му личало, бил като 
нормален мъж. При вас е забранено – казва Ангелика  – но и вие 
ги имате неофициално. Но видите ли, Людмила познавала само 
един такъв (Die Reise…255) и разпитва Боб като копривщенска 
сваха: Защо нямаш столове (Die Reise…252), защо не наливаш 
уиски на Ахмед (Die Reise…253)? Откъде да знае, че арабите не 
пият алкохол, нищо че има приятелка в харема на арабин (Die 
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Reise…253). За Алис пита, дали не била лезбийка (Die 
Reise…258) – и т.п. наивни любопитства … 

Западът надмогва у Людмила всички представи за 
еманципираност на човека. За лекарката, която не е невинно 
селско момиче, четири пъти женена, познаваща живота и 
смъртта, болестта и лудостта, знаеща повече, отколкото знаят 
повечето хора в България, дори за нея нещата на Запад са твърде 
объркани…  

 
…но тук на Запад имате толкова вариации на болест и 

лудост, че вече не мога да се ориентирам, не зная, повече, къде е горе, 
къде е долу, кой е мъж и кой жена, кое е нормално, кое 
ненормално…Бог да ви помага! Лошо ще свърши това за Запада! (Die 
Reise…357) 

 
На пръв поглед излишна, детски наивна, сантиментално-

идилична, дори смешна загриженост за богатия и многолик Запад 
(сякаш от малка чете Шпенглер). Но привидната декларативност 
и поучителност на тези думи, особено в наши дни отстъпва място 
на сериозно прозрение, което вече не се отнася само до Изток и 
Запад, а до едно общо течение в развитието на Европа – загубата 
на ориентация. Загубата на ориентация е представена от 
Шробсдорф трипластово: не само от топографска гледна точка 
(милионния Париж), не само от гледна точка на супепредлагането 
(търговската улица и изобилието на стоки), но и от гледна точка 
на идентичността (кое е горе, кое е долу, кое мъж, кое жена, кое е 
нормално, кое е ненормално). Изречението заключение “Лошо ще 
свърши това за Запада!” е не толкова трезва диагноза, колкото 
емоционален вик. То е израз на пълното объркване в главата на 
Людмила и на културния шок, който достига връхната си точка.  

Отношението на българите към парите Шробсдорф 
демонстрира по недвусмислен начин, разказвайки епизода, в 
който Людмила спасява живота на един американец, на един 
“капиталист” (Die Reise…274-275), както той е наречен в текста, 
и като “горда” българка не взема естествено предложената й 
сума. Това поведение на Людмила не бива да се тълкува 
непременно в духа на християнските ценности като хуманизъм, 
алтруизъм или любов към ближния. В случая тя демонстрира 
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идеологизъм, според който трудът, в случая лекарският, не струва 
нищо Няма такъв филм на Запад – там всичко се плаща, се мъчи 
да я вразуми Ангелика, докато Людмила отново изпада в истерия 
и изкрещява аргументите си: Не взела парите, “защото съм 
българка и американците са убедени, че ние бедните, 
недоразвити хора ще умрем от щастие, ако ни бутнат в джоба 
банкнота, защото мислят, че всичко може да се плати, всичко, 
дори човешкият живот и ти мислиш така и ми разваляш целия 
ден.” 

Епизодът издава важна страна от образа на българина – 
отношението му към парите. Въпреки Алековото “изобличение” 
на българина, тип Бай Ганьо, който все търси келепира, може да 
се твърди, че в историческото си развитие, а и доскоро, за голяма 
част от българите парите нямаха особено значение. По време на 
45-те години комунистическа диктатура причината за това е в 
задължителното упражняване на труд, в планираното от 
държавата работно място, което всеки,  иска или не, трябва да 
заеме [Aaby, Marinov 1997: 28-34]. Това, разбира се, бе 
съпроводено от стандартната заплата за определената категория 
труд. Времето след Освобождението до 1945 г., в което се 
развива националната държава, се характиризира с това, че много 
области на живота функционират все още натурално, без паричен 
оборот. Липсата на правова държава в България, и в миналото, а 
и сега, води след себе си от друга страна доминирането на 
семейството, рода (разширеното семейство), на широкия кръг от 
приближени, ролята на демографската единица, (квартал, село) 
във финансовото осигуряване на индивида. Така парите са 
зависими от конкретни, обикновено субординантни релации, и не 
могат да изпълняват пазарната си функция на свободно 
преразпределяне. Това съзнание за важността на парите липсва у 
Людмила и тя “важно” сипе реплики-лозунги за това, че не 
всичко, което блести е злато, и че не всичко може да се купи. 
Последното, разбира се е вярно, но тази мисъл у Людмила е по-
скоро остатък от социалистическия ентусиазъм, вид 
криворазбрано самарянство и жертвоготовност, отколкото 
резултат на етическа оценка на ценностите. Именно това 
емоционално отношение към нещо съвсем прагматично, каквото 
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са парите, е причина за недоумението на американците при 
отказа на българката да й бъде заплатена “услугата”. Спасяването 
на човешки живот е за Людмила въпрос на професионализъм, но 
и на емоция, за американците съществува професионализъм, 
който естествено се заплаща, нещо повече, да се “продадеш” 
професионално е висша ценност и въпрос на престиж. 
Последното е далеч от ценностната система на голяма част от 
българите дори в условията на пазарна икономика [вж. Richmond 
1995: 164]. 

И до днес в България е силно развито съзнанието за това, 
че най-важните неща между хората загубват стойност, когато в 
тях се намесят парите. Ако някой предложи пари на българина за 
нещо, което е свършил доброволно, било то от състрадание, било 
то от гордост, че може да го свърши, то той би се обидил 
дълбоко. Може да му подариш нещо, както е в традицията, или да 
го поканиш на маса, но пари не. Томас Фрам разказва лично 
преживяна история на тема българина и парите, подобна на тази с 
Людмила в Париж:  

 
…как един работник, който с поправки си припечелваше нещо, 

не искаше да вземе пари за свързването на телефона, за което го 
помолих. Докато се шегувах, какъв ръб съм в техниката, забелязах, че 
мъжът се опитваше по всякакъв начин да удължи иначе простата 
работа. Първо си помислих – типично за запада - , мъжът умишлено 
усложнява нещата, като типичен балканец да спечели повече. Но той 
ми даде урок по човечност. Когато след повече от час той бе свършил 
работата, той каза – разбира се говорейки на ти: “Знаеш ли, Томас. 
Не ти, а аз трябва да ти дам пари!” Защо? “Разговорът с теб ми бе 
толкова приятен, сега сме приятели, не мога да взема от теб пари, без 
да се почувствам измамник!” Бях като ударен. Накрая успях да го 
накарам да вземе парите като му предложих да излезе с жена си. Това 
успокои гузната му съвест.”  (Frahm 2006: 107) 

 
Общото между ситуациите, които описват Шробсдорф и 

Фрам, e изключването на парите, когато става дума за важните 
неща в живота, които според Людмила не могат да се купят. За 
Людмила тове е човешкият живот и гордостта да може да го 
спаси като лекар, за работника при Фрам това е приятелството. 
Парите в България са навсякъде, но не и където има приятели, 
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съседи, роднини, близки (близкият кръг хора образува нещо като 
мафиотска структура, участниците в която мамят останалите, но 
не и своите). Разбира се има и друга гледна точка, точката на 
прагматичния българин от вида: Приятелството си е приятелство, 
сиренето е с пари. В случаите на Шробсдорф и Фрам не става 
дума за подобен “казус”. Освен съзнанието, че паричните 
отношения исторически и социално не са от най-важните, в двата 
примера прозира и феноменът на гузната съвест, когато вземаш 
пари, вършейки нещо благородно. Благородният жест не се 
свързва в съзнанието на Людмила и работника с вземане на пари. 
Разбира се примерите дават повод и за това, да прибавим към 
основанията за игнорирането на парите и известна доза 
криворазбрана гордост и криворазбран срам, които дълги години 
бяха насаждани в главите на хората, а именно, че парите не били 
най-важното в живота. Следователно не можем да се чудим на 
“жеста” на Людмила към американеца, който по идеологически 
клишета трябва да й е враг, но в случая е човек в беда, на когото 
трябва да се помогне. (“Хора сме” звучи едно прочуто българско 
клише.)  

Във връзка с “приложените” морални критерии при 
вземането на пари, може да се заключи, че моралът на българина 
не е вертикален (горе божиите заповеди и моралните норми, долу 
хората, които им се подчиняват). Моралът на българите е 
хоризонтален.  

Загубата на персоналното, на почти физическото в 
отношенията между хората се изживява фатално в България. 
Дори сред бизнеспартньори се търси непременно личният 
контакт [Ricmond 1995: 164]. Абстрактното мислене, което е в 
основата на правораздавателната система, не може да замести 
пълноценно загубата на личната връзка между хората. Именно 
тази персонална връзка, която Людмила дълбоко чувства към 
спасения от нея чужденец, не й позволява да сложи бариерата 
пари. Това не е разбираемо за един свят (Америка и Западна 
Европа), където не персоналността, а деловата прагматичност 
уреждат в голяма степен човешките взаимоотношения, дори в 
един толкова емоционален случай, какъвто е описаният от 
Шробсдорф. За отбелязване е, че емоционалността в него е 
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показана единствено чрез образа на Людмила, не и чрез 
повествованието. Може да се предположи как патетично един 
български писател би представил изпадането на американеца в 
несвяст и “героичната” постъпка на Людмила. Шробсдорф е 
достоверна в своето трезво повествование, като не пропуска да 
демонстрира обаче и гледната точка на Людмила към случая, 
който се опитахме да разгледаме от няколко страни.    

 
Образ-символ-знак-парадигма  за живота на Запад и на Изток 

е мотото “Направи най-доброто от живота си” (Die Reise…284-5):  
 
Ангелика: “…Ако не разклатиш дървото на живота, няма да 

ти паднат златните ябълки в скута…”  
Людмила: “…Единствената разлика е тази: Ти още очакваш да падне 
някоя златна ябълка, а аз повече нищо не чакам.” (Die Reise…285) 

 
Ангелика ще разтърсва дървото на живота със златните 

ябълки на Запад и ще чака да падне нещо… Людмила ще тръска 
ялова трънка на Изток и няма да чака да падне нещо. И още една 
разлика: На Запад имат чувството, че никой не ги забелязва. На 
Изток – че прекалено ги гледат и слушат (страх от Властта и 
Партията) Третата разлика между Запада и Изтока според цитата 
отново е свързана с перспективата на двете противоположности: 
Западът иска: екзотика - Австралия + ферма, Мароко + 
природа, Пустиня + палатка, камила, кози. Изтокът е 
отчайващо “трезвомислещ” до под всякакво ниво на бял човек и с 
елементарното желание: да си ремонтира банята и кухнята. 

Срещите с един пънкар от една страна и с обикновено 
семейство портиери от друга страна принуждават Людмила да 
промени своя образ за французите като големи мислители, хора 
на изкуството, на революционери, борещи се за свобода, 
равенство и братство, лозунги от Френската революция, от 
дълбокото минало, които българката знае от учебниците по 
история. Този подход на миналото като критерий за настоящето е 
очевидно дълбоко залегнал в българската народопсихология, щом 
и днес привеждаме турското робство като почти единствен 
аргумент за балканската ни изостаналост. Този стереотипен образ 
за французите се самокоригира в хода на парижкия престой на 
героинята (контактна хипотеза). Французите не са това, което ние 
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сме прочели в историографията. При вида на една от големите 
търговски улици Людмила е връхлетяна от чувството за 
пренасищане (Die Reise…185) в буквалния (отрупаните щандове) 
и в преносния смисъл (утилитарността и консуматорското в 
образа на французите). Постепенно тя разбира, че 
съществуващият в България образ на Запада е в много голяма 
степен резултат от идеализирани и романтически представи 
(Френската революция, Дюма, Балзак) и по-малко плод на 
конкретен житейски опит, на директни контакти със Западна 
Европа. И това е обяснимо поради факта, че тези, които дълго 
време не са можели да напуснат границите на България са си 
създавали този образ предимно от книги, които, свързани главно 
с миналото, възпрепятстват формирането на актуалния, 
прагматичен образ на Европа (Die Reise…191). 

При първия си контакт с Европа Людмила актуализира 
романтически идеализирания стереотип за него в посока: Западът 
е болен. Тази диагноза, от една страна, разрушава досегашните 
представи за Запада като рай на земята, каквото и да означава 
това. От друга страна, тя обаче много прилича на едно друго 
идеологическо клише, което е в “оборот” в годините на 
тоталитаризма за разложението (нравствено, морално, гниещия 
капитализъм) и т.н. на Запада. Което не значи, че е идентична с 
него. Но също така не изключва възможността конкретният 
контакт на Людмила с Европа да отключва несъзнателно 
квалификации, които са верни (Ангелика донякъде потвърждава 
тази теза), които обаче излизат от главата на Людмила, 
подложена като много други глави в България на дълготрайна 
вербална манипулация. Двата вида образи, възникнали единият 
по пряк, другият по опосредстван начин, образуват коктейл от 
минало и настояще. Контактната хипотеза поставя тези два 
образа един до друг, така те взаимно се релативират и 
самокоригират. 

Решаващ за промяната у Ангелика в срещата с другостта е 
съпреживеният спомен с Людмила за общото им детство в 
България. Подходът на Шробсдорф при формирането на новия 
образ на България у Ангелика също е свързан с миналото, но в 
един много човешки план. Детството, миналото на Ангелика в 
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България, не я обременява. Тя не е била манипулирана в 
последващите години от идеологизми подобно на Людмила. Така 
че миналото и при Ангелика има своето значение, но не в 
смисъла на идеологизирано бреме. Напротив, споменът за 
детството в България въпреки войната изплува като весело 
цветно петно на фона на съвременния сиво-безутешен образ на 
страната и променя този образ в позитивна посока, идеализира го. 
Шробсдорф открива отново българското си минало от позицията 
на възрастно и опитно дете и го приема като лично “българско 
възраждане” (Die Reise… 201). В това “преработване” на спомена 
Ангелика трудно съвместява шарените спомени на детето и 
трезвите “снимки” на зрялата жена от съвременна България. В 
този смисъл упрекът на Людмила, че води твърде лесен живот, 
изглежда неадекватен. Външно това сигурно изглежда така. 
Саморефлексията, която Шробсдорф демонстрира чрез героинята 
Ангелика, е едно от трудните неща, правещи вътрешния живот на 
човек нелесен и проблематичен. Саморефлексията у Ангелика е 
това, на което Людмила тепърва се учи, станало възможно до 
голяма степен чрез контакта й с чуждото. 

И Людмила изживява своето “възраждане” спрямо 
България, спрямо живота в България, спрямо себе си. Променя се 
образът на героинята спрямо отношението Изток - Запад, макар 
че емоционално тя остава скептична към единия и към другия 
свят. От цинично-снизходително отношението на Людмила към 
другото (Запада) става критично. От скрупольозно-оправдателно 
отношението й към своето (Изтока) става критично. Двата свята 
боледуват според Людмила от различни болести. Изживяла 
културния шок, Людмила може да решава сама как да определя 
единия и другия свят. Това е “приносът” на престоя в Париж – 
свободата да избереш как да наречеш нещата. От тук идва 
самочувствието, което в София е заменено с 
псевдовисокомерието на бедната интелектуалка, а в началото на 
парижкия престой се крие зад маската на гордостта на една 
българка. Афектните състояния на героинята, които неведнъж 
съпреживяваме в Париж, са катарзисът, освобождаването от 
подмолната енергия на маската, от голямото недоразумение, 
предизвикало сблъсъка на свое и чуждо. След взрива у Людмила 
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е възможен собствен регулатив на стойностите, възможни са 
съжденията за “материалния Запад” и “сърдечния Изток”, които 
могат да бъдат оспорвани, но важното в случая е, че Людмила ги 
изрича, отхвърляйки всякаква манипулация на време и 
идеология. Това са нейните оценки за двата свята, които впрочем  
Шробсдорф антиципира в началото на романа: красотата на 
градовете и високоят стандарт на живот не ни опазват 
автоматично от вътрешна пустота, приятелите, работата и 
родният език не се измерват в злато. 

Няма да оспорваме дълбоката истина на горните думи, ще 
отбележим само високата честота на повторение на тези и 
подобни мисли в текста на Шробсдорф, което е потвърждение не 
само за истинността им, но е и най-добрият път за изпразването 
на една мисъл от съдържание и за превръщането й в поредното 
клише, в поредния стереотип.  

След очистващия взрив Людмила се смее, когато срванява 
двете страни – Лувъра с мавзолея на Георги Димитров (Die 
Reise…235), френския Haute Couture с българското кисело мляко 
(Die Reise…271). Това е знак, че страхът и стресът от чуждото са 
преодоляни. С отворени сетива Людмила наблюдава французите, 
като й прави впечатление, че те не страдат от болестта на 
българина да бъде видян и чут, не се страхуват да излязат от 
анонимността (Die Reise…286). Регистрирането на този факт 
само по себе си говори за освободено възприятие у героинята. На 
фона на високия жизнен стандарт на Запад, на фона на 
екстравагантните западни цели (Австралия + ферма, Мароко + 
природа, Пустиня + палатка, камила, кози) Людмила 
иронизира, макар и с горчилка в гласа, “мечтата” на всеки 
българин да си ремонтира кухнята и банята. Смехът и иронията 
са критерият за освобождаването на погледа. Стегнатата, 
стресирана, пълна с комплекси и без всякакво самочувствие 
Людмила вече е в състояние да шаржира срещата с чуждото, да 
прояви чувство за хумор и чувство за самоирония, което е най-
трудното в интеркултурния диалог. Същевременно тя сериозно 
търси рационално обяснение за така наречения “упадък на 
Запада” („Verfall des Westens“) (Die Reise…287), което 
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приятелката й от детството Ангелика нарича “три четвърти 
смърт”: 

 
Ние имаме твърде малко от всичко, а вие имате твърде много 

от всичко – също и от свободата. Виждам, човек не заслужава 
свободата. Той не знае кога трябва да спре, няма мярка и инстинкт. 
Той иска още и още и не знае какво да прави с това много. Той скучае, 
той не се радва повече, заболява, защото не знае, защо не е щастлив с 
всичко това, което има. Имам приятел, той е мъдър стар мъж. 
Когато му разказах, че ще пътувам на Запад, той каза /…/ “Иди, 
детето ми, и като си вече там, гледай, слушай, проверявай и си прави 
изводи. Не всичко, което блести, е злато”. 

- И, направи ли си изводи? 
- Да, при нас нещата не са наред и при вас също. (Die 

Reise…246) 
 
Тези думи на Людмила щяха да звучат като 

идеологическо клише, особено на фона на “мъдростта” за златото 
в края на цитата, ако самата Шробсдорф като външен наблюдател 
многократно в текста си не бе дала повод с коментари за такова 
заключение (вж. края на главата Бойлерът). На фона на 
описаното изобилие всички на Запад би трябвало да са щастливи 
и доволни, но не са. Живеят в градове със сито гърло, в общество 
със сито гърло. Само дето всичко им е заседнало в гърлото. 
Констатацията нещата не са наред е вярна и за двете страни и 
има амбивалентно значение - първо: нещата са нередни, те не са в 
реда на нормално поносимото (на Изток), и второ: нещата 
излизат извън всякакъв ред, извън всякакъв контрол (на Запад). 
Посоките на двете тенденции са различни, едната към твърде 
малкото, другата към твърде многото, но и двете посоки не водят 
към така нареченото човешко щастие. Болестта на Изтока е в 
недоимъка, отначало на стоки, впоследствие на пари, болестта на 
Запада е във “вътрешната принуда” “да купуваш неща, които не 
ти трябват”, в “консуматорския терор” (Die Reise…266-267; 
Konstantinovic 2003: 479). А това, което допълнително 
“разболява” нямащите, е да живееш добре и в същото време 
разглезено и нескромно да се оплакваш, че благоденствието не те 
радва. За Париж – модата, за нас – киселото мляко (Die 
Reise…271). Това е голямата разлика, а големият извод е: Не 
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всичко, което блести на Запад, е злато, но блясъкът на Запада не 
може все пак да бъде пренебрегнат, презиран, прескочен (Die 
Reise…283), защото той освен болест и лудост е сила и власт. 
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Традиция и модерност в поезията на Пенчо Славейков 
 

Теменуга Тенева 
 

Tradition and modernity in the poetry of Pencho Slavejkov 
 

Temenuga Teneva 
 

Abstract: Pencho Slavejkov is described as "a father of the Bulgarian 
modernism". Reading the universality of the philosophical ideas about man 
and art in his poetry is helped by a generalized representation of the folkloric 
culture as familiarity and deposition (extraction) of the family experience. 
 
Keywords: Bulgarian modernism. 
 
 Присъствието на Пенчо Славейков в българската 
литература се определя от драматичното единение на усвоената 
традиция и европейските влияния, положени в основата на 
стремежа към промяна на литературния дискурс в съответствие с 
идеите за универсалния наднационален и надисторически 
характер на изкуството. Това привидно противоречие се оказва 
може би най-продуктивният механизъм на Пенчо-Славейковото 
творчество. Чрез него се осъществява градежа на новия 
литературен вкус, създаващ не изкуство за определена публика, а 
публика на модерното изкуство. В критическите текстове на 
поета доминира позицията на отрицание на социалното в 
изкуството. Те са почти пряк превод-декларация на философската 
идеология на “чистото изкуство”, пренебрегващо “тълпата”, 
отграничаващо “избраните”, посветени от Бог да прозрат 
красотата на словото. Но художествените му творби имат друга 
насока – те са създадени с много любов към същата тази незряла 
публика и с огромното желание тя да бъде превъзпитана, за да 
разбере, да изпита свещенодейството на “направените думи”. 
Затова е и толкова осезаемо присъствието на фолклорния модел 
в произведенията му – чрез него се универсализират устойчивите 
етнически ценности на българската духовност. Но той е и 
своеобразен код, превеждащ отвлечения философски смисъл на 
индивидуалистичния идеализъм през езика на традицията. 

 30



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

 Още в ранните текстове на Пенчо Славейков може да се 
открие използването на фолклорното начало като начин за 
аргументиране на индивидуалистичните позиции на поета. 
Чудесната песен “Луд гидия” с цялостната си архитектоника и 
поетическа образност имитира фолклорен текст. Езиковите 
конструкции – “криво седи, право съди”, “надалеко по полето”, 
“луд гидия – стар кадия” – изграждат време-пространствената 
ситуация на един до болка познат битов контекст. Силабическият 
размер на 12-сричника (4+4+4) наподобява ритмиката на 
хороводната песен, но и се отграничава от нея с римовата си 
озвученост. Лирическият персонаж също е с двойствена природа: 
музикантът е познат герой от редица фолклорни текстове, но 
предимно като “певец, разказващ истории” – с думи или с 
инструмента си (най-често – кавал). При Славейков са изтъкнати 
качествата на освободения от законите на социалната общност 
“лудетина”, различен, непредвидим, изпълнен с жизненост, която 
заразява. Духът на творчеството има превъзпитателен характер. 
То е в състояние да създава нови закони, признати накрая и от 
кадията: “Свири, свири, бог убил те, луд гидия,/ божа дарба не 
заптисва стар кадия./ Свири, струвай старо – младо, младо – 
лудо,/ щи е божа дарба, тя за свят е чудо!”. Думите на съдията 
легитимират божествената същност на Твореца, който е над 
времето и социалните обичайности. Изкуството е живот на духа, 
който определя високия ред ценности на човешкото 
съществуване, надмогвайки прозата на делничното, 
обикновеното. 
 “Коледари” е един от най-показателните текстове на 
Славейков, в който етническите характеристики са изведени до 
универсализацията на човешкия стремеж към благополучие, 
пълнота и хармония чрез цикъла на ритуалното. Композицията 
напомня шествието на “коледарското наричане”, като съчетава 
епизацията на ритуала с лирическата звучност на хоровия изказ 
(затова и творбата се определя като поема). Чрез вместването на 
празника в човешкото битие се откроява магическата сила на 
неговите посланици – посредници на божествения благослов. 
Човешкият космос е представен със стилизираните фолклорни 
образи на рода: “дърво столовито, грановито”, “корен в сърце на 
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земята”, “връх извило в небесата”. Алюзията с Дървото на 
живота отвежда към най-древните заклинания за добро, 
възраждани всеки път в отделни моменти на ритуала. Времевият 
цикъл – “от тъмни нощи до зори ранила” – очертан от 
символните значения на пътя-живот, допълва механизмите на 
митологизацията заедно с останалите архетипни образи 
(слънцето, златната люлка). Но творбата задава и паралелен 
смисъл – за преходността на съществуването (“нощ минава – 
младост недовека, за час грее на небе зорница”) и то налага 
философията на “живот в мига”, в лудостта на чувството, 
освободено чрез празничния хедонизъм от монотонността на 
ежедневното. Фрагментарният характер на поемата съчленява 
като мозайка пъстротата на човешката живост, представя 
хармонията като балансирано равновесие между различни 
състояния: младост – старост, делник – празник, мъж – жена... 
Завършващият епилог затваря рамката на епическото изричане, 
внушаващо способността на човешкия дух да оживява всеки 
път, когато делникът полудява в еуфорията на празника. 
 В контекста на тази художественост като контрапункт се 
вписват т.нар. философски поеми на твореца. Те представляват 
своеобразна поетическа история на изкуството в образи и 
картини и открояват най-същностното в естетическите представи 
на отделните културни епохи. Приоритетът на човешкото тяло 
като носител на божествената красота през Античността е 
внушен чрез героинята на “Фрина”. Антропоцентристката 
идеология, изравняваща Човека и Бога през Ренесанса се разчита 
в делото на скулптура в “Микел Анджело”. Просветителските 
твърдения за духовното оцеляване са изречени чрез съдбата на 
гения в “Cis moll”. А романтическият трагизъм на личността е 
изведен в пътя на поета от “Сърце на сърцата”.   
 Още при комплектоването на “Епически песни” обаче за 
Славейков е ясно, че българската публика не е готова да вникне в 
замисъла на философските обобщения. Липсата на адекватна 
читателска реакция кара поета да потърси по-достъпен начин за 
изразяването им и така се появяват  поемите “Ралица” и “Бойко”. 
В тях се утвърждават устойчивите ценности на родовото, като в 
същото време се поставят и универсалните проблеми за 
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себепознанието, за духовното развитие на личността чрез най-
висшия стимул на съществуването – любовта-страдание.  
 “Ралица” представя разбирането за любовта чрез 
правото на избор, съотнесено с етичните норми на 
патриархалния хармоничен свят. Нарушаването на зададения ред 
предизвиква страдание, което става път към разкриването на 
дълбинните духовни същности на жената. От любима и 
изкусителка тя се превръща в съпруга и майка, а трагичната й 
обреченост (“кабил ни край не е на хубаво да води тая хубост”) 
обръща любовта-радост в любов-страдание. И предизвиква 
духовния катарзис, който сакрализира женската същност в 
нейната необикновеност, изключителност, призваност. 
 В “Бойко” индивидуалистичният дух на Славейковото 
мислене е разкрит чрез подобна на “Ралица” сюжетна структура. 
Двата текста са огледално допълващи се – Ралица се оглежда в 
своя синоним Бойко, двамата претенденти за любовта й имат своя 
аналог в женските образи от втората поема. Превръщането на 
хармоничната двойка в напрегнат любовен триъгълник, чиито 
полюси са страстта (Неда) и смирението (Райка), разпъва на 
кръст душата на героя.  Любовта в епическия разказ е преживяна 
от една страна като свобода и независимост от ограничаващите 
норми на социума, а от друга – като жертва, която има смисъл на 
греховно изкупление, но най-вече – като страдание, което бележи 
пътя на себепостигането. 
 Време-пространството в поемата отпраща историята към 
тайнствата на нощта. Въвеждащата митологична формула – “Три 
вечери поредом обикаля...” – задава ситуацията на нарушената 
хармоничност в обичайния ред (“измамата живота му вгорчи”). 
Финалният фрагмент по аналогичен начин изрича второто голямо 
разочарование на героя, но вече в светлината на видимото, на 
постигнатата истина (“на третий ден”), която отваря и душата му 
за изгубените ценности. Сълзите на самотника са израз на 
самоочистване, на очовечаване, на възстановяване на изгубеното 
вътрешно равновесие независимо от трагичната му изоставеност. 
Чудесният образ на “подкършената изподтихом песен” затваря 
лирическия разказ за неосъществената любов с убеждението за 
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нейната постигнатост в екзистенциалните равнища на осъзнатото 
от Бойко. 
  Завършеният изказ на Славейковата поетична концепция 
е цикълът “Сън за щастие”. Още заглавието конфигурира една 
от най-необикновените образни формули, изразяваща 
представата на твореца за битийния смисъл. Сънят е архетип на 
бляна, на ирационалното, той е спомен и пророчество за сбъдване 
на желаното. Щастието е може би най-трудно определимото 
състояние на човека. То се свързва с усещането за пълнота, за 
постигането на някаква цел, духът е в еуфория, това са мигове без 
въпроси и отговори. Единението на двете понятия в общ смислов 
комплекс удвоява тяхната имагинерност, преакцентува 
отдалечеността им от реалното, предметното, познаваемото. Но в 
разгръщането на цикъла точно този образ се превръща в синоним 
на житейския път, извървян от лирическия герой – от “утрото” 
(първата миниатюра) до “самотния гроб” (последния текст). 
Отделните лирически цялости нямат свои “имена”, което 
осъществява плавния тематичен преход между тях, навързващ 
редуващите се картини в пъстрата мозайка на битието. От друга 
страна, липсата на заглавия подсказва многозначността  в 
отделните изказвания, невъзможността за ясна определимост на 
лирическите обакти, чрез които всъщност се онагледяват 
състоянията на Аз-а. 
 Първият текст от цикъла разчита общото му заглавие и 
въвежда мотива за пътуването-завръщане – към постигнатия 
покой в лоното на своето. Пространствено-времевите 
определители очертават границите на лирическото преживяване в 
цялото произведение: “небето” като божествено огледало на 
земното, “утрото” като начало и раждаща светлина, “пътят” като 
движение по следите на пожеланото, “родния кът” като отправна 
същност и последен пристан. И целият този битиен кръг е 
назован в последното двустишие с изречения в заглавието, но 
преобърнат като синтактична конструкция образ: “Където ме с 
усмивка чака/ на мойто щастие сънят”.  Незначителната наглед 
промяна всъщност още повече усложнява разчитането на 
заглавния смисъл, защото сънуването, очакването, пожелаването 
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на щастието се размива в разбирането за самото щастие като 
сънуващо (нереално, несбъднато). 
 Финалният фрагмент е поантата на проследените в 
отделните миниатюри етапи и състояния от духовното 
съществуване на лирическия човек. Светлият образ на смъртта-
покой-завръщане-хармония от началния текст се трансформира в 
екзистенциалното определяне на житейския край като самота. 
Съзнанието на героя, че в мига на смъртта човек остава сам със 
себе си, изключващ се от света и другите, задълбочава 
философския дискурс в плана на индивидуализма и така “сън за 
щастие” завършва поетичния образ на Славейковата представа за 
свят и човек. 
 През ноември 1910 г. излиза може би най-уникалната 
книга в българската литература. За нея Яворов пише от Париж: 
“Гледам “На Острова на блажените” и изпитвам чувство на 
нещо извършено въпреки времето и мястото. Разгръщам я и ми се 
струва, че нашата литература започва от днес. Едно лудо желание 
ме тласка да се кача на Айфел и да я покажа на цяла Европа”. 
Особеното в тази книга е както нейният замисъл, свързан с жанра 
на  мистификацията, така и цялостното й оформление, 
съчетаващо в едно художествен текст, авторско представяне, 
графична илюстрация, подредени антологично.  
 Мистификацията е рядко срещан и много характерен вид 
литература, която се стреми да уподоби нечий известен почерк, 
нечия друга идентичност до такава степен, че да се възприема 
като самата нея. Със своята книга Славейков замисля да изгради 
един фикционален образ на националната култура чрез 
псевдоавтори и текстове, които да имитират литературата 
ни и дори да я заменят, защото такава, каквато тя е в 
действителност, не удовлетворява претенциите на автора. В 
същото врече обаче творбата му се превръща в разгърнат 
автопортрет, разкриващ множеството лица, идейни и 
естетически търсения на самия поет в отделните етапи на 
неговата еволюция. 
 Заглавието отпраща към една от най-древните 
митологеми, срещана в историите на различните цивилизации. 
Това е земята на мъртвите, на праведниците, получили заслужен 
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отдих в отвъдното със значимите си земни дела. Най-близка до 
нашата традиция е елинската – в “Одисея” на Омир посмъртният 
остров е наречен Елисейски полета. Ахил се озовава там след 
смъртта си. По-късно, в друга културна традиция, феята Фата 
Моргана пренася крал Артур на самотен океански остров. 
Идеалният план на посланието, зададен чрез заглавието – свят, 
различен от земния, друго място, друго време – се иронизира чрез 
преките връзки и отношения между авторите, текстовете и 
българската реалност. Самият Пенчо Славейков признава в 
словото си при представянето на книгата, че от това пътуване до 
“Острова” на читателя може да му се стори, че е на “полуостров – 
т.е. у дома си”. Този остров “не е тъй далеч от нас, не е страна на 
гробовете, ни на надеждата, а на действителността”. 
 Подредбата на отделните автори и текстове спазва 
принципите на антологията – изборно са представени творци с 
най-важното от техните биографии и няколко от произведенията 
им. Различните националности, социалните роли на героите-
поети създават една колкото българска, толкова и универсална 
представа за литература. В някои от критическите реакции 
преобладава становището, че прозаическите фрагменти 
(биографиите) са по-добрата страна от книгата. Всъщност, всяко 
разкъсване и разглеждане на текстовете сами за себе си или едни 
срещу други би нарушило феноменалността на цялото. 
 Славейков по интересен начин е кодирал връзката на 
текстовете с обективно съществуващи автори и произведения. 
Чрез разместване на срички (анаграми), обратен словоред или 
друга звукова близост могат да се разчетат топоси от българското 
пространство, да се прозрат личности на реално съществуващи 
български  и европейски творци. Най-близък до Славейков е 
образът на Иво Доля, представен със стихотворението “Баща ми 
в мен” (посветено очевидно на П. Р. Славейков). Но и всеки друг 
от представените поети носи по нещо от вижданията на твореца 
за изкуството. Книгата завършва със стихотворение, чието 
заглавие подсеща за “продължителното носене на идеята” – 
“Пред Острова на блажените”. Негова тема е невъзможността 
пътуващите Одисеевци да достигнат мечтания остров, дори 
когато са чули отблизо песента на очакващото ги блаженство. 
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Така творбата остава отворена в културното пространство към 
вечно тръгващите към своя остров, а самата тя е и вечно 
завръщане към естетическия авторитет на националното. 
Портретните скици на отделните автори в книгата са на 
художника Н. Петров и са правени по снимки на самия Славейков 
от различни години. 
 Независимо от оценките на съвремието за творчеството 
му Славейков определя като “книгата на живота си” дълго 
носената и мъчително създавана епопея “Кървава песен”. Това е 
неговият заветен опит да представи историческата 
перспективност на българското чрез ролята на личността за 
спасението и оцеляването на рода. Сюжетната основа – 
Априлското въстание – предизвиква непосредствен диалог както 
с Вазовите текстове, посветени на това събитие, така и с 
класическите творби от световната литература, изказващи 
епическия замисъл за историческото ставане на етноса. Като 
песенност и структура “Кървава песен” имитира архитектониката 
на Омировата “Илиада”. Образната символика изгражда паралел 
с библейския мит за Спасителя на човешкия род. А в много от 
конкретнобългарските определения на времето и пространството, 
както и чрез имената на героите се осъществява връзката с 
народностната традиция. Образът на Апостола, водача 
неслучайно е представен чрез името Младен – алюзия за новост, 
бъдещност, но и за “младенеца”, Спасителя. Каменград внушава 
идеята за устойчивостта на местата, където е закърмен духа на 
оцеляването, където е Голготата, но и продължението на 
българското. За разлика от Вазов, за когото личностите в “Епопея 
на забравените” са еманация на колективната общност, за Пенчо 
Славейков силната личност е призвана свише (Свръхчовека на 
Ницше), за да просвети и спаси страдащите, за да заслужи 
нацията своето съществуване. 
 Интересен е фактът, че в процеса на литературния ни 
развой Пенчо Славейков, получил определението “баща на 
българския модернизъм”, не провокира свои преки следовници 
(може би само във финала на Йовковата “Албена” се чува отглас 
от апологията на красотата във “Фрина”). Очертал посоките на 
художествените търсения и изразявания за десетилетия напред, 
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поетът остава самотник в съзерцателно отстраненото 
преживяване на другите и себе си. Философската претовареност 
на посланията му и днес затруднява рецепцията на повечето от 
творбите му, четими трудно и поради “високия език”, 
изпълняващ претенциите на индивидуалистичната естетика за 
отграничаване на литературното слово от обичайното. И ако има 
пътечка към разбирането на Славейковото мисионерство, тя е 
именно превръщането на традицията в темел на новото 
човекоизразяване. Защото българското е широко скроена 
духовност и дори историческите ограничения не са му отнели 
способността да мисли себе си като значимост не само в своето, а 
и в света. 
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„Литературнотехническа комбинация”:  
„Първата любов” на Хенри Форд и  

„Двата любовни романа” на генерал Херман Гьоринг 
  

Пламен Шуликов 
 

"Literature and technical combination":  
"First love" by Henry Ford and  

"Two romances" by General Hermann Goering 
 

Plamen Shulikov 
 

Abstract: The genre and style collaboration between journalism and 
literature in 20-30s of the Twentieth century in the Bulgarian media born 
hybrid genres: documentary story, sensational news and reports melodrama. 
This article discusses two stories translated in Bulgarian press. One is "Two 
romances” by General Goering; this one draws on the political picture in 
Germany since 1935, representing one of the actual approaches to 'light' 
writing, and simultaneously - political advertising in an artistic spirit. The 
second documentary melodrama is representative of the era of "new 
objectiveness” – real “literary and technical combination." The story "First 
Love" by Henry Ford represents the symbol of modern industry from the 
early twentieth century as a gifted novelist and essayist, possesses the 
classical techniques of "short story". Simultaneously, the Henry Ford`s text 
produces advertising meanings provoked by a massive development of the 
"Ford" company in the 20s and 30s. 
 
Keywords: short story, advertisement, light writing, media, melodramatic 
stories, reportage melodrama 
 

По всяка вероятност именно с „Българан” от началото на 
века, ако бъде пренебрегнат, разбира се, епизодичният опит на 
Алеко като идеолог на „Весела България” да се самопортретува 
преди това в „Страст”, би следвало да се свързва тенденцията към 
естетизация на литературното задкулисие. Биографическият 
живот на твореца като че ли започва да се сдобива с ценностно 
„самомнение” и проявява метонимична склонност да усвоява 
литературността на творенията му, като създава предпоставки за 
неразчленимост, аморфност или за такъв неестетически в 
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същността си медиен „синкретизъм” на публичната рецепция, 
който е по-скоро задължен като мирогледен резултат на 
урбанистичната потребност от приватни сензации. Българановци 
твърде смело и самомнително захранват глада на обществото за 
„звездни” разкази чрез естетски приспособени модификации на 
своите лични биографии, чрез писма от странство, изобилните 
„физиологически” детайли в които като че ли многократно 
надмогват буквалността на иначе нискоразредния си битовизъм 
само заради метонимичното родство с антологичната слава на 
произносителя си. Дори „тихи” и елегични поети на „безутешната 
тъга” като Н. Лилиев и Д. Дебелянов са въвлечени от браншовия 
стереотип на „Звено” в колективно производство на 
дискредитиращи стихотворни образци с анахроничен 
натуралистки привкус. Дори безпристрастността на Темида, 
както сочи случаят „Яворов”, се оказва безпомощна отчетливо да 
отмери безусловните понятийни граници на литературоведски 
клишета като „живот” и „творчество”. Впрочем, и самата Лора, 
свързана трайно в масовите представи от края на първото 
десетилетие на века по-скоро с призовото си участие в един от 
първите столични конкурси за красота, отколкото със самоценно 
пристрастие към красотата като естетическа категория, прибавя 
допълнителна репортажна убедителност към медийно 
конструирания блясък на Яворовия „роман”. Надзаконовата 
публичната мълва пък безмилостно формулира по повод 
„слугата” на закона Г. П. Стаматов такова литературно-
биографическо „уравнение”, по силата на което той е преценяван 
едновременно и като „прокурор в съда”, и като „прокурор и в 
литературата”, без да личи каквото и да е стъписване пред все 
още валидната Хорациево-Пушкинова норма за достоен 
монумент на поета да бъдат смятани преди всичко неговите (по 
Вазов, „мойте”) песни. Класическият ореол около академичната 
слава на А. Балабанов, например, се оказва публично затиснат от 
пропагандистките усилия на А. Божинов, създал такъв 
иконографски образ на професора, в който познаваческият му 
пиетет към античността попада във вечен и нездравословен 
одисеевски плен на популярните промишлени брандове 
„Прошек” и „Томасян”.  
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Впрочем, тъкмо А. Балабанов е професорът, трайно 
свързал името си с известното рекламно лице на папироси 
„Томасян” – „българина с чудовищна памет” Марин 
Карадимитров1, който, както гласи рекламата, „има винаги будна 
и свежа памет, защото пуши само папиросите Томасян”.  

 

 
 

Литературен сборник на Българановците, С., 1906, с.52-53 
 

 
 

                                                 
1 Тази формулировка принадлежи на психолога от СУ М. Димитров. Виж: М. 
Димитров. Изследвания върху чудовищната памет на един българин, В: 
Философски преглед, 1930, кн.5, с.446-456. Академичният евфемизъм не се 
отличава по същество от своя рекламен аналог, според който М. Карадимитров 
е назован „българинът с феноменалната памет”. 
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Връзката между двамата е епизодична. Тя се изчерпва с 
това, че А. Балабанов среща М. Карадимитров в Казанлък, където 
„ейдетикът”2 представял публично способностите си, и, 
мотивиран от мощно евристично осенение, спонтанно кани 
феномена в София. Там той е представен на проф. С. Казанджиев, 
след което е „удостоен” с изследване в психологическата 
лаборатория на Софийския университет...  И в този случай 
сляпата случайност прави закономерен избор, като посяга не към 
кого да е, а към най-подходящия, именно към проф. А. Балабанов 
– прототипа на онзи, създаден от А. Божинов, почти 
иконографски тиражиран образ, който е по-основателно да 
преценим не толкова като одиозно преклонение пред 
познаваческия езотеризъм на класическата филология, колкото 
като трезвенически плакат, предназначен за борбата срещу 
алкохолизма и тютюнопушенето. Третата, не по-малко пагубна и 
греховна страст, споделена в среда на колективна бохемска 
безотговорност и от А. Балабанов, е всъщност най-питателното 
удовлетворение на ненаситния медиен глад за звездни сензации. 
Първият опит на професора-версификатор за хазартна спекула с 
все още табуирания за публична артикулация предмет датира от 
1906 г., когато в своята стихотворна „Автобиография”, пионерски 
експериментирала свръхкраткия 1-стъпен ямб, твърде 
предизвикателно експериментира и възможните екзистенциални 
последствия от медийно обобществения флирт. Макар да не са ни 
известни потвърждения от други коментатори, смятаме, че 
вокативната конструкция у А. Балабанов „Дете, недей...” е 
преднамерена алюзия с началото на цикъла „Теменуги” от Д. 
Габе, публикуван през 1905 г. в „Мисъл”, и отвежда по-скоро към 
невръстната и красива авторка, нежели към нейния литературен 
дебют... Това допускане, според нас, е потвърдено от маниерната 
физическа заплаха „...недей/, че пак/ даяк/ ще те/ огрей”, която, 
ако се съди по известната „Закана” на „другата половина от 
цялото” – Елин Пелин, е свенлив браншови евфемизъм, 

                                                 
2 М. Димитров преценява, че феноменалният М. Карадимитров 
притежава най-разпространената по типа си способност за запаметяване 
– образната. [Вж. М. Димитров. Цит. съч., с. 452]. 
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приемливо преназоваващ табуирания предмет на любовното 
желание с традиционно допустима насилствена саморазправа. 
Или пък, както предлага В. поп Анастасов – Пепо, с 
неограничения смислов обхват на фигурата „говорещо мълчание” 
(σιγώντα λέγειν): „Но гоним ний и друго нещо даже/, което тук не 
може да се каже.” Както е известно, красивата поетеса някак си 
избягва професорската заплаха на А. Балабанов, но, както също е 
не по-малко известно, не успява да се домогне до окончателна 
„резистентност” спрямо сатанинскrтe изкушения на 
професорския еротикон изобщо... Свръх това, впоследствие 
нейните амбиции в полонистиката се оказват медийно 
орнаментирани чрез паралелен семеен флирт със звездната 
фамилия Каспрович, доразнообразен от поредната млада поетеса 
Лиза Белчева. Самата тя пък, освен че предизвиква разбираем 
салонен гняв у своята именита съфамилница Мара Белчева, в 
резултат на което скоропостижно се сдобива с разпознавателния 
колористки псевдоним Багряна, предлага и респектиращо 
авторитетна лирическа формулировка на светкавичните медийни 
сраствания между „живот” и „творчество”, публикувана във 
„Вестник на жената” на Х. Чолчев, макар и само като... „Тройка” 
(„И тръгва с тях. И бавно трима/ вървят в здрачената алея./ Но в 
двете тях гори незримо/ въпросът: мене или нея?”) Бащата, 
набързо потиснал съдбовното предопределение на своя 
патерналистичен псевдоним, дава светкавичен, макар непоискан, 
но безсрамно конкретен, също вестникарски отговор на този 
екзистенциален въпрос: „А той върви и, уж случайно/, току 
побутва им ръцете/ и като тях си мисли тайно:/ И двете, милички, 
и двете.” Що се отнася до предстоящата звездна съдба на 
уязвената в Подвързачовите „отговори” млада поетеса, трябва да 
споменем, поне заради фигурата, че такъв бъдещ резултат като 
„Звезда на моряка” (1931) създава усещането за ранно медийно 
предчувствие още през 1925 г. в сп. „Кинозвезда”, където 
изгряващата литературна слава на Е. Багряна е привлечена в 
рекламна помощ на киноразпространението...  

Х. Бръзицов припомня като „грешка на века” 
типографски лапсус, според който ген. Попов участвувал на 
банкет, вместо със „сто куверта”, със „сто курвета”. Това 
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техническо недоразумение, предизвикано от „гъмжащите с 
грешки печатарски шпалти”, като че ли удовлетворява обаче чрез 
своята скандальозна популярност тъкмо такова публично 
очакване за приватни сензации, което обозначава устойчив 
медиен стереотип, легитимирал технологичното превъзходство 
на вестника над традиционен посредник като слуховете. Не 
много по-рано от трагичната за Яворов 1914-та, родила „неговия” 
медиен роман, през 1910 г., „новата” страст на публиката към 
репортажно потвърдени приватни сензации се оказва блестящо 
удостоверена чрез масирани медийни разкази за „Русенската 
кървава сватба”, „кървавата баня” или „Злокобната любов между 
Саафет и Юрдан”. Макар че този пореден порив на фолклорното 
медийно реагиране произвежда традиционни лиро-епически 
„отзиви”, те остават за пръв път някак затъмнени от жанрови 
продукти на екстрения публичен обмен като телеграми, 
фоторепортажи, илюстровани картички, журналистически 
коментари и пр., които също позволяват сладостното катарзисно 
състояние да бъде възпроизвеждано по личен избор, но, свръх 
това, орнаментират публичното изживяване с особено усещане за 
висока скорост и „екипна” едновременност на колективното 
превъплъщение, за нагледно потвърдена автентичност на разказа, 
за нов тип информационно упование, снабдило медийната 
картина с априорна достоверност. Именно в контекста на такъв 
публичен регламент медийно обобществените проекции на 
литературното задкулисие като че пренасят стройния жанров и 
стилов порядък на литературата в паралелната практика на 
нейното медийно подобие, което пък, от своя страна, 
дисциплинира предоставените жанрови „заготовки” чрез 
редукция до разпознаваеми схеми и, същевременно, 
прагматизира и телеологизира речта. Според уместното 
наблюдение на В. Б. Шкловски, започнал в средата на 20-те 
изследване върху „журналните” жанрове, този процес на медийна 
стилова адаптация протича в посока към „изчерпващото 
изказване”. Жанровата и стилова колаборация между журнализъм 
и литература, неизбежно произведена на практика изключително 
от литератори, ражда „кентаврически” формални и 
функционални сраствания. Ще илюстрираме проникването чрез 
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сатанинско рекламно посегателство върху сакралния ботевски, 
както казва М. Неделчев, „текст-субстрат” на цялата последваща 
родна литература.  

Легендарният Ботев 8-сричник (3+5) от „Хайдути” („Кой 
не знай Чавдар войвода, кой не е слушал за него?”), макар и 
подложен на известно метрическо модифициране, е лесно 
разпознаваем в рекламния апел (Кой не познава великия 
композитор, безсмъртния музикант-пианист Шопен? Кой не е 
слушал [него]вите валсове, ноктюрни, полонези, неговата прочута 
marche funèbre?). 

 

 
 

„Слово”, бр. 1850 от 1928 г. 
 
Единствено културната съизмеримост между фигурите на 

родния Ботев и все още неподеления полско-френски Шопен 
неутрализират бурлесковото усещане за механична съставеност 
на екстраполацията, макар любимите на двамата велики – Венета 
и Жорж Санд – да се оказват обичани по повелите на различни 
етностереотипи. Венета Ботева заема в сърцето на своя велик 
любим едва второ място след Отечеството по подобие на 
хипотетичната си художествена проекция („Запей или млъкни, 
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махни се!”). Имението на Жорж Санд се оказва последно 
отечество за великия композитор. Макар че пък романтическото 
пристрастие към темата за смъртта и у Шопен („Marche funèbre”), 
и у Ботев („хладен гроб сладка почивка”) донякъде легитимира 
реминисцентната рекламна употреба. Споменаваме любимите, 
разбира се, съвсем не самоцелно, тъй като рекламирано чрез 
ботевска фразеологична конструкция е именно филмовото 
заглавие „Любовта на Шопена”. Рекламата съдържа интересна 
обособена част, която освен мотивационното си предназначение 
изпълнява и функция на социологическа рекапитулация на 
зрителските интереси, на масовите упования в изкуството: 
„Искате ли да надникнете в една интимна страница на неговия 
живот, в неговата единствена велика любов, която го е 
подтиквала към творчество, към слава, към безсмъртие, вижте 
филма...” Ако трябва да конструираме ключ към смисъла на този 
апел, без съмнение бихме подбрали думите „надникнете”, 
„интимна” и „любов”. Всъщност, механиката на медийните 
жанрови редукции е най-ясно оголена в рекламния анонс, който 
демонстрира оптималното съотношение между „суровинни” 
жанрови модуси в образцовия контаминативен резултат: известна 
личност (звездна документалност), покъртителна любовна драма 
(образцов катарзис), нестандартен ракурс (анекдотична, т.е. тайна 
досега сензация). Друг един филм, представен у нас през 1934 г. в 
кинотеатър „Глория палас” – „Романът на една нощ” (реж. Карл 
Бьозе, с участието на Лиана Хайдт и Густав Дизел), е рекламно 
анонсиран с още по-отчетлива жанрова дефинитивност, 
разкриваща откровената идиосинкразия на възприемателските 
нагласи: „Един филм, който ще задоволи потребността ви от 
романтизъм, сензация и сантиментални преживелици.” [Вж. 
„Слово”, 10.01.1934]. Медийното сродяване между сензационна 
новина и хармоничен сюжетен хомеостат може сравнително 
безспорно да бъде назовано документална приказка или 
репортажна мелодрама. Масовият рецептивен пиетет към този 
контаминативен, „кентаврически” жанр през 20-те и 30-те 
поразява с широтата на своя обхват – от Шърли Темпъл и 
британския „Индиана Джоунс” полк. Лоурънс Арабски (защитил, 
впрочем, като археолог докторска дисертация върху 

 46



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

средновековната църковна утвар) до младия „царствен татко” 
Борис III, от Й. Пилсудски, К. Ататюрк, Й. Сталин, Б. Мусолини, 
А. Хитлер и Г. Распутин до Ф. Шаляпин и Тито Скипа. Сред 
цялата твърде схематична и далеч не представителна поредица от 
имена, всяко от които може да бъде преценено и като заглавие на 
популярна документална приказка от периода между войните, 
особено се отличават две репортажни мелодрами.  

Едната от тях е известна като „Двата любовни романа на 
генерал Гьоринг” и представлява такъв наративен подстъп към 
политическата картина в Германия от 1935 г., какъвто би могъл 
да предложи вестник с красноречиво име като „Пари соар”.  

 

 
 

„Слово”, 18.03.1935 
 
Вероятно заради героическата изобразителна презумпция, 

смелият авиатор е представен с цели два любовни романа, начало 
на първия от които дава образцово романтически-легендарно 
сюжетно решение: „...една вечер, през октомврий 1919 г., загубил 
пътя си и е бил принуден да кацне в едно шведско езеро. След 
дълги усилия пилотът сполучил да излезе на брега. Изтощен, той 
помолил срещнатите селяни да го заведат в някоя къща да 
пренощува. Групата открила скоро замъка Рохкелстад, 
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великолепно имение, напомнящо легендарен замък. Тоя замък 
бил обитаван от някой си барон Роз, неговата съпруга и една 
млада и красива сродница, която се била развела наскоро. 
Пилотът, паднал от небето, бил приет любезно, настанен най-
грижливо...” и, както се досещате, свързан впоследствие с 
красивата шведка Карин в щастлив брак. И понеже и щастието 
никога не идва самό, щастливият брак на небесния герой е 
последван от възходяща политическа кариера. Като председател 
на Райхстага обаче, през 1931 г., той (заедно с читателите, 
разбира се) преживява драматичен обрат на застигналото го 
приказно щастие. По време на едно от заседанията получава 
съобщение, че жена му умира в Рохкелстад. Спешно отлита към 
нея, но... я заварва мъртва. Следва кратък разказ за кощунствени, 
политически мотивирани шведски посегателства върху скромния 
гроб на любимата покойница, култът на героичния любовник към 
която, подобен на неоромантическия култ към мъртвата любима 
[Милчаков 2009: 145], го заставя да пренесе останките ú в 
Германия и да ги положи в специално изграден за нея мавзолей в 
северната част на Берлин. „След като взел решение да остане 
вдовец, към края на 1933 г. ген. Гьоринг се запознал с една 
прелестна” и, ако се съди по името ú, слънчева г-ца Зонеман, 
артистка „в първия театър на Мюнхен”, където участвувала в 
много успешно представление на Гьотевия „Фауст”. 
Запознанството между двамата сложило началото на втория 
любовен роман на романтичния герой в новия му  политически 
статут - вече на министър-председател. Натрапчивият медиен 
стремеж към функцията на чудесните случайности като 
традиционна мелодраматична повествователна мотивировка е 
хипертрофично оголена чрез графична редупликация: „После те 
се срещали доста често, и винаги случайно, и г-ца Зонеман била 
назначена в берлинския държавен театър.” Нарочната разредка 
превръща безусловната случайност, нережисираност на 
любовните срещи в особено значимо конструктивно 
обстоятелство, което звучи същевременно и като 
повествователно-политическо оправдание заради неизбежната 
аналогия между случайността, по чиято логика мъртвата г-жа 
Карин Гьоринг е положена в чудесно появил се, специално 
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предназначен за нея мавзолей, и винаги случайните уж срещи 
между героичния вдовец и г-ца Зонеман, заменили нейното 
мюнхенско артистично назначение с берлинско. Неутрализацията 
обаче на корупционни, както бихме се изразили днес, 
обстоятелства чрез приказни сюжетни техники създава 
несравнимо по-скромен публичен дивидент от задължителния 
хармоничен финал на сюжетния хомеостат: „Ония, които 
познават отблизо артистката, твърдят, че тя е много влюбена в 
пруския пръв министър. От друга страна, и той отвръща със 
същите чувства и трябва предварително да се заключи, че бракът 
им ще бъде щастлив.” Медийната употреба на такава приказна 
техника като окончателното възстановяване на загубената 
изходна хармония погубва, на практика, мелодраматичната 
невинност, за да я преобрази в романтична политическа утопия, 
сляпото европейско упование пред лелеяната реалност на която е 
разбираемо в контекста на всеобщо предчувствие за война. 
Традиционно-колективно изживяваното приказно щастие, 
обичайно споделяно от добронамерения и мъдър цар, 
възстановил порядъка, намира своя вълшебно-приказен аналог в 
документалния мелодраматичен финал с неизменна празнична 
трапеза: „Генерал Гьоринг щял да има за шафери министъра без 
портфейл Керл и самия Хитлер.” Най-накрая, освен преизказното 
наклонение, предизвикано от мощния рефлекс на традиционния 
приказен жанров стереотип, е редно да споменем и едно, 
вероятно, интуитивно налучкано функционално подобие между 
приказно-авантюрната сюжетна схема и нарочно обособените 
лийдове в репортажната или, по-точно, документална мелодрама. 
В нея са графично обособени следните събитийни ориентири:     
1. Събитията през 1918 г.; 2. Замъкът Рохкелстад; 2. Ранèн и 
беглец; 3. Председател на Райхстага; 4. Вторият любовен роман; 
5. Много влюбена. Не е необходимо кой знае какво 
херменевтично проникновение, за да забележим, че в поредицата 
от вътрешни параграфи-заглавия, чиято „прелъстителна” (К. 
Протохристова) функция отдавна е осмислена и широко 
прилагана в медийната практика, личат контаминативни следи от 
сюжетните схеми и на авантюрно-плутовския роман, и на 
рицарския роман, и, разбира се, на вълшебната приказка. 
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Специфичният медиен резултат се дължи на функционално 
оправданата повествователна редукция, която обаче в никакъв 
случай не произтича за сметка на „задължителната” 
сензационност, както и на случайността, без съдействието на 
която удивителната изненада не би била възможна. Медийната 
жанрова редукция, която работно определяме като документална 
мелодрама, е, може би, един от реалните подстъпи към „лекото” 
писане, тъкмо защото набързо и схематично пробягва 
примамливия път на либералното live style-изкушение по 
достъпните чудеса, като създава емблематично препоръчителни, 
лесно разлознаваеми и бързо възприемаеми съкращения, 
абревиатури на желаното битие. Дали тази страст по малко 
вероятното и, по-скоро, статистически непостижимо сбъдване на 
сензационното щастие не е хармонирана системно с бума на 
лотарийните игри през 20-те и 30-те като метафора на кризисното 
изкушение по сензационното, но илюзорно достъпно богатство? 
През този период няма браншово сдружение, от дружеството на 
архитектите, та чак (а, може би, именно!) до дружеството на 
журналистите, което да не е сложило подозрителна хазартна 
сянка върху идеалната си кауза, винаги – с нестопанска цел, както 
понякога сме склонни от благоприличие да евфемизираме 
отчаяния стремеж към бърза и лека печалба...  

За разлика от медийно конструираните любовни романи 
на Х. Гьоринг, втората документална мелодрама, която 
преценяваме като твърде представителна спрямо епохата на 
„новата предметност”, е същинска „литературно-техническа 
комбинация”. Независимо че е разказана от априорния „техно”-
човек Х. Форд, чието име е една от общоупотребимите метафори 
на модерната индустрия от началото на ХХ век, тя същевременно 
е стабилно устремена и към полето на литературността. 
Дискурсивната ú прилика с литературно конструиран разказ е 
задължена далеч не само на фино усвоения жанров регламент 
„short story”, зад чиято мирогледна стабилност по 
северноамериканските ширини, вероятно – заради мощната 
тълкувателска инерция, създадена от Б. М. Ейхенбаум, сме 
склонни да съзираме весдесъщата сянка на О’ Хенри. Не на 
последно място, ловкият паралелизъм, както, разбира се, и 
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елегантното затваряне на повествователната парабола, издаващо 
реторически опит у разказвача, извеждат автобиографичния 
разказ на легендарния индустриалец извън обхвата на 
документалното. Но най-същественото обстоятелство, което 
мотивира подобно впечатление, е свързано със специфичния 
медиен профил на в. „Лик”, където разказът попада с 
редакторското съдействие съвсем не на стопански заинтригувани 
автомобилни търговци, разбираемо неравнодушни към реклама 
чрез литература, а именно на литераторите Г. Цанев, С. Минков и 
Е. Коралов. Всъщност, в състава на редколегията най-
показателно е името на С. Минков, наредил се като автор на 
„Автомати” още в началото на 30-те сред литературните 
„изобретатели” на „кентаврически” човеко-машини, чийто 
относително съвременен „патент”, принадлежащ на 
Е.Т.А.Хофман („Автомати”, 1814), е модерно преосмислен у 
К.Чапек в края на второто десетилетие на ХХ век. У нас, почти по 
същото време, това прави Ч. Мутафов. Разбира се, разказаната от 
Х. Форд история не е „технически разказ” в онзи смисъл, който 
жанрово би я поставил  в представения реминисцентен ред. 
Същевременно обаче „Първата любов на Форд” се вписва в 
мирогледната ориентация на „техническия разказ”, скъсяваща 
традиционно непреодолимите отстояния между „прозата” на 
техно-всекидневието и „поезията” на екстатичното любовно 
преживяване чрез нравствено преосмисляне на историята, 
подобно на притчов екзамплум. Ето и самият разказ: 

Хенри Форд, прочутият американски строител на 
автомобили, големият организатор-индустриалец, беше отишъл в 
Манчестър да посети най-голямата си фабрика в Европа. Очакваха го 
да дойде в Лондон, но понеже се отнасяше до толкова интересен 
човек, струваше си труда да отидем да го посрещнем. Намерихме го 
вече обграден от английските вестникари, от които се защитаваше с 
добродушното си остроумие. 
            -Историята на моята първа любов? – отговори ни той, като ни 
гледаше със своите смеещи се очи. – Само тя ни липсваше! Вие искате 
да ви разкажа най-хубавото в живота си. Но тая заран аз съм в добро 
настроение и, извън това, нашата първа любов е нашата най-дълбока 
проява на вяра, проява, в която човек се открива напълно. И тъй, ето 
ви моята история. 
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 Син съм на богат земеделец и съм роден в Дирборн, в Мичиган, 
дето направих първите си опити на механик. На двадесетгодишна 
възраст там видях за пръв път един парен локомотив, който ме запали 
от въодушевление и ми вдъхна първата мисъл за създаването на една 
автомобилна кола за общо употребление. На седемнадесетгодишна 
възраст, вече опитен механик, създадох в бащиния си чифлик една 
малка работилница и намислих да построя първата си машина. И на 
същата ми възраст, на 2-ри април, моята първа машина излезе с 
пухтене от работилницата. 
 Беше парна машина и се движеше, но ви уверявам, че не беше 
удобно да се седи върху един казан. Подобен на някакво адско 
божество, аз се движех по селския лош път, обгърнат от пушек и от 
ужасен трясък. На всеки стотина крачки трябваше да спирам и 
селяните, като ме виждаха така опушен и запъхтян, смееха се и 
поклащаха глави. Наоколо знаеха вече, че исках да подаря на 
човечеството удобна, приятна и бърза кола. 
 Тъкмо тоя ден, на 2-ри април, както всяка година, се бяха 
завърнали в нашия край ония бъбриви врабчета, които наричаме 
боболинки, понеже когато запеят, те издават точно следните звукове: 
„боболинк, боболинк”. 
 Обграден от радостното чуруликане на врабчетата, аз 
почувствувах, не зная защо, сърцето си ободрено и не исках да 
отстъпя. Но на третата миля отпуснах ръце. Черната кола се бе 
спряла насред пътя и не намирах начин да я подкарам. Минувачите не 
смятаха за нужно дори да ми подадат ръката си – за тях моето 
създание отдавна бе погребано в смешното. Врабчетата ме 
утешаваха със своето „боболинк”. Признавам, че в оня миг, останал 
сам сред пътя, пред мрачната машина, подобна на погребална кола, аз 
изпитах горчивото съмнение към бъдещето си на строител на 
автомобили. Неочаквано един весел глас ми извика зад гърба: „Never 
gip up! May help you Mr. Ford?” Беше една моя позната, моя 
съвръстница и дъщеря на наш съсед. И преди още да бях ú отвърнал, 
тя си хвърли палтото и се постави на мое разположение като 
прислужник-механик. Кой би могъл да отблъсне подобна сърдечна 
помощ? След половин час машината, пухтейки, „се задвижи отново, но 
лицето, ръцете и дрехите на моята прислужничка бяха съвършено 
черни. 
 Ще се учудите ли, като ви кажа, че почувствувах сърцето си 
запалено от тоя „боболинк”, по-ободрителен от всички други? Never 
gip up! (Не отстъпвай!) – стана нейно и мое мото. На тая смела жена 
дължа всичките си успехи в живота, понеже тя винаги имаше вяра, 
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по-голяма от моята, във всичките ми предприятия. Първата любов бе 
за двама ни първата най-дълбока проява на вяра, основният договор за 
целия ни живот. И каква друга може да бъде първата любов за 
честните души? Може ли да има на земята по-свободен, по-
значителен и по-свещен договор от тоя? Разбира се, човек трябва да 
избере добре деня, в който да излезе да прави първия си опит, но с 
малко вяра в Бога и с добра воля всеки може да намери, през всяко 
годишно време и навсякъде, своя Боболинк.  

Макар заглавието „Първата любов на Форд” да създава 
подозрения за предполагаема трансконтинентална 
реминисцентност, тургеневските му конотации са твърде 
потиснати от масираното рекламно възшествие на бранда „Форд” 
през 20-те и 30-те.  
 

 
 

Лик, ...януари, 1936 г. 
 
Понятието „литературно-техническа комбинация”, което 

оголва тълкувателска склонност към постулиране на жанров 
синкретизъм, не е фриволна постмодерна конструкция, опитваща 
се да обозначи тоталната и хазартна експериментална игра с 
жанровете в нашето съвремие, а е формулировка, родена от 
жанровите представи на 30-те, в чийто контекст мярата за 
литературност очевидно отчита неотстранимо проникване, дори 
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заменимост и равноправие между предубеждението за априорна 
фикционалност на литературата и медийно изострения усет за 
достоверност. 

Подобно на съмнителния художествен, но безспорен 
принос на епигоните към проясняването на текущата литературна 
картина, и в този случай четивността на твърде неелегантното и 
тромаво понятие „литературно-техническа комбинация” е 
задължена на третостепенен автор като Ангел Тодоров.  

 

     
 

„Слово”, 13.03.1928 
 
Той го формулира върху страниците на в. „РЛФ” като 

заглавие на квази-драматургично, лудитско-пролетарско 
проклятие срещу експлоататорската колаборация между 
индустрия и наука [Тодоров 1930: 20]3.   

                                                 
3 Романо-славянския спор от края на 19-ти век във връзка с авторския 
приоритет върху „безжичния телеграф” съвсем не се изчерпва с 
традиционното противопоставяне „Попов - Маркони”. Неговата 
представителност е мотивирана твърде основателно от удивителното 
сходство между схемите в присъдения на Г. Маркони през 1897 г. 
патент и схемите, представени от А. Попов пред руското физико-
химическо дружество през 1895 г. Междувременно обаче, още през 
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Използуваме това понятие по-скоро като симптом на 
халюцинозно загубеното като че ли през 20-те и 30-те усещане за 
дефинитивна обособеност между факт и фикция, между „общия 
репортаж от ежедневието и символния шифър на 
трансценденцията” [Нич 2005: 308]. Тъкмо такова мирогледно 
колебание удостоверява разказът „Първата любов на Форд” с 
едновременната си и еднакво добре доказуема „лоялност” както 
към журналистическия документ, така и към естетическите 
правомощия на художествената измислица. 

От една страна, автобиографичният разказ на 
индустриалеца е въведен чрез специфично медийна мотивировка 
– чрез жанровата форма на журналистическото интервю. 
Степента на внушена достоверност, постигната чрез 
новоизнамерения похват „разказ в интервю”, многократно 
надвишава документалната претенция на своята, анахронична 
спрямо „репортажния” ХХ век, протоформа „разказ в разказа”, 
позната още от арабско-индийските фолклорни повествователни 

                                                                                                         
1893 г. чешкият учен Н. Тесла вече е построил своя вълнови 
радиопредавател, което, макар да не извежда спора от обийния му 
романо-славянски контекст, показва, че има и някаква допълнителна 
причина славянските патентни претенции да се сдобиват с твърде 
устойчива, предимно източна ориентация. Късното идеологизиране на 
патентния спор очевидно е свързано с потребността на съветите да се 
легитимират пред света чрез усвояване на предходната познавателна и 
културна традиция. Ако се съди по политически пристрастната 
употреба у А. Тодоров на името Маркони, последвалият „износ на 
революция” очевидно включва в своя богат пропаганден арсенал и 
конкретния радио-инструмент, чрез който имената на Попов и Маркони 
в българския левичарски дискурс се осмислят още от началото на 30-те 
като метафорически хоругви на двете конфликтни политически 
системи. Според едно интересно текстологично наблюдение на 
Г.Господинов, следдеветосептемврийските издания на М.Исаев 
„редактират” чрез съкращаване споменатото в стихотворението му от 
1934 г. „Романтика” име на италианеца, твърде вероятно – заради 
амбициите на лявата пропаганда „да припознае радиото като руско-
съветско изобретение”. [Вж. Г. Господинов. Поезия и медия. Кино, 
радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век, С., 
2005, с. 187]. 
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образци. Заедно с това, личността на разказвача е твърде 
симптоматично удостоверена с една и съща фотография както в 
откровено фактографския рекламен вестникарски блок, 
пропагандиращ индустриалната продукция на „писателя” 
Х.Форд, така и във в. „Лик”, поместил нелошия резултат от 
писателското превъплъщение на индустриалеца със същото име. 
Разбира се, що се отнася до острото усещане за биографическа 
достоверност, неизменно съпровождаща това име (от великата 
епоха на „Форд - Т”, та чак до наши дни), трябва да споменем и 
едно „извънлитературно” обстоятелство, каквото е беспорното 
тъждество между лично име и промишлен бранд, постигнато чрез 
неопровержима аргументация в милионен стоков тираж. От друга 
страна, извън бегло щрихираните опори на мярата за 
литературност, с чието посредство разказът на Х. Форд уверено 
прекрачва в сферата на художествения престиж, уместно е да 
посочим как същата реторическа стратегия към померно, звездно 
„облагородяване”, към, така да се каже, стилистично 
легендаризиране на техно-инженерния фордовски сленг обхваща 
дори такъв информационен жанр с рекламно предназначение като 
„Извънредно важни[те] известия за всеки автомобилист от Хенри 
Форд” [Вж. „Слово”, 13.03.1928]. Без да е известно дали в този 
случай Форд не е фиктивен, подставен разказвач, неговата реч се 
оказва образно усилена чрез изненадващи смислови преноси, 
каквито днешният рекламистки креатив отдавна безвъзмездно е 
усвоил от стилистичния арсенал на художествената литература. 
Но в края на 20-те, макар това да не се възприема като стилов 
шок след първия законов регламент на рекламната дейност у нас 
още през 1921 г., елегантните смислови преноси в рекламния 
дискурс правят впечатление поне заради своята рядкост. Ще 
илюстрираме стиловата контаминативност на твърде обширните 
рекламни „известия” само чрез една, но, за сметка на това пък, 
блестяща фордовска метонимия: „През тези последни 
деветнадесет години ние...сдобихме света с близо триста милиона 
конски сили” [Пак там]. Най-накрая, реторическото изящество в 
речта на биографическия Форд е допълнително удостоверено и 
чрез негов личен автограф... 
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Ако критерий за истинност на речевата картина е 
амплификацията на аргументи, удостоверяващи 
документалността ú, би следвало да преценим като безспорно 
съредни и медийно конструираната документална мелодрама за 
двата любовни романа на ген. Гьоринг, за източник на която 
спокойно можем да приемем дори недоказуеми светски слухове, 
и автобиографическия художествен разказ на Форд, 
верификацията на който е осъществима комай само чрез детектор 
на лъжата, и, най-накрая, рекламните известия, предубежденията 
към чиято истинност са, всъщност, вечен спътник изобщо на 
рекламата. Ако пък приемем като достатъчен критерий за 
литературност нарочното струпване на смислови преноси, 
ощетяващи индексното отношение на думата към обекта (Ч. 
Пърс), т.е. неподлежащото на точен превод вещно отношение 
(dinglicher Bezug) на думата (Е. Хусерл, Р. Якобсон), бихме 
направили, макар и по обратен път, подобни изводи, отчитащи 
загубената специфика на жанровите претенции, на стиловите 
модуси, отново разпознаваеми, но някак не същите, както до 
индустриално организираната агресия на масмедиите. 
Обособените функционални периметри на книгата и вестника 
(книгата е за малцина, вестникът – за масите), осмислена в 
средата на 20-те от В. Б. Шкловски през призмата на цензурата, 
ясно показва посоката, както на публичното внимание, 
коригирало своя интенционален облик, така и на цензурната 
рестрикция, проникновено отчела тази промяна. Най-строгата 
„цензура”, упражнявана всъщност от публичните рецептивни 
пристрастия, се осъществява именно чрез жанровите и стилови 
норми, наложени през „модерните времена” посредством 
вестника. Бихме уточнили: чрез „абревиатурните” съкращения на 
литературни форми, използувани в това „бързо” литературно 
подобие само (или предимно) като суровинни „заготовки” в 
такива текстови обеми, каквито са по силите на масмедийно 
изкушеното внимание, и с такава интерпретативна нюансираност 
и задълбоченост, каквато е поносима за правостоящ пътник в 
трамвая... .Традиционното колективно общуване, опосредено от 
книгата, се оказва в значителна степен вестникарски повлияно, 
така че класично обоснованото жанрово очакване за 
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„безкрайност” на авантюрния роман да се окаже 
удовлетворително погасено в документално-мелодраматичната си 
редукция, каквато представлява нейното медийно адаптирано 
кратко подобие като например „Двата любовни романа на ген. 
Гьоринг”. На абревиатурни съкращения са подложени далеч не 
само мирогледни констелации като жанровите форми, които, 
макар и разпознаваеми, биват масово експлоатирани в 
схематични, синекдотически варианти. Даже общоупотребимите 
стилови способи претърпяват медийна редакция чрез реторическо 
оптимизиране, за да бъде облекчен скоротечният, 
индустриализиран по своето технологично своеобразие 
масмедиен  информационен обмен. Най-съществен резултат 
обаче от бързото медийно възприемане на престижни и 
упователни картини на света и мястото на човека в него ни се 
струва, че е именно разколебаната способност за дефинитивно 
разграничение между факт и фикция, без да е ясно дали масовата 
рецептивна нагласа е приоритетно склонна да фикционализира 
фактите или пък, тъкмо обратно, да схваща фактографично 
измислицата. Както си представяме, първото предположение 
следва на бъде прието за рудиментно-„закъснял” инертен 
резултат от литературно приученото традиционно 
възприемателско реагиране, по силата на което приватните 
документални истории се осмислят по-скоро като звездни 
романи. Втората хипотеза преценяваме като по-представително 
масово публично „изповедание”, даже като масова истерия по 
упователното, „пожелателно” автотренингово мислене, в резултат 
на което пък социалната звездна приказка е схващана  именно в 
междувоенните времена на всеобщ стопански и политически 
кризис като, макар и хазартно, лотарийно, но все пак 
осъществимо хармонично жизнено стечение. Отчаяната 
ирационална, религиозна в същността си, вяра на човечеството, 
че апокалиптичните симптоми на 20-те и 30-те е възможно да се 
окажат само несбъднат зловещ сън, размива дефинитивните 
отстояния между факт и фикция, притъпява публичния усет за 
разраничение между тях, като налага своего рода халюцинозен 
рецептивен ракурс към света. Тази удобна възприемателна 
нагласа, проникновено отчетена, впрочем, още в средата на 20-те 
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от Хитлер4 и оттогава осмислена като вечно валиден пропаганден 
подстъп към електоралната подкрепа, привлича вниманието и на 
браншовиците, заети със стопанска пропаганда.  

 

 
 

„Слово”, 21.05.1929 
 

Политика и реклама се оказват обединени от обща 
пропагандна мисия, прицелена в „резистентността” на 
рационалното мислене спрямо изкусителни емотивни внушения. 

                                                 
4 В резултат на личния си ораторски опит от началото на 20-те Хитлер 
констатира, че митингите е уместно да бъдат насрочвани едва след края на 
работния ден. Тогава, според него, публиката е по-податлива на внушения, 
отколкото сутрин, тъй като волята ú за съпротива е обезсилена от трудовата 
умора, притъпила е своя рационален критицизъм, за да се отдаде в опияняващ 
плен на чувствата и въображението. Виж: Хитлер. Моята борба, С., 2001, с. 464-
467. Емпирично установена от Хитлер в началото на 20-те години на ХХ век, 
тази важна психическа предпоставка за ефективно управление на тълпите 
буквално възпроизвежда един от най-съществените изводи, формулирани от Г. 
льо Бон 30 години по-рано в книгата му „Психология на тълпите” (1895). 
Според него, емотивното въздействие върху масите е единствено надеждният 
способ за обединяването им в консолидирана реактивност. По повод на 
хетерогенните тълпи, каквито са всъщност предимно човешките струпвания, 
той афористично заключава: „Във всичко, поддаващо се на чувства – религия, 
политика, морал, привързаност, неприязън и т. н. – най-прочутите личности 
надвишават съвсем рядко равнището на обикновените хора. В интелектуално 
отношение може пропаст да дели някой известен математик и обущаря му, но 
като характер и вярвания разлика често или няма, или е много слаба.” [Вж. Г. 
льо Бон. Психология на тълпите, С., 2004, с. 20]. 
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Както личи от рекламата на автомобилни гуми „Дънлоп”, 
психиатричният термин „халюцинация” открива в пропагандното 
послание такъв самонаблюдаващ се пласт, който, почти 
независимо от паралелно усилващата се репортажно-
аргументативна агресия на медиите, удостоверява колебания в 
публичния усет за мирогледна достоверност. Приблизително 
разпознаваемият зад конкретната рекламна употреба идиличен 
„сън за щастие” от времената на „бел епок”-а,  се реактуализира 
по-скоро в яворовска „безсънна” модификация, тиражираща 
масови „сънища наяве”, монтажно-„амаркордният” механизъм на 
които визионерски колажира части реалност, усилва значения, 
деформира ракурси, кентаврически съединява несъвместимости. 
Що се отнася до представното контаминиране на части реалност, 
понятието „халюцинация”5 е метафорически твърде подходящо. 
Неговото най-присъщо буквално предназначение в медицината е 
да назове клинично състояние на мисловна възбуда, 
предизвикана от усилена проводимост на мозъчната кора. Ще си 
позволим обаче екстраполация, по силата на която това понятие 
да обозначава високата скорост и високата непредвидимост на 
представни сраствания в медийния контекст, разбиран като 
безпристрастен регистратор на колективните публични нагласи, 
като своего рода „мозъчна кора” на обществения организъм. Тук 
ще прекъснем аналогиите, за да посочим едно съществено 
медийно своеобразие. За разлика от своя анатомичен прототип, 
оприличаван дори и днес (независимо от удивителните 
постижения на медицината в нашето съвремие) с тайнствена 
camera obscura, рефлекторният медиен център на обществото е 
априорно достъпен и видим. Той прилича на отворен мозък6, 
който регистрира въздействията, но записът може да бъде 
                                                 
5 Сравни у Ж. Дельоз и Ф. Гатари. Анти-Едип: капитализъм и 
шизофрения, т.1, С., 2004. 
6 Тази метафорична представа е потвърдена и от С. Лаш. Коментирайки 
технологичните форми на живот в информационното общество, той 
дефинира социално активния субект като „човеко-машинен интерфейс”, 
чието тяло, подобно на „тялото без органи” у Ж. Дельоз и Ф. Гатари, се 
отваря и неговите органи се оказват „навън, на разстояние” [Вж. С.Лаш. 
Критика на информацията, С., 2004, с.42-43]. 
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надеждно четен и технологично съхраняван независимо от 
анатомичния регистратор. В този смисъл учестеният медиен 
контекст провокира чрез своите хроники интензивно 
халюцинозно визионерство, съкращавайки в, например, 
типографската си редуктивна картина действителните отстояния 
между частите реалност, с които оперира. Това своеобразие 
улеснява контаминативните сраствания между класически 
обособени познавателни периметри, улеснява познавателната 
функция на смисловите преноси, които усилват систематичността 
на представите за света чрез новооткрити връзки в него, 
масовизира склонността към обобщителни интерпретации, 
поемайки ролята на своего рода високотехнологично „Ганково 
кафене”... Мирогледното консолидиране на „агората” се 
осъществява на практика чрез експликативния ресурс на 
единната речева среда, на характерното за времето „койне”, 
съставено от представителни елементи на обособени 
функционални стилове. Изненадващо и противоречащо на 
исторически формираните употребителни стереотипи, речевите 
стилове като социално обосновани мирогледни ракурси към света 
демонстрират паралелна склонност към примирително обвързане 
в деавтоматизиращи приученото възприемателско реагиране 
сраствания. Въз основа на медийно легитимиран експликативен 
авторитет биват масово инструментализирани представителни 
речеви конструкции, подобно на споменатия ботевски 8-сричник. 
Успоредно с медийно „причинената” тенденция към усилена и 
усилна функционална изоморфия между речевите стилове 
протича и мощно конвергентно изравняване между стиловете на 
живот. Всъщност, става дума за един и същи процес, който дори 
и във времената на най-остри политически противопоставяния, 
разделящи обществата през 20-те и 30-те (и доста по-късно), 
бавно и полека, но, със сигурност – неотвратимо, ги 
хомогенизира. Колко политика има в изписаните върху оградата 
на неговата собствена фабрика „литературно-критически” 
твърдения на чешкия индустриалец Т. Бата, според когото 
„животът не е роман”, а „руските романи отнемат сладостта на 
живота”? Макар че имаме основания да смятаме национал-
социалистическата пропаганда за литературно повлияна поне 
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заради докторската степен на Й. Гьобелс в тази област на 
познанието, все пак колко художественост има в най-тиражната 
„външна реклама” на Третия райх „Arbeit macht frei”, независимо 
дори от очевидните формални сходства между този пропаганден 
„слоган” и, на пръв поглед, политически безобидни паремийни 
конструкции като „Зáлудо работи, зáлудо не стой!” или „Който не 
работи, не трябва да яде”? Макар функционално-стиловата 
„синонимия” между исторически обособени браншови 
„сленгове” да съпътствува неизменно метафорическата речева, 
значи – познавателна практика, нейните най-интензивни масови 
проявления са масмедийно повлияни. И ако преценим като 
изпреварващо прогностична далечната догадка на Е.Т.А.Хофман 
от 1814 г. („Автомати”) за новоконституиращите се отношения 
между човека и машината, ако този сборник е част от 
основанията да мислим автора му за родоначалник на все още 
предстоящата „индустриална приказка”, дори ако вменим 
направената сто години по-късно от К. Малевич метафорична 
екстраполация „религиозен техникум” на общия футуристичен 
дух, обзел второто десетилетие на ХХ век, дори да се 
абстрахираме от Ч. Мутафовите „Технически разкази” заради 
„пионерски” патетичното им отношение към граничната тема, 
медийно кодифицирани формулировки от 30-те като „Човекът и 
машината на изложението в Лайпциг” (1936) са безукорен 
симптом на масовото убеждение в дълбоката и неотвратима 
занапред зависимост между хуманистична и техническа 
проблематика. Идиосинкразната загуба на рецептивното усещане 
за познавателна автономия у изкуство, индустрия, политическа и 
стопанска пропаганда е призвана като че ли да възвърне 
исторически загубения етимологичен смисъл на доктриналното 
Аристотелево понятие τεχνέ, толкова отчетливо проявен в 
епигонския левичарски термин „литературно-техническа 
комбинация”, независимо от априорно скритата в него радикална 
съпротива срещу дехуманизиращата същност на индустриалното 
общество. Възпроизведена в „на Йонков Моторните песни” 
[Господинов 2005: 183] за последен път с присъщия ú от 
годините на второто десетилетие евристичен възторг (а, съвсем 
не на последно място в този случай – с дължимата на времето 
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нравствена рекапитулативност), кентаврическата „литературно-
техническа комбинация” произнася епилога на футурологичната 
някога и футуристична доскоро антропоморфна нагласа.  А през 
1945-та, след края на войната, експериментално узаконила в 
зловещата си полева лаборатория поредното антропоморфно 
самосмисляне на човечеството, теософските „прозрения” на Н. 
Бердяев за „човека и машината” [Бердяев 1945: 11] ще се 
възприемат вече само като чудат академически анахронизъм...     
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Рефлексия дифференциальных признаков  
и их содержание в русском и турецком языках 

(звонкие/глухие и ötümlü/ötümsüz) 
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Reflection of differential signs and their contents  
In Russian and Turkish languages 

(Voiced / voiceless and ötümlü/ötümsüz) 
 

Tatyana Chalakova 
 
Abstract: The report presents the illustration of the dependency of 
phonological and phonetic interpretation of the facts on the ability of the 
researcher to abstract from the stereotypes of the native language. The report 
also demonstrates the difference of articulatory settings in implementing 
Russian voiced and voiceless consonants and Turkish consonants opposed on 
the grounds of ötümlü / ötümsü (literal "witch are singing / aren’t singing”), 
which allow to represente more accurately the nature of these consonants 
and articulatory bases of Turkish language as a whole. 
 
Keywords: Russian and Turkish languages, phonetic interpretation, voiced 
and voiceless consonants. 

 
Интерпретация фонетической реализации 

функциональных (фонологических) единиц  и определение 
ведущего акустического признака  имеют отношение к вопросу о 
фонологической и фонетической относительности, который в 
последнее время привлекает особое внимание лингвистов. Этот 
вопрос важен еще и потому, что от отношения исследователя к 
изучаемому материалу напрямую зависят результаты. Таким, 
например, является один из кардинальных вопросов фонетики - 
интерпретация фонем как минимальных единиц членения 
речевого потока.7 Решение этого вопроса формировалось под 

                                                 
7 Представление о том, что фонемы являются строительным 
материалом для формирования так называемых „значащих” единиц 
языка не соответствует объективной реальности, так как противоречит 
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влиянием представления о линейной событийности звучащей 
речи. Согласно этому подходу звуки человеческого языка в 
потоке речи рассматриваются как последовательность событий – 
результатов их последовательной артикуляции, а 
суперсегментные средства, которые должны их организовать, 
„цементировать” в единую целостность, как „нечто” 
накладывающееся над этими сегментными единицами8. Любому 
современному фонетисту ясно, что в реальности, конечно же, 
звуки существуют не „как кирпичики”, из которых мы то 
составляем слова и другие значимые единицы, то „раскладываем” 
их на отдельные категории звуков. Более того, как отметила 
Р.Фрумкина, на самом деле ...”никакие звуки как таковые не 
даны, подобно тому как не даны отдельные звуки в 
мелодическом потоке музыки. Обычно мы воспринимаем речь 
именно как слитный поток, а не как последовательность 
„отдельных кусочков”, которые мы называем „звуками речи”. В 
этом смысле высказывание «речь состоит из звуков» не более 
чем метафора. Ведь их надо там еще найти!” [Фрумкина 2003: 
32]. Кроме того, устанавливая категории звуков в иностранном 
                                                                                                         
механизмам речевой деятельности в целом. Eще Э. Бенвенист 
справедливо отметил, что смысл не является результатом суммирования 
знаков, а наоборот – смысл реализуется как целое и не делится на 
отдельные знаки [Бенвенист 1984]. Весьма показательными являются 
также результаты фонетических исследований, в которых показано, что 
формирование образа слова и его понимание происходит не пофонемно, 
а в результате свертывания (символизации) множества факторов, в том 
числе и других уровней языка. Пофонемное распознавание речи в 
естественной  (нелабораторной) речи в принципе оказывается 
маловероятным, в силу ограниченного характера объема оперативной 
памяти и быстродействия [см. Ягунова 2008].  
8 Такое представление о сегментных и суперсегментных единицах до 
сих пор бытует во многих учебниках по фонетике. Линейность 
мышления отражена и в самих терминах – „сегментные” и 
„суперсегментные” единицы, „суперсегментные” средства. Как удачно 
отметила в свое время Н. Д. Светозарова, такой подход отражал этапы и 
методы исследования звучащей речи. Фонетисты искусственно 
”вынули” суперсегментные средства в целях исследования, а потом 
„забыли” вернуть их обратно” [Светозарова  1982].   
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языке, любой исследователь, независимо от своей способности 
„различать огромное количество функциональных единиц”, все 
же склонен к привнесению не только категорий родного языка, 
но и их фонетического наполнения. Один из таких случаев опять 
же остроумно описан этим же автором: „Собрав и 
проанализировав большой материал, исследователь сделал 
вывод, что в лепете русского ребенка помимо русских гласных 
есть звуки, очень напоминающие английские, француские и 
немецки гласные! Этот вывод меня в свое время сильно поразил: 
ведь ребенок никакой речи, кроме русской, не слышит. Почему бы 
таком случае в лепете не быть гласным, напоминающим 
грузинские? Или китайские? Почему именно английские, 
французские и немецкие? ... У обычного говорящего 
категоризация – решение вопроса о том, что считать 
одинаковым, а что разным, диктуется привычным „ситом” 
своего родного языка... Поскольку в лепете слов нет, то и звуки в 
нем не могут играть смыслоразличительную роль. Так что этот 
принцип категоризации к лепету не относится. Однако же, не 
зная слов французского языка  (немецкого, английского), вообще 
нельзя „услышать” звуки , напоминающие звуки этих языков. 
Поэтому и неудивительно, что в лепете не „обнаружилось 
китайских или грузинских гласных: наш ученый этих языков не 
знал. Итак, - делает вывод Р. Фрумкина, - вовсе не тонкость 
слуха исследователя определяет сколько разных звуков и какие он 
будет фиксировать в данной ситуации. Решает дело тот 
аппарат категоризации, коотрый автоматизирован в родном 
языке (и в знакомых иностранных)” [Фрумкина 2003: 12]. 
Другими словами: в данном случае категоризация звуков 
производится исследователем, и эта категоризация обусловлена 
знанием определенных языков и степенью сформированности 
перцептивных баз этих языков. Конечно же, в самом 
исследовании акцент был сделан не на том, что в лепете 
различались категориальные единицы, принадлежащие 
перечисленным языкам, а на том, что ребенок в состоянии 
производить множество самых разнообразных звуков.  

В похожем положении оказывается тот исследователь 
фонетической системы неродного языка, который не прибегает к 
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помощи аудиторов (информантов), способных при 
интерпретации звуковых единиц родного языка дать более 
объективную оценку в зависимости от задачи, поставленной 
исследователем. В этом случае от исследователя требуется четко 
продуманный эскперимент и интерпретация ответов аудиторов с 
опорой на объективные акустические характеристики, а в 
идеальном случае – на артикуляторный анализ. Название, 
которое получает дифференциальный признак обычно 
представляет собой ведущий артикуляторный или акустический 
признак. Именно так все и происходит в современных 
исследованиях. При дефиците объективных знаний, каковыми на 
самом деле являются акустические и артикуляторные 
характеристики предмета исследования, а также без обращения к 
языковому сознанию носителей языка, фонетисты, для которых 
исследуемый язык является родным, сами по себе могут 
выступать в качестве экспертов, на фонетический слух которых 
можно положиться. Более того, „имя” данное исследователями-
носителями языка анализируемой категории звуков чаще всего 
оказывается адекватным, ведущим к артикуляторным и 
акустическим характеристикам данной категории. В этом смысле 
интересны примеры „имен” звуков при дефиците знаний об 
артикуляторной базе и акустических характеристиках звуков в 
истории русской фонетики.  

Как известно, первые книжники одновременно были и 
первыми фонологами: выделяя категории звуков, они давали им 
названия на базе саморефлексии. „Имя” категорий звуков 
представляло метафору, которая отражала ощущения при 
произнесении или же эмоциональную оценку их звучания. Так 
еще в ХІІ веке монах Евфимий предлагает следующую 
классификацию звуков, основаниями для которой явились как 
ощущения при их произношении, так и то впечатление, которое 
они производили. Все звуки монах разделил на 6 групп: «гласни», 
«грубы», «громны», «натужны», «немы», «шепетливы». Первая 
группа – это звуки, обладающие голосом, звучащие (кстати, та же 
импрессия сохранилась до сих пор в термине „гласные”, т.е. 
„имеющие голос”). Вторая группа [б], [в], [г], [д] - это грубые 
звуки. Третья группа - [к], [п], [р], [т] - «грохочущие» и 
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«шумные». Не повезло, как кажется, согласным [л], [м], [н] – они 
названы „косноязычными”, „нечленораздельными”. Звуки [с], [з], 
возможно, ассоциировались с наговором, сплетнями, доносом, 
поэтому они и названы «шепетливы» (от слова «шьп'тивный» - 
склонный к наговорам, наушничанию) [цит. по Фомина 
http://www.ksu.ru/science/news/rus_lang/t23.htm] 

Позднее, как отмечает Т. Г. Фомина, „громны” стали 
означать „простые” и „легкие”, а „натужны” стали 
осмысляться как „гугнивые”, т. е. „неясные”, в то время как 
щелевые стали делить на „свибливые” (шепелявые”, 
„косноязычные”,) „сипавые”, „шепетливые”, „кортавые”... .  

Звонкие /б, в, г, д, ж, з/ назывались также "чистыми", а 
глухие /п, ф, ф, х, т, с, ш/ - "тусклыми". Гласные переднего ряда 
характеризовались так: /и/ - "узок", /е/ - "скуден" и носовой @- 
"гугнив” и „произволен", причем "гугнивое" произношение 
указывало не только на носовое звучание гласного, но и 
демонстрировало, по мнению Т. Г. Фоминой, отношение 
книжников к данному звуку [там же].  

Как видно из „непреднамеренной” истории оценки звуков 
и развития этой оценки, редко встречающиеся и новые звуки не 
очень – то жаловали9... Воистину, „свое” и „чужое”... . Но, как и 
полагается не всякое „чужое” оценивается отрицательно. Ведь 
французский язык, изобилующий носовыми звучаниями, в свое 
время считался наиболее изысканным, заменив на какое-то время 
элите российского общества родной язык. Вспомним хотя бы 
пушкинскую Татьяну, которая ”...русский „н”, как n  
французский умела в нос произносить...”. „Свое” и „чужое”, 

                                                 
9 Косвенным подтверждением негативной оценки шипящих, глухих 
фрикативных губных, а также заднеязычного глухого /х/ являются 
результаты тестирования звучания турецких имен при помощи 
программы „Ваал-мини” (созданной русскими психологами и 
психолингвистами). Поскольку тест был рассчитан на русские имена, то 
имена моих студентов и студенток с часто встречающимися /х/, /ф/, 
сочетаниями /дж/ - Хатидже, Хаджер, Фатме, к их горькому 
разочарованию, получали оценки – плохое, отталкивающее, грубое, 
мужественное, тихое, медленное....   
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очевидно, иногда используется для социальной дифференциации, 
поневоле напрашивается параллель в оценке двух категорий 
гласных в турецком языке и терминов, характеризующих 
изсканное и простонародное произношение. Эти термины 
одинаковы: термином  ,ince” (изящные) обозначаются турецкие 
гласные палатального ряда в отличие от гласных „kalın” (грубые), 
Точно такими же терминами обозначается произношение, 
изысканное, характерное для элиты турецкого общества и 
произношение простого народа. Впечатляет и различие „имен” 
турецких и русских согласных: русские палатализованные 
согласные, другими словами – „мягкие” не имеют ничего общего 
с турецкими „мягкими” (yumuşak), последние, наоборот, очень 
похожи на русские „звонкие”. Очевидно высокая тональность, 
характерная для гласных переднего и палатального ряда, 
ассоциировалась с общей настройкой артикуляторного аппарата  
– установкой на общую более высокую тональность звучания 
речи. Нечто похожее было характерно для речи английских 
аристократок - обязательным признаком принадлежности к 
высшим кругам общества было требование к их речи, которое 
предполагало более высокий общий уровень тональности10.  
  В связи с изложенным представляют интерес также и 
варианты „имен” диференциальных признаков тех же турецких 
согласных b, v, d, z, j, c, g и согласных  p, f, t, s, ş, ç, k, k’, h. 
Различия в оценке звуков, покоящиеся на саморефлексии могут 
иметь свои основания: как будет показано ниже, турецкие 
согласные yumuşak и sert, действительно имеют с русскими 
звонкими и глухими гораздо меньше общего, чем это может 
показаться на первый взгляд. Другие, более поздние термины 
указанных турецких согласных, называются так:  ötümlü / 
                                                 
10  В известном произведении Б. Шоу „Пигмалион”, в котором 
рассказывается о чудесном превращении обычной уличной цветочницы 
в леди благодаря тому, что она была обучена идеальному 
произношению (кстати одним из первых этнографов, описывающих 
языки американских индейцев), есть такая ремарка, характеризующая 
героиню пьесы после обучения: ...”говорит приятным музыкальным 
голосом, с педантичной тщательностью выговаривая слова” [Бернард 
Шоу,  Пьесы. 1956: 318]. 
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ötümsüz, или tonlu / tonsuz. И первая и вторая пара терминов 
подчеркивает наличие или отсутствие звучания. Но если в паре 
tonlu / tonsuz подчеркивается наличие или отсутствие тона, то в 
паре ötümlü / ötümsüz заложено представление о пении: глагол 
ötmek значит „чирикать, петь (о птичке), играть на музыкальном 
инструменте” [ТБР 2009]. То, что на первый взгляд могло бы 
показаться чистой случайностью, на самом деле может находить 
объяснение на уровне артикуляторных настроек. В связи с этим 
интересно рассмотреть основные артикуляционные комплексы, 
соответствующие реализации звонкость / глухость в русском 
языке и турецких yumuşak / sert (ötümlü / ötümsüz или 
tonlu/tonsuz). Поскольку будут рассматриваться именно 
настройки, что предполагает артикуляцию комплексов звуков, 
очевидно необходимо рассмотривать артикуляции как согласных, 
так и гласных, тем более, что в звучании звонких русских и 
турецких yumuşak (ötümlü или tonlu) предполагается активность 
голосовых связок. 

Анализ артикуляторных профилей турецких и русских 
гласных позволяет отметить важные артикуляторные особенности, 
свидетельствующие о более напряженном характере турецких 
гласных. Напряженность выражается в специфической 
конфигурации языка: наличии углубления в передней части языка 
и большей общей концентрированности тела языка. 

 
Артикуляторные схемы русских и турецких гласных 

 
 

    
 
Схема 1. Русский гласный [и]          Схема 2.Турецкий гласный [i] 
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Схема 3. Русский гласный [e]  Схема 4. Турецкий гласный [e] 
------ после палатализованных     

 

     
 
Схема 5. Русский гласный [а]  Схема 6.Турецкий гласный [a] 
----- после палатализованных 
 

    
 
Схема 7. Русский гласный [ы]          Схема 8. Турецкий гласный [ı] 

 

   
 
Схема 9. Русский гласный [у]  Схема 10. Турецкий гласный [u] 
---- после палатализованных, 
       после непалатализованных  
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Схема 11. Русский гласный [o]  Схема 12.Турецкий гласный [o] 
----  после палатализованных 
       после непалатализованных 

 

    
 
Схема 13.Турецкий гласный [ü]  Схема 14.Турецкий гласный [ö] 

 
Артикуляционные схемы русских и турецких согласных 

 

                              
 
Схема 15. Русские [п], [п’]  Схема  16. Турецкие [р], [b] 

 

      
 
Схема 17. Русские [ф], [в]  Схема 18. Турецкие [f], [v] 
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Схема 19. Русские [т], [т’]  Схема 20.Турецкие [t], [d] 

 

                
 
Схема 21. Русские [с], [з]  Схема 22. Турецкие [s], [z] 
 

          
 
Схема 23. Русский [ч]                Схема 24. Турецкие [c], [ç] 
 

                              
 
Схема 25. Русские [ж],[ш]   Схема 26. Турецкие [j], [ş]
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Схема 27. Русские [к], [г]   Схема. 28. Турецкие [k], [g] 
 

       
Схема. 29. Русские [х], [х’]  Схема 30. Турецкий [ɧ] 
 

На основе анализа артикуляторных профилей можно 
сделать вывод о том, что артикуляторные базы русского языка, с 
одной стороны, и турецкого языка с другой, различаются не 
только формой языка, но и степенью участия увулы и 
надгортанника. Похоже, что в турецком языке степень 
напряженности артикуляции гласных и согласных более 
выражена, чем в русском. Дистантное положение надгортанника, 
характерное для произношения гласных турецких гласных и 
согласных, кроме напряженности артикуляции, свидетельствует 
об активизации внешней мускулатуры гортани. Эта 
артикуляторная особенность характерна практически для всех 
турецких гласных – как узких, так и широких – таким образом 
осуществляется поддержка стабилитета ларинкса, которая на 
акустическом уровне проявляется в небольшом диапазоне 
основного тона. 

Налицо все данные, свидетельствующие об особой 
мелодичности – гласных, а значит, в какой-то мере, и согласных. 
Те согласные, которые артикулируются при активизации 
голосовых связок и обладают тоном, характеризуются особым 
положением надгортанника и гортани, таким, каким оно бывает 
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при пении. Все происходит действительно так, как это отражено 
в терминах ötümlü / ötümsüz т.е. артикуляторные настройки 
имеют „певческий” характер - они имеют такой уклад, какой в 
русской артикуляторной базе характерен для пения и 
эмоциональной речи [Брызгунова 1984]. Конкретно эта 
зависимость выражается в следующем: при дистантном 
положении надгортанника наблюдается общая “выровненность” 
мелодического контура, что характерно для пения. В русском 
языке подобные настройки создаются при эмоциональной речи и 
называются преглоттализацией (артикуляция с уменьшенным 
объемом гортани). Е. А. Брызгунова отмечает изменения в 
артикуляциях в рамках одной и той же позиции, связанные 
единственно с эмоциональным состоянием говорящих. На 
спектрограмме все это проявляется в повышении интенсивности 
в области выше 3500 Гц [Князев, Шатайкина 1993: 104]. Эти 
артикуляторные изменения, связаны с продвижением гласных 
вперед или назад, соответственно с сужением или расширением 
глоточного резонатора, нарастанием (или ослаблением) 
мускульной напряженности, смещением гортани (подъемом или 
опусканием) и изменениями в фонации [Брызгунова 1984: 28]. 
Подъем и опускание гортани отмечается и другими авторами как 
средство обеспечения различий между ненапряженными и 
напряженными (звонкими и глухими) согласными и между 
низким и высоким тоном [Maran 1971, цит. по Иванов 1979: 117]. 
Таким образом, получается, что напряженность / 
ненапряженность связана с тональностью, соответственно в 
турецкой терминологии акцент на наличии певческой форманты  
- это не просто наличие / отсутствие голоса. И это хорошо 
отражено в термине ötümlü / ötümsüz. 

Обычно категория „звонких” согласных связывается с 
представлением об активности голосовых связок, а глухих - с их 
пассивностью. Именно это представление и проявляется в 
приведенных названиях дифференциального признака. На самом 
деле, этот признак, как известно, имеет сложную природу, что 
было доказано рядом исследований, проведенных на материале 
русского языка [Венцов 1966, Венцов 1966а, Златоустова 1962, 
Чистович  и др. 1965, Бондарко, Зиндер 1966].  
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Было установлено, что реализация согласных и их 
восприятие как звонких и глухих зависит от соотношения между 
подсвязочным давлением и давлением в полости рта [Венцов 
1966: 104; Венцов 1966а: 71]. Кроме активности или пассивности 
голосовых связок звонкие и глухие согласные различаются по 
степени напряженности артикуляторных органов. По данным 
Л.Г. Скалозуб и В. К. Лебедева, глухие согласные отличаются от 
звонких большей степенью напряженности артикуляторных 
органов [Скалозуб, Лебедев 1966: 59]. Большая степень 
напряженности артикуляторных органов выражается в 
увеличении длительности согласных.  

В отношении связи признаков напряженность / 
ненапряженность и  глухость / звонкость существуют две точки 
зрения: 1) более напряженными являются согласные, которые 
образуются без участия голосовых связок (вибрации); 2) звонкие 
согласные, как более воздушные, являются более напряженными, 
чем глухие. 

Признак напряженности характеризует также степень 
напряжения мышц артикуляторного аппарата при артикуляции, 
что отражается на спектре как обрывистость шумовых 
характеристик и/или формантной структуры. Сила выталкивания 
воздушной струи определяет высокую степень интенсивности. 
Напряженность и сила выталкивания воздушной струи, однако, 
не обязательно взаимосвязаны [Зиндер 1979: 182]. В тех случаях, 
когда напряженность связывается с интенсивностью, 
оказывается, что самыми напряженными являются гласные – а 
среди них - широкие, за ними следуют средние и узкие, за 
гласными следуют сонанты. Далее градация по напряженности 
должна продолжаться в направлении уменьшения 
интенсивности - звонкие фрикативные, звонкие смычные и 
наконец фрикативные и смычные глухие  согласные [Йесперсен 
1926]. Градация звуков по напряженности изменяется в 
противоположном направлении в тех случаях, когда 
артикуляторные и акустические параметры напряженности 
прослеживаются с точки зрения напряжения мышц 
артикуляторного аппарата, что в акустической картине 
проявляется как резкий обрыв шумовых характеристик 
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(отсутствие „размытости”), самыми напряженными оказываются 
глухие, а среди них – смычные глухие согласные [Зиндер 1979: 
181-182].  

Без сомнения, фактор напряженности в русской 
артикуляторной базе играет определенную роль, но символизация 
акустических параметров при их восприятии осуществляется в 
пользу их ведущего признака - звонкости или глухости. В 
турецком языке, по сравнению с русским, звонкие согласные 
реализуются как полузвонкие, а оппозиция согласных 
представляет собой противопоставление между неполнозвонкими 
и глухими согласными.  

 

 
 
Рис. 1. Акустические характеристики слова кaşkallar 

 
На спектре видно, что отсутствует основной тон на 

втором и третьем слоге, это касается как согласных, так и 
гласных (Рис. 1).  
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Рис. 2. Акустические характеристики сегмента [tυ]  

– последнего слога в слове  götürdü. 
  

На осциллограмме и спектрограмме видно отсутствие 
основного тона при реализации согласного в последнем слоге 
(Рис. 2). 

Реализация турецких согласных в рамках слова позволяет 
сделать предположение о том, что в ряду фонетических 
составляющих признака tonlu / tonsuz (ötümlü / ötümsüz) ведущим 
является признак напряженности / ненапряженности согласных. 
Функциональные различия турецких и русских согласных 
обеспечиваются не только разной степенью звонкости звонких 
(ötümlü, tonlu) согласных, но и разной степенью выраженности 
таких признаков как воздушность / невоздушность, 
аспирированность / неаспирированность. 

Один из признаков, который входит в состав 
параметрического комплекса „глухость / звонкость” - 
"воздушность" / ”невоздушность”, связан с ослаблением 
напряженности и с артикуляторной точки зрения находится в 
основе перехода увулярных звонких согласных в категорию 
„полугласных” или глайдов. Это предположение можно 
подкрепить наблюдением Фишер-Йоргенсена, который отмечает, 
что аспирация в артикуляторном отношении происходит в 
результате некоторого расширения речевого канала в его задней 
области [цит. по Зиндер 1979: 180], которое должно 
сопровождаться напряженностью артикуляторного аппарата в 
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соответствующем участке и ослаблением напряженности в месте 
артикуляции исходного согласного. В турецком языке этот 
переход зафиксирован в историческом фонетическом 
чередовании конечного увулярного k // ğ (k > g > ğ): kapak – 
kapağı в соседстве с заднеязычными и k > g > j değnek > değneyi в 
соседстве с переднеязычными. Переход смычного взрывного [k] 
(напряженного) в ненапряженный звонкий [g] и в щелевой сонант 
[γ] (ğ) с артикуляторной точки зрения можно объяснить именно 
расширением речевого канала в задней области в позиции 
перед гласными, т.е. с увеличением степени воздушности. 

Аспирация согласных может реализоваться и другим 
способом участия воздушности - продолжением выдыхания 
после окончания артикуляции согласного. При этом “при прочих 
равных условиях, т.е. при одинаковом размере прохода речевого 
канала именно скорость выдыхания воздуха определяет большую 
или меньшую шумность согласного” [Зиндер 1979: 121]. Это 
также означает, что воздушность самым прямым образом связана 
со степенью звучности, но с другой стороны, воздушность 
находится во взаимной связи и со способом образования 
согласных: так смычные более воздушны, чем фрикативные, а 
глухие более воздушны, чем звонкие. Воздушность зависит и от 
позиции: согласные в ударных слогах и в позиции начала слова 
также характеризуются большей воздушностью. Из этого можно 
заключить, что воздушность соответствует напряженности или 
может быть ее сопутствующим артикуляторным признаком.  

Важно отметить, что аспирированные согласные, 
характеризующиеся большей воздушностью по сравнению с 
соответствующими неаспирированными, должны 
характеризоваться и большей напряженностью, но на практике 
это бывает не всегда. Вместе с тем, степень выраженности 
напряженности согласных в разных языках не имеет ничего 
общего с функцией признака напряженности в конкретном языке. 
Ведь речь идет не о том, что при корреляции по напряженности  
напряженные согласные должны иметь большую степень 
выраженности этого признака по сравнению с другими языками, 
а о том, что это противопоставление поляризует различия между 
согласными и является ведущим в составе других параметров 
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(глухости звонкости и т.д.) – т.е. символизация параметрического 
комплекса осуществляется по ведущему признаку – 
напряженность или ненапряженность.    

Таким образом, корреляцию согласных по глухости / 
звонкости кроме активности / пассивности голосовых связок 
составляет специфическое участие напряженности / 
ненапряженности и воздушности / невоздушности, что с одной 
стороны проявляется в аспирированности глухих (напряженных), 
а с другой - и сонантизации звонких (ненапряженных). Какой 
именно из указанных интегральных признаков играет роль 
дифференциального - в конечном счете решается на основе  
“позиций нейтрализации”11: в русском языке изменение в 
степени напряженности происходит параллельно с реализацией 
признака по глухости / звонкости, т.е. более или менее 
выраженная степень напряженности согласных представляет 
собой сопутствующий признак.  

Если вернуться к интерпретации звуковых единиц 
исследователями, и в частности к тому, что восприятие может 
быть категориальным и может быть направлено на установление 
тончайших различий в звучании, следует отметить ряд других 
исследований, которые иллюстрируют не только 
категориальность восприятия и то, что для носителей разных 
языков они различны, а и то, что существуют врожденные 
настройки перцептивной системы. Логичнее, как кажется, было 
бы предположить, что поскольку слуховая система и 
речедвигательный аппарат, конечно же, функционируют в 
единстве и взаимосвязи, то можно говорить о важности настроек 
не только перцептивного, но и артикуляторного аппарата. 
Причем эти настройки ярче всего должны быть выражены у 
носителей типологически различных языков, что и было показано 
на примере таких категорий как русские звонкие / глухие и 
турецкие yumuşak sert, они же – ötümlü / ötümsüz, tonlu / tonsuz.  
                                                 
11 Н. С. Трубецкой считал, что в тех языках, в которых звонкие слабые 
(ненапряженные) и глухие сильные (напряженные) входят в оппозицию 
нейтрализации, и при этом архифонема представлена  глухой 
согласной, речь идет о корреляции по глухости / звонкости, т.е. 
независимо от других интегральных признаков. 

 81



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Полученные данные позволяют подтвердить идею 
С.В.Кодзасова о недопустимости переноса дифференциальных 
признаков и фонологических отношений, установенленных в 
одном (обычно родном) языке, на другие языки, тем более 
типологически различные. Что касается русского и турецкого 
языков, то здесь можно говорить о существенных особенностях 
артикуляторных, и соответственно, перцептивных баз, что, 
конечно, связано как с особенностями функциональных единиц, 
так и с их фонетической реализацией и, соответственно, 
ведущими дифференциальными признаками, по которым и 
происходит „символизация параметров в единое целое”. 
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на говорната норма на Турския език  
(четене на текст и спонтанна реч) 

 
Хашим Акиф 

 
Some features of Ankara variant of speech rate in 

Turkish literary language  
(reading of text and spontaneous speech) 

 
Hashim Akif 

 
Abstract: There is a necessity of massive investigations of Turkish literary 
language’s oral speech in the point of view the codification norm and the use. 
This is very important for obtaining reliable data in comparative 
investigations.On the basis of auditory and acoustic analysis there have been 
written many peculiarities in the speech norm - Ankara variant , but they 
have not been marked up to now in orthoepic dictionaries and phonetic 
literature. 
 
Keywords: Turkish literary language, speech rate, Ankara variant of norm. 

 
Фонетичните изследвания, проведени върху материала на 

различни езици показват, че реализацията на гласните и 
съгласните в рамките на изолирано произнесена фонетична дума 
и в потока на речта (четене на текст, говорене в официални 
условия на общуване и спонтанна реч) значително се различават. 
Сегментните единици на фонетичната система на турския 
литературен език са изследвани на базата на изолирано 
произнесени думи [Селен 1979; Джошкун 2001], но фонетични 
изследвания на реализацията на гласните и съгласните при четене 
на текст и спонтанна реч досега не са се провеждали. 
Съвременните фонетични изследвания обаче се ориентират към 
изследвания и описания не на “идеалния” фонемен състав на 
думите, който на практика се свежда към ортографичната форма 
на думата, а към реалните фонетични процеси, проявяващи се 
при реализации на лексикални единици в рамките на текста.  

В зависимост от условията на речевото общуване се 
различават различни жанрове на звучащата реч, като четене, 
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монолог, полилог, полилог с елементи на монолог. Освен това 
речта може да бъде характеризирана от гледна точка на 
подготвеност и неподготвеност. Значително се различават 
фонетичните характеристики при четене на познат и непознат 
текст от степента на информираност и компетентност на диктора 
относно съдържанието на текста. По същия начин монологът 
може да бъде подготвен (лекция) или неподготвен (разсъждение 
на тема, която се появява спонтанно в разговор и т. нат.). С по-
голяма степен на неподготвеност се характеризира спонтанната 
реч.  

Важно значение при планирането на фонетично 
изследване има степента на установеност на литературните 
правоговорни норми в изследвания език. Турският литературен 
език все още се намира в процеса на своето формиране и 
нормализиране и това, разбира се, създава определени трудности 
за изследвания на правоговорната норма [вж. Акиф 2006].  

Изследвания на спонтанната реч предизвиква голям 
интерес в съвременната лингвистика. Според Л.В.Бондарко, 
...”ако разсъждаваме за приоритети, то за първична, без 
съмнение, трябва да се смята спонтанната реч, защото самата 
идея за нормализация на речта в съответствие със свойствата 
на някои еталони се появява значително по-късно. С мисълта  за 
първичността на спонтанната реч е много трудно да се свикне 
именно поради нейната „неправилност” в сравнение с 
„еталонната реч”, но и тук трябва да се отбележи, че нашите 
представи за свойствата на самата еталонна реч често 
представляват някакви „фантоми”, които възникват под 
влияние на нашите представи за това как тя трябва да 
изглежда и всяко несъвпадение между реалността и 
представата за норма ни учудва и дори шокира. Поради 
особената роля на зрителното възприятие, езиковите единици 
често се идентифицират с ортография, а не със собствената 
организация, която се определя от системните факти 
[Бондарко 2001:17-18].  

Допълнителните трудности за обективен анализ и 
коректната постановка на експеримента се определят от това, че 
при изследванията на спонтанната реч  се налага да бъдат 
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отчитани множество фактори – както  лингвистични, така и 
екстралингвистични (речева ситуация, участници в речевия акт, 
комуникативно намерение, планиране и речепроизводство и др. 
[вж. Златоустова 1997: 79].  

Настоящата работа поставя скромна цел да бъдат 
набелязани основни характеристики на реализация на гласните и 
съгласните в потока на речта при четене на текст и фрагменти от 
спонтанната реч.  

Във връзка с поставената цел бе предприет слухов и 
акустичен анализ на живата реч на професионални диктори от 
ТРТ  гр. Анкара в различни условия на речево общуване – 
монолог (четене на текст) и полилог с елементи на монолог 
(спонтанна реч - разговор на живо със слушателите на радио 
Анкара).  

Предмет на слухов анализ бяха текстове, специално 
конструирани на базата на лексикалния материал от спонтанни 
диалози с елементи на монолог. Това определи наличието на 
аналогични лексикални единици в двата типа звучащи текстове в 
сходни фразови позиции. 

Предмет на акустичния анализ бяха гласни и съгласни в 
определени думи и словосъчетания, избрани на базата на слухов 
анализ и изолирани от прочетения от дикторите текст и 
съответните гласни и съгласни в спонтанната реч. Основна 
хипотеза бе, че реализацията на гласните и съгласните в потока 
на речта (четенето на текст и спонтанната реч) значително се 
различава от „идеалния” фонемен състав на думата, който се 
реализира при пълен тип на произношението на изолирани думи. 
Друго предположение бе, че значително се различават 
кодифицираните и узуалните правоговорни норми, които най-
вече характеризират спонтанната реч на носителите на турския 
литературен език.  

За база за сравнение послужи материал от речник на 
правоговорната норма на литературен турски език Konuşma Dili 
ve Türkçenin Söyleyiş  Sözlüğü, издаден през 2002 г. в Истанбул 
(автор Иджлял Ергенч). С нормативните правоговорни норми, 
дадени в този речник, се сравняваха реализациите на гласните и 
съгласните в думи, изолирани от озвучените (прочетените 
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текстове) и реализациите на гласните и съгласните в същите думи 
в същите или сходни фразови условия в спонтанната реч на 
същите диктори. Приемаше се, че транскрипцията на думите в 
посочения речник се приближава към „идеалния” фонемен състав 
на изолирано произнесена дума. 

І. Материал и методика на изследване 
В качество на материал за изследване послужиха 

аудиозаписи на 2 прочетени текста и спонтанна реч с общ обем 
на звучене около 160 минути. Записите бяха направени в 
условията на TRT – Анкара с участие на професионални диктори. 
Изборът на такъв материал бе продиктуван от това, че 
правоговорната норма в литературния турски език се намира в 
процеса на своето формиране. При подобна езикова ситуация 
изборът на други авторитетни носители на турския литературен 
език би могъл да постави под въпрос степента на съответствие на 
тяхното произношение на кодифицираната правоговорна норма. 
Ограниченият материал на изследването ни позволява да се 
въздържим от глобални изводи за особеностите на турската 
правоговорната норма като цяло, но предоставя възможността да 
бъдат фиксирани фонетични процеси, характерни за речта на 
авторитетни носители на правоговорната норма на турския 
литературен език, част от които досега не е била фиксирана в 
специализирани фонетични изследвания и учебници.     

За материал на спонтанната реч бяха използвани записи 
на радиопредавания – диалог със слушатели на живо. За да бъде 
по-лесно съпоставим материалът от спонтанната и подготвената 
реч (четенето на текст), на базата на прослушаните спонтанни 
диалози с елементи на монолог бе съставен текст, който бе 
прочетен от същите диктори. По този начин бяха получени 
реализации на едни и същи думи в различни условия на речевите 
актове (четене и спонтанна реч), като бе спазено условието, 
дикторите да бъдат професионално ангажирани със спазването на 
правоговорната норма на турския литературен език. 

На първия етап на изследване бе проведен сравнителен 
анализ на базата на:  

1. идеалния фонемен състав на думата (според данните на 
литературата); 
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2. реализация на гласните и съгласните в потока на речта при 
четене на текст; 

3. реализация на същите думи при спонтанна реч на същите 
диктори. 

На втория етап на изследване бяха анализирани думи и 
акцентно-ритмически структури от прочетените текстове и 
спонтанната реч и бяха установени количествени характеристики 
на срещаните фонетични процеси при реализацията на гласните 
като: стесняване, разширяване, редукция12, спазване или 
неспазване на хармония относно нормата, вмъкване на 
протетични гласни; а при  реализация на съгласните - отслабване 
на силата на учленяването (спирантизация на преградните, 
реализация на експлозивните като имплозивни съгласни), 
аспирация, редукция.  

На третия етап за проверка за различна степен на 
устойчивост на различни съгласни и гласни бе предприет анализ 
за реалната устойчивост на различните по начин на образуване и 
мястото на артикулацията на съгласните и артикулационните 
характеристики на гласните в слаба позиция (средата на думата за 
турския език). Поради факта, че в потока на речта се реализират 
акцентно-ритмически структури по-големи от лексикалната дума 
и по-кратки от нея (поради наличието в една лексикална дума на 
две и повече ударения) се вземаха предвид не само акцентно-
ритмическите структури, които съвпадаха с лексикалната дума по 
своя обем, но и други асиметрични относно лексикалната дума 
структури. 

Резултатите от слуховия и акустичен анализ, както и 
статистическите данни от трите етапа на изследването, са 
представени в следните таблици и илюстрации. 

ІІ. Статистически данни с нормативни и 
„ненормативни” реализации13 

                                                 
12 В българската и руска тюркология и туркология под редукция се 
разбира изпадане на гласни, съгласни или цели срички. 
13 Под „ненормативни” реализации се разбират реализациите, които се 
различават от представата за „идеалния” фонемен състав на думата.  

 89



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Под ненормативни реализации ще разбираме реализации, 
които се различават от препоръчаните в нормативния речник и 
променят идеалния фонемен състав на думата. Например към 
ненормативна реализация ще бъде отнесена реализацията на 
съгласната /l/ в думата „dilimiz” като /r/: [dİrİmİ ̀z ฺ]14. Реализацията 
на /z/ като полузвучна съгласна не води до фонологични промени 
и според речника се отнася към кодифицирани, нормативни 
промени15, а ненормативна ще бъде реализацията на същата 
съгласна в края на думата като беззвучна.   

В следната таблица са приведени данни за типовете 
модификации в различни групи съгласни (нормативни и 
несъответстващи на кодифицираната норма) 

 
Таблица 1. Статистически характеристики при модификации на 

съгласни (четене на текст и спонтанна реч) 
 

Фонетични промени 

Четене 
(в % от общия 

брой на 
реализациите) 

Спонтанна реч 
(в % от общия 

брой на 
реализациите) 

Спирантизация на 
звучни преградни 
съгласни /b/ /d/ /g/ в 
интервокална позиция 

34% 39% 

Вокализация на /v/  в 
позиция пред 
беззвучните съгласни 

68% 76% 

Реализацията на /v/  
като /w/ 34% 37% 

Реализация на звучната 
/z/ като беззвучна в края 
на думата 

46% 53% 

Изпадане на съгласни 13% 23% 

                                                 
14 Транскрибирането се извършва по МФА. 
15 В турските граматики е прието, че в края на думата се реализира 
звучната съгласна /z/ [Кононов 2002: 19]. 
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Замяна на една съгласна 
с друга 

/l/>/r/ 
/l/>/d/ 
/b/>/v/ 
/d/>/r/ 

 
 

19% 
26% 
17% 
13% 

 
 

21% 
34% 
28% 
19% 

Стесняване на гласни в 
края на думата 26% 37% 

Разширяване на гласни 
в края на думата 11% 14% 

Изпадане на гласни в 
средата на думата 29% 33% 

Изпадане на гласни в 
първата сричка в думата 27% 32% 

Вмъкване на гласна 9% 14% 
Поява на протетична 
гласна 3% 7% 

Контаминация на 
гласните (при 
изпадането на ğ) 

24% 41% 

 
Таблица 2. Редукция в качеството на съгласните  
в зависимост от мястото и начина на образуване 

 
Съгласна Редукция при 

четене 
Редукция при 

спонтанната реч 
Преградни звучни съгласни  
Фрикативни звучни съгласни 
Сонанти 
Сонорното ğ 

7% 
2% 

14% 
63% 

9% 
- 

24% 
91% 

 
На базата на проведения анализ се установи, че 

възможните фактори, които определят позиционни и 
комбинаторни промени на гласните в думата (включително 
тяхното изпадане) са: 

1. качеството на сричката (отворена или затворена); 
2. качеството на съседните съгласни; 
3. мястото на гласната в думата (началото, средата, 

краесловието); 
4. мястото й по отношение на ударената сричка; 
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5. мястото на думата в изречението (силна и слаба фразова 
позиция); 
Под силна фразова позиция се разбира началото и краят 

на фразата. Гласните в слаба фразова позиция и в слаба позиция в 
думата, както и на границата между думите, когато една дума 
завършва, а следващата започва с гласна, претърпяват промени, 
като съкращаване на времеви характеристики, стесняване, 
разширяване и пълно изпадане, асимилация и контаминация на 
гласните. Стесняването на гласни е характерно за неударената 
позиция и позицията сандхи, когато следващата гласна е тясна. 

 

 
 

Рис. 1. Акустични характеристики на думата  kırık [kïτï̀kh] < eski kırık 
 
Разширяването на гласни в края на думата се отбелязва, 

когато след тясната следва широка гласна. Редуцират се (до 
изпадане) предимно тесните гласни в средата на думата, понякога 
се стига до изпадането на цели срички, но това се отнася 
предимно за честотни думи. 

Анализираният материал показва, че най-неустойчивите 
са тесните гласни в първа предударена сричка и средата на 
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думата, след тях следват широките гласни, сонанти, звучните 
съгласни, а най-устойчивите се оказват беззвучните съгласни.  

Първата гласна е силно редуцирана – тя се оказва в 
средата на акцентно-ритмическа структура eski kırık. Отбелязва се 
силна аспирация на първата и последната съгласна.  

 

 
 

Рис. 2. Акустичните характеристики на словосъчетанието çanağı  
andırırkèn [tʃa͂nα̃:ndïτïτkẽ̀n] 

 
На осцилограмата и спектрограмата е сегментиран 

стационарен участък на вокалния сегмент, съответстващ на 
реализацията на /ı ̬a/ като [a:] чрез разширяване на първата гласна.  

Целите срички изпадат в честотни думи в средата на 
думата. Анализираният материал дава основание да бъдат 
потвърдени наблюденията на Е.Севортян относно реализациите 
на гласните в зависимост от комбинаторните условия, както и 
характеристиките на устойчивостта на различни по своето 
качество гласни и съгласни в потока на речта.  

Спектърът на реализациите на турските гласни в различни 
комбинаторни условия е доста широк, това се отнася особено за 
широките гласни /а/ и /е/: гласната /а/ се променя от дълбоко 
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задноезична гласна в съседство със задноезичните съгласни 
(включително “ğ”) до широкото /е/ ([æ] (вж. рис.2). 

 

 
 
Рис. 3. Акустични характеристики на думата [α:τkhï̀] <arkı в 

ритмическата група [α:τkhï̀ ΄̬dα̃mα ̀̃kh] 
 

Акустичните характеристики на първата (неударена) гласна 
/а/ в ритмическата структура [α:τєγεαυïʒkhï ̀ ΄̬dα ̃mα ̀̃kh] 
свидетелстват за това, че удължаването на гласната /а/ в позиция 
пред /r/ не зависи от удареността. За сравнение привеждам 
акустичните характерстики на думата açkı (рис. 3).  

Първата гласна /а/ е в същата позиция в думата, но пред 
африката се характеризира със значително по-малко относително 
времетраене в сравнение с първата гласна в думата arka. 
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Рис. 4.  Акустични характеристики на думата  [αtʃkhï̀]<açkı. 
 
 

 
 
Рис. 5. Акустични характеристики на гласната /а / от думата  burada 

[bυτ ε³dα] 
 
Акустичните характеристики на думата показват, че 

съгласната /r/ се реализира като едноударна, с много леко 
учленяване, предпоследната гласна има характеристики на гласна 
[ε³] (отворена е-образна гласна, изтеглена назад, леко стеснена). 
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Рис. Акустични характеристики на думата domuz [dɔmυs] 
 
При реализацията на последната съгласна липсва изцяло 

основният тoн, което означава, че се реализира беззвучна 
съгласна [s]. 

Най общи фонетични особености на спонтанната  реч 
на дикторите от TRT: 

1. пълният тип на произнасяне се редува с непълния; 
2. с пълния тип на произнасяне в спонтанната реч се 

произнасят смислово натоварени сегменти; 
3. по-честотни са сегментите с непълен стил на произнасяне; 
4. темпът е неравномерен: спорадичното ускоряване се 

редува неритмично със забавянето на темпа; бързият темп 
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преобладава в сравнение с темпа на текстовете, прочетени 
в условията на студиен запис; 

5. в спонтанната реч значително по-често се редуцират 
неударени сегменти (предимно в средата на думата); 

6. спонтанната реч се характеризира с по-голяма 
емоционалност, може да се отбележи голямата 
функционална натовареност на суперсегментни изразни 
средства – особено фразовото ударение;  

7. отбелязва се силно удължаване на първата сричка във 
фразата със значителна промяна в движението на 
основния тон и акцентно подчертаване на последната 
ударена сричка във фразата; 

8. за спонтанната реч в много по-голяма степен, отколкото 
за пълния стил е характерна назализация, която се 
разпространява не само върху сричката, съдържаща 
назална съгласна, но и върху цялата акцентно-ритмична 
структура (фонетична дума); 

9. в спонтанната реч по-често дългите гласни се реализират 
или като полудълги или дори като нормално дълги 
гласни; 

10. по-често, отколкото при четенето на текст, се срещат, 
спирантизация на звучните преградни съгласни в 
интервокална позиция, аспирация на беззвучните 
преградни съгласни в позиция пред гласни и в края на 
думата (по-рядко пред следващата съгласна); 

11. по-често, отколкото при четенето на текст, се среща 
замяна на плавната фонема /r/ с фонемата /l/, /на фонемата 
/l/ с фонемата /d/; фонемата /b/ с фонемата /v/; 

12. за спонтанната реч е по-характерно намаляването на 
силата на артикулацията на сонантите, фрикативните 
съгласни и сонорното ğ; 

13. към честотните модификации на сонантите в спонтанната 
реч се отнасят реализациите на сонантите като беззвучни; 

14. срещат се реализации на неударените гласни, особено в 
съседство с беззвучните съгласни като беззвучни (на 
спектъра липсва основния тон);  
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15. По-честотни са асимилациите на сонантa /l/ (отколкото в 
подготвенатa реч): nl > nn. 
Анализът показа, че: 
• с максимална устойчивост се характеризират 

беззвучните преградни и фрикативни беззвучни 
съгласни; 

• с по-малка устойчивост се характеризират звучните 
преградни и  звучните фрикативни съгласни; 

• с най-малка степен на устойчивост се характеризират 
сонантите, а сред тях /l/, /r/, /v/, /n/, /m/ (предимно в 
интервокална позиция и в съчетанията с други 
съгласни). 

Тази закономерност се повтаря както при четенето, така и 
при спонтанната реч. 
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Abstract: The article is about the research on the one of most popular 
language instruments - metaphorical nominations and there stages of the 
process of metaphorisation. Еach metaphorical construction passes through 
several stages: comparison and  image metaphore to dead image metaphore 
and language nomination. The main metaphorical images are based on the 
peculiar cultural representations of the nation. 
 
Keywords: Russian language, metaphore, stages of metaphorization. 
 

В метафорической теории принята классификация 
метафор на диафоры и эпифоры. Но исследователями 
подчеркивается невозможность существования в 
действительности эпифор и диафор в чистом виде. А случаи их 
совмещения Ф.Уилрайт называет „высочайшими образчиками 
метафор” [цит. по Бикертон 1990: 285]. Терминологически 
понятия восходят к греческому языку и уже встречаются в 
рассуждениях античных философов. Диафора происходит от 
греческого – diaphora, где di - дважды + phora - несение, 
движение. Эпифора - от греческого слова epiphora – добавление, 
повторение. 

Термин ‘эпифора’ употребляется в работах Аристотеля в 
значении ‘перенесение’. Аристотель определяет метафору как 
«перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на 
род, или с вида на вид, по аналогии». Именно поэтому под 
эпифорической метафорой учеными понимается метафора в 
традиционном видении – “распространение и расширение 
значения посредством сравнения”. Деление метафор на эпифоры 
и диафоры дает в своих работах Ф.Уилрайт, основываясь на 
соответствии с элементами метафорической деятельности: 
распространение и соединение, увидев в метафоре духовную 
глубину, “на которую  объекты внешнего мира, реального или 
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вымышленного, перемещаются при помощи жара холодного 
воображения” [Уилрайт 1990: 83]. Несмотря на действенность 
эпифоры и диафоры в сочетании, автор настаивает (чтобы 
прояснить их роль) на их отдельном исследовании, называя 
«распространение и  расширение значения посредством 
сравнения» эпифорой, а «порождение нового значения при 
помощи соположения и синтеза» - диафорой [там же: 83]. 

Аристотелевский термин – эпифора, употреблявшийся в 
значении транспозиции, переноса как такового (epiphora 
‘перенесение’), подчеркивает семантическое движение в 
метафоре, которое «происходит от более конкретного и легко 
схватываемого образа к тому (epi), что, возможно, является более 
неопределенным, более сомнительным или более странным». 
Эпифора предполагает некое сходство между семантической 
оболочкой и подлинным семантическим содержанием, которое 
она выражает посредством некоего образа (концепта) 
посредника, обозначенного соответствующими словами. Но из 
сказанного не следует, что сходство является совсем очевидным 
и предстает в явном виде. Эпифоры отличаются свежестью <...> 
сопоставление происходит как потрясение, которое, однако, есть 
потрясение узнавания” [там же: 85]. Впоследствии дефиниция 
эпифоры претерпевает изменения: это “ощущаемая таинственная 
способность означать нечто большее, чем реально выражается 
словами” [цит. по Бикертон 1990: 285]. Метафора функционирует 
эпифорически, так как именно эпифора “более жизненна – то есть 
более значима и более действенна” [Уилрайт 1990: 87]. 

В качестве дополняющего типа семантического 
движения, связанного с метафорой, рассматривается диафора, 
которая представляет собой некое движение “через те или иные 
элементы опыта (реального или воображаемого) по новому 
пути”, поэтому здесь новое значение возникает в результате 
соположения [там же: 88, 83]. Ее существенные потенции 
кроются в онтологическом факте: “из каких-то комбинаций 
прежде не сочетавшихся элементов могут развиться, то есть 
попросту родиться, новые свойства и новые значения” [там же: 
93]. Она действенна лишь как устойчивое сочетание и 
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“проистекает из абсолютно непередаваемой природы каждого 
высказывания” [цит. по Бикертон 1990: 285].  

Автором определяется роль эпифоры и диафоры. 
Эпифора должна “намекать на значение, творческая роль 
диафоры в том, чтобы вызывать к жизни нечто новое. Серьезная 
метафора отвечает обоим этим требованиям” [Уилрайт 1990: 97]. 
Таким образом, дифференциальным признаком разграничения 
эпифор и диафор является их функциональная значимость. 
Экспрессивая функция  преобладает над суггестивной в 
эпифорической метафоре, а превалирование суггестивной 
функции над экспрессией характерно для диафор. 

В теории Айвора Р.Ричардса в основе метафоры лежат не 
только отношения подобия, но соположенности. Причем, как 
пишет автор: «если два соположенных предмета отличаются друг 
от друга», то возникающее эмоциональное напряжение будет 
усиливаться «подобно напряжению согнутого лука» по мере 
увеличения этого различия [Ричардс 1990: 64]. При подобном 
подходе эпифорическая метафора базируется на сравнении, и 
диафорическая – на соположении. 

В связи с когнитивным и культурным осмыслением 
метафоры,  Э.Маккормак обращается к исследованию диафоры и 
эпифоры как разновидностей метафоры. Следуя идеям 
Ф.Уилрайта  и обосновывая особую роль метафор, выражающих 
гипотезу, автор предложил разделить все метафоры на два класса, 
отнеся те, в которых преобладает предположение, к классу 
диафор, а те, в которых отображен повседневный опыт, - к 
эпифорам. Функция эпифоры состоит в том, чтобы свести 
наглядное с абстрактным. Метафоры, выражающие гипотезу в 
науке, а не опыт, представляют собой диафоры, которые в 
дальнейшем подтверждаются или опровергаются. В 
гипотетических метафорах чаще всего происходит перенос по 
функции или поведенческим ориентирам. Такие метафоры не 
фиксируют сходство, а задают его. 

Однако, «не существует эпифоры без диафоры, как не 
существует интуиции без конструкции» [Рикер 1990: 439]. Как 
подчеркивает Э.Маккормак, в действительности, в языке нет ни 
чистых диафор, ни чистых эпифор. «В любой метафоре 
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присутствует и эпифорический, и диафорический элементы», так 
как в основе метафор лежит сходство или несходство свойств 
соотносимых референтов [Маккормак 1990: 363]. Если диафоры – 
это новообразованные метафоры, вносящие диссонанс, 
вызывающие у слушающего некое эмоциональное напряжение, 
основываются на несходстве, то эпифоры – это 
конвенциализированные или основанные на сходстве референтов 
метафоры, потерявшие свою эмоциональную силу и не 
противоречащие имеющимся у слушающего концептуальным 
репрезентациям.  

По мнению Э.Маккормака, разграничение эпифоры - 
диафоры является необходимым с точки зрения выявления 
лингвокультурной значимости метафор. Эпифоры и диафоры в 
процессе своего развития могут менять свой статус. Так, 
эпифоры становятся привычными элементами языка. Диафоры, с 
течением времени теряют эмоциональное напряжение, находят 
подтверждение тем гипотетическим ассоциациям, возникшим 
между референтными понятиями, и уже «внушают» сходство. В 
итоге, они оказываются в интервале буквальной истинности, 
превращаясь в мертвые метафоры. Таким образом, 
диафорическое и эпифорическое начала в метафоре можно 
соотнести с процессом создания нового смысла и с его 
закреплением в языковом коде. Возникая как диафора, метафора 
может постепенно переходить в разряд мертвых и 
функционировать в качестве  языкового кода.  
   Базируясь на когнитивной и культурной значимости 
метафоры, можно утверждать, что эпифора и диафора 
различаются по способу воздействия на адресата. Если эпифора 
апеллирует к воображению, то диафора взывает к интуиции. 
Диафоры «определяют способ мышления о мире (картину мира) 
или его фундаментальной части» и являются концептуальными 
(базисными) метафорами в языке. А второстепенную 
когнитивную нагрузку несут эпифоры. Они «определяют 
представления о конкретном объекте или частной категории 
объектов» [ЛЭС 1990: 296]. 

Итак, в связи с восприятием метафоры в качестве 
динамического когнитивного и культурного процессов и ее 
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выполняемых ею гносеологических функций, она условно 
подразделяется на диафору и эпифору. Диафорическая, или 
когнитивно обусловленная, метафора базируется на отношениях 
несходства между референтами, апеллирует к интуиции и 
формирует ассоциативное предположение. Эта гипотеза 
впоследствии, находя свое подтверждение в лингвокультуре, 
способствует упрочению метафоры в языковом коде. Эпифора, 
или конвенциализированная метафора, запечатлевает 
референтное сходство, основываясь на культурном опыте. 
Обычно в метафоре присутствуют диафорическое и 
эпифорическое начала, так как метафора направленная на 
создание нового смысла, в конечном счете, его кодифицирует. 

В связи со сложностью метафорического феномена, 
ученые по-разному выделяют и обозначают стадии 
метафоризации. Например, Г.Н.Скляревская, исследуя 
лексикографический аспект метафоризации, отмечает четыре 
ступени в метафорическом движении: “сравнение, живая 
метафора, эмоциональная и генетическая метафора” 
[Скляревская 1993: 59]. Подчеркивая функционально-
прагматическую неоднородность метафоры, исследователи 
обычно выделяют живую метафору и акцентируют внимание на 
заключительной фазе метафоризации, для номинации которой 
используется множество терминов: генетическая 
(Г.Н.Скляревская), мертвая (П.Рикер, Р.Рорти, В.П.Москвин и 
др.), стертая (Л.В.Щерба), номинативная (Н.Д.Арутюнова), 
лексическая, лексикализованная, окаменевшая, привычная 
(О.С.Ахманова), односторонняя семасиологическая (В.Г.Гак), 
застывшая (М.Бирдсли), сухая и другие метафоры.  

В качестве момента зарождения метафоры или первой 
стадии метафоризации часто квалифицируется сравнение. 
Сравнительная теория метафоры, идущая от Аристотеля, 
представляет метафору в качестве “скрытого сравнения”, почти 
не дифференцируя сравнение и метафорический перенос. 
Основания для их отождествления, как считает О.И.Глазунова, 
«во многом проистекают из комплексности и структурной 
неопределенности выражаемого с их помощью значения» 
[Глазунова 2000: 128]. Действительно, пересечение основного и 
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вспомогательного субъектов и их признаков, то есть 
возникновение в сознании человека образно-ассоциативной связи 
между предметами, осуществляется на базе термина сравнения. 
Нужно отметить, что сравнение в современной науке понимается 
значительно шире - в качестве аналогии, уподобления, 
сопоставления. Еще в 20-е годы Г.Г.Шпет пишет, что "надо сразу 
же отметить как необыкновенно узкое и упрощающее 
действительное положение вещей то убеждение, что, например, 
метафора возникает из сравнения, - если, конечно, не расширить 
само понятие сравнения до значения любого сопоставления. 
Формально должно быть столько же видов метафорического 
построения, сколько существует видов предметных отношений, 
полагаемых в основу суждений" [Шпет 1989: 345-475]. 
Способность и стремление к аналогии является врожденным и 
интуитивным свойством человека. Допущение о подобии или 
модус фиктивности определяется В.Н.Телия в качестве основного 
стимула метафоризации. Именно с него начинается „движение 
мысли, которое ищет подобия, выстраивая его затем в аналогию, 
а потом уже синтезирует новое понятие, получающее на основе 
метафоры форму языкового значения” [Телия 1988: 173 – 204]. 
Это понятие, на наш взгляд, наиболее полно и точно позволяет 
обозначить сущностный параметр метафоризации, определить 
тот необходимый винтик, который приводит в движение весь 
механизм.  

В процессе метафоризации взаимодействуют 
активизируемые модусом фиктивности знания о мире и 
актуализируемые ассоциативно-образные представления, и то 
новое значение, которое становится неизменным итогом 
создаваемого движения. С помощью допущения о подобии 
осуществляется переход от реального к предполагаемому, где 
реальным может быть внешний признак (форма, цвет и т.д.), 
внутренний (функция, качество и т.д.), а также расположение 
предметов в пространстве или во времени, производимое 
впечатление или другие факторы, влияющие на создание 
аналогии. Функционально-номинативная стратификация метафор 
базируется на функциональной значимости метафоры и зависит 
от полноты реализации в ней принципа фиктивности. 
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По мнению Г.Н.Скляревской, формальное сравнение 
воспринимается как элемент, деталь фигурального контекста, не 
имеющего самостоятельной значимости [Скляревская 
http://lib.crimea.edu/avt.lan/student/lex/sklyar.html: 59]. Отмечая 
близость образного сравнения к метафоре, Н.Д.Арутюнова 
подчеркивает различие связанных с ними типов логических 
отношений: „Если сравнение указывает на подобие одного 
объекта другому, независимо от того, является оно постоянным 
или преходящим, действительным или кажущимся, 
ограниченным одним аспектом или глобальным, то метафора 
выражает устойчивое подобие, раскрывающее сущность 
предмета, и в конечном счете его постоянный признак” 
[Арутюнова 1999: 354]. На наш взгляд, сравнение является 
частью средств фигуральной интерпретации окружающей 
действительности. Лишь те сравнения, в основе которых лежит 
категориальный признак, перерастают в метафору. Например: 
<глаза> черные как угли (как сливы,  как вишни,  как 
смородины)  у кого: Худой, как смерть, нос кривой, глаза - 
черные угли, во рту три зуба и все железные (Московский 
Комсомолец 18.06.2004); Oн нaглo вылyпил нa мeня чepныe cливы 
глaз и пo-блaтнoмy cкopчил xapю (dream-land.fatal.ru 20.09.2006); 
Тут вам и глаза-вишни, и блестящие кудри, и чувственный рот 
(Русский журнал 20.11.2002); глаза, что плошки (ср. пословица 
Глаза - как плошки, а не видят ни крошки): Паспортов и 
представить не мог, что когда-нибудь эта девчушка с 
надутыми щечками и глазами-плошками родит ему двух 
симпатичных дочурок (Московский Комсомолец 14.03.2006); 
Глаза дракона (Московский комсомолец 29.06.2006); 
...центральные газеты Пекина назвали его голос 
“божественным”, а глаза - “драконьими” (Московский 
комсомолец 29.06.2006) и др. Таким образом, в основе 
метафоризации лежит термин сравнения, понимаемый в науке 
как аналогия, уподобление, сопоставление. Процесс 
метафорообразования приводится в движение модусом 
фиктивности, актуализирующим в сознании человека 
ассоциативно-образные связи на базе соотношения с 
конвенциональным знанием лингвокультурной общности. 
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Подобное движение к созданию метафоры может фиксироваться 
в языке, а может происходить на уровне мыслительной операции, 
поэтому не всегда сравнение можно квалифицировать в качестве 
первой стадии метафоризации. Метафора отображает устойчивое 
подобие, в основе которого лежит категориальный признак.  

Активизированная принципом фиктивности метафора 
проходит несколько стадий. Первоначальная образная стадия 
характеризуется различной протяженностью во времени и 
естественной финитностью. Подтверждением сказанному служат 
слова В.Н.Телия, которая пишет: „Образно-ассоциативный 
комплекс, сыграв роль фильтра, может уйти во внутреннюю 
форму языкового средства, а может обрести статус художествен-
ного изображения мира” [Телия 1988-б: 173-203]. Существующие 
в сознании языкового коллектива образно-ассоциативные связи и 
знания о мире на основе принципа фиктивности дают 
возможность формирования ‘живой’ метафоры. Г.Н.Скляревская, 
например, в качестве живой метафоры квалифицирует те 
метафорические конструкции, в которых явно ощущается или 
присутствует сравнение. Например, в соответствии с 
аргументацией автора, метафорическое образование туман в 
голове (ср. голова как в тумане) можно считать живой метафорой 
– оно прозрачно, ясно для понимания, в нем четко представлена 
структура сравнения [Скляревская http://lib.crimea.edu/avt.lan 
/student/lex/sklyar.html: 59]. П.Рикер (как и А.А.Потебня) считает 
необходимым внедрение “понятия образа в семантическую 
теорию метафоры” [Рикер 1990: 446]. Особенность живой 
метафоры видится автором в соперничестве нового 
метафорического пространства и буквальной несовместимости. 
Живая метафора появляется там, где создается новая интрига, 
когда в языке возникает что-то новое, ранее не сказанное, не 
выраженное. Живая метафора и интригообразование - это как бы 
два окна, открытых в тайну творческой способности. 
Человеческое воображение неожиданно находит подобие или 
аналогию между совершенно различными объектами, которые 
внезапно оказываются близкими. Например:  Давать согласие на 
"русский Майдан”? (Независимая газета 28.04.2006); Возможно, 
очаги революции, «маленькие майданы» вспыхнут по всей 
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территории России, сформируется своеобразная матрица 
восстания (Лимонка №299: май 2006). 

Исследователи связывают действенность метафоры и 
силу ее воздействия со способностью метафоры к постоянному 
возрождению. О.И.Глазунова пишет, что стандартная метафора 
при изменении контекста «может обретать оригинальное 
семантическое звучание, передавая значения, которые до этого не 
имели формального воплощения в языке», но при этом они уже 
«требуют от адресата речи определенных усилий при 
декодировании; их семантическое поле вновь открыто для 
интерпретации» [Глазунова 2000: 132 - 135]. Обновленный 
метафорический образ (живая метафора) строится на 
традиционных, закрепленных в национальном сознании 
представлениях. Их источником являются ассоциативные нити, 
пересекающие концептуальные области. В основе живой 
метафоры лежат актуализированные новым нюансом ассоциации, 
возникающие на базе конвенционального, традиционного знания. 
Ведь осмысление неизвестного происходит  в терминах 
известного или точнее заданной системы конвенциональных 
(«мертвых») метафор. Составляющие языковую картину мира 
элементы „не просто "осколки" прежних концептуально-
языковых систем или эмотивные "добавки" к бесстрастной 
концептуальной модели реальности. Эти средства, служащие 
материалом для формирования новых понятий, 
перерабатываются сознанием человека, творящим новые 
гносеологические образы элементов действительности” [Телия 
1988: 173 – 203]. Р.Рорти утверждает, что на основе метафоры, 
если старый смысл слова еще не стерт, создается новая языковая 
игра, но тогда метафора становится "обычным словом" [Рорти 
1996: 133]. Происходит так называемая «мутация» (термин 
Г.Н.Скляревской) языковой метафоры или устойчивого 
выражения, то есть “воскрешение” ее воздействия путем 
использования в новом контексте, с помощью сознательной 
апелляции к стертой образности, иными словами, ремотивация. 
Это происходит,  как считает А.А.Смирнов, за счет «воскрешения 
в памяти образа» [Смирнов 1987]. Например, ср. открыть глаза 
и держать глаза открытыми: ... американский доллар остался 
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устойчив против других мировых валют в пятницу, ликвидирую 
потери, так как инвесторы ожидают выхода месячных данных 
по рынк труда в США и "держат глаза открытыми" перед 
комментариями по слабости йены в предверии заседания G7 на 
следующей неделе (Forex новости 02.02.2007) и др. Чаще всего 
появление живой метафоры связано с переосмыслением 
традиционных образов или их контаминацией. Например: ср. 
устойчивая метафора душа нараспашку и новое метафорическое 
образование глаза нараспашку: Александр Глеб уже не тот 
паренек с ясным и чистым наивным взглядом, как говорят, глаза 
нараспашку, который только привыкал к славе, впитывал ее по 
капельке, не верил ей, немного хмелел и искренне хохотал, 
поражаясь своей популярности у женщин и журналистов (БС 
№165, 02.09.2006).  

Живой считается та метафора, в которой в момент речи 
активизируется метафоричность. Такими новыми, 
неожиданными, яркими образами вошли в российскую 
действительность конца ХХ века: чемоданы улик, коридоры 
власти, корабль реформ, революция роз и др. Однако 
регулярное транслирование образа приводит к затушевыванию 
чувства смыслового сдвига у реципиента. Выражение постепенно 
становится обычным элементом номинативной системы и уже не 
поражает своей яркостью и новизной. Поэтому можно 
утверждать, что ситуация регулярного взаимного обмена 
„изживает” метафору. Н.Д.Арутюнова утверждает, что живая 
метафора рано или поздно (ведь она стремится к иррадиации, к 
семантическому развертыванию) исчезает [Арутюнова 1990: 32]. 
Этому способствует активность употребления метафоры в речи, 
более того, исчезновение метафоры находится в 
прямопорпорциональной зависимости от активности и частоты ее 
употребления. Так, живая метафора перерождается в мертвую, 
становясь „обычным” средством номинации и пополняя 
словарный состав языка. “Мертвыми” Дж.Серль называет 
метафоры, которые выжили. Ведь именно мертвые или 
устойчивые метафоры образуют основу коннотативного 
языкового пласта.  
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Мертвыми метафорами принято называть устойчивые 
выражения. Они различаются разной степенью образности или 
активностью метафорического фрейма. Среди устойчивых 
метафор, наряду с мотивированными буквальным значением 
образного основания, как замечает В.Н.Телия, существуют так 
называемые „увядшие” метафоры, которые „все же сохраняют 
связь с исходным образом, подобно тому как увядшие цветы 
ассоциируются с живой красотой, если они не засушены и не 
включены в состав гербария, что напоминает судьбу метафоры” 
[Телия 1986: 67]. Внутренняя форма выполняет мотивирующую 
роль и является образно-ассоциативным компонентом 
коннотативного значения метафорической семантики. Именно 
она позволяет вторичным наименованиям ожить в ассоциативно-
языковой памяти человека. Она представляет собой 
эпидигматическую ось, третье ассоциативное измерение, сквозь 
призму которого происходит отображение мира в сознании. 
Согласно нейрокибернетическим представлениям, 
ассоциативность есть „вложимость признака в ранее 
проложенный след” [Радченко 1968: 142; цит. по Телия 1986: 73]. 
Она является необходимой связью между парадигматическим, 
синтагматическим и эпидигматическим аспектами, поэтому и 
присутствует в устойчивых метафорах, несмотря на их 
устойчивость, где мотивирующий компонент выполняет роль 
катализатора, провоцирующего образную ассоциацию. Нечто 
подобное В.П.Москвин именует стертой, а Г.Н.Скляревская 
считает эмоциональной метафорой, связывая ее формирование с 
эмоциональным восприятием. Сохраняя эмоциональную 
мотивированность, метафора порождает полисемию, что ведет к 
частичному стиранию образа (горячий отклик, темные силы и 
др.) [Скляревская http://lib. crimea.edu/avt.lan/student 
/lex/sklyar.html: 60]. Действительно, метафорические модели 
носят преимущественно эмотивный характер, и создаются они 
для того, чтобы перенести оценочное отношение от понятия-
источника к метафорическому значению. Но не только 
эмоциональное воздействие, но и ассоциативно-образное 
восприятие является характеристикой мотивированной 
метафоры. Мотивированность, „создаваемая ассоциативно-
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парадигматическими отношениями”, считается косвенной и 
отличается от мотивированности образного основания метафоры 
буквальным значением [Телия 1996: 258-259]. Можно не 
согласиться с мнением Т.С.Зевахиной, которая считает живыми 
метафорами паремии, по причине их немедленной активизации и 
коммуникативной актуализации в момент речи [Зевахина 2002]. 
На наш взгляд, они относятся к устойчивым мотивированным 
метафорам - их образная или „увядшая” метафорика 
воскрешается в сознании человека и приводится в действие 
мотивирующим фактором коннотации, что обусловливает их 
когнитивную и коммуникативную силу как особого звена, 
соединяющего язык и речь.  

На последней стадии устойчивая метафора 
характеризуется утратой внутренней формы, стиранием образа, 
поэтому ее часто называют ‘стертой’. Связь с источником 
метафоризации оказывается нарушенной, и для ее 
восстановления необходим этимологический анализ. Например: 
Но и, конечно, Генпрокуратура попала как всегда впросак 
(Polit.ru 15.01.2004); В сочетании с приведенными цитатами она 
практически с головой выдает главные причины столь 
пристрастного внимания США к нам (Независимая газета 
28.04.2006) и др. По мнению Н.Г.Скляревской, такая метафора (в 
терминологии автора - генетическая) по истечении времени 
утрачивает связь с исходным предметом, а следовательно, 
лишается образности и экспрессивности, в результате чего 
происходит семантический распад слова: нос лодки, ножка стула 
[Скляревская http://lib.crimea.edu/avt.lan/student/lex/sklyar.html: 
61]. На наш взгляд, более убедительна точка зрения В.Г.Гака, 
полагающего, что подобная языковая единица сохраняет статус 
метафоры: такое наименование как косвенное противостоит 
прямому. О.И.Глазунова считает, что утратив когнитивно-
характеризующее значение, мертвые метафоры в 
функциональном отношении сливаются с системой средств 
прямой номинации. По ее мнению, отличие между ними и 
«стандартными выражениями» заключается в наличии в языке 
дубликата их семантического значения [Глазунова 2000: 132 – 
135].  Таким образом, устойчивую или мертвую метафору можно 
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разделить на мотивированную (образную и увядшую), то есть 
имеющую восстанавливаемый образ, и немотивированную 
(стертую), для восстановления образа которой необходим 
этимологический анализ. – см. Рис.1. 

 

 

Р
 

ис. 1. Представление стадий метафоризации: 
живая → устойчивая (образная, увядшая, стертая) метафоры 

 
Нам близки рассуждения Дж.Хоббса, выделяющего в 

процессе метафоризации четыре стадии. Первую стадию 
представляют живые, обладающие творческим потенциалом 
метафоры. На второй стадии метафора становится привычной и 
теряет свое комплексное значение; она рассматривается под 
определенным углом зрения, сложившимся у носителей языка. 
На третьей стадии метафора исчерпывает свой творческий 
потенциал и указывает на наличие прямой связи между двумя 
сферами значений. Последнюю стадию составляют угасшие 
метафоры или идиоматические выражения, которые утратили 
свое метафорическое происхождение в процессе постоянного 
использования [Hobbs 1979: 32]. На наш взгляд, вторую и третью 
стадии в терминологии Дж.Хоббса и представляют образные и 
увядшие метафоры, обладающие восстанавливаемой мотивацией 
образа, которые также считаются устойчивыми. 

Устойчивые метафорические образования являются 
характеристикой неосознаваемой модели мира, ее глубинных 
уровней, так как усвоение подобных метафор происходит на 
бессознательном уровне, автоматически, человек зачастую не 
ориентируется на их исходные значения. Устойчивые метафоры 
проходят период длительного формирования, консервируя в себе 
как культурную, так и языковую информацию. В них в 
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свернутом, концентрированном виде отражаются особенности 
исторического развития фонетической и грамматической систем 
языка, специфика культуры и менталитета той или иной 
лингвокультурной общности. Как ни парадоксально, „мертвая” 
или устойчивая метафора оказывается самой живучей. Именно 
благодаря ей передаются из поколения в поколение стереотипы 
восприятия мира национально-культурной общностью, 
осуществляется преемственность лингвокультуры. 

Функционирующие в языке устойчивые метафоры 
представляются частицами, „атомами” фразеологического фонда. 
Они несут в себе давно устоявшийся смысл, транслируя 
определенное видение мира, и являются готовыми фрагментами 
национальной языковой картины мира. Их использование не 
регламентируется знанием исходных значений, а 
лингвистической (в данном случае - фразеологической) 
компетенцией, обусловленной лингвокультурной средой и 
лингвокультурной ситуацией в развитии той или иной 
национально-культурной общности. Сказанное выше отнюдь не 
свидетельствует о том, что подобные метафоры не оказывают 
воздействия на мыслительную деятельность человека, хотя они, 
как замечает О.И.Глазунова, «уже не обладают прежней силой» 
[Глазунова 2000: 132 – 135]. Концентрируемая в глубинных 
пластах сознания, устойчивая метафора влечет за собой человека 
помимо его собственной воли. Причем функционирование 
устойчивых метафор регламентируется мотивационными 
ассоциациями, влияющими на возможности когнитивного 
моделирования актуального фразеологического значения как 
результата переработки определенных знаний человека о мире. 
Способность к когнитивному моделированию обусловливает 
характеристику фразеологизма, по мнению Е.В.Ганапольской, в 
качестве "знака ситуации" [Ганапольская 2004: 108 – 112].   

Итак, метафора в научных изысканиях рассматривается в 
качестве инструмента коммуникативно-когнитивной 
деятельности национально-культурной общности во всех сферах 
ее жизни. В процессе метафоризации условно выделяются 
стадии: живая, образная, „увядшая” и стертая метафоры. Причем 
последние три являются характеристикой устойчивой 
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(кодифицированной) метафоры. Когнитивная деятельность 
человека, направленная на формирование живой метафоры, 
базируется на традиционном, закрепленном в сознании знании, 
характерном для определенной лингвокультуры.  
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Abstract: In the conversational speech we express positive and negative 
emotions and attitudes to all kinds of referents. The exemples from the 
german and the Bulgarian conversational speech are represented in 
accordance with their belonging to the different levels of the linguistic 
structure. The study is a short variant of my habilitation about taboos and the 
using of euphemisms and dysphemisms in the Bulgarian and the german 
public area. 
 
Keywords: taboo, euphemism, dysphemism 
 

Принадлежността на дадена дума към различни езикови 
пространства позволява в езиковата употреба да бъдат 
осъществени различни дискурси въз основа на семантичната 
съвместимост на тази дума с други езикови единици. 

В немскоезичната научна литература понятието дискурс 
се възприема като идентично на понятието разговор, респ. диалог, 
затова на англ. Discourse Analysis съответстват редица немски 
термини като Diskursanalyse, Gesprächsanalyse, Dialogforschung, 
Linguistik des Dalogs, Konversationsanalyse. Настоящата студия 
интерпретира дискурса като текст изобщо, т.е. като устно 
изказване в диалогична и монологична реч и като описменостен 
текст. Ето защо тук под табуиран дискурс (Tabudiskurs) се 
разбира ситуативно обусловеният разговор (респ. писмен текст) 
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върху табуирана тема, без да се стига до нарушаване на 
въпросното табу [срв. Schröder 1999: 9].16 

Важна роля в табуираните дискурси е отредена на 
евфемистични езиково-стилистични средства от различни 
езикови равнища. Освен тях настоящата статия разглежда като 
техен огледален антипод дисфемистични езиково-стилистични 
средства от различни езикови равнища. Тяхното присъствие в 
даден табуиран дискурс „подсказва” неговата субективна 
модалност (в качеството й на “специфичен начин на говорене за 
нещата” – [срв. Добрева/Савова 2000: 31]. 

Eдно съобщение във в-к “24 часа” илюстрира 
евфемистичното обговаряне на табуиран дискурс в сферата на 
сексуалността (в случая - проституция). В текста под заглавие 
“Нашенка предлага секс в Гърция срещу 30 000 евро” [вж. 24/5, с. 
35] можем да проследим изотопната верига от названия със 
значение ‘високоплатена проститутка’: “високоплатена жрица 
на любовта - елитната компаньонка (2) - елитната 
проститутка – компаньонката – дамата”. От всичките шест 
номинации само една съдържа думата проститутка, другите 
представляват евфемистични заместители, включително и 
евфемистична ирония  (високоплатена жрица; дамата). 

Друг пример онагледява социалистическата 
действителност в ГДР, където “публично не се говореше” на 
редица теми: 

  
“Die Tabus 
Tabu war alles, was nicht in das 
offizielle Bild der DDR passte.  
Tabu heisst, jeder wusste, hier ist 
etwas faul, aber es ist nicht opportun, 
darüber zu sprechen.  
Die Partei hatte für diese Fälle 
Standardausreden, es war zwecklos, 

“Табутата 
Табу беше всичко, което не 
пасваше на официалната картина 
на ГДР.  
Табу в смисъл: всеки знаеше, че 
“има нещо гнило в Дания”, но не е 
уместно да се говори за това. 
Партията имаше за тези случаи 

                                                 
16 Студията е съкратен вариант на  глава от хабилитационния ми труд 
(вж. Димитрова 2009); освен табуираният дискурс там са разгледани 
още два вида дискурси: табуиращ и детабуиращ дискурс – А. Д. 
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darüber zu diskutieren, der 
Standpunkt der Partei war 
unveränderlich ...  
 
Intershop, Reisefreiheit nach 
Westen, die entsetzlichen 
Wahlergebnisse der DKP in 
Westdeutschland, unterschiedlicher 
Lebens-standard in Ost- und 
Westdeutschland ...  
die manipulierte Realität,  
das Ignorieren aller Widersprüche,  
die proklamierte, tatsächlich aber nie 
in Politik umgesetzte Anwendung 
des Dialektischen Materialismus … 
alles das waren Tabus.  
Und natürlich gab es viele mehr.  
Und an diesen Tabus hielt sich ein 
ganzes Volk, offiziell wurde darüber 
nicht geredet. …” (Sieger, S. 1., 
маркировката моя – А. Д.). 

стандартни оправдания, 
дискусиите бяха безсмислени, 
партийното становище оставаше 
непроменено ....  
Корекомът, свободното пътуване 
на Запад, провалът на Германската 
комунистическата партия на 
изборите в Западна Германия, 
различният жизнен стандарт в 
Източна и Западна Германия .... 
манипулираната действителност, 
пренебрегването на всички 
противоречия,  проповядваният, но 
неприлаган на практика 
диалектически материализъм ... 
всичко това бяха табута. Разбира 
се, имаше и много други.  
И към тези табута се придържаше 
цял един народ, публично не се 
говореше за тези неща...” (прев. 
мой – А. Д.). 

 
Отделните споменати теми в цитата биха могли да се 

определят по-скоро като истини, нелицеприятни за тогавашните 
социалистически управници, относно социалната сфера 
(“кореком”, “различният жизнен стандарт”) и обществено-
политическия живот (“манипулираната действителност”, 
“проповядваният, но неприлаган на практика диалектически 
материализъм”). За разлика от демократичното общество, където 
преобладаващата част от общността отрича като недопустимо 
публичното застъпване на определени политически позиции [вж. 
Zöllner 1997: 346-347], в тоталитарното общество 
господстващата част от общността не допуска публичното 
обговаряне на подобни теми. По този начин в периода на т.нар. 
“реален социализъм” се  извършва дирижираното “Отгоре” 
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заличаване на границата между нелицеприятна истина и табу в 
политиката.17  
 
Табуистични езикови средства: евфемизъм и дисфемизъм 

Още в края на XIX и в първите години на ХХ в. 
съществува богата научна литература върху евфемизмитe, 
информация за която прави Валтер Бьокеман [Bökemann 1904]. 
В изследването му обаче още не фигурира понятието вербално 
табу.  

В двете най-ранни изследвания върху вербалното табу – 
от Йьоран Салгрен [Sahlgren 1915] и Антоан Мейе [Meillet 
1921] – е разгледана и връзката между вербално табу и 
евфемизъм. Салгрен привежда редица примери за значението на 
двете понятия из историята на шведския език и култура. 
Изхождайки от тезата, че в съвременните езици все още се 
намират остатъци от табу върху назоваването на редица 
одушевени и неодушевени предмети, той заимства като термин 
полинезийската дума ноа и дефинира ноаизма (Noawort) като 
разрешена заместваща дума в случаи на вербално табу. Въз 
основа на езиковия материал ученият стига до извода, че след 
продължителна употреба самите ноаизми се превръщат в 
табуирани думи и трябва да бъдат заместени от нови ноаизми – 
заключение, което съдържа зародиша на по-късното схващане за 
т. нар. цикъл “табу - евфемизъм”. 

Павел Трост [Trost 1936: 289] разглежда функцията на 
т.нар. “шифрови/условни думи” (Deckwörter), а именно: “да 
назовават същия предмет чрез друго значение”. Той проучва 
табуистично употребена форма на множествено число, както и 
метафората и метонимията като езикови заместители в случаи на 
табу върху произнасяне на определени думи.  

Оскар Лоритс [Loorits 1939] подразделя табуто у 
естонските рибари на три групи: табута върху действия и 
                                                 
17 Поради ограничения обем на студията тук не се разглежда 
съотношението между евфемизъм/дисфемизъм и лъжа, от една страна, и 
табу и нелицеприятна истина от друга страна. Редица примери от 
немската и българската езикова употреба, онагледяващи това 
съотношение, са разгледани в хабилитационния ми труд – А. Д.  
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помисли, табута върху произнасяне на определени думи и табута 
според обичайните заместители. При това той подчертава, че “... 
табуто върху произнасяне на определени думи е познато в целия 
свят ... и е обусловени от това, че названието има сила с 
магическо действие за своя носител. Призоваването може да 
навреди на призоваващия, защото призованият ще дойде и ще 
развали нещо, но може да се случи и обратното, защото 
призованият ще получи знак и ще избяга” [Loorits 1939: 64]. 

Вилхелм Хаверс [Havers 1946] изхожда от схващането, 
че и индогерманските народи са познавали вербалното табу. За 
множеството примери, които представя, той изготвя типология на 
заместващи езикови средства, която се прилага в изследванията 
върху вербални табута и днес. 

Виждането за евфемизма в настоящата работа е близко до 
концепциите на Зигрид Лухтенберг [Luchtenberg 1985] и на 
Андреас Болен [Bohlen 1994], затова те са представени в обзора 
по-подробно. Въз основа на две основни функции - прикриваща 
(verhüllende Funktion) и завоалираща (verschleiernde Funktion) - 
Лухтенберг подразделя евфемизмите на “прикриващи” 
(verhüllende Euphemismen) и “забулващи” (verschleiernde 
Euphemismen). Това е едно донякъде проблематично разделение, 
защото прилагателните verhüllend и verschleiernd се припокриват 
в значението си като синоними, както често се припокриват и 
така обозначените две функционални групи. Независимо от това 
преобладава мнението, че тези термини са най-подходящи за 
описание на двете основни функции на евфемизма. 

Под евфемизми с прикриваща функция изследователката 
разбира онези евфемизми, които служат за обговаряне на някакво 
табу (индивидуално или обществено обусловено) и са съобразени 
с чувствата и ценностните представи, наложени в дадено 
общество.  Евфемизмите със завоалираща функция служат за 
привличане на вниманието на реципиента върху “определени 
действия и състояния, подбрани като благоприятни за 
говорещото лице и представени по благоприятен за него начин” 
[Luchtenberg 1985: 24, 167]. Като езиково средство Лухтенберг 
посочва и т. нар. “нулев евфемизъм” (Null-Euphemismus) - 
“тогава, когато забулването се състои в изпускане (вместо 
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заместване) на определени думи, респ. изрази, или когато на 
мястото на думи се появява многоточие” [Luchtenberg 1985: 18].  

В изследването си върху политическите евфемизми в 
британския и американския печат Болен [Bohlen 1994: 109], 
подобно на Лухтенберг,  изхожда от актуалното значение, с което 
езиковите единици се употребяват в речта и което “съдържа 
винаги и субективен елемент”; оттук според него следва и 
субективността при “решението, дали определен израз е 
евфемистичен, т.е. дали изпълнява евфемистична функция”. Той 
разграничава словесното “прикриване” на явления, процеси, 
обстоятелства и др. в стремежа за спазване на определени норми 
от “завоалирането” на нещата като основна функция на 
евфемизмите в политическия дискурс, където в намеренията на 
говорещото/пишещото лице преобладава волята за постигане на 
определена реакция на партньора в комуникацията [вж. Bohlen 
1994: 170]. Това целенасочено въздействие в процеса на 
общуването може да предизвика у реципиента пасивна реакция 
(например одобрение, съгласие, подкрепа за определени изрази и 
с това непряко и за нещата, изразени чрез тях) или да го подтикне 
към активни действия (например протестни акции, открито 
поддържане на дадена политика, убеждаване на други лица в 
правилността на определени политически ходове на 
правителството, респ. на опозицията и т.н.).  

Езиковите похвати за заобикаляне на табуирани теми са 
изследвани и от Урсула Пипер [Pieper 1988; Pieper 1991]. Тя 
определя евфемизмите като “имунизиращи стратегии” 
(Immunisierungsstrategien), които се срещат на всички езикови 
равнища: фонологично, морфологично, лексикално и 
синтагматично. Ексцерпираният материал онагледява определени 
похвати за заместване в различни сродни езици. 

Никол Цьолнер [Zöllner 1997] също обвързва вербално 
табу и евфемизъм в дисертацията си. Според нея евфемизмите са 
“разкрасяващи и прикриващи думи” (Beschönigungs- und 
Hüllwörter), които се употребяват в рамките на общоприетите 
правила на учтивост и предотвратяват случаите на “загуба на 
имидж” (Gesichtsverlust). Тя обръща внимание на приноса на 
евфемизмите със завоалираща функция за изграждането на 
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doublespeak в политическия дискурс – израз на Джордж Оруел, 
който означава ‘говорене по определен начин, при което  
действителността се представя не такава, каквато е’. Според 
авторката [Zöllner 1997: 351] немското съответствие за 
doublespeak би могло да е euphemistische Sprechweise 
(“евфемистичен начин на говорене/изразяване”), понеже всички 
евфемизми съдържат зрънце съзнателна заблуда – независимо 
дали образуването им е продиктувано от някакво табу, дадена 
общоприета норма или определен интерес на овластените лица.  

Терминът euphemistische Sprechweise тук се интерпретира 
като видово понятие по отношение на по-общото понятие 
doublespeak. Тъй като и  дисфемизмите помагат за представянето 
на действителността “не такава, каквато е”, те също би трябвало 
да се включат в арсенала на doublespeak. По тази причина като 
съответствие на doublespeak тук се предлага по-общото понятие 
двусмислен говор (немското съответствие в такъв случай би било 
doppelbödige Sprechweise).18 

Двусмисленият говор е присъщ на публичните личности, 
преди всичко на онези, които разполагат с правомощията на 
властта, както и на онези, които имат влияние при 
разпространяването на информация (медиите). Проникнал във 
всички сфери на обществения живот, този иносказателен говор 
може да има големи последици, понеже, както посочва Цьолнер 
[Zöllner 1997: 350], “ако речта на публичните личности е 
изпълнена с формулировки, целящи забулването на 
действителността, то и общото възприемане на тази 
действителност се изменя”. 

В изследването си върху евфемизмите в староеврейската 
библия Щефан Шорх [Schorch 2000] разграничава “табуистични 
евфемизми” (Tabu-Euphemismen) въз основа на общоприети 
норми и “персуасивни евфемизми” (persuasive Euphemismen) въз 
основа на определено комуникативно намерение на отделни 
индивиди или групи. Съобразно с тези уточнения евфемизмът в 

                                                 
18 Англ. double-speak присъства в АБР като синоним на double-talk, 
чието българско съответствие е “празни/двусмислени фрази; 
извъртания” (вж. АБР, т. I -  double-speak; double-talk). 
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неговия труд е дефиниран като “... речева единица, която 
замества някаква езикова единица, но изразява нейния смисъл. 
Такъв вид заместване, придружено най-често от семантична 
модификация, е предизвикано от социални норми (табута) и от 
определени цели в комуникацията” [вж. Schorch 2000: 20]. Във 
връзка с “херменевтиката на евфемизма” (Hermeneutik des 
Euphemismus) авторът отбелязва значението на подтика към 
употреба на евфемизми и предлага следните критерии, 
ориентирани към мотивите на извършителя на речевия акт, по 
които може да се определи дали дадено езиково средство е 
евфемизъм или не [вж. Schorch 2000: 20-21]:  

• изследване на синонимите за назоваване на един и същ 
денотат, който не желаем да назовем открито; 

• разглеждане на лексемите, които възприемаме като 
евфемизми, във връзка с по-големи семантични области – понеже 
нежеланието за открито назоваване на въпросния денотат често 
се отнася не само до една дума, а до цяла семантична област; 

• съобразяване със семантичната област в рамките на 
текста, понеже употребата на езикови средства в различните 
текстове е различна; 

• съобразяване с контекста (например възможно е някои 
забрани да са валидни само в определени области); 

• препращане към езикови свидетелства от съседни култури 
и от други езици. 

Въз основа на тези показатели Шорх съставя речник на 
езиковите средства, употребени като евфемизми в 
староеврейската Библия. 

Тук трябва да се отбележат и някои български работи 
върху евфемизмите [Лачева 1995; Шкодрова/ Лачева 1995], както 
и изследването на руския учен Л.П.Крисин [Крысин 1994].   

За да разберем въздействието на евфемизма, трябва не 
само да анализираме езиковите средства в тяхната евфемистична 
употреба, а и да вникнем в социалните и психологическите 
фактори, които влияят върху речевата комуникация. Затова 
изследването на евфемизмите попада в различни области на 
езикознанието: социолингвистика, стилистика, прагматика и 
семантика. Определено значение при анализа на текстовете имат 

 124



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

също теорията на речевите актове, текстолингвистиката и 
когнитивната лингвистика.  

Социолингвистиката се занимава с изследване на 
взаимодействията между социална култура и социална структура. 
Отправна точка на изследванията върху евфемизма е схващането, 
че обществено-социалните условия, норми и правила влияят 
върху езиковата система и речевото поведение на дадена езикова 
общност и налагат там употребата на заместители на табуирани 
думи и обратно – чрез употребата на такива заместители укрепват 
нормите и правилата за социално поведение на членовете на тази 
общност [вж. Zöllner 1997: 113]. 

В стилистиката евфемизмът като описателно, 
омаловажаващо и/или разкрасяващо название се причислява към 
тропите. Неговата функция е заместването на определени 
същински изрази (verba propia), които поради общностните 
представи биват възприемани като непозволени, неучтиви или 
противни и прокуждани от езиковата употреба. Според руския 
учен Л.П.Крисин [Крысин 1994: 5] основната цел при употребата 
на евфемизми в социалното общуване и в личните контакти, е 
“стремежът да се избягват на конфликти и смущения в 
комуникацията и да не се създава у събеседника усещане за 
комуникативен дискомфорт”. Този “стремеж към избягване на 
комуникативен дискомфорт” може да се разглежда като частен 
случай на проява на учтивостта – едно от основните правила на 
поведение. 

Прагматиката изследва начина на създаване на различни 
названия, намеренията и въздействието  при тяхната употреба, 
както и връзката между езиковите знаци и интерпретиращия. 
Речниковият състав на езика предлага редица изрази, с които 
определени групи в определено време могат да назоват даден 
предмет. От всички тези възможни изрази говорещият трябва да 
избере най-подходящия за дадената комуникативна ситуация. 
Върху обществената обусловеност на евфемизмите, както и върху 
тяхната относителност във времето обръща внимание Елизабет 
Лайнфелнер [Leinfellner 1971: 10] в монографията си върху 
евфемизмите в езика на политиката. Според нея те винаги трябва 
да се разглеждат и тълкуват в рамките на езика и в зависимост от 
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политическото устройство на съответната общност, а понякога и 
в зависимост от съществуващите там социални слоеве.  

Семантиката като наука за значението изследва връзката 
на знаците с предметите, към които те се отнасят. Речниковият 
състав на езика не е с неизменна структура - дадена дума може да 
получи допълнителни значения, да промени частично или изцяло 
своето значение, т.е. значенията на езиковите единици често се 
изменят. Една от основните причини за изменението на 
значението, посочвана от езиковедите, представляват табутата и 
евфемизмите. Евфемизмите могат да се образуват от езикови 
знаци от различни равнища - дума, (устойчиво) словосъчетание и 
изречение, а има и текстове с евфемистично действие [вж. 
Luchtenberg 1985: 141], въз основа на значението, чрез което е 
възможно тяхното евфемистично действие.  

Според Елизабет Данингер [Danninger 1982] в даден 
изказ, приеман за обективен, евфемизмът унищожава определени 
семи, явяващи се смущаващи или излишни, и ги замества с нови 
семи; прагматичната цел тя вижда в избягване на неприятни 
психични реакции. По такъв начин отрицателната, дразнеща 
конотация се неутрализира или се превръща в положителна 
конотация. 

Терминът дисфемизъм се употребява тук с позоваване на 
дефиницията за dysphemism (dys + phemism) в Оксфордския 
речник, където като антоним е посочена думата евфемизъм, а 
именно: “употреба на неприятни или пренебрежителни думи или 
изрази вместо приятни или безобидни”; [вж. Oxford English 
Dictionary 2002 – dysphemism].19 Подобно виждане за дисфемизма 

                                                 
19 Терминът dysphemism е регистриран за пръв път през 1884 г. 
Таблицата по-долу показва годините на неговата употреба в различни 
източници (вж. Oxford English Dictionary 2002): 
 
         1962 
         1955 
         1940 
         1933 
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съществува и в руското езикознание, където понятието 
дисфемизм е дефинирано като замяна на емоционално и 
стилистично неутрална дума с по-груба, по-пренебрежителна и 
пр. [вж. Арапова 1990]. 

Немското съответствие Disphemismus фигурира в няколко 
материала в интернет и е явно по-нова заимствана чужда дума. 
Друга сродна дума от чужд произход със същото значение е 
Diffamation, респ. Diffamie (“оклеветяване, очерняне” – вж. НБР). 
Това е производно съществително от глагола diffamieren със 
значения ‘очерням, опетнявам’; ‘засягам нечия чест’, регистриран 
през XVI век като заемка от фр. diffamer, дума, която на свой ред 
е заимствана от латински.20  

                                                                                                         
        1884 [1927] 

 
“1884. L.A. TOLLEMACHE Safe Studies 142 The great system which 

Comte, and other assailants, call by the euphemism, or dysphemism, of 
Catholicism.  

[1927 A. CARNOY La Science du Mot xxii. 351 Le 
dysphémisme…est impitoyable, brutal, moqueur. Il est une réaction contre le 
pédantisme, la raideur et la prétention, mais aussi contre la noblesse et la 
dignité dans le langage].  

1933 John o’ London’s 7 Oct., Professor Carnoy, the distinguished 
French philologist, has coined the word ‘dysphemism’ as a set-off to 
‘euphemism’, to which it is directly opposed… ‘It consists, above all, in the 
substitution for dignified or simply normal terms, of expressions borrowed 
from spheres more vulgar, familiar, and joyous.’ 

1940 E. PARTRIDGE in S.P.E. Tract LV. 181 A minor species of 
dysphemism is the pejorative suffix, as in ‘robustious’.  

1955 Archivum Linguisticum VII. 159 Mothers addressing their babies 
as Sübling etc., are clearly unaware of the dysphemistic force of the suffix. 

1962 John o’ London’s 14 June 583/1 ‘Robber’ may also be one of 
those political dysphemisms used to discredit a nationalist rebel” (вж. Oxford 
English Dictionary 2002 - dysphemism). 
20 Произходът на diffamieren е описан в немския етимологичен речник 
(вж. Kluge 1995 – diffamieren; dis-). 
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Към дисфемизмите тук се причисляват вулгаризмите и 
обидните думи - немски термини са Kraftwort, респ. Schimpfwort, 
Grobianismus, Kakophonismus и Blasphämie.  
 
Евфемистични и дисфемистични езиково-стилистични 
средства   
 Семантично-инструменталната функция на евфемизма 
като “сладкодумен език”, “сладки уста”, “блага дума”, е свързана 
с конкретната употреба на единици от различните езикови 
равнища предвид интенцията на говорещия/пишещия – като 
инструмент за стойностно-оценъчно повишаване на статуса на 
референта в табуирания и табуиращия текст (сакрализиране), 
както и в детабуиращия текст (десакрализиране).21 При 
десакрализиране става дума за евфемистична ирония с цел 
стойностно-оценъчно снижаване на статуса на референт от 
сакралната зона на табуто.  

Аналогично семантично-инструменталната функция на 
дисфемизма като “сквернословен, злословен, празнодумен език” 
се отнася до ословяването (т.е. комбинацията на дисфемистично 
упoтребени средства от различните езикови равнища) като 
инструмент за стойностно-оценъчно снижаване на статуса на 
референта в табуирания и табуиращия текст (стигматизиране), 
както и в детабуиращия текст (отчасти десакрализиране). В 
случаите на дестигматизиране дисфемистичният 
инструментариум се използва в регистъра на иронията зa 

                                                 
21 Според Зигрид Лухтенберг [Luchtenberg 1985: 128] “в подходящ 
контекст почти всяка дума би могла да получи смисъл на евфемизъм, но 
определени начини са особено подходящи за образуване за евфемизми”. 
Евфемистичните заместители в случаи на вербално табу, разгледани от 
Хаверс [Havers 1946], и днес са основен ориентир и в по-новите 
изследвания върху табуистична лексика в диалога [вж. Schank 1981, 
Pelikan 1986/87, Günther 1992 и др.]. В най-ново време към  
класификацията на Вилхелм Хаверс се придържа и Щефан Шорх 
[Schorch 2000], който обособява три основни типа похвати за образуване 
на евфемизми: заместване, елиминиране и изменение на думи (респ. 
образуване на нови думи). 
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стойностно-оценъчно повишаване на статуса на обект от 
табуираната зона на Нечистото.    

Йохана Пеликан [Pelikan 1986/87: 77] отбелязва, че 
участниците в телевизионни дебати проявяват в случаи на 
табуирани дискурси несигурност, страх, агресивност, вина и др., 
изразени чрез езикови средства от различни езикови равнища. 
При това словесното нарушаване на определено табу се изразява 
в подбора на термини и в използваното наклонение. Табуирането 
на темата проличава непосредствено в текста - ако бъде 
конкретно назована, съответното място се акцентува и тонът е 
повишен, при нарастваща несигурност се наблюдават паузи и 
заекване. При назоваването на темата става дума за клишета, 
евфемизми или за провокативни изрази. Усилията да не засегнем 
пряко темата, водят и до “бягство” в твърде абстрактни или 
неясни понятия. 

С позоваване на Пеликан в тази глава са представени 
характерните евфемизми от различните езикови равнища, чието 
съчетание в кохезията на текста служи за реализация на 
табуирани, табуиращи и детабуиращи дискурси. Въз основа на 
тезата за “огледалното отражение” са проследени аналогично 
дисфемистичните езиково-стилистични средства (определени 
като “провокативни изрази” от Пеликан). 

 
Фонематично равнище и графично оформяне на 
евфемизма/дисфемизма:  табуистични звукови промени; 
маркирани названия; интонация 

Вилхелм Хаверс [Havers 1946: 117] посочва следните 
табуистични звукови промени: паронимия, удължаване на 
думата чрез добавяне на срички, вмъкване на гласни, размяна на 
срички, съкращения на думи.22  

В немската разговорна реч е регистрирана прикриваща 
употреба на евфемистична паронимия от 1900 г.: Arm вместо 
Arsch (маркирано като Verhüllung - вж. НРазг. Arm 1). В 
противоположния случай употребата на Arsch вместо Auge в 
израза ihm hängt der Arsch voller Tränen със значение ‘нк. се 
                                                 
22 Тук случаите на съкращения на думи са представени при 
словообразувателното равнище.  
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чувства окаяно; има лоши опасения’ [вж. НРазг. Arsch 141] е 
пример за дисфемизираща паронимия от немския войнишки 
говор (1935 г.). По подобен начин Arsch се появява вместо Arm в 
словосъчетание от войнишкия говор през 1939 г.: “sich den Arsch 
auskugeln (дословно: “изкълчих си задника”), ‘умирам, загивам 
във войната’. Въз основа на представата за изкълчването на 
раменната става, но и на ‘куршум’, едно от значенията на Kugel” 
(НРазг. Arsch 73, срв. НРазг. Arm 123). 

Дисфемизиращата паронимия е сред предпочитаните 
езикови похвати в медийния дискурс, но много повече в 
политическия фолклор и в личното творчество. Така например 
преиначеното име Болен Лидеров (вж. ДРОМ5, стр. 10) е 
паронимна пародия на Волен Сидеров с цел стигматизиране на 
лидера на ПП “Атака”. Болен е пренос на табу от деликатност 
(болести, като намек за негово мнимо психическо заболяване, 
индиректно “диагностицирано” от журналисти в 
пресконференцията след парламентарните избори през лятото на 
2005 г., а Лидеров буди към асоциации с образа на Хитлер, които 
отвеждат до табуираната сфера “престъпления”. 

Словесната игра бюро - було в лозунга “Долу Полит-
було!” от митинга на СДС на 18. ХІ. 1989 г. [Петров 1994: 66] 
служи на внушението за задкулисните машинации във висшия 
партиен огран.  

Дисфемизиращата употреба на наименования може да се 
маркира най-вече с кавички, с различен шрифт (удебеляване, 
курсив), чрез тяхното подчертаване или обособяване  като 
парентези. В редица афоризми от Радой Ралин в паронима, 
изразяващ оценъчното отношение на сатирика, е удебелена 
неслучайната грешка: “Рибата от славата се вмирисва” [Ралин 
1984: 331] и “Бедствията на човечеството идват от замърсяването 
на охолната среда” [Ралин 1984: 357].  

Примери за дисфемизиращо удължаване на думата от 
българското публично пространство са шутмотевица и 
шутговорност, които заедно с шут,  шутобаджанащина 

                                                 
23 “Arm ( “ръка”), ‘седалище’. Прикриващо за Arsch. 1900 г.” (НРазг. Arm 
1). 
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(пароним) и шутопия (конверсия) образуват верига от словесни 
игри в следния цитат от в-к “Дневен труд”: “Шутобаджанащина 
... Добре, че дойде Новото време, та да теглим шута на Старото ... 
Днешните държавници поемат голяма шутговорност, за да 
докажат, че Новото време не е някаква шутопия, че не е 
поредната шутмотевица...” (28. III. 2005 г., стр. 17). 

В процеса на повсеместен демонтаж на обществени, 
икономически и политически структури е естествено да се появи 
и деструкция на думите. Пример за стигматизиране на масовата 
социалистическа организация “Отечествен фронт” е следващият 
лозунг. Там алюзирането на репликата на Хамлет съдържа 
словесна игра въз основа на дисфемизираща деструкция: “ОФ-
елия в манастира!“ (СДС, 18. ХІ. 1989 г. - [Петров 1994: 69] ). 

Дисфемизиращата размяна на срички е онагледена в 
следния виц от Третия райх, където от чуждата дума Plutokrat със 
значение ‘човек, който е на власт заради финансовата си мощ’ 
детето съставя “преобърнатата” дума Kratoplut:  

 
„Vater, in der Zeitung steht soviel 
von Plutokraten. Was sind denn das 
für Leute?“ 
„Ja, mein Junge, das sind solche, die 
durch Geld zur Macht gekommen 
sind.“  
„Ach so“, meint der Sohn 
nachdenklich, „dann ist wohl unser 
Kreisleiter ein Kratoplut“ ([Gamm 
1993: 67], Nr. 77, маркировката моя 
– А. Д.). 

“-Taткo, във вестника пише 
толкова много за плутократи. Що 
за хора са те?  
- Хм... момчето ми, това са ония, 
които са дошли на власт с парите 
си. 
- Аха – казва замислен синът – 
значи тогава  
нашият окръжен управител е 
кратоплут” [Gamm 1993: 67], Nr. 
77, превод мой – А. Д.). 

 
Поантата на този виц е изградена въз основа на прогресия 

с тематичен скок: Новообразуванието с разменените срички 
крато-плут се възприема като антоним с противоположното 
значение, ‘човек, който има финансова мощ заради властта си’. 
Текстът имплицира предишната несъстоятелност на крайслайтера 
(а с това и социокултурния фон с незавидния социален произход 
на  нацистките местни функционери), както и неодобрението към 
практиката на финансово облагодетелстване на 
националсоциалистите чрез властта.  

 131



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Доколко е била популярна тази дума Kratoplut в Германия 
след 1933 г., разбираме от речника на немската разговорна реч, 
където е обяснена със същото значение, внушено от вица: “През 
1933 г. тайничко са наричали плутократ човек, който 
благодарение на парите си се e издигал до висока държавна 
длъжност; негов антипод като по-често срещано явление е бил 
кратопултът, т.е. човек, който благодарение на високия си пост 
е забогатял” (вж. НРазг. Plutokratensessel).  

В българската езикова употреба след 10 ноември 1989 г. 
вследствие на  разочарованието от народните избраници и с цел 
статусно снижаване се появява словесната игра дупетати с 
размяна на гласните, в която участват названието дупе за 
табуирана част на тялото и депу-, началото на думата 
депута

ш

често з

агословията на пронатовския ни президент” 
(Т. 214,

о

                                                

ти24. 
Маркираните названия се употребяват главно в пресата 

– в текстове в областта на политиката и икономиката. Похвати за 
маркиране са кавички (най-често); рифт (удебеляване, курсив 
или подчертаване - сравнително по-рядко); вмъкнати думи 
(парентези). Те  служат за изра яване на дистанцирана 
позиция, респ. на иронизиране в писменото изложение, 
например: “Изпитание за Първанов ще бъде как да обясни на 
обществото, защо дава в “ръцете на турците” кормилото на 
държавата и дали не го прави, за да си осигури втория мандат. Не 
по малко ще бъде “пърженето му” и пред Европа и САЩ, 
озадачени, че “етническа мюсюлманска партия” е на власт в 
България, и то с бл

 с. 10, 12). 
Изследователите отбелязват, че подобно въздействие има 

интонацията в устната реч, която играе първостепенна роля за 
изразяването на позицията на адресанта. В редица случаи става 
дума за евфемистична и дисфемистична ирония. Така например 
след отнеманет  на имунитета на В. Сидеров в едно предаване на 
“Дискусионно студио” на телевизия “Скат” една зрителка 

 
24 Според шеговитото обяснение на думата депутат “депу навярно идва 
от “дупе”, а тат на старобългарски означава ‘разбойник’!” [вж. Асьов/ 
Георгиев 1994: 101, № 335]. 
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заявява: “Браво, поздравявам Ви, г-н Румен Петков! Хванахте 
най-големия престъпник на България!” В първата част на 
изказванет са комбинир и евф истична ирония и снижаващо 
оценъчно отношение към министър  (присъщи на 
десакрализацията), докато втората част с дисфемистично-
ироничната фраза най-големия престъпник на България служи на 
подчертан

о ан ем
а

о положителна оценка и попада в дестигматизиращия 

ателно равнище: съкращения; контаминации; 
суфикс

с  а н я

ателя или завоалиране на опасността” [вж. 
Popova

 на 
нац в Германия и на социализма в България: 

                                                

дискурс. 
 
Словообразув

ация 
Свидетел тво за честат  употреба а съкращени та в 

немския език от по-ново време е разговорната дума 
Abkürzungsdschungel от 1960 г., обяснена като “съвкупност от 
неразбираеми съкращения, в която човек се движи като в 
тропическите джунгли” (вж. НРазг.). На фона на тази тенденция 
се обяснява и евфемистичната употреба на съкращенията в 
съвременния немски език.25 В тези случаи целта е “щадене на 
чувствата на слуш

 1999: 25]. 
В езоповия език на политическия фолклор съкращенията 

се употребяват за изразяване на породена от разминаването 
между идеал и действителност критика със “запушена уста”, най-
често по политически причини, понеже обикновено е насочена 
срещу слабости на политически формации и срещу индивидуални 
недостатъци на публични личности. Преводът на словесни игри 
въз основа на превратно тълкуване на  инициални съкращения 
обикновено е проблематичен поради различните начални букви 
на думите в изходния език и на техните съответствия в езика на 
приемната култура. Примерите по-долу се отнасят за времето

ионалсоциализма 
В ГЕРМАНИЯ: 
• Иронизирано представяне на заемането на държавни 

постове от членове на NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

 
25 Преобразуването на табуираната дума чрез съкращение е посочено и 
от Луи Йелмслев [Hjelmslev 1968: 82].  
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Arbeiterpartei, Германска националсоциалистическа работническа 
партия; използват се транскрибираните инициали НСДАП): 

mm schnell deinen alten 
Pinsel!” [Gamm 1993: 77] 

ет против Солженицин и 

 табуто върху 

значи “синдром на постоянна икономическа 

у
 “Синдром на постоянна интелектуална 

сем правителство, изкуфял народ” [Василев 1990: 
169, №

еба в Англия, т.е. вероятно става дума за съкращение 
калка. 

цивилизацията’ (в немския войнишки говор от 1941 г.) . 

“NSDAP = Na, suchst du auch Pöstchen?” [Gamm 1993: 77] 
• Интерпретация на партийните инициали с намек за 

заниманията на Хитлер с рисуване на пощенски картички преди 
Първата световна война: “NSDAP = Ni

В БЪЛГАРИЯ: 
• Във връзка с реакцията срещу дисидентите в Съветския 

съюз във виц от 1975 г.  инициалите на партията КПСС 
(Комунистическа партия на Съветския съюз)  придобиват “ново” 
значение: “Сега КПСС е: Комит
Сахаров” [Василев 1990: 80, № 196]. 

• Във вица “Отново за болестта СПИН” от 1987 г. 
евфемистичната абревиатура СПИН, прикриваща
болестта, се появява с различни нови тълкувания: 
“В СССР СПИН 
недостатъчност”. 
И още: “Синдром на паради, изф квания, некадърност”. 
В България ...:
недостатъчност”. 
И още: “Спрете преустройството, има недоразумение”. 
Накрая: “Сер

 420]. 
В немския младежки говор от 1960 г. датира пример за 

евфемистично съкращение на част от дума: Mari със значение 
‘марихуана’ (вж. НРазг. Mari). Същото съкращение е посочено и 
с употр

Аналогично на евфемистичните съкращения в немската 
разговорна реч присъстват и дисфемистични абревиатури, 
например a.A.d.W. (am Arsch der Welt) ‘място, отдалечено от 

26

                                                 
26 “a.A.d.W, am Arsch der Welt, ‘много отдалечено, затънтено място’. На 
200 km източно от Ленинград в края на лятото на 1941 г. немските 
военни част  трябвало да се обединя  с финландските, за да блоки ат и т р
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Изразът, стилистично маркиран с derb (вулг.)., фигурира в НемР, 
но отсъства в НБР – там в речниковата статия на Welt e поместен 
евфемистичният синоним am Ende der Welt, на край света. 
Съответствие на израза am Arsch der Welt в НБФраз. е в 
полярната зона, а в РБЖ – може би по-сполучливо, понеже се 
запазва пиперливият привкус! - на гъза на географията. 

С помощта на дисфемистична интерпретация на 
абревиатури се “легализират” и различни подигравателни 
наименования с цел отявлено снижаване на статуса. Един лозунг 
след 10. XI. 1989 г. “тълкува” инициалите БКП като „Банда 
компроментирани престъпници!“ [вж. Петров 1994: 73]. 

Сатиричното определение за дейността на политиците 
(“приказване, пътуване, представяне”) е лаконизирано в немската 
дисфемизираща абревиатура r³: “r³ (r hoch 3), подигравателен 
израз за политици. Трите r са съкращения от reden (“говоря”), 
reisen (“пътувам”) и repräsentieren (“представям”). 1955” (НРазг. 
r). 

Дисфемистичните съкращения на част от думата също 
служат най-често за изразяване на критично отношение към 
отрицателни човешки качества (експресивна функция) и на 
внушението за наличие на такива (апелативна, персуасивна 
функция). Речевото действие варира в скалата на 
стигматизацията от осмиване и подигравка до сарказъм, 
заклеймяване и табуиране. С помощта на дисфемистични 
абревиатури се “легализират” и различни подигравателни 
наименования, които отявлено допринасят за качествено 
оценъчното снижаване на статуса. Така например Gröfaz е 
съкращение от größter Feldherr aller Zeiten (“върховен 
военачалник на всички времена”)27, с което генерал-фелдмаршал 
Кайтел назовава Хитлер в деня на капитулацията на Франция (17 
юни 1940 г.), а месец по-късно Гьоринг го повтаря – за думата 
                                                                                                         
Ленинград. Немците пристигнали навреме, но финландците се 
натъкнали по пътя на непреодолима руска съпротива. Изразът 
възникнат по време на тези дни на очакване “на края на света” (НРазг. 
Arsch 17). 
27 Изразът größter Feldherr aller Zeiten бил употребен преди това за 
Хинденбург през 1914 г. (вж. НРазг. Gröfaz).  
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Gröfaz в речника на Хайнц Кюпер е отбелязано: “Думата Gröfaz 
навежда до асоциация с Fatzke, ‘самомнителен човек’ ” (НРазг. 
Gröfaz)

д
 общонемската 

употреб  1  a  
д ф

ите’ ... от 
Sympat г

 като основни езикови заместители в случаи на 
вербалн

слу на абу.

я
НРазг. Taufscheindemokrat; срв. 

Taufscheinchrist от 1900 г.31). 

. 
Дисфемизиращо съкращение от Arschkriecher със 

значение ‘угодник, подлизурко’ е Arsch от 1960 г. във войнишкия 
говор (вж. НРазг. Arsch 4). От своя страна Arschkriecher върви по 
сле ите на традицията още от XVIII в.28 и е деривационна основа 
на конверсията аrschkriechen, регистрирана в

а през 965 г. (вж. НРазг. rschkriechen).
Като ис емизиращи съкращения могат да се 

интерпретират и следните две думи, първата от които с 
хумористичен оттенък: (1) “Chauvi (с френско произношение), 
‘противник на женското движение’. Съкращение от Chauvinist. 
1972” (НРазг. Chauvi; вж. Chauvinismus29); (2) “Sympi, ‘човек, 
който (тайно) симпатизира на идеите на терорист

hisant. 1976” (НРаз . Sympi, вж. Sympathisant30). 
Евфемистичните контаминации присъстват още у 

Вилхелм Хаверс
о табу.  
Евфемистичните контаминации (еuphemistische 

Kontaminationen) присъстват още у Хаверс като основни езикови 
заместители в чаи вербално т  Примерът по-долу е 
контаминация от Taufschein и Scheindemokrat: 
“Taufscheindemokrat (“демократ на ужким и на хартия”), 
‘гражданин, който принадлежи на някоя демократична парти , но 
не е убеден демократ’ ” (

                                                 
28 j  in den Arsch kriechen (дословно: “пълзя . в задника), раболепно 
предан съм нкм’, от XVIII век (вж. НРазг. Arsch 161). 

m  нкм ‘

зант”, ‘идеен другар’). В по-тесен смисъл 

S

вния живот’) е словесна игра въз основа на 

29 Chauvinismus (шовинизъм) – тук с променено значение, 
‘преувеличаване на ролята на мъжа’ (вж. НРазг. Chauvinismus). 
30 Sympathisant (“симпати
думата се отнася за поддръжниците на групата на Майнхоф; от 1965 г. 
(вж. НРазг. ympathisant). 
31 Taufscheinchrist (“християнин на хартия”, ‘християнин, който не 
участва в църко
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От края на 50-те години датира думата Dagegner със 
значение ‘младеж, който отрича съществуващата обществена 
система’), която е контаминация от dagegen и Gegner (вж. НРазг. 
Dagegner). През 70-те години са регистрирани евфемизиращи 
контаминации, свързани с “боксуването” в икономическия живот: 
Stagflation (“стагфлация”, ‘икономически застой, придружен от 
инфлация’), от Stagnation и Inflation (НРазг. Stagflation) и 
Wachsflation, ‘икономически подем, придружен от инфлация’’. 
Тази дума се приписва на Клаус Дитер Арндт, директор на 
Германския институт за икономически изследвания (вж. НРазг. 
Wachsflation). 

Пример за дисфемистична контаминация в немската 
разговорна реч е думата Demokratur (“демократура”, ‘демокрация 
с привкус на диктатура’, от Demokratie и Diktatur), която се 
появява през 1919 г. във връзка с действията на военните части 
под командването на министъра Носке, а след 1948/49 г. се 
употребява отново (вж. НРазг. Demokratur).  Друг пример е 
аналогичното образувание Bürokratur (“бюрократура”, 
‘самовластие на администрацията’, като съчетание от Bürokratie и 
Diktatur) от края на 60-те години (НРазг. Bürokratur). 

Недупко-способните думи на Радой Ралин (1984а: 384-
400) представляват оказионални словесни игри въз основа на 
дисфемизираща контаминация и паронимия. Сложил “черни 
очила”32, сатирикът разглежда гротескната мозайка 
“социалистическа държава” без блясъка на пропагандата - 
описанието тук в номинален стил е направено по неговия 
своеобразен речник: 

Лъжава 
Уюталитаризъм: Корекомунисти, изметодология, идеалистопад, 
гафторитети. Звероизповедание. Заканодателство, ятаганьовци... 
Лапарат: Апаратаи, гноменклатура. Бюрокрад, бюрократуни. 
Баджаначалство.  
                                                                                                         
контаминация от Taufschein и Scheinchrist от 1900 г. (вж. НРазг. 
Taufscheinchrist). 
32 “У нас, при толкова светли дела, как сатирикът да не си сложи черни 
очила като оксиженист – иначе би ослепял. А защо ви е сляп 
оксиженист?” (Из Въпроси, [Ралин 1984: 328]). 

 137



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Царетворчество: Страхотворения ИЛИ хуморга... Информафия, 
журналистопад... 
Развратмосфера: Бакшишбозук, далаверност... Властитутки, 
кметреси... 
Разколектив: кьоравенство, лицемероприятия, дремиални, 
харакиристика... 

 
Различни словообразувателни конструкции – композити, 

респ. серийни образувания33, при които поне едната съставяща е 
с пейоративно значение, както и производни думи с определени 
представки и наставки също могат да поемат дисфемистична, 
респ. дисфемизираща функция.   

Примерите от немската разговорна реч по-долу съдържат 
композити и  онагледяват приемствеността на  думите при 
промяна на значението в променен ситуативен контекст (1935 г.; 
1945 г.): 

“Holzhammernarkose (“наркоза с дървения чук”), ‘силен удар 
по главата’; ‘зашеметяване’. 1935” (НРазг. Holzhammernarkose 1);  

“Holzhammernarkose ‘идеологическо влияние с примитивни 
средства’; ‘насилствено превъзпитание”. 1945” (НРазг. 
Holzhammernarkose 2). 

За приемствеността на значението на думите 
свидетелства един израз от 1933 г. и три серийни образувания от 
времето на студената война с усилената идеологическа 
пропаганда в двете световни системи (1950 г.): 

“die Meinung mit dem Holzhammer auf den Kopf geschlagen 
kriegen (дословно: “набиват ми /чуждо/ мнение в главата с 
дървения чук”), ‘налагат ми чуждо мнение по насилствен начин’. 
1933” (НРазг. Meinung 3; срв. Holzhammer); 

“Holzhammerpolitik (“политика на дървения чук”), 
‘насилствен начин на действие’. 1950” (НРазг. 
Holzhammerpolitik); 

                                                 
33 В речника на немската разговорна реч са поместени 48 
дисфемистични серийни образувания с първа съставяща Arsch- (вж. 
НРазг.). 
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“Holzhammer-Propaganda (“пропаганда с дървения чук”), 
‘пропаганда с груби средства’. 1950” (НРазг. Holzhammer-
Propaganda);  

“Holzhammer-Taktik (“тактика на дървения чук”), ‘грубо, 
просташко поведение’. 1950” (НРазг. Holzhammer-Taktik). 

В “Речник на обидните думи и изрази в българския език” 
са поместени множество производни дисфемизми с характерни 
суфикси, напр.: -ак (копелдак), -як (загубеняк, смотаняк); -ар 
(лайнар, патриотар); -ач (драскач, цапач), -яч (дърляч); -джия 
(локумджия, сметкаджия, скандалджия, четкаджия); -ин, 
предимно при турцизми (измекярин, хайванин); -ец (дупедавец, 
дупелизец); -ник (словоблудник, развратник, раболепник); както и 
с диминутивни суфикси, напр.: -льо (гъзльо, дрисльо, дрипльо, 
смръдльо, пъзльо, свидльо); -ко ( подлизурко, поплювко, 
хвалипръцко, цървуланко)/ -ка (фукарийка); -чо (свирчо, кьопчо) 
(вж. РечОбидн.). 

В българското публично пространство се наблюдава 
тенденция за дисфемистична (1), респ. дисфемизираща употреба 
на умалителните наставки (2), (3) - може би поради логиката, че 
това, което според оценъчните критерии на говорещия/ пишещия 
е низко, може да се представи и като ниско, т.е. с умалени 
размери: 

(1) “... Че и как, биля, да си изпуснат 4-годишната далаверка 
господа депутатите?” (проф. Драгомир Драганов, вж. 24/ 220, стр. 
11 - 12); 

(2) “момченце” (Волен Сидеров за Р. Петров - вж. Т-
Нощен/212); 

(3)  “Ослушковците са послушковци” (в-к “Труд”, 
14.03.2001 г., стр.1).   

 
Морфологично равнище: местоименни форми; табуистична 
употреба на множествено число; страдателен залог; 
наклонение 

Върху евфемистичната употреба на местоименни форми 
обръща внимание още Хаверс [Havers 1946: 137]. Особено 
подходящи за тази цел се оказват неопределителните 
местоимения. За немския език Лухтенберг [Luchtenberg 1985: 
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131] привежда примери с etwas, както и с местоимението es в 
безлична употреба: “es machen, es nicht aussprechen” и др. 
Неопределени местоименни форми като заместители в табуирани 
дискурси, се срещат и у Гюнтер [Günther 1992: 58], например  
solche Sachen (вместо Sex) и dorthin (вместо zum Sozialamt).  

Българското публично пространство също предоставя 
свидетелства за евфемистичната употреба на неопределителни 
местоимения. Примерът по-долу онагледява евфемизиращата 
употреба на неопределена фраза (всичко възможно) в 
комбинация с общи фрази (справедлива кауза; по-добрата 
държава), допринасяща за повишаването на собствения статус: 
Надежда Михайлова: Правя всичко възможно, за да дам на 
демократично мислещите хора мотив да подкрепят идеите на 
ОДС за промяна. Вярвам и работя за обединението на десницата, 
защото съм убедена в справедливата й кауза да изгради по-
добрата за хората държава” (Т166, стр. 14-15, маркировката моя – 
А. Д.). 

Дисфемизиращата употреба на неопределителни 
местоимения в неясни фрази в българската преса обикновено е 
последвана от конкретизирането на обекта, за когото се отнасят, 
напр.: 

(1) “Някои хора много се разглезиха, имам предвид ДПС, 
защото Доган напоследък много ясно изразява своето 
пренебрежение и прекалено самочувствие, каза Мозер.” (24/178, 
стр. 4, маркировката моя – А. Д.) 

(2) Надежда Михайлова: “... ние инициирахме срещата на 10 
ноември. Тогава някои от малките формации като ДСБ заявиха, 
че не виждат смисъл да се обединяват с никого.” (Т166, стр. 14-
15, маркировката моя – А. Д.) 

Пример за дисфемизираща генерализация с помощта на 
неопределителното наречие много са думите на Михайлова в 
същия текст: “има много претенциозност в българския 
политически живот ... Много личности се считат за уникални, за 
истината от последна инстанция.” (Т166, стр. 14-15, маркировката 
моя – А. Д.).  

Табуистичната употреба на форми за множествено 
число отначало е служела “само за заблуждаване на демоните” 
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[вж. Havers 1946 : 18].34 Днес с нейна помощ се постига 
генерализация и по този начин - “бягство в общността” (Flucht in 
die Allgemeinheit) и непоемане на отговорност за допуснати 
грешки.  

Друг евфемистичен похват за “бягство в общността” е 
употребата на страдателния залог на глагола, респ. Passiv (вж. 
Schorch 2000: 249). Пасивните трансформации се използват за 
бягство от отговорност, понеже в тях назоваването на носителя 
на действието може да се избегне. 

Ангел Петров посочва в изследването си върху лозунгите 
в съвременното българско общество, че “чрез категорията 
наклонение ... се преминава по-лесно през “забранените” 
участъци” [Петров 1994: 41]. В словесното табуиране и 
детабуиране интерес представлява употребата на повелително 
наклонение: “Чрез формите му се изразява не само заповед, но и 
забрана, протест, ..., ирония, ..., молитва, завет, възторг и пр. ... 
повелителното наклонение има модален, а не обективен 
характер” [Попов/ Попова 1975: 6-7]. 

Редом с молитвите тук можем да отнесем и различните 
проклятия, отнасящи се до табуираната сфера на смъртта. Със 
злокобното послание ‘скоро да умреш’ са редица диалектни 
фразеологизми от типа да живееш от ... до ..., където глаголната 
форма обикновено е във 2 и 3 л., напр.: “Да живееш от Бъдни 
вечер до Коледа (до Божик); ... от ‘Добро утро’ до ‘Добър ден’; ... 
от карпузи до грозде; ... от тикви до кратуни” (вж. БФраз. 1).35 

Немаловажна роля се пада на дисфемизиращата употреба 
на формите за преизказно наклонение. Ивелина Савова (2003) 
отбелязва, че тези форми служат за изразяване на “съмнение, 

                                                 
34 Също и според Шорх [Schorch 2000: 249] “стремежът към избягване 
на носителя на действието проличава в изкази, където като носител на 
действието би трябвало да се появи Бог, но директното му назоваване е 
всявало страх”. 
35 Проклятието ‘да умреш’ се съдържа и в поредица диалектни изрази от 
типа “да идеш на Божи гроб”, в които също се употребяват предимно 
глаголни форми за  2 и 3 л., напр.: 
       “Да идеш на Божи гроб по калцуни; ... по месеви; ... по чехли; ... с 
дървен кон.” (вж. БФраз. 1) 
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недоверие по отношение на чуждо мнение или дистанциране от 
него”36. Един от примерите, които дава авторката, “Сините били 
народна партия и им подобавало да вземат младежта под крило” 
(Савова 2003: 102), онагледява десакрализация посредством 
дистанциращата употреба на преизказно наклонение в контекста 
на изрази с положителна денотация (народна партия; да вземат 
под крило).  

В друг контекст с помощта на преизказното наклонение 
се постига известна дестигматизация на обект от табуираната 
сфера на Нечистото: “Мафията ни била най-силна на Балканите” 
(24/5, стр. 35). Преизказното наклонение тук изразява известно 
дистанциране от поднесената по-нататък информация от сръбски 
вестник за българската мафия. Става дума за употреба в заглавие 
- основната функция на заглавието в пресата е да грабне 
вниманието на читателя, но в случаи на оценъчно отношение 
също и да спечели неговата подкрепа. 

 
Лексикално равнище: многозначни изрази; неясни изрази, 
общи фрази и празни приказки; перифрази; чужди думи; 
редки думи; антропоними; цитати на заглавия на 
произведения, интертекстуални препратки; думи от различни 
социални говори, метафори и преносни названия от други 
специализирани сфери на употреба на езика, метонимии и 
синекдохи; литота; алюзия; стилистична несъгласуваност; 
оксиморон; антифраза 

Убедително доказателство за твърдението, че езикът е 
жив организъм, намираме в немската разговорна реч, където 
безброй примери за многозначни думи и изрази свидетелстват не 
само за промяна на значението в хода на развитието на езика, но 
и за приемственост през определен интервал от време, който се 
равнява приблизително на едно човешко поколение: Много често 
дадено значение се появява отново след около двадесет до 
тридесет години, естествено в нов ситуативен контекст, налагащ 
неговото преосмисляне, разширяване или стесняване. Зад 
измененото значение, което в синхронен аспект може да ни 
                                                 
36 За ролята на преизказното наклонение в съвременния български печат 
вж. и Замбова 2000. 
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изглежда причудливо и непрозирно, откриваме обаче при по-
внимателно вглеждане неговия първообраз, а с това и вътрешната 
логика на промяната. Съблюдаването на тази закономерност е 
особено важно в преводаческата практика.  

Един пример в подкрепа на тези разсъждения е 
употребата на думата Vitamin, която съчетава многозначност и 
метафоричност:  
(1) В годините на Първата и Втората световна война Vitamin 
със значение ‘парче от граната’ е евфемистична метафора в 
разговорната реч и във войнишкия говор; по-късно употребата й 
се запазва само в социолекта. Прави впечатление, че значението 
(‘патрон’) се променя въз основа на променената мотивация – в 
първия случай става дума за нещо, което застрашава живота, а 
във втория – за нещо жизненонеобходимо при отбрана:  

“1914/18 г. и 1939/45 г. (войн., разг.): Vitamin E, ‘взривни 
вещества (парчета от гранати) във въздуха, опасни за живота’. E 
= Eisen (“желязо”)” (НРазг. Vitamin 5); 

“1965 г. (sold.): Vitamin (мн.ч.): ‘патрони, муниция’. Те са 
жизнено важни за отбраната при нападения” (НРазг. Vitamin 1). 
(2) Приемственост на друго значение (‘протекция’) на думата 
Vitamin наблюдаваме и при появата й след около 20-годишен 
период. В този случай значението на думата се разширява – 
поради промяна на ситуативния контекст -, а употребата й се 
стеснява в рамките на младежкия сленг:  

“1939/45 г.: Vitamin B, ‘добри връзки с влиятелни хора’; 
поради рационирането на хранителните стоки и техния недостиг 
при снабдяването само с купони” (НРазг. Vitamin 3); 

“1960 г. (млад. говор): Vitamin B2, ‘особено добри връзки с 
влиятелни хора’ ” (НРазг. Vitamin 4).  
(3) При случаите на многозначност освен полисемните думи 
и изрази често пъти се разглеждат и омонимите. Употребата на 
Vitamin е такава илюстрация за поява на омонимен израз 
приблизително след едно поколение. В първия случай става дума 
за съчетание с евфемистично съкращение А, т.е. за табуистична 
употреба, докато вторият случай се отнася до шеговита критика 
на стремежа към висок статус в благоденстващото общество:
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“1940 г. : Vitamin A, ‘хомосексуален фаворитизъм’. A = Arsch, 
After” (НРазг. Vitamin 2 b); 

“1963 г. : Vitamin A, ‘кола’ (Auto). В благоденстващото 
общество колата при мнозина е признак за заможност и стремеж 
за изпъкване...” (НРазг. Vitamin 2 а).  

В речника на немската разговорна реч се срещат словесни 
игри въз основа на амфиболия, които също могат да се причислят 
към прикриващите евфемизми, например: 
“fesselnde Unterhaltung (“закопчаващ разговор”), ‘арестуване’. ... 
fesselnd, ‘увлекателен’ und fesselnd, ‘слагащ белезници’ 1933 г.” 
(НРазг. Unterhaltung 3). 
 
Евфемистична многозначност в дихотомията свой – чужд 
(1) Едно свидетелство за периодична приемственост на 
значението в немския език е словосъчетанието fünfte Kolonne, 
пета колона, което отразява най-общо дихотомията свой – чужд. 
Изразът датира от времето на Гражданската война в Испания - по 
думите на генерал Мола пет колони ще атакуват и завзвемат 
Мадрид; четири от тях ще влязат отвън, а петата ще чака в самия 
град момента на нападението.37  

В Германия словосъчетанието fünfte Kolonne е 
регистрирано първо през 1936 г. със значение ‘бойна група, която 
действа сред редовете на противника или непосредствено в тила 
му’ (вж. НРазг. Kolonne 2a). През 1960 г. – в международния 
политически контекст на “Желязната завеса” и на “Студената 
война” -, словосъчетанието се употребява със значение 
‘действаща в чужбина тайна политическа организация’ (вж. 
НРазг. Kolonne 2d). През септември 1983 г. - в т. нар. “период на 
размразяване” -, то отново се появява със значение ‘група (в 
пределите на страната), която привидно споделя идеологията на 
някакъв чуждестранен политик’ (вж. НРазг. Kolonne 2g). 
 (2) Друг пример е преносната употреба на словосъчетанието 
Kollege von der anderen Fakultät със значение ‘военен противник’, 
което датира във войнишкия говор от 1900 г. (вж. НРазг. Kollege 

                                                 
37 В българската разговорна реч също е регистриран изразът пета 
колона (вж. БФраз.).  
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f). След период, приблизително равен на две поколения, това 
словосъчетание се появява отново със стеснено значение, но 
затова пък с разширена употреба (от войнишкия говор се 
настанява в общоразговорната реч): през 1950 г. със значение 
‘чужденец’ (вж. НРазг. Kollege d), а през 1960 г. със значение 
‘член на друга политическа партия’ (вж. НРазг. Kollege e). 

Отличителен белег на многозначните изрази е 
едновременното наличие на две или повече негови значения в 
контекстуалната реализация, което довежда до неговата 
двусмисленост. Двусмислицата е един от похватите за 
изграждането на словесни игри, които служат на поантата на 
редица вицове. Такъв е случаят с употребата на думата изход с 
нейното пряко и преносно значение в българския виц: 

“Попитали Радио Ереван: 
- Кой е най-добрият изход от кризата в България? 
Радиото отговаря: 
- Аерогара София” [Димитрова 2004: 569]. 
В немската разговорна реч евфемистичното название 

fremdgehen за табу върху сексуално действие също съчетава 
многозначност и метафоричност за изразяване на дихотомията 
свой-чужд: Глаголът fremdgehen със значение ‘прелюбодействам’ 
е регистриран в края на XIX в. По-късните значения на думата 
възникват въз основа на асоциацията на fremd (чуждо) с 
auswärtig (вж. НРазг. fremdgehen). В тези случаи става дума за 
използване на название на табу върху действие - вероятно с цел 
шеговито омаловажаване на действие, приемано като нелоялно 
към Своето: 
1960 г.: ‘излизам на чужда сцена’ (НРазг. fremdgehen 5); 
1960 г.: ‘имам работа с друга политическа партия’ (НРазг. 
fremdgehen 6); 
1965 г.: ‘сменям дългогодишното място за почивка’ (НРазг. 
fremdgehen 7); 
1970 г.: ‘не спазвам обичайните делови задължения’ (НРазг. 
fremdgehen 9); 
1970 г.: ‘отивам в чуждестранен спортен клуб’ (НРазг. fremdgehen 
11); 
1972 г.: ‘тегля заем в чужбина’ (НРазг. fremdgehen 8); 
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1972 г.: ‘слушам чуждестранни радиопредаватели’ (НРазг. 
fremdgehen 12). 

В хода на приемствеността на изрази и значения 
човечеството се разделя със смях с миналото си. Свидетелства за 
това са редица изрази с променено значение.  
(1) Schrumpfgermane (бълг. евентуално: “педя човек, лакът 
германец”). Думата не се среща в немско-българските речници, за 
превода й не помагат и отбелязаните там съответствия на 
schrumpfen (набръчквам се, спарушвам се, сгърчвам се, свивам се 
– вж. НБР., НБФраз.):  
1926 г.: ‘дребен на ръст човек’, думата е подигравателно 
прозвище за Йозеф Гьобелс, приписвано на Грегор Щрасер. (вж. 
НРазг. Schrumpfgermane 1); 
1930 г.: ‘немец, който по външност не създава впечатление за 
индивид от северната раса’; ругатня (вж. НРазг. Schrumpfgermane 
2); 
1967 г.: ‘градинско джудже’ (вж. НРазг. Schrumpfgermane 3) 
(2) Giftmischer (бълг.: “смесител на отрови; отровител”). 
Наблюдава се гореспоменатата раздяла с Нечистото в регистъра 
на иронията:  
XIX в..: ‘клеветник, интригант’ (НРазг. Giftmischer 1а); 
1900 г.: ‘готвач, кухненски работник’, ирон. (НРазг. Giftmischer 
2). 
(3) Giftküche (“отровна кухня”) Тази дума попада в едно и 
също лексикално-семантично поле с Giftmischer и Giftkoch 
(дословно: “готвач отровител”, ‘причинител на нещастия’, от 
1933 г. – вж. НРазг. Giftkoch 2). В хода на времето се наблюдава 
промяна на значението и стесняване на употребата й: отначало е 
регистрирана в общоречевата употреба (1933 г.), а по-късно – в 
отделни социолекти с хедонистична функция (1950 г. в 
ученическия говор, 1965 г. във войнишкия говор): 
1933 г.: “ ‘място, където се подготвят злини’; ‘място, където се 
измислят неверни съобщения и разложителни слухове’ 
(първоначално срещу министерството на пропагандата на Йосеф 
Гьобелс” (НРазг. Giftküche  1); 
1950 г. : ‘химична лаборатория’ (НРазг. Giftküche  2); 
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1965 г.: ‘школа за отбрана от атомно, бактериално и химическо 
оръжие’ (НРазг. Giftküche  3). 

На лексикално ниво представата за Низкото като за 
ниско, т.е. за нещо с умалени размери, е изразена с редица думи 
със значение ‘малък, жалък, незначителен, нищожество’, напр.:  
джудже, дребосък, зародиш, ларва, мекотело, микроб, мравка и 
др.  

В немския език подобна дисфемизираща употреба е 
посочена за Stück (“парче”): през XVI в. все още като 
фамилиарна лексика със значение ‘човек’, а в периода между 
1935 г. и 1939 г. като ругатня: 
XVI в.: “Stück, ‘човек’ (добродушна ругатня). Въз основа на Stück 
Wild или Stück Vieh за отделно животно” (НРазг. Stück 1); 
1935 г.: “du Stück Dreck!: ругатня към низък човек” (НРазг. Stück 
9); 
1939 г.: “Stück Mensch. Ругатня” (НРазг. Stück 14). 

Освен многозначните изрази съществена роля в 
публичното пространство играят неясните изрази и 
евфемизиращото акцентуване върху отделни безобидни аспекти 
на нелицеприятни явления [вж. Luchtenberg 1985: 128]. За честата 
(в това число и евфемистична) употреба на изрази с неясно 
съдържание в немската разговорна реч от 50-те години на ХХ в. 
свидетелстват редица серийни словообразувателни конструкции 
(т. нар. префиксоиди) с първа непосредствена съставяща Gummi:  

За честата евфемистична употреба на изрази с неясно 
съдържание в немската разговорна реч от 50-те години на ХХ в. 
свидетелстват серийни словообразувателни конструкции с първа 
непосредствена съставяща Gummi (1950 г., “локуми”, като в 
израза разтягам локуми) със значение ‘витиевато, усукано 
обяснение, което може да се тълкува по различен начин’; то е 
разтегливо като дъвка (вж. НРазг. Gummi 4): 

• Gummi-Begriff (1950 г., “разтегливо понятие”), 
‘многозначно понятие’ (вж. НРазг.); 

• Gummifloskel (1950 г., “празнодумие, празнословие”), 
‘празни фрази’ (вж. НРазг.); 
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• Gummiformel (1950 г., “разтеглив израз”), ‘формулировка, 
която позволява различни интерпретации’ (вж. НРазг. 
Gummiformel); 

• Gummigesetz (1950 г., “разтеглив закон”), ‘закон, който 
допуска много тълкувания’ (вж. НРазг.); 

• Gummiparagraph (1950 г., “разтеглив параграф”), 
‘параграф, който допуска много тълкувания’ (вж. НРазг.); 

• Gummi-Thema (1950 г., “локум, разтеглива тема”, респ. 
“темата за краставицата” въз основа на популярен български 
виц), ‘тема, върху която може много да се говори’ (вж. НРазг.); 

• Gummiwort (1950 г., “локум, разтегливо понятие”), ‘дума, 
която позволява много тълкувания’ (вж. НРазг.). 
Евфемизми с неясно съдържание в немския 

вътрешнополитически дискурс са например formierte Gesellschaft 
[вж. Popova 1999: 28],  empfindlichе Strafе (“чувствително 
наказание”) и sich engagieren [вж. Luchtenberg 1985: 42].38 

В немската разговорна реч един пример за приемственост 
с известна промяна на значението в дисфемизираща употреба на 
неясно словосъчетание е Zeug (“нещо, материал”): 
1600 г.: “Zeug, ‘нщ. лошо, долнопробно, безстойностно’. 
Събирателен израз за всякакви предмети, за устни изказвания, 
доклади и художествени четения, идеологически схващания и 
пр.” (НРазг. Zeug 1); 
1784 г.: “elendes Zeug (дословно: “жалко нещо”), ‘нещо без 
стойност’. През 1784 г. Фридрих Велики нарича 
средновисоконемската поезия elendes Zeug” (НРазг. Zeug 4); 
1900 г.: “dünnes Zeug (дословно: “тънко нещо”)‚ ‘повърхностни, 
безсъдържателни речи’ ” (НРазг. Zeug 3a). 

Пример за израз с неясно съдържание от края на XIX век 
е fertigmachen; за неговата приемственост свидетелства 

                                                 
38 “Solingen habe erst bescheidene Ansprüche angemeldet, als es gesehen 
habe, wie sich benachbarte Großstädte engagiert hätten” (“Solinger 
Tageblatt”, [цит. поLuchtenberg 1985: 42]). Евфемизмът тук завоалира 
нелицеприятната истина за раздора между големите общини във връзка 
с присъединяване на определени селища. 
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производното Fertigmache, регистрирано през 1975 г. при 
стесняване на значението: 

fertigmachen (“свършвам”), ‘изтощавам, съсипвам, сплашвам 
нкг.’, ‘запушвам устата на нкг.’; ‘силно обременявам нкг. 
психически’; ‘строго мъмря нкг.’; ‘изтощавам сексуално нкг.’ 
(НРазг. fertigmachen 1); 

Fertigmache, производно съществително със значения 
‘очерняне, опетняване’, ‘унищожаване на репутацията’, 
‘съсипване’ (НРазг. Fertigmache). 

Подобна неясна фраза в българския език е виждам/ видя 
сметката със значения: 
“1. На нещо. Изяждам, изпивам изконсумирам нещо или 
похабявам, скъсвам нещо (обикн. за храна или облекло);  
2. На нещо. Унищожавам нещо, като го събарям, счупвам или 
изхарчвам; 
3. На някого. Премахвам, унищожавам, убивам някого” (БФраз. 
1). 

Неопределеността на това езиково равнище в българската 
разговорна реч е изразена с лексика, обозначаваща безформени 
предмети, например медуза, пихтия, плазмодий и др. 

Неясните фрази са характерни за общества с двоен 
стандарт на управляващите.39 

В определени контексти се наблюдава евфемистична или 
дисфемистична употреба на общи фрази. Така например в 
Третия Райх се срещат редица евфемистично употребени думи и 
изрази с по-общо значение, например betreuen със значения 
‘гледам (деца, болни)’, ‘полагам грижи за нкг.’, ‘радея за 
нкг./нщ.’, ‘вземам под свое крило’; ‘поощрявам’ (вж. НБР - 
betreuen). Този глагол е бил употребяван в Третия Райх в 
                                                 
39 Както пише Крисин [Крысин 1994: 7-8], животът във висшия съветски 
партиен ешелон трябвало да се прикрива от непосветените, затова 
съобщенията из тези сфери изобилствали от неясни фрази 
(расплывчатые обороты), напр.: для служебного пользования, 
‘секретни документи’, рассмотрен организационный вопрос, 
‘изключване на партиен функционер от състава на съответния 
ръководен орган’, респ. ‘понижаване в длъжност’; вести себя 
нескромно, ‘поведение на корумпиран партиен функционер’. 
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различни ситуации: децата били “под опеката” на детските 
градини и в училищата, майките с кърмачетата и децата се 
надзиравали от NSV (NS-Volkswohlfahrt), промишлените 
предприятия – от Betreuungsausschuß (“Комисия по надзора”). 
Словосъчетанието Betreuer des Reiches се отнасяло за фюрера. 
Пражките евреи били “под опеката” на съответния орган 
(Betreuleiste), но betreuen също е евфемизъм за убивам [вж. 
Leinfellner 1971: 82]. 

Евфемистичната употреба на общи фрази е широко 
разпространена и в съвременния немски обществено-политически 
живот. С тяхна помощ политиците успяват да прикрият не само 
истинското си становище по даден въпрос, а понякога и факта, че 
(все още) нямат такова становище. В немската култура се срещат 
непрекъснато думи като Herzlichkeit, Offenheit, nützlich, 
freundschaftlich, volle Übereinstimmung, echt, mit echter Besorgnis 
(“с искрена загриженост”) и др. [вж. Luchtenberg 1985: 132]. 
Изрази като Angelegenheit (“работа, дело”) и Sache (“вещ, 
предмет, нещо; работа, въпрос, тема; афера, случай; кауза” и пр. – 
вж. НБР Sache) заместват назоваването на различни събития и 
поводи в дипломатически текстове, например: “… die 
Angelegenheit muß mit großer Verschwiegenheit behandelt werden“ 
(“въпросът трябва да се обсъди с голяма дискретност”; респ. 
“темата е конфиденциална”) [вж. Luchtenberg 1985: 131]. 

Със същото “действие на празни обороти” са и техните 
български съответствия, които се ширят в нашето публично 
пространство. В българската разговорна реч това явление е 
обозначено с израза разтягам локуми (вж. РечОбидн.). 

В немската разговорна реч още от 1930 г. за  Leerformel, 
бълг.: “празни приказки”, се среща дублетната дума 
Universaltunke, ‘хубаво звучащ, но безсъдържателен израз’ (вж. 
НРазг. Universaltunke 2). Примери за “празни приказки” са 
серийните конструкции (т. нар. суфиксоиди) с -denken като втора 
непосредствена съставяща със значения ‘съзнателна нагласа’; 
‘силна заинтересованост’. Такива думи са регистрирани за пръв 
път в Германия след 1945 г, напр.: Urlaubs-, Renten-, Auto-, Mode-, 
Feinkost-, Parteidenken и т.н., до nationales Käsedenken, екстремен 
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“израз за посмешище” от 4. IV. 1963 г. по случай провеждането 
на “Deutsche Käseschau” (вж. НРазг. –denken). 

“Празните приказки” в голяма степен се припокриват с 
многозначните думи и с общите понятие и се нареждат сред най-
важните реторични средства в политическата реч. В този текстов 
жанр поради своята многозначност са много благодатни 
например названия (Freiheit, Menschenwürde и др.); дихотомии от 
рода на Ordnung – Despotie; mutig – feige; frei – unfrei; 
относителни окачествявания, напр. reaktionär – konservativ – 
liberal – radikal и др. При употреба на такива езикови средства 
ораторът не е длъжен да изяснява какъв точно смисъл влага в тях 
и така може да завоалира своето послание; от друга страна всеки 
от слушателите възприема тези думи по свое усмотрение. Така се 
поражда известна емоционална близост между оратор и 
аудитория; освен това тези думи са от голямо значение и за 
политическата пропаганда [вж. Braun 1993 : 63-67]. 

Към празните приказки за пропагандно славословене 
могат да се причислят и клишираните именни словосъчетания 
и епитети. Употребата на такива словосъчетания, характерна за 
социализма, е онагледена в разказа “Халосни патрони”40 на Радой 
Ралин (1960 г.), където сатирикът критикува вестникарското 
еуфорирано празнодумие: Аз-разказвачът налага на 
племенницата си – будна девойка, завършила успешно 
образованието си, която обаче не се интересува от “стопанските 
мероприятия на нашата власт” - да чете на глас определените от 
него “най-важни статии” в централните вестници, за да почерпи 
опит и да подобри работата си. Младото момиче наистина става 
ударничка, а после разкрива “тайната” на успеха си. Цитираните 
от нея изрази бяха характерни за социалистическия централен 
печат: “Чета аз статиите и забелязвам, че някои думи вървят в 
изречението една до друга, притиснати като влюбена двойка. 
Срещнеш ли думата “принос”, пред нея непременно трябва да 
стои епитетът неоценим. Срещнеш ли думата “разцвет”, пред нея 
трябва да се мъдри епитетът необикновен... Ето къде се криело 

                                                 
40 атака с халосни патрони – агитация с негодни средства [вж. Ралин 
1984: 142]. 
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разковничето: “ролята” е винаги първостепенна; “примерът” – 
ярък; “придобивката” – огромна... Зървам с крайчеца на окото си 
заглавието МОГЪЩ... вече, без да гледам, знам, че следващата 
дума е ФАКТОР. Както е в народните песни, нали там си има 
едни постоянни епитети ... Така и авторите на статии и речи си 
служат със свои постоянни епитети. ... успешни опити, дружески 
привети, висока оценка, неразривна връзка, животворен полъх, 
бурна съвременност, възвишена цел, вдъхновена работа, взаимно 
уважение, неповторими страници, непоколебима воля, бележит 
представител, непрестанни грижи, пълна готовност, непресъхващ 
извор, допуснати слабости, изключителни постижения; безспорен 
начин, неразделна част, взаимно уважение, безрезервна 
преданост, несъкрушимо единство, огромно значение, 
проникновен мислител, неразривно свързани” [Ралин 1984: 143]. 

Перифразите като описателни думи и изрази са много 
удобно средство за завоалирано представяне на табута или 
нелицеприятни истини, напр. жълтата гостенка, книж., 
‘туберкулоза’ (вж. БФраз 1), пакетиран в раиран костюм, 
‘облечен в затворнически дрехи’ (Т178, стр. 1). 

В “Политическата коректност revisited” на Ивайло Дичев 
във в-к “Сега” от 7 октомври 2006 г. като примери са послужили 
няколко евфемистични перифрази:  “канибализъм – интравидово 
хранене; цензура – селективно изразяване; глупав – алтернативно 
умен; фригидна – термично несъвместима” (вж. СЕГА 4, стр. 9). 

В политическия виц по-долу евфемистичната парафраза 
задна половина замества названието на табуираната част на 
човешкото тяло:  

В корема на Леонид Брежнев 
През 1969 година след потушаването на “Пражката пролет” в 

корема на Леонид Брежнев, ровейки боклука, се срещнали ненадейно 
Александър Дубчек, сваленият с помощта на Съветската армия партиен 
ръководител на Чехословашката република и Тодор Живков, първи 
секретар на Българската комунистическа партия. 
- И тебе ли те налапа Леонид Брежнев – попитал Дубчек. 
- А, не! – възкликнал доста щастливо Тодор Живков. – Аз идвам не от 
устата на Брежнев, а от неговата задна половина. /1989 г. [Василев 1990: 
218, № 541].  
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Двата антипода – Александър Дубчек и Тодор Живков – 
са се озовали в корема на Големия червен брат по различен 
начин: Първият е дръзнал да се изправи срещу него и той го е 
погълнал (и с помощта на армията на “братската” 
социалистическа България), докато вторият е от блюдолизците, 
които немците наричат Arschkriecher – впрочем вицът е много 
подходящ за обясняване на тази немска дума.41           

В следващия пример нелицеприятната дума 
предразсъдъци е заместена от евфемизираща перифраза: “И този 
път държавата, че и представителите на ЕС, идваха при ромите 
със своите предварително изградени модели” (ДРОМ1, стр. 3). 

В немската разговорна реч се употребяват редица 
евфемистични парафрази за обозначаване на престъпления (най-
вече кражба и убийство) и на престой в затвора, например:     
“das Bezahlen (o.ä.) vergessen (дословно: “забравям да платя”), 
‘обирам магазин’. Разкрасяване (Beschönigung). 1950 г.” (НРазг. 
vergessen 3).  

Пример за евфемистична парафраза при промяна на 
значението е немският израз jn aus dem Umlauf ziehen  (Umlauf, 
“обращение на парични средства”; фразата дословно означава 
“изтеглям нкг. от обращение”): 

1930 г.: “jn aus dem Umlauf ziehen, ‘осъждам нкг. на лишаване 
от свобода’. Преносна употреба на израза “изтеглям от 

                                                 
41 Arschkriecher, jemandem in den Arsch kriechen (‘гъзолизец’, ‘ближа 
някому гъза’). Ана Димова [Димова 2006: 247] отбелязва, че дори и 
метафоричният израз да не присъства в текста, реципиентът “го 
възстановява в езиковото си съзнание”; в книгата й са поместени два 
немски варианта на този виц, потвърждаващи тезата на Ана Димова за 
“странстващи мотиви” в сходни ситуативни контексти. Първият немски 
вариант на българския виц е от ГДР, чиято армия също е участвала в 
погрома на Пражката пролет (персонажите във вица в корема на 
Брежнев са Дубчек и Хонекер). Втората версия е австрийска от времето 
на протестите срещу влизането на Йорг Хайдер във властта, а героите в 
корема му във вица са президентът Клима и канцлерът Шусел, известен 
с угодническото си поведение спрямо Хайдер [вж. Димова 2006: 246-
247].    
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обращение на стари монети или повредени банкноти” (НРазг. 
Umlauf 2а; срв. Umlauf 142);  

1950 г. (в кримин. романи): “jn aus dem Umlauf ziehen със 
значения ‘обезвреждам нкг’ и ‘убивам, отстранявам нкг.’ ” 
(НРазг. Umlauf 2b). 

Иронично-евфемизиращата парафраза Bewerber um den 
goldenen Lenker със значение ‘угодник’, употребявана в 
Бундесвера (BSD) през 60-те години на ХХ в., се опира на 
традиционни немски смислообрази за угодничеството, осъждано 
в общностното съзнание (вж. НРазг. Bewerber и Lenker43). 
Наред с евфемистични пaрaфрази в немската и българската 
езикова употреба присъстват и дисфемизиращи парафрази.  

Табуирането на думи не е достатъчно, понеже то не води 
до премахване на табуираните референти. Като такъв прецедент 
Ханс Ханапел и Хартмут Меленк [Hannappel/Melenk 1984: 252] 
разглеждат случая с названието DDR , табуирано в Западна 
Германия през 50-те и 60-те години на ХХ в. Държавата ГДР не е 
била назовавана като такава със собственото й име; освен нея са 
били табуирани и означенията, щадящи я от отрицателни речеви 
“присъди”. Обичайните дисфемистични пaрaфрази за 

                                                 
42 nicht in Umlauf sein (“не съм в обращение”), ‘излежавам наказание’. 
1930 г. (НРазг. Umlauf 1).  
43 sich den goldenen Lenker verdienen (“спечелвам златното кормило”), 
‘угоднича’. Lenker е кормилото на велосипеда. Фразеологизмът е 
свързан със символиката на Radfahrer (велосипедиста - вж. по-долу), от 
1920 г. (вж. НРазг. Lenker); 

Radfahrer (“велосипедист”), ‘човек, който раболепничи пред 
началниците си, но се отнася отвратително с подчинените си или с 
равни нему хора’, от 1890 г. (вж. НРазг. Radfahrer 1). Думата Radfahrer 
се е употребявала главно в говора на ученици, войници и чиновници. За 
същата година е отбелязана и преносната употреба на глагола radfahren 
със същата конотация:  

radfahren, ‘раболепнича пред началници, но съм деспотичен 
към подчинените си или към хората като мен’, от 1890 г. (вж. НРазг. 
radfahren 1). 
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табуираната абревиатура DDR са били Ostzone, 
Mitteldeutschland, sogenannte DDR или Phänomen.44 

Наречието drüben (оттатък), което датира от XIX в. със 
значение ‘в Америка’, т.е. ‘от другата страна на океана’ (вж. 
НРазг. drüben 1; срв. drübig 1), се появява през 1948 г. с 
променено значение, ‘в ГДР’ (вж. НРазг. drüben 2; срв. drübig 2). 
С това наречие е свързана и шеговитата употреба на Adliger 
(“благородник”) със значение ‘беглец, прокуден от родината’ - 
въпросното лице е господин фон Там Отвъд (“Herr von, nämlich 
von drüben”) (вж. НРазг. Adliger). 

След ликвидирането на държавата ГДР кавичките и 
другите допълнения естествено отпадат, т.е. поради реалното 
несъществуване на денотата неговото название се детабуира, 
обаче през 50-те и 60-те години на ХХ в. названието DDR  е 
означавало не просто изказ, а признание за съществуването на 
тази държава [вж. Hannappel/ Melenk 1984: 252]. 

Берлинската стена, издигната през 1961 г., като 
“антифашистки вал” (евфемизация), опазващ поданиците на  
работническо-селската държава (Arbeiter-und-Bauern-Staat) 
от изкушенията на “гнилия” капитализъм, е назовавана с 
дисфемизиращи пaрaфрази като Schandmauer (“стената на 
позора”) и Sachsenmauer (вж. НРазг.). 

Други примери в немската разговорна реч се отнасят до 
далечната чуждост. От края на XIX в. с gelbe Gefahr (“жълта 
напаст”) обозначават Китай и населението в този и в съседните 
региони, а през 1900 г. – икономическия напредък на Япония (вж. 
НРазг. Gefahr 3b). В лоното на тази традиция през 1945 г. се 
появява изразът schwarze Gefahr (“черната напаст”) със значение 
‘негри’ (вж. НРазг. Gefahr 5c). 

Може би с пониженото национално самочувствие на 
германците и на българите са свързани следните дисфемизиращи 
пaрaфрази в двата езика (при това българската е с по-широко 
значение: 

                                                 
44 Други такива дисфемистични названия са der andere Teil 
Deutschlands, das Phänomen [вж. Leinfellner 1971: 32], както и Osten, 
Ostdeutschland.   
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(1) neudeutsche Arbeitsmethode (дословно: “новонемски метод 
на работа), ‘нестарателна работа’. Във връзка с оплакванията за 
влошаването на качеството’. 1965 г.” (НРазг. Arbeitsmethode); 

“deutsche Wertarbeit (“работа немско качество”), ‘лоша 
работа’. Ирон.” (вж. НРазг. Wertarbeit); 
(2) българска работа, ‘некачествена, нестойностна, лоша 
работа’. 

Чуждите думи се нареждат сред основните езикови 
заместители в случаи на вербално табу.45 Както посочва Хаверс 
[Havers 1946: 128], “всичко в родния език, което подлежи на 
цензура, може да се изкаже на чужд език”. Цьолнер [Zöllner 1997: 
145-146] обяснява сполучливото прикриване на табутата с 
неразбираемостта на чуждите думи. Тя изтъква още един 
аргумент - положителната нагласа за възприемането на чуждата 
дума като по-изискан вариант на съответния израз в родния език. 
Така се повишава статусът на употребяващия чужди заемки, а те 
самите действат като индикатори за създаването на една 
“социална езикова граница”. 

В немската разговорна реч още от XIX  век датира 
употребата на чужда дума за обозначаване на престъпването на 
табу от благоприличие: “Lapsus (lat.) със значения ‘недоглеждане, 
грешка’ и ‘нарушаване на правилата за благоприличие’; отначало 
в речника на учените, а след XIX  век и в разговорната реч” (вж. 
НРазг. Lapsus). 

В хода на времето и при чуждите думи се наблюдава 
промяна на значението: Първоначалната употреба на думата 
Bakschisch, ‘възнаграждение за обслужване’, датира от 1920 г.; 
тридесет години по-късно Bakschisch се появява със завоалираща 
функция вместо Bestechungsgeld (“подкуп”). Бакшиш присъства и 
като обичайна лексика (и практика!) и в българското публично 
пространство. 

Чужди думи, употребявани в Третия Райх, са например 
Protektorat (название за окупираните на 15. 03. 1939 г. области от 

                                                 
45 “При вербалното табу многократно се наблюдава как всичко 
подлежащо на цензура в родния език може да се изкаже на чужд език” 
[вж. Havers 1946: 128]. 
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Чехословакия),  Aktion (jidd.: akcije), evakuieren със значение 
‘принудително изселвам’ и др. 

От времето на студентските вълнения във ФРГ датира 
евфемистичната употреба на глагола ausflippen (англ. to flipp out) 
със значение ‘откъсвам се от съществуващия обществен ред’  и 
на производното съществително Ausflipp, ‘човек, отклонил се от 
съществуващия обществен ред’ (1968 г., вж. НРазг. ausflippen 2; 
Ausflipp). Други англицизми с това значение от този период са: 
“ausfreaken (с английско произношение) означава ‘отклонявам се 
от господстващия обществен ред’. 1965 г.” (НРазг.)46; 
“Freak (с английско произношение) със значения ‘чудак, 
аутсайдер’; ‘младеж, избягал от бащиния дом’; ‘наркоман’. 
Думата е заимствана от САЩ около 1970 г.” (НРазг.).47 
 През 70-те години, явно отново във връзка с подобен 
ситуативен и социокултурен климат, в Германия се употребяват 
следните думи със значение ‘човек, отклонил се от 
съществуващия обществен ред’:   
“Alternativer, Alternativos (мн.ч.), ‘хора, които се опитват да 
живеят извън die господстващия обществен (политически) ред’. 
1975 г.” (НРазг.).48 
 От същата година (1975 г.) датира и употребата на 
Aussteiger, немски синоним на Alternativer със същото значение 
(вж. НРазг. Aussteiger 2).49  

                                                 
46 Глаголът ausfreaken липсва в останалите речници. 
47 Freak липсва в НБР и в НБФраз., обаче присъства в НемР. като 
англицизъм: Freak, англ. 1. ‘непригоден, ненормален човек’; 2. ‘който се 
занимава фанатично с нщ.’ (вж. НемР.). 
     Като примери за второто значение в НемР. са посочени 
серийните образувания Motorrad-, Musikfreak, които са характерни за 
немския младежки говор; там -Freak има функцията на афиксоид, напр.: 
Öko-Freak, Polit-Freak, Fußball-Freak, Alpen-Freak и др. (вж. Ehmann 
1994: 63).   
48 Съществителното Alternativer е посочено само в НемР. В НБР са 
отбелязани думите alternativ и Alternative, техни съответствия са 
чуждите думи алтернативен и алтернатива. 
49 Съществителното Aussteiger присъства с това значение и в НемР.: 
“Aussteiger (“човек, който слиза от превозно средство”), ‘човек, който не 
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В съвременното немско общество са навлезли думи като 
Desavouierung,  Pazifikation, Inflation и др. Тези чужди думи също 
могат да се разглежда като евфемизми, които обаче – явно поради 
честата употреба в немското публично пространство - са се 
превърнали в “изтънели була” на прага на табуирането в цикъла 
“табу-евфемизъм”.  

  Макар и по-рядко, в немския език се срещат 
евфемистични комбинации от чужда дума и название на 
индустриален продукт. Един пример е Ata-Girl, ‘чистачка’– 
шеговит евфемизъм от 1965 г. със значение ‘чистачка’. 
Разкрасяващото название съдържа Ata, името на почистващ 
препарат от известната фирма “Хенкел”, станало пословично в 
резултат от телевизионните реклами. Евфемизмът същевременно 
е иронизираща реакция на опита, чрез промяната на названието 
на определени професии, смятани за непрестижни, да се повиши 
статусът на лицата, упражняващи тези професии (вж. НРазг. Ata-
Girl). Административният термин в случая е Raumpflegerin 
(дословно: “санитарка на помещения”; съответствието в НБР е 
“чистачка”). В българския език със същата мотивация се 
употребява думата от чужд произход хигиенистка. 

В “Речника на обидните думи” присъстват евфемистични 
чуждици като (лат.) конформист, опортюнист, ‘нагаждач’; 
ренегат, ‘отстъпник’; (гр.) мастодонт, ‘дебел’ и ‘високомерен’; 
нимфоманка, ‘развратна жена’; (гр.) демагог, (англ.) популист, 
‘лицемерен’ и др.  

Свидетелство за употребата на чужди думи в България 
след 1989 г. ни дава Блага Димитрова в есето “Езикови 
разминавания” (1993 г.): “Чуждици – те нямат чет: брифинг, 
конвергенция, корективи, лоби, маркетинг, ... паритети, 
приоритети, прерогативи...” [Димитрова 1996: 136-137]. 

Във връзка с политиката за интеграция на ромската 
субкултура се говори за борба срещу нейната сегрегация, т.е. 
неравнопоставеност в българското общество.  

                                                                                                         
се чувства повече свързан с някаква общност и се е отделил от нея”. В 
НБР и в НБФраз. думата липсва.   
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Чуждите думи намират своята употреба в речта както 
като евфемизми, така и като дисфемизми. Дисфемистични чужди 
думи се срещат главно в табуираната сфера на сексуалността, 
напр.: (рум.) фльорца, (гр.) хетера, (фр.) метреса, шантонерка, 
шансонетка със значение ‘неморална жена’, а също и при табута 
от естетически усет и от нравствени съображения, напр.: (лат.) 
хербаризиран, ‘мършав, грозен’; (гр.) миазма ‘нечистоплътен, 
неприятен’; ‘долен, морално пропаднал’, хермафродит 
‘двуличен, безпринципен, безхарактерен’; (нем.) шущер ‘потаен, 
подъл’; ‘възглупав’, трипер ‘много долен, порочен’; ‘неприятен’; 
(рус.) сволоч, ‘долен’; ‘покварен’, дармоед ‘използвач’; 
‘мързеливец’, кикимора ‘стара жена’; ‘грозна’; ‘зла’; ‘развратна’ 
и пр. (вж. РечОбидн.). Те се употребяват в разговорната реч, от 
носителите на просторечието  и отчасти в младежкия говор.  

За дисфемистичната употреба на чужди думи в 
българския език Блага Димитрова отбелязва: “Той [българският 
език] притежава една удивителна способност, бих я нарекла: 
дяволски отпор. Неизбежната инвазия на чуждите думи от край 
време попада в някакъв скрит вътрешен филтър, който прецежда 
словесните наноси и ги превръща в тъй наречените от 
лингвистиката пейоративи, тоест – сменя звученето и значението 
им в подигравчийски. Този хитър номер нашият език е изиграл 
срещу потопа от турски думи през 5-вековното робство, като ги е 
взел на подбив и ги е оцветил с отрицателно багрило, 
изблъсквайки ги в най-долния ъгъл на речта: карагьозчия, 
коркорбашия, бей гиби, мурафети, келепир, сеир, уйдурма, 
калабалък, бабаитлък, пазванти, кьор сокак, кьор софра, лаф 
моабет, гьон сурат, пехливанлък... Подобна шега си е направил и 
със западните словеса, този майтапчия! ... Френската важно-
делова дума “Afaires” – дейности, дела, на български е придобила 
отрицателен смисъл: мошеничества, афери. Немската сериозна 
дума за работа ... “Geschäft” ... е получила клеймо за далавери – 
гешефти” [Димитрова 1996: 215-216].  

В немската езикова употреба дисфемизираща чужда дума 
с традиции е Satellit: 
1848 г.: “ ‘политик без влияние’; ‘зависим държавник’ ” (НРазг. 
Satellit 1); 
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1957 г.: “ ‘човек от свитата на нкг.’ ” (НРазг. Satellit 2). 
Освен пряко заимстваните се наблюдават редица 

калкирани думи и изрази, главно от английски език, например 
ругатнята от войнишкия говор  fliegendes Arschloch (“летящ анус” 
със значение ‘пилот на разузнавателен самолет’) от англ. flying 
arsehole (вж. НРазг. Arschloch 8). 

Евфемистично въздействие имат и редките думи, напр. 
Weiterung (канц. “затруднения, неприятни усложнения; 
разтакавания поради бюрокрация - вж. НБР) - думата се е 
срещала в Третия райх, главно в документи като съставна част от 
евфемистично прикрити заплахи [вж. Leinfellner 1971: 86]. 

При десемантизираните дисфемизиращи антропоними 
става дума за собствени и фамилни имена на реално 
съществуващи личности (1), на литературни герои (2) и на 
символни имена (3). 
(1) В немската разговорна реч е регистрирана употребата на 
десемантизирания антропоним Quisling (от името Видкун 
Квизлинг) със значения ‘национален предател’, ‘предател’, 
‘клеветник’.50 
В българското публично пространство имена на реално 
съществуващи личности с отрицателна (а) или положителна (б) 
конотация се употребяват и като т.нар. “говорещи имена” за 
изразяване на неодобрение при  стигматизиране, например: 
(а)  “И после ... ЕС съвсем логично ни обяснява защо отлага 
членството ни (поне) с 1 година. При което съобщение ... 
“незнайният царски войн” Свинаров (макар не задължително 
Николай) се е договорил със “знайния” червен солдат Овчаров 
(макар не задължително Румен) някой и друг имот задължително 

                                                 
50 “Quisling, ‘национален предател’, ‘предател’; ‘клеветник’ и пр. Въз 
основа на предварително сключен таен договор Видкун Квизлинг 
предложил услугите си на националсоциалистите след окупирането на 
Норвегия през 1940 г. и поел политическото ръководство на страната. 
Понеже предупредил Хитлер за предстоящата окупация на Норвегия от 
британските войски, скоро след това в Англия и Америка го обявили за 
предател. С това безславно значение името му се появява и в немската 
езикова употреба, вероятно по време на настъплението на 
съюзническите армии в Германия” (вж. НРазг. Quisling). 
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да се даде на Говедаров (или поне - в Говедарци ...).” (проф. Д. 
Драганов, в 24/220, стр. 11-12) 
(б) “- Каква е разликата между държавния глава на Чехословакия 
и България? 
      - Първият се нарича СВОБОДА, а вторият – ТРАЙКОВ.” 
[Славов 1991: 87]. 

На поантата на този виц служи вертикалната словесна 
игра въз основа на фамилните имена Свобода (Лудвик) и Трайков 
(Георги) и на тяхното десемантизиране. Свобода като “говорещо 
име” със сакралния заряд на абстрактното съществително 
свобода е противовес на “говорещото име” Трайков със значение 
‘покорен’ (от т. нар. “послушковци”), Вицът имплицира протеста 
срещу безгръбначието на българските социалистически 
управници спрямо КПСС.  
(2) Дисфемизираща употреба на имена на литературни герои 
се наблюдава както в българския, така и в немския език. Като 
“обидно име” е посочено Педя човек със значения ‘много дребен 
на ръст’; ‘нищожен, жалък’ (вж. РечОбидн.), десемантизирана 
част от названието на българския приказен герой Педя човек, 
лакът брада. Още по-характерен пример е бълг. байганьо, 
байганьовец (от едноименния герой на А. Константинов) за 
човек, “който се държи просташки, невъзпитано; необразован, 
некултурен, ограничен” (вж. РечОбидн.).  

Подобен образ в немската култура и във войнишкия говор 
от 30-те години на ХХ век е Heini със значения ‘произволен 
човек’; ‘някакъв търговец’; ‘глупав, прост човек’; ‘несръчен 
човек’; ‘неудачник’.51 Словосъчетанията с този антропоним 
онагледяват приемствеността на значението ‘глупав, прост’52, 

                                                 
51 Heini, ‘някакъв търговец’; ‘някакъв човек’; ‘глупав, ограничен човек’; 
‘несръчен човек’; ‘неудачник’; ругатня. Във връзка с името в 
митологията, с което изначавали това, което не искали да назоват 
открито с истинското име, или въз основа на обичайния присмех, с 
който още от времето на ландскнехтите приемали швейцарците поради 
тяхната непохватност. Също и Heinie има подобна конотация 
(‘несръчен’ и ‘малоценен’). От 1930/35 г.  (вж. НРазг. Heini 1). 
52  1939 г.: “blöder Heini, ‘глупав, неговен мъж’ (НРазг. Heini 4); 1950 г.: 
“doofer Heini, ‘глупак’ (НРазг. Heini 5). 
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както и стесняване на значението при разширяване на употребата 
(‘груб, невъзпитан’ във войнишкия говор от 1939 г.53 и 
‘необуздан’ в общоречевата употреба през 1950 г.54). 

Друг общонемски символен антропоним е Michel, der 
deutsche Michel. 

Със значение ‘сбирщина’ са нем. Hinz und Kunz и бълг. 
Сульо и Пульо.     
 (3) Към символните имена в немския език принадлежат и 
серийните словообразувателни конструкции, където втора 
съставна част е собствено мъжко или женско име (като 
афиксоид), напр.: (Versicherungs)-fritze, (Heul)-suse и др.  

В българския език дисфемизиращи антропоними в 
устойчиви словосъчетания са напр.: Петко (сърдит Петко – 
празна му торбата; нероден Петко; барабар Петко с мъжете); 
Гана (мъжка Гана, мека Гана); Мария/ Мара (мека Мария; Мара 
подробната). 

Макар и много рядко, и при евфемизмите се срещат 
десемантизирани антропоними: “След наказанието на 
журналиста Георги Тамбуев (април 1988) вместо познатото 
“табу” получи популярност думата “тамбу” – санкция за изнасяне 
на неудобна за партокрацията истина!” [Славов 1991: 172]. 

Десемантизирани етноними (ектоними) присъстват 
както в немската, така и в българската култура. В немския език 
преобладават сравнително малко на брой названия и то предимно 
за съседни общности (поляци, шведи, холандци и французи), 
докато изобилието от български дисфемистични етноними би 
могло да напомни за сърдитковците на целия свят, които са 
“станали с г... нагоре” и да събуди съмнение в толерантността на 
българина към не-българския свят – ако не беше прословутото му 
себенадсмиване, бликащо от ироничното възклицание хубава 
работа, ама българска! Оказва се, че дисфемизиращите 
етноними и в двата езика имат само донякъде припокриващи се 

                                                 
53 1939 г.: “den wilden Heini spielen, ‘държа се грубо’ (войн.)”  (НРазг. 
Heini 14). 
54 1950 г.: “wildgewordener Heini, ‘мъж, загубил самообладание’ ” 
(НРазг. Heini 12). 
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символни значения – в немския език липсват етноними за 
‘лъжец’, ‘грозен’, ‘окаян’, ‘нищожен’ и ‘глупав’, а  в българския – 
за ‘недружелюбен’:  

• ‘¹безпорядък, хаос’ и ‘²мръсотия’- нем.: ¹eine polnische 
Wirtschaft, бълг.: ¹ ²чифутска чаршия; ¹  ²циганска къща; 

• ‘¹безогледен, безсрамен лъжец’ - бълг.: ¹лъже като 
брадат (дърт) циганин; 

• ‘¹хитър, лукав, долен, подъл’ и ‘²прекалено пресметлив, 
алчен’ – нем.: ¹byzantinisch (er benahm sich reichlich byzantinisch); 
бълг.: ¹ ²евреин, чифутин; ¹грък; 

• ‘¹грозен, занемарен’, ‘²окаян, безволев’ и ‘³жалък, 
нищожен’ – бълг.: ¹ ² ³изпаднал германец; 

• ‘¹глупав, неадекватен’, ‘²прост, некултурен, 
нецивилозован’ и ‘³груб; жесток, който си служи с насилие’– 
нем.: ³preussisch (Werden Sie mir nicht preussisch!); ³Schwede, 
schwedisch; бълг.:¹ ² индианец; ² ³азиатец; ³анадолец; 

• ‘¹неучтив, недружелюбен’ – нем.: ¹s. auf französich 
empfehlen/ verabschieden/ verdrücken ; ¹s. auf polnisch empfehlen; ¹ 
holländisch abfahren  (още примери вж. Димова 2004, Димова 
2006: 262-266,  Röhrich и РечОбидн.) 

Към лексикалното равнище можем да причислим и 
редица евфемистични фразеологизми. Изразите с Gürtellinie, 
бълг. “пояс, кръст”, са свързани с табуто от благоприличие и 
присъстват както в немския, така и в българския език. От 50-те 
години, времето на т. нар. Halbstarke, немските “недорасляци”55, 
датират редица устойчиви словосъчетания с  unterhalb der 
Gürtellinie, бълг.: “под пояса, под кръста”, табуирано място от 
сферата на сексуалността: 

(1) “unterhalb der Gürtellinie (“под пояса, под кръста”), намек 
за телесна част, свързана със сексуалния акт. Думата Gürtellinie 
вероятно е заимствана от бокса, където ударите под пояса са 
забранени. 1950 г. ” (НРазг. Gürtellinie 1); 

                                                 
55 За ситуативния и социокултурния контекст на 50-те години и немския 
младежки говор по онова време [вж. Димитрова 1999: 202-206]. 
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(2) “es geht unter die Gürtellinie, ‘болезнен удар, респ. загуба’. 
Срв.  Tiefschlag56. 1950 г.” (НРазг. Gürtellinie 2); 

(3) “das ist unterhalb der Gürtellinie (“това е под пояса”), ‘това 
противоречи на договора’; ‘това противоречи на нормите за 
поведение’. 1950 г.” (НРазг. Gürtellinie 3); 

(4) “die Gürtellinie unterschreiten (“преминавам под линията на 
пояса”), ‘ставам циничен’. 1950 г.” (НРазг. Gürtellinie 4); 

(5) “unter die Gürtellinie zielen (schlagen) (“целя се (удрям) под 
пояса”), ‘предявявам много тежко обвинение’. 1950 г. ” (НРазг. 
Gürtellinie 5). 
 Българското словосъчетание удари под пояса/под кръста 
със значения ‘преследващ целта си с непочтени, непозволени 
средства’; ‘непочтен, неморален’; ‘подъл’, се доближава до 
немските изрази в (3) и (4). Със значения ‘своеволен, егоист’; 
невъзпитан, просташки’ и ‘развратен, покварен’ са синонимните 
фразеологизми разпасвам / повличам си пояса, развявам си 
байрака, разигравам си коня (вж. РечОбидн.). Самото 
прилагателно разпасан със значения ‘занемарен, неспретнат, 
грозен’ и ‘развратен’ е свързано с табу от естетически усет и от 
морални норми. 

В българския език са познати редица дисфемистични 
устойчиви словосъчетания, главно при табута от естетически усет 
и от етични норми, напр.: разплетена дамаджана, ‘несресан, 
грозен’, фурнаджийска лопата, ‘угодник’; лицемер’ и др. (вж. 
РечОбидн.). 

Редица фразеологизми в немската разговорна реч (както и 
многозначните думи и изрази) свидетелстват за приемственост в 
рамките приблизително на едно човешко поколение: Много често 
един фразеологизъм се появява отново след около двадесет до 
                                                 
56 “Tiefschlag, ‘тежка загуба в бизнеса’; ‘тежко оскърбление на 
достойнството’; ‘поражение със сериозни последици’; ‘съдбоносен 
удар’. 1920 г.” (вж. НРазг. Tiefschlag 1); 

“einen Tiefschlag einstecken, ‘понасям поражение’. 1920 г.” (НРазг. 
Tiefschlag 2); 

“jm einen Tiefschlag verpassen (versetzen), ‘накърнявам самочувствието 
на нкг’; ‘измамвам нечии очаквания’; ‘провалям плановете на нкг’. 1950 
г.” (НРазг. Tiefschlag 3). 
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тридесет години в нов ситуативен и социокултурен контекст, 
който мотивира разширяването или стесняването на неговото 
значение. Както вече беше отбелязано, съблюдаването на тази 
закономерност е от значение при превода. При проследяването на 
редица такива примери се потвърждава схващането на 
съвременното преводознание за превода като езиков и културен 
трансфер. Един пример за промяна и разширяване на значението 
на думите и изразите след около едно човешко поколение е 
Zeitbombe (“бомба със закъснител”): 
1930 г.: със значение ‘разкритие, в което след време биват 
въвлечени широки кръгове и така то се превръща в голям 
скандал’ (НРазг. Zeitbombe 1); 
1950 г.: “eine Zeitbombe legen (“залагам бомба със закъснител”), 
‘не забравям обида и чакам удобен случай за възмездие’ ” (НРазг. 
Zeitbombe 2); 
1960 г.: “eine Zeitbombe tickt (“тиктака бомба със закъснител”), 
‘проличава застрашително развитие с лоши последици’ ” (НРазг. 
Zeitbombe 3). 

В различни контексти завоалираща функция изпълняват 
различни крилати фрази, препратки към исторически 
събития, цитати на заглавия на произведения (литературни, на 
изкуството, на филми и пр.) и интертекстуални намеци, 
например seinen Schatten zurückkaufen (дословно: “откупвам 
сянката си”) със значение ‘възстановявам доброто си име’; 
‘обявен съм за невинен’, въз основа на “Петер Шлемил” от 
Адалберт фон Шамисо; от 1950 г. (вж. НРазг. Schatten 15). 

Често пъти такива алюзии водят до Библията, като 
например изразът от края на XIX век, употребяван за офицери и 
политици, например jn in die Wüste schicken (дословно: “пращам 
нкг в пустинята”) със значение ‘освобождавам нкг. от поста му’ - 
въз основа на староеврейски обичай: в деня на опрощението 
прогонвали в пустинята изкупителната жертва (Sündenbock)57 
(вж. НРазг. Wüste 3). След около две поколения (през 1960 г.) е 

                                                 
57 От XVIII в. в немската разговорна реч датира употребата на 
Sündenbock (“изкупителна жертва”), въз основа на Библията (вж. III 
Мойс. 16, 21) (НРазг. Sündenbock). 
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регистриран израз, конверсивен на горния, при разширяване на 
значението: in die Wüste gehen (дословно: “отивам в пустинята”) 
със значение ‘пенсионирам се’ (вж. НРазг. Wüste 2). 

От 1947 г. в немската разговорна реч се настанява 
названието Trizonesien (“Тризонезия”), образувано по аналогия на 
Indonesien (Индонезия) и заимствано от заглавието на кьолнската 
карнавална песен “Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien” 
(“ние сме туземците от Тризонезия”). Мнимият топоним означава 
‘Федерална Република Германия, окупирана от трите западни 
съюзнически сили’ (вж. НРазг. Trizonesien). 

В българската разговорна реч фигурира изразът 
Вартоломеева нощ, със значение ‘масово избиване на невинни 
хора, масово кръвопролитие’ (вж. БФраз. 1). Заглавието на 
повестта от Л. Каравелов “Маминото детенце” е станало 
нарицателно за определяне на “разглезен, разхайтен човек 
(обикн. младеж), който не умее да се справя с трудностите в 
живота” (вж. БФраз. 1 мамино детенце). 

При употребата на цитати могат да се разграничат 
дисфемистични цитати, които представляват експлицитно 
нарушение на някакво табу поради наличието на дисфемистична 
лексика (1), и дисфемизиращи цитати, които не съдържат 
дисфемистична лексика, но представляват имплицитно 
нарушение на някакъв вид табу от социален такт или от етични 
норми  (2). 
(1)  Пример за дисфемистичен цитат в българското публично 
пространство е изказването за ген. Б. Борисов във връзка със 
заявлението му да бъде освободен като депутат в 40-ото НС:  
“Никой няма да бъде държан насила тук. Особено след 
изявлението на човека, че парламентът е пълен с дебили и той 
няма място при тях”, каза червената Татяна Дончева” (Т186, стр. 
4). 
(2) Дисфемизиращият цитат с употреба на презисказно 
наклонение е онагледен с думите на Надежда Михайлова в 
интервю във в-к “Труд”: “Сигурно [хората] няма да забравят и 
думите му [на Симеон Сакскобургготски], че е бил премиер само 
на онези, които са гласували за него” (Т166, стр. 14-15). 
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Дисфемизиращата алюзия е илюстрирана с два случая: 
(1) В първия пример сатирикът Радой Ралин (1984: 329) 
възкликва пред лицето на нововремската (т.е. социалистическата) 
“история славянобългарска”, служейки си с  крилатата фраза на 
Паисий Хилендарски: “О, неразумни юроде, поради что не се 
срамиш да се наречеш българин?” 
(2)  Вторият пример е изявлението на Адем Кенан “Българите 
са нация от изроди” във в-к “168 часа” от 3. III. 2006 г., където 
той изопачава посланието на родоначалника на българското 
Възраждане: “Самият Паисий в “История славянобългарска” 
твърди, че сте уроди и смесица от славяни и българи” (168/9, стр. 
12). 

В същия текст Кенан си позволява да “впише” в 
“Записките по българските въстания” на Захари Стоянов 
кощунствения цитат, че “Бенковски наредил да се палят 
български села и да се изнасилват българки” и да стигматизира 
националния герой Бенковски от сферата на Национално 
сакралното. “Бенковски е терорист” гласи едно от подзаглавията 
на това скандално четиво, поднесено според мен съвсем 
неподходящо тъкмо в деня на Националния празник на 
освобождението от турско робство и пред 120-годишнината от 
Априлското въстание. Други две според мен стигматизиращи 
подзаглавия са “Турският султан е освободил България” 
(откровен цинизъм при спомена за векове наред проливана 
българска кръв) и “Вие сте от низшите народи, ние от висшите”. 
Оказва се обаче, че за турския националист все пак съществува 
едно място в Сакралната сфера на българската национална 
идентичност, където той не  престъпва (или може би: не дръзва да 
престъпи?) през “конеца с възли и фетиши” – сакралното табу 
Васил Левски.58  

Изказванията на Кенан в това интервю чудесно 
онагледяват твърдението, че нарушителят на табу (в случая 
Сакрално) се превръща в табу (в случая Нечисто). 

                                                 
58 По думите на Кенан той признавал единствено делото на Васил 
Левски и единствено него за достоен българин (вж. 168/ 9, стр. 12).  
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Към лексикалното равнище принадлежат и евфемизми от 
различни диалекти и социолекти, понеже представите за 
“прилично” и “неприлично” - а с това и за преките и 
прикриващите названия - се менят не само във времето, но също 
и в различните регионални и социални пространства. 
Евфемизмите в социалните говори и особено в аргото изпълняват 
според Крисин специфични функции, основната от които е 
прикриването, завоалирането на същността на даденото понятие, 
често пъти с помощта на словесни игри.59 

Младежкият говор е неизчерпаем източник на шеговити 
табуистични изрази. Едно от често нарушаваните табута в този 
социолект се отнася до старостта (табу от деликатност). Ханс-
Йохен Гам [Gamm 1993: 79] отбелязва, че след 1933 г. 
поведението на младото поколение към по-възрастни хора става 
все по-непочтително и безцеремонно. Подтик за “просташко-
високомерното самочувствие” на Хитлерюгенд авторът вижда в 
непрестанно цитираните думи на Хитлер към младежта “вие сте 
гарантите на бъдещето”. В един виц, онагледяващ това 
поведение60, присъства дисфемизиращият композит 
Friedhofsgemüse, (дословно: “гробищен зеленчук”) със значение 
‘възрастни хора’, регистриран в младежкия говор и в немската 
разговорна реч от 1933 г. насам (вж. НРазг. Friedhofsgemüse). 

                                                 
59 “Ср.: академия, дача, курорт о ‘лагере, тюрьме’; ..., быть больным 
‘находиться под арестом’, ...   поджениться ‘совершить половой акт’ 
(воровское арго) ... забемолеть ‘забеременеть’, жмурик ‘покойник’ ... 
трава, травка ‘наркотики’, черняга ‘низкосортный морфий’ и др. в 
жаргоне наркоманов” [Крысин 1994: 16 – 17]. 
60 Вицът гласи: “In der überfüllten Straßenbahn steht eine alte Dame vor 
einem sitzenden Pimpf, der gar nicht daran denkt, ihr seinen Platz anzubieten, 
sondern sich räckelt und frech in die Runde schaut. 
 Ein Herr, der neben der alten Dame steht, wendet sich schließlich an 
den Jungen und fragt: “Sag mal, mein Junge, hast du noch nie gehört, daß 
man älteren Personen immer höflich seinen Platz anbietet?” 
 Der Pimpf sieht darauf den Sprecher maßlos erstaunt an und sagt 
schließlich, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen: “Soweit 
kommt das noch! Deutschlands Zukunft soll aufstehen, damit das alte 
Friedhofsgemüse sitzen kann” [Gamm 1993: 79-80, Nr. 102]. 
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Всъщност конфронтацията между младото поколение и 
възрастните се изтъква по принцип от изследователите на 
младежкия говор61 и в този смисъл такъв тип вербално поведение 
не е присъщо единствено на националсоциализма. След 1945 г. 
например в такъв антагонистичен дух е словосъчетанието grüne 
Front, “Gesamtheit der Jugend in Abwehr und Kampf gegen die 
Erwachsenen” (вж. НРазг. Front b), а от 1969 г. датира пропитият с 
черен хумор израз wenn die am Friedhof vorbeigeht, binden sich die 
Würmer schon die Servietten um (“когато тя минава покрай 
гробищата, червеите вече си завързват салфетките около врата”), 
който се отнася за жена в доста напреднала възраст (вж. НРазг. 
Friedhof 3). 

Илюстрация на вербалната нетолерантност към старостта 
са и редица примери от българския младежки говор – предимно 
дисфемизиращи метонимии, но също и пароними, 
словосъчетания и чуждици -, също с привкус на черен хумор, 
напр.: морга, подвижен некролог, носи си некролога в джоба, а 
също и “бастун, дъртанян, олди, склери” и др. (вж. БЖарг., стр. 
187). 

Метафората с евфемистична употреба има изявено 
присъствие както в немското, така и в българското публично 
пространство.62 Употребата на метафори е характерен похват за 
омаловажаващо прикриване на табута, нелицеприятни истини и 
опасни тенденции с цел успокояване на духовете63. 

                                                 
61 Вж. например Peter Schlobinski, Gaby Kohl, Irmgard Ludewigt. 
Jugendsprache – Fiktion und Wirklichkeit. Westdeutscher Verlag, Opladen 
1993. 
62 Кристел Бале [Balle 1990: 181] определя метафората като израз, при 
който дума или словосъчетание се пренася от съвкупността на своите 
значения в друга  съвкупност от значения и се използва като неин образ. 
Според Цьолнер [Zöllner 1997: 133] образуването на метафори се 
обуславя от сходство в смисъла: Думи от различни семантични полета 
се съотнасят въз основа на някакво сходство, респ. прилика и така се 
осъществява преносът на значения и обозначения. 
63 За тази практика на омаловажаващо прикриване в немското публично 
пространство свидетелства регистрираният през 1960 г. композит 
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След 1945 г. в немския обществено-политически дискурс 
се появява словосъчетанието braune Vergangenheit, евфемистична 
метафора за табуираното название нацистка Германия. В 
случаите на употреба с друго отбелязано значение (‘поведение на 
немец по време на националсоциализма’), braune Vergangenheit е 
евфемистична метонимия (вж. НРазг. Vergangenheit 3 и braun 1). 

Пример за евфемистична метафора е думата Ausflügler 
(излетник) със значение ‘човек, избягал от затвора’ (1950 г. - вж. 
НРазг. Ausflügler). Други примери са Reichskristallnacht64; es 
staubt65; Eiserner Vorhang66 и др. 
                                                                                                         
Beschwichtigungsapostel (‘човек, който омаловажава опасни тенденции’ - 
вж. НРазг.). 
64 Погромът на еврейски магазини и синагоги и убийствата на евреи 
през 1938 е евфемизиран като Reichskristallnacht (“Кристалната нощ”). 
65 Изразът es staubt (‘летят куршуми’ - вж. НРазг.) датира от 1939 г. във 
войнишкия говор. 
66 Значението на израза eiserner Vorhang (“желязна завеса”) се променя 
във времето, но изразът винаги е евфемистична метафора: отначало 
означава ‘решетка на затворническа килия’, по-късно, във войнишкия 
говор – ‘блокиращ огън’; от 1946 г. датира значението ‘политическо 
откъсване на държавите от Източния блок от тези на Запад’: 
от XIX в.: ‘репетка на прозорец в затвора’ (вж. НРазг. Vorhang 3а); 
1914 г. (войн.): ‘преграден огън’ (вж. НРазг. Vorhang 3 b); 
1914 г. - 1945 г. – 1946 г.: “ ‘изолиране на държавите от Източния 

блок от западния свят’; ‘политическа изолация от околния свят’. Във 
връзка с телеграмата на Уинстън Чърчил от 12. V. 1945 г. до Хери 
Труман и с речта на Чърчил година по-късно (на 5. III. 1946 г.). Самият 
израз е по-стар: белгийската кралица Елизабет го употребява през 1914 
г. във връзка с навлизането на немски войски; по-късно Густав 
Щреземан и Едгар Винсън, британски посланик в Берлин, наричат така 
демилитаризираната Рейнска зона; по времето на националсоциализма 
така са наричали съветските граници. Всички тези случаи стават 
известни едва след телеграмата нa Чърчил, когато изразът става 
пословичен” (вж. НРазг. Vorhang 3). 
Еiserner Vorhang и Blechgardine са изрази от сценичното изкуство: 

“Blechgardine‚ ‘желязна завеса в театъра (пренебр.)’. 1900 г., театр.” 
(НРазг. Blechgardine 1). 
      Шеговит аналог на Желязната завеса е Bambusvorhang (“бамбукова 
завеса”) след 1945 г.: “Bambusvorhang, ‘изолиране на страни с 
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По-долу са приведени два примера за евфемистична 
употреба на метафори с цел да се проследи промяната на 
значението при употребата в различни ситуативни и 
социокултурни контексти: 
(1) Scheibenhonig: Думата първоначално е употребена през 
1914 г. евфемистично вместо дума, табуирана от благоприличие 
(екскременти). В двете световни войни се наблюдава субкултурно 
стесняване на употребата и на значението. През 1950 г. думата е 
регистрирана с промяна на значението: 
1914 г.: “Scheibenhonig! Израз на отказ. Прикриваща дума за 
Scheiße, при което цвета на меда се оприличава на цвета на 
изпражнението” (вж. НРазг. Scheibenhonig 3); 
в двете световни войни (войн.): ‘лоша ситуация’. Евфемизъм за 
Scheiße” (НРазг. Scheibenhonig 1); 
1950 г.: ‘лъжа’. В смисъла на bescheißen (дословно: “осирам”), 
‘изигравам, надхитрявам’ (вж. НРазг. Scheibenhonig 2). 
 (2) еinkaufen: Думата е регистрирана през 1935 г., след 15 
години с частично разширяване на значението (1950 г.), а през 
1960 г. с метафоричен пренос и стеснена  субкултурна употреба в 
ученическия говор: 
1935 г.: “einkaufen, ‘обирам магазин’, иронично” (НРазг. einkaufen 
2); 
1950 г.: “bargeldlos (ohne Geld; kostenlos; umsonst) einkaufen 
(“пазарувам безплатно”), ‘обирам магазин’ ” (НРазг. einkaufen 
4);67 

                                                                                                         
комунистически режим в Далечния изток от некомунистическите им 
съседки’. Аналогично на Eiserner Vorhang” (НРазг. - Bambusvorhang). 
        По аналогия на Eiserner Vorhang се употребява и шеговитата дума 
Blechgardine (“тенекиено перде”) с по-общото значение ‘демаркационна 
линия между идеологически враждебно настроени държави’. 1955 г.” 
(НРазг. Blechgardine 2).2) 
67 Производното Einkauf, регистрирано през същата година, се 
употребява като ирония със същото значение (вж. НРазг. Einkauf 2).  
През 1955 г. с това значение продължават да се употребяват именни 

съчетания с производното  Einkauf: “bargeldloser (billiger, kostenloser, 
unentgeltlicher) Einkauf” (вж. НРазг. Einkauf 4). 
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1950 г.: “jn einkaufen, ‘обвързвам нкг. чрез договор (срещу висока 
заплата)’ ” (НРазг. einkaufen 1); 
1960 г.: “einkaufen (учен. говор), ‘преписвам от съученика си’, т.е. 
‘получавам нщ. безплатно, “открадвайки” го с очи” (НРазг. 
einkaufen 3). 
(3) jn verkaufen: Глаголът е регистриран първоначално през 
XIX в. със значение ‘издавам, предавам нкг.’ с алюзия към 30-те 
сребърника, които получава издайникът Юда (вж. НРазг. 
verkaufen 5). От 1970 г. датира метафоричната употреба на 
глагола в Източен Берлин: столичани са били наясно, че 
бащицата-държава продава “фалшиви перли” от 
“социалистическата витрина” за добри пари (твърда валута)68.  

Евфемистична метафора със значения ‘нагаждане’ и 
‘принадлежност към определена политическа партия’ е делва с 
боя за съответно пребоядисване – с намек за символните цветове 
на различните партии69. 

Дисфемизиращо сравнение в стигматизиращ дискурс 
откриваме в анкета на в-к “Труд”, където политици от НДСВ, 
ДПС и НВ коментират думите на Сергей Станишев “БСП ще 
бъде мишена за атаки от всички страни”: “БСП си е мишена от 15 
г. насам ... Ако не са двама-трима генерали, ... интелектуалната й 

                                                                                                         
През 1968 г., т.е. 18 години след 1950 г., значението ‘кражба в 

магазин’ е “възкресено” с употребата на подобен израз с модната дума 
Nulltarif: 

“Einkauf zum Nulltarif - Nulltarif е обозначение за безплатно 
превозване в обществения транспорт” (НРазг. Einkauf 3). 
68 1970 г.: “ ‘einen Straftäter gegen eine Ablösungssumme aus der Haft 
entlassen und in die Bundesrepublik Deutschland abschieben’. (Ost-Berlin).” 
(НРазг. verkaufen 5а) 
69 “България на картата ... Заприличва ми и на делва, пълна с вино, или с 
мед, или в преломни исторически моменти – с боя за съответно 
пребоядисване. ... При новата историческа смяна през 1989 г. от делвата 
се изля наполовина червената боя и се доля догоре синя. ... В отворената 
делва на нашата страна се наля и розова боя, и оранжева, и зелена, и 
жълта, и черна, и каква ли не още според безбройните партии, крила, 
крилца и перца. ...” [Димитрова 1996: 212-213]. 
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недостатъчност щеше да лъсне като гол тумбак на циганче преди 
Задушница...” (Мирослав Севливевски, НВ, в Т8, стр. 3). 

Интересно е, че названията на табуирани животни в 
Библията се употребяват в стигматизиращи дискурси както в 
българската, така и в немската култура. Такива дисфемизиращи 
зооморфни метафори в българската реч са мишка, камила, 
къртица, прилеп, свиня, респ. прасе, нерез, орел70. Символните им 
значения (‘грозота’, ‘подлост’, ‘поквареност’, ‘простащина’, 
‘глупост’) ги свързват с табутата от естетически усет, от етични 
съображения и от деликатност. Други метафори от този тип са 
коза, кобила, катър, магаре, крава, змия, крокодил, лешояд, 
жаба, лалугер и др. (вж. РечОбидн.). 
 Дисфемизиращата метафора мечки-стръвници служи на 
Блага Димитрова да пресъздаде апокалиптична картина на 
посттоталитарната българска действителност: “Ревнали са мечки-
стръвници: войни, болести, глад, преяждане, взривен прираст на 
населението, отрицателен прираст, религиозен фанатизъм, 
фанатичен атеизъм, престъпност, скандална преса, алкохолизъм, 
нихилизъм, безработица, тероризъм, спин, наркотици” 
[Димитрова 1996: 158]. 

Характерни дисфемизиращи зооморфни метафори в 
немската разговорна реч са Schwein и Sau, често като първи 
съставящи в серийни образувания: 
1914 г. до днес, войн. и разг.: “Saukrieg (“свинска война”), ‘лоша, 
проклета война’ ” (НРазг. Saukrieg); 
1914 г. до днес, войн. и разг.: “Schweinekrieg (“свинска война”), 
‘проклета война’ ” (НРазг. Schweinekrieg). 

Друга популярна дисфемизираща метафора е Ratte/n 
(“плъх/ове”), датираща още от 1870 г.: “Ratten, ‘сган’ ... Плъхът 
като гризач нанася на човека големи щети; живее в скривалища 
под земята, обитава сметищата и се възприема като предвестник 
на чумата (която той някога действително е разпространявал)” 
(НРазг. Ratte 6). 

                                                 
70 Вж. и БФраз.: “къде /където, дето / ходя, орли/те водя (диал.), 1. 
където отида, все пакости, злини правя, голям пакостник съм; 2. много 
съм нечист.” 
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Тази традиционна немска метафора служи на Волф 
Бирман за стигматизиране главно  

- на службата ЩАЗИ (“der Rattengestank eines Stasi-
Archivs”) и на нейните доносници в ГДР (“Nachtigallen mit 
Rattenschwanz”); 

- на “нацистите, изпълзели от дупките” във ФРГ (“Die 
Nazis kriechen aus dem Loch ... die Ratten kommen wieder hoch”); 

- на обществено-политическия климат в двете разделени 
части на Германия (“Dies Deutschland ist ein Rattennest / mein 
Freund, wenn Du dich kaufen läßt / egal für Ostgeld oder West / du 
wirst gefressen”) [вж. Biermann 1991: 23; 456; 309; 176]. 

В годините на “икономическото чудо” във ФРГ 
строителните предприемачи в Хайделберг са “превърнати” в 
“плъхове” от Михаел Бузелмайер, който с носталгия си спомня 
детството си в романтичното средище на немския романтизъм: 
“Dann machten sich die Ratten daran, schöne alte Häuser und Gärten 
durch Schnellstraßen, Tiefgaragen, Hoch und Kaufhäuser zu ersetzen. 
Nennen ihre Zerstörungsarbeit SANIERUNG, REGENERIERUNG, 
HUMANISIERUNG DES WOHNENS, BEHAGLICHKEIT” 
[Buselmeier 1981: 36].71 

Дисфемистичната зооморфна метафора Hai (“акула”) 
също се употребява от дълго време в немското публично 
пространство:  
1900 г.: Hai, ‘измамник’; ‘безбожен спекулант’; ‘лихвар’; ‘човек, 
който се облагодетелства за сметка на човешкото нещастие’. Въз 
основа на пословичната хищност, присъща и на акулата” (НРазг. 
Hai 1); 
1920 г.: großer Hai (“голяма акула”), ‘гангстерски бос’ ” (НРазг. 
Hai 7); 
1920 г.: kleiner Hai (“малка акула”), ‘дребен гангстер’ ” (НРазг. 
Hai 8); 

                                                 
71 В “огледалото” на немския поет урбанизацията на Хайделберг е 
“разрушително дело” (Zerstörungsarbeit) на “плъховете”. Ако приемем 
неговата гледна точка за истина, чуждите думи саниране, регенериране, 
хуманизиране (на живота в жилищата) са прикриващи евфемизми за 
унищожаването на града. 
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1960 г.: “Kredithai, ‘безбожен кредитор’; ‘безбожен посредник 
при кредити’ ” (НРазг. Kredithai); 
1965 г.: Geldhai (“акула лихвар”), ‘кредитор, който иска безбожни 
лихви’ ” (НРазг. Geldhai). 

След икономическото стабилизиране на ФРГ животинска 
метафора със значение ‘алчен богаташ’ е също и Geldhyäne (вж. 
НРазг.). 

За касапницата на войната свидетелства  немската 
дисфемизираща метафора Abdeckerei  (“кожодерна, скотобойна”) 
със значение ‘лазарет’ от 1939 г. (вж. НРазг. Abdeckerei).72 

В съвременната българска езикова употреба (най-вече в 
политическия фолклор) с наименования на хищници отначало се 
назовават високопоставени партийни функционери. Такива са 
динозавър и глутница: “Съд за динозавъра и неговата глутница!“ 
[Петров 1994: 70]. Червеният, респ. паразитният октопод като 
символ на командно-административния апарат73 е българският 
“събрат” на Дракона Дра-Дра (der Drache Dra-Dra) от песните на 
Волф Бирман [срв. Biermann 1991: 128-153]. 

Хамелеонът като символ на опортюниста е пример за 
“надгрупово название”74, с което политическите противници в 
                                                 
72 В този случай отново става дума за приемственост на метафорична 
употреба на елементи от една понятийна сфера (във войнишкия говор 
през двете световни войни), срв.: 

“Abdecker, ‘Inhaber eines Bestattungsunternehmen’. 1915” (НРазг. 
Abdecker 2); 

“Abdecker , ‘Beerdigungskommando’ ” (НРазг. Abdecker 4 pl.).  
Тези преносни значения липсват в различните речници. В НБР 

единственото посочено съответствие за Abdecker е работник-дерач в 
екарисаж. Евфемистичната чужда дума екарисаж е еквивалент на 
Abdeckerei в НБР. 
73 “Да отрежем пипалата на червения октопод от работните места! Стига 
лъжи и демагогия! Да живее свободна и демократична България!” и “Да 
отсечем Пипалата на Паразитния октопод – Командно-
административната власт” [Петров 1994: 83; 84]. Тези лозунги от 
митинг на СДС (25. ІІ. 1990 г.) са придружени с рисунки на октопод. 
74 В „Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache“ Петер Браун (1993: 
67), представяйки политическия език, се позовава на термините 
gruppenspezifische Benennungen и gruppenübergreifende Benennungen от 
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“черно-бялата схема” взаимно се дискредитират.75 Като такъв 
смислообраз той се нарежда в една понятийна сфера с 
дисфемистичната фитоморфна метафора слънчогледи: “Пазете се 
от слънчогледи!“ [Петров 1994: 70]. Със същото значение в 
немската образност нашумява думата Wendehals. 

Предстоящата катастрофа на държавната идеология и 
алчността на социалистическите функционери са въплътени в 
зооморфния символ на НРБ от 1979: “хипопотамът, който 
потъва с отворени уста. В блатото се дави, но пак иска да лапа” 
[Василев 1990: 106, № 262]. Свидетелство за приемствеността на 
това въплъщение на ненаситността на властимащите в т. нар. 
“посттоталитарен период”  са думите на проф. Драгомир 
Драганов: “Гледах онези дни дебатите за мерките за 
преодоляване на щетите от пороите. И непринудено си спомних 
за онова гениално-тъжно предложение гербът ни да е хипопотам 
с депутатска физиономия. Демек държавата цялата затънала в 
тиня, а той на метър кал отворил три метра уста!” (24/220, стр. 
11-12). 

В изказването на Волен Сидеров при откриването на 40-
тото НС стигматизирането на политическия елит се гради с 
дисфемизиращи метафори (стадо грухтящи прасета; топки лой) 
и с дисфемизиращото словосъчетание т[ъй] нар[ечената], 
конкурент на презрително-иронизиращите кавички (вж. (Т186, 
стр. 2). 

Pest (“чума”) като дисфемизираща метафора всъщност е 
табуирана дума (болести), която служи в немската разговорна реч 
за обозначаване на недемократични идеологии - като симптом за 
опасно заболяване на обществения организъм: 

                                                                                                         
Й. Фолмерт. Последните представляват думи и изрази с едно и също 
значение, които обаче се отнасят до различни обекти. 
75 „Долу партийните хамелеони!“ гласи лозунг в митинг на СДС [вж. 
Петров 1994: 66], който явно визира определени кръгове от БКП. След 
около месец БКП издига подобен лозунг: „НЕ на политическите 
хамелеони!“ [вж. Петров 1994: 81], вероятно израз на непримиримостта 
си към бивши партийни функционери, преминали във „вражеския 
лагер“ и тръбящи в синьо до възбог. 
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(I) 1925 г.: “rote Pest (“червена чума”) ‘комунизъм’, поради 
цвета на знамето (вж. НРазг. Pest 4); 
(II) 1933 г.: “braune Pest (“кафява чума”) 
‘националсоциализъм’, поради цвета на ризите (вж. НРазг. Pest 
2). 

Един пример за дисфемизираща метонимия в 
българската преса е “Източват малки проекти на НДСВ” (24/5, 
стр. 4). В метонимичния пренос причината (проекти) е 
употребена вместо следствието (пари). Основа на тази метонимия 
е метафоричният израз източвам пари със значение 
‘неправомерно присвоявам финансови средства, предназначени 
за обществено полезна дейност’. 

При евфемистичната употреба на литоти се избягва 
прякото назоваване и така се постига смекчаване и завоалиране. 
Елизабет Лайнфелнер [Leinfellner 1971: 99] посочва 
словосъчетанието im Felde unbesiegt като вероятно най-
известната евфемистична литота в немския политически дискурс. 

В българската разговорна реч дисфемизираща хипербола 
е обидното прозвище женище със значение ‘дебела, огромна 
жена’; ‘грозна’; ‘зла, злобна’ (вж. РечОбидн.). 

Дисфемизиращ декоративен епитет се съдържа в 
словосъчетанието фашистки прояви в разказа на Радой Ралин 
“Стига фашистки прояви!” от 1944 г.: “А е хубаво, дявол да го 
вземе, ... че народът всичко лошо и пошло, всичко, което му е 
противно на душата, го нарича “фашистко” [Ралин 1984: 14]. 
Разказът пародира българската действителност непосредствено 
след 9. IX. 1944 г., когато всякакви провинения (неволни, 
незначителни или по-тежки) и постъпки, окачествявани като 
такива, се измерват с аршина на “великото време” и се назовават 
неоправдано с неподходящи (най-често заклеймяващи) 
преувеличени фрази. 

Стилистичната несъгласуваност се изгражда въз основа 
на контраста: Евфемистично въздействие може да има употребата 
на някакъв фриволен израз в един иначе висок стил, както и 
употребата на поетична лексика с прикриваща функция в 
разговорната реч – такива случаи според Цьолнер [Zöllner 1997: 
147] се срещат по-често. Като стилистичната несъгласуваност 
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авторката разглежда употребата на специализирана терминология 
със завоалираща функция поради значителна неразбираемост.76 
Изборът на трудноразбираеми думи и свръхдълги изречения 
служи за прикриване на информация, както и за представянето на 
нещо като много по-сложно, отколкото е в действителност.77 

В подходящ ситуативен контекст ролята на евфемизъм 
може да се поеме и от оксиморона. В тези случаи 
действителното състояние може да бъде завоалирано чрез 
съчетание от два взаимноизключващи се израза, “тъй като или 
само единият израз отговаря на истината или и двата израза са 
неверни”  [вж. Luchtenberg 1985: 140]. Евфемистичен оксиморон 
е словосъчетанието soziale Marktwirtschaft, предизборен лозунг на 
ХДС от 1949 г. В Германия след 1945 г. термини като 
Zwangswirtschaft, Befehlswirtschaft, Kommandowirtschaft, 
Staatskapitalismus, Kollektivismus, kollektivistische Wirtschaft и 
Bürokratismus са имали отрицателна конотация, понеже били 
свързвани с нацисткото минало и със съветската икономика. През 
1947 г. с епитета demokratisch опитват да придадат положителна 
конотация на Zentralverwaltungswirtschaft, също стигматизирана. 
По същото време изпада в немилост и дотогава неутрално 
възприеманата дума Planwirtschaft78. Лудвиг Ерхард не успява да 
                                                 
76 Това смесване на специализирана терминология с всекидневния говор 
се нарича в английския език gobbledygook, респ. bureuckatese [вж. 
Zöllner 1997: 148]. 
77 Като пример за втория случай е цитиран следният параграф в 
“Berliner Verkehrs- und Verordnungsblatt”: “Abweichend von Nummern 2-3 
dürfen auch Verpackungen der Kodierung 4 G verwendet werden, die nach 
Anhang A 5 der Gefahrgutverordnung Strraße vom 22. Juli 1985 (BGBl.I 
1550) oder nach Richtlinien für die Bauartprüfung und der Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen – Rm 001 – Beilage Nr. 157 A zum Bundesanzeiger vom 24. 
August 1985 unter gleichen Bedingungen bauartgeprüft sind” [Zöllner 1997: 
151]. Както пише Цьолнер, компетентните в тази област служители не 
са успели да обяснят веднага значението на това изречение. След над 
два часа консултации се изяснило, че се разрешава ж.-п.-транспорт на 
натрий и в кашони от мукава. 
78 Икономическият експерт от ГСП (SPD) Ньотлинг е принуден да 
признае на партиен конгрес през 1951 г.: “Dieses Wort Planwirtschaft, ob 
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проправи път на изрази като freie Marktwirtschaft и 
Marktwirtschaft mit freier Preisbildung. Така след няколкогодишни 
разисквания soziale Marktwirtschaft се налага над поредицата от 
непрестижни и заклеймявани обозначения независимо от 
обвиненията в маскировка, отправени  към епитета sozial [вж. 
Stötzel/ Wengeler 1995: 35-51].79 

Макар и рядко, в езиковата употреба се срещат примери и 
за дисфемизиращ оксиморон:  
“Радой Ралин казал на министъра на културата Начо Папазов: - 
Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на 
министъра” [Василев 1990: 20, № 38]. 

За завоалиране служи и антифразата (случаите, когато 
изказаното е обратно на мисленото).80 Един пример за антифраза 
е немският израз от XIX в. nicht zu knapp.81 
Синтактично равнище: елипса, респ. табуистично 
елиминиране; възклицателно изречение; парафразиращо 
относително изречение 

Според Хаверс [Havers 1946: 150] елипсата е най-
простото средство за задоволяване на изискванията на 
вербалното табу - като примери са посочени елиптичните клетви, 
проклятия и тържествени уверения Bewahre!  и Behüte! в немския 
език с елиминиране на Божието име. Елиминирането на неудобни 

                                                                                                         
uns das gefällt oder nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist nun einmal 
mit Zwangsassoziationen beladen” [Stötzel/ Wengeler 1995: 42]. 
79 “Von gewerkschaftlicher und sozialdemokratischer Seite, [...] vom 
christdemokratischen Gewerkschaftsflügel wird [anfangs] angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit und später angesichts der ungleichen Verteilung des 
neuen Wohlstands die Angemessenheit des Arrtibuts sozial zur Bezeichnung 
der bestehenden Wirtschaftsordnung angezweifelt und dabei das Adjektiv als 
Euphemismus kritisiert. Die tatsächliche freie Martkwirtschaft werde durch 
das „Tarnungsadjektiv“ (Lübecker Freie Рresse 15.8.1953) sozial in ihrer 
wirklicher Gestalt verschleiert” [Stötzel/ Wengeler 1995: 47]. 
80 Според Щефан Шорх [Щефан Шорх 2000: 236] днес антифразата ни е 
чужда и това създава трудности при възприемане на текстове от 
антични култури.  
81 “‘reichlich, tüchtig’ (wir haben ihn nicht zu knapp verhauen). 
Euphemistische Umschreibung” (НРазг. knapp 1). 
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думи и изрази е важен евфемизиращ и дисфемизиращ похват и в 
политическия живот. Популярна елипса от Третия райх е 
Endlösung – пълното словосъчетание гласи Endlösung der 
Judenfrage durch Tötung [вж. Leinfellner 1971: 89]. 

Отсъствието на езикови знаци в определени ситуации е 
известно като нулев евфемизъм. В такива контексти 
премълчаването на някакви факти и обстоятелства може да се 
приеме за евфемистично прикриване на табуиран дискурс82. 
Лайнфелнер [Leinfellner 1971: 91] посочва пример с елиминиране 
на част от текста на Женевското споразумение, явно неудобна за 
американската страна83. Понеже е трудно да се докаже, че 
подобен пропуск е извършен умишлено, в случая според 
авторката става дума “ако не за нулев евфемизъм по политически 
причини, то поне за твърде сполучлива грешка”. Лухтенберг 
[Luchtenberg 1985: 138] също отбелязва, че в редица случаи е 
трудно да решим дали става дума за евфемизъм или за лъжа или 
за премълчаване на някакви обстоятелства. 

До евфемистично елиминиране (да не се говори за някои 
неща или дори да бъде отменен някой неудобен дебат) може да се 
стигне и при автоцензура, когато даден автор се страхува за 
положението си.84 
                                                 
82 Доколко популярна е практиката на “премълчаването”, говорят два 
немски фразеологизма от 1950 г.: etw unter den Teppich kehren (fegen) / 
etw unter den Teppich schieben (“смитам нщ. под килима”) със значение 
‘изключвам нщ. от обсъждане’ (вж. НРазг. Teppich 9; 16). 
83 Става дума за следния пример: “Die amerikanische Botschaft in Laos 
druckte und verteilte vor einiger Zeit Exemplare des Genfer Abkommens, 
und zwar derjenigen Teil, der die Neutralität von Laos betrifft. Die Botschaft 
ließ jedoch einen Teil des Abkommens aus, und zwar gerade den, den die 
USA mit dem Eindringen ihrer Truppen in Laos verletzt hatte. Es handelte 
sich um Artikel 4: The introduction of foreign and irregular troops, foreign 
paramilitary formatins and foreign military personnel into Laos is prohibited” 
[Leinfellner 1971: 91]. 
84 На такова “филтриране на мнения” обръща внимание проф. И.фон 
Мюнх в DIE WELT (14.ІІ.1998 г.) - подзаглавието на статията му гласи: 
“Alle reden politisch korrekt. Die ganze Wahrheit aber bleibt auf der 
Strecke” (“Всички говорят коректно. Истината обаче остава насред 
път”).  
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Илюстрация за нулеви евфемизми са два български вица 
от периода след 1989 г., където не толкова от деликатност, 
колкото заради поантата, се премълчава неудобната истина за 
подкупността на мнозина от митничарите85 и катаджиите86. 

Освен дисфемизиращата елипса (най-вече проклятия, 
напр.: [върви] по дяволите!) интерес представлява 
елиминирането на думи на надизреченско равнище, характерно за 
разгръщането на темата в от типа “прогресия с тематичен скок”. 
Пример е политическият виц по-долу, където “псувнята на 
майка” е елиминирана, но реципиентът я допълва в езиковото си 
съзнание и разбира отговора на въпроса, а с това и шегата в него: 

“- Никога не псувай активен борец на майка! 
- Защо? 
- Понеже ще се размножат още повече” [Славов 1991: 112]. 
Като дисфемизиращи възклицателни изречения могат 

да се определят всички проклятия и ругатни под формата на 
изречения (вж. и гл. 2.4.). Примерът по-долу от немския 
войнишки говор от 1939 г. (началото на Втората световна война) 
е възклицателно изречение, изразяващо краен песимизъм и 
апокалиптично настроение (Arsch е pars pro toto за Mensch, респ. 
Befehlshaber - вж. по-долу дисфемистична метонимия): “es wird 
ein großer Arsch kommen und alles zuscheißen! (дословно: “ще 
дойде един голям задник и ще изпозастреля всичко живо!”) – вж. 
НРазг. Arsch 254. 

Дисфемизиращото относително парафразиращо 
изречение е представено с пример от българския политически 
фолклор от времето на т. нар. зрял социализъм с привилегиите на 

                                                 
85 “Въпреки предупрежденията на спасителя един митничар влязъл в 
морето в бурно време. По едно време обаче тръгнал да се дави и 
започнал да вика за помощ. Спасителят го измъкнал от водата: 

- Абе, митничарят, аз какво те предупредих? 
- Ти как разбра, че съм митничар? 
- Ами обикновените хора, когато плуват, гребат с ръцете навън, а ти – 

навътре...” [Димитрова 2004: 287]. 
86 “- Карате с превишена скорост, закъде бързате? 
     - Ами да ви донеса 100 лева, господин сержант!” [Димитрова 2004: 
294]. 
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висшите партийни функционери: “В първите години след Девети 
септември се виждаше лозунгът “ТЕ ЗАГИНАХА, ЗА ДА 
ЖИВЕЕМ НИЕ”. Но след като стана съвсем ясно кои са тези, 
които си живеят за сметка на мъртвите и живите, той бе свален”  
[Славов 1991: 112]. 

 
Текстово разнище: езопов език 
Езоповият език, с който е описан Третият райх във вица 

по-долу, е убедително мотивиран от статуса на персонажа – 
посланик, тъй като дипломацията е една от обществените сфери, 
за които е присъщ завоалираният евфемистичен изказ:    

 
 “Der französische Botschafter in 
Berlin wurde bei einem Besuch in 
Paris gefragt, wie es denn im neuen 
Deutschland aussähe.  
Er erwiderte diplomatisch: 
 
‘Deutschland ist ein schöner Garten, 
in der Mitte steht eine große 
Wunderblume, um sie herum stehen 
einige bescheidene Blumen wie 
Edelweiß, Rittersporn, Löwenmaul, 
Männertreu, und alles übrige ist 
Zittergras’ ” [Gamm 1993: 71, Nr. 
84]. 
 

“Запитали френския посланик в 
Берлин при едно негово 
посещение в Париж за това, как 
изглежда положението в новата 
Германия. Той отвърнал 
дипломатично: 
- Германия е красива градина, в 
средата има голямо чудно цвете, 
обграждат го няколко скромни 
цветя - еделвайсът с благородната 
белота, ралицата с рицарските 
шпори, кученцето с лъвската 
паст, цветето мъжка вярност - 
всички останали са  тревички 
треперушки” (превод мой, А. Д.). 

 
От основно значение за кохезията на текста е 

метафоричната изотопна верига в понятийната сфера цветя: 
Германия – красива градина – в средата голямо вълшебно цвете 
– наоколо няколко скромни цветя: еделвайс, ралица, лъвска 
муцунка, мъжка вярност – всичко останало: треперушки. 
Поантата на вица се гради въз основа на словесната игра с 
немските названия на “скромните цветя” Edelweiß, Rittersporn и 
Männertreu; дословното значение на компонентите на тези 
композити е намек за афинитета на нацистите към отминали 
епохи. По същия начин дословното значение на компонентите на 
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Zittergras буди асоциации за страха на огромната част от немския 
народ, породен от действителността в Третия райх. 

Този текст илюстрира съчетанието на евфемистични 
елементи от различни езикови равнища, което служи за 
реализацията на даден евфемистичен, респ. евфемизиращ дискурс 
и обикновено се наблюдава в речевата употреба. 

При езоповия език иносказателността обхваща целия 
текст. Вицовете като съкратени варианти на баснята, често 
съдържат тази двусмисленост: 

“- Кажи едно заглавие на книга от Митка Гръбчева. 
- Вимето на народа” [Чендов 1996: 37]. 
На поантата служи вертикална словесна игра въз основа 

на омофония (“вимето” – “в името”) и интертекстуалност: 
Дисфемизиращото именно словосъчетание вимето на народа, 
будещо презрение към облагодетелстваната партийна върхушка, 
е алюзия към сакрализиращото словосъчетание в името на 
народа - заглавие на роман на Гръбчева за антифашистката борба. 

От прегледа на българския печат се получиха наблюдения 
за дисфемизиращи текстове в даден тематичен комплекс, 
обусловени от цялостната (т.е. надтекстовата) концепция на 
дадения вестник. Въз основа на тази концепция не само 
посланията на отделни текстове, а и тези на няколко текста от 
един тематичен комплекс могат да служат на определено 
внушение. Тъкмо в рамките на даден тематичен комплекс се 
наблюдават случаи на дисфемизиращи асоциации. 

Синхронните дисфемизиращи асоциации могат да 
повлияят значително при оформянето на мнението на реципиента 
в момента. Такъв е случаят например с текстовете във в-к “Дром 
Дромендар” (вж. ДРОМ 5), където лайтмотивът на тематичния 
комплекс е: ромите са изплашени, невинни и несправедливо 
обвинявани от Сидеров и националистите, затова последните 
биват аналогизирани с расисти, нацисти и кукери (а всъщност 
навярно с  куклуксклановци). На стр. 10 горе вляво е поместено 
интервю под надслов (цитирани думи на говорителя на РДВР – 
Пазарджик): “Напразно се твърди, че роми са извършили 
убийството”. Неутралната дума убийство в случая може да се 
разглежда като евфемизиращо омаловажаване, защото става дума 
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за садистичното унищожаване на двете сестри Белнейски, 
потресло България. Информацията за Сидеров е, че “открито 
настройваше хората срещу ромите … заяви, че в убийството има 
циганска следа и те ще я открият. Ромите след това цяла седмица 
не излизаха от квартала ... – бяха наплашени... ” (ДРОМ 5, стр. 
10). 

На същата страница вдясно под снимка на ромски деца е 
поместен текст със заглавие “Расате: От “Атака” ни караха да 
плашим журналисти”, който съдържа дисфемистична аналогия 
(шпиц-команда), дисфемизираща ирония (“лошите”) с цел 
повишаване на статуса на  журналиста от БНР, нарушил табу от 
деликатност с въпроса си към Сидеров, дали е ходил на 
психиатър. 87 

Долу под тези два текста е обособено сиво каре със 
снимка на кукери и заглавие на текст, което включва военна 
лексика с внушението за агресивност: “‘АТАКА’ на поход срещу 
пазарджишките роми”. Този път съобщението е от в-к “Новинар” 
и съдържа изказването на лидера на националистите в 
Пазарджик: “Искаме правосъдие за зверските убийци, за 
изродите, които убиха тези две момичета, ... ще настояваме те да 
бъдат открити и наказани ... ‘Атака’ ще направи собствено 
разследване на убийството на двете сестри” (ДРОМ5, стр. 10). 
Фразите в цитата са удебелени, както и тяхното “смешно” 
езиково огледало – фразите, които изграждат поантата във вица 
от стр. 11 в съседство с този текст: 

“Млад мъж от Кърджали спасява дете от нападнало го 
бездомно куче. Журналист от вестник БАТАКА на Болен Лидеров, 
пита спасителя:  

- Господине, мога ли в нашия вестник да пиша – млад българин 
спаси геройски дете от зловещо куче? 

- Ама аз не съм българин. Аз съм турчин.” 

                                                 
87 “Това сензационно разкритие направи лидерът на новата формация 
“Гвардия” Боян Расате пред бТВ. “Искаха да ни употребят като шпиц-
команда, която да пресреща представители на медиите”, допълни той. ... 
Сред “лошите” бил репортерът от БНР, който в изборната нощ попита 
Волен Сидеров дали е ходил на психиатър” (ДРОМ 5, стр. 10; като 
източник на тази “сензационна новина” е посочен в-к “Сега” – А. Д.). 
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На следващия ден във вестник БАТАКА четем:  
 

Турчин от Кърджали зверски уби едно чистокръвно куче. 
Полицията все още не го е арестувала. Депутатите от партия Батака 
ще направят допълнително разследване по случая” (ДРОМ5, с.11). 88 

 
Този виц от една страна стигматизира 

националистическата партия и нейния лидер (на фонетично ниво 
с дисфемизираща паронимия Атака – Батака; Волен Сидеров - 
Болен Лидеров), от друга страна “налива масло в огъня” на 
етническите отношения между българи и турци тъкмо в 
Кърджали, зоната на крехкото равновесие, а от трета страна, в 
рамките на тематичния комплекс “етноси – “Атака” позволява 
стряскаща асоциация между думите на Сидеров в реалността и 
съобщението във в. “БАТАКА” във вица: 
(1) “зверските убийци, изродите” - “зверски уби”; 
(2) “ще настояваме те да бъдат открити” – “Полицията още не го 
е арестувала“ 
(3) “Атака” ще направи собствено разследване на убийството” – 
“Депутатите от партия Батака ще направят допълнително 
разследване по случая.” 
В резултат от трите случая в тази дисфемизираща аналогия 
реципиентът може да продължи с асоциациите – вече между 
жертвите на убийството: 
(4) “тези две момичета” – “бездомно куче”, контекстуален 
синоним на “зловещо куче и ”“чистокръвно куче”.   
Нима става дума за обидно омаловажаване на потресаващото 
убийство на девойките, чиито мъртви тела наистина са били 
разпилени като захвърлен някъде умъртвен помияр?! Читателят, 
ужасен от собствените си размисли, мигом ги анатемосва като 
инсинуации, а после се мъчи да забрави усещането от полъха на 

                                                 
88 По логиката на “странстващите мотиви” намираме към този виц една 
расистка версия от Третия райх, където героят спасител е евреин, а 
случаят е изопачен в нацисткия вестник Völkischer Beobachter: „Frecher 
Judenlümmel mißhandelt edles Tier!“ (вж. Door/ Federmann 1964: 58). 
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нарушеното табу на смъртта и да се посмее на снижения статус 
на “ония” от “БАТАКА”...  

Примерът с тези две страници онагледява за пореден път 
тезата за “огледалата” в духа на народната поговорка “Каквото 
повикало, такова се обадило” и на библейската мъдрост “Посей 
ветрове и ще пожънеш бури”. 
Диахронните дисфемизиращи асоциации – в продължение на 
няколко поредни броя – могат да послужат за трайно 
манипулиране на общественото мнение (в немската и българската 
преса са налице редица примери за последователното 
стигматизиране на политическия опонент в предизборните 
кампании). 

Представената мозаечна картина на съвременна България 
непосредствено след 10 ноември 1989 г. свидетелства за 
колективна воля за “изтърбушване” на обществената сграда 
“социализъм”. Намерението е  благородно: мрачната “къща на 
ужасите” да се преустрои в пристройка към Дома на 
“изгряващото (от Запад) слънце” в двора (макар и отначало 
задния) на ЕС. Освобождаването на печата от цензура доведе до 
насищането на публичната реч с преносна употреба на табуирана 
и табуистична лексика (предимно дисфемизми) главно от 
табуирани сфери на Нечистото (сексуалност, болест, 
престъпления, смърт) при изграждането на табуиращи дискурси. 
Редом с разрушаването на социалистическите митове се 
наблюдава игрово разрушаване на думи. За (главно 
дисфемизираща) деструкция свидетелстват редица примери от 
политическия фолклор (лозунги). В политическите вицове след 
1989 г. се забелязва подмяна на сладкодумната притча с 
лаконизиране на изказа. Сбитото изложение свидетелства за 
раздялата с езоповия език в условията на гласността, но също 
така и за изчезването на “приказката”, т.е. на обстоятелственото 
говорене за действителността, която е твърде уродлива, за да се 
обговаря надълго и нашироко. Вероятно тук се задейства 
механизмът на табуто от естетически усет: за грозното не бива 
(много) да се говори.  

Различни са табуираните дискурси в Германия преди 1989 
г., изкуствено разделена от Желязната завеса на две държави с 
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враждуващи идеологии. В съвременния обществено-политически 
климат на обединена Германия се забелязва отърсване от 
“политическото суеверие”, свързано с “кафявото минало”, 
надмогване на дългогодишното (само)стигматизиране и воля за 
възраждащо сакрализиране на националните ценности. В 
диахронен аспект в немската разговорна реч се наблюдава 
приемственост на редица думи и изрази за обговаряне на 
табуирани дискурси, но често пъти през определени периоди от 
време (след 20 – 30 години, т.е. при следващото поколение), се 
забелязва промяна на значението. Най-често тази промяна е 
свързана или с шеговито “развенчаване” на сакрално табу, или с 
граничещо с черен хумор иронизиране на “опасността” от 
нечисто табу, но в крайна сметка е израз на волята за 
освобождаване от страхопочитанието или от ужаса пред нещо, 
пред което сме безсилни в представите си. 
 
Заключение 

В настоящата работа бяха представени типичните езикови 
похвати в служба на табуирани, табуиращи и детабуиращи 
дискурси/текстове в публичното пространство. При изясняването 
на действието на табуто в съвременното публично пространство 
проличава неразривната връзка между вербално табу и 
евфемизъм. Различните табута в съвременния български и немски 
политически и медиен дискурс много често се тематизират 
забулени в евфемизиращи слова. Въпросът е доколко това 
“златоусто було” е проява на толерантност, на целенасочена 
заблуда или лъжа, параван за користни цели, демонстрирани като 
отношение на добра воля към Другия.  

Ексцерпираният материал онагледява редица похвати за 
словесно табуиране и детабуиране в немското и българското 
публично пространство. Реализацията на кохезията на даден 
табуиращ текст се извършва посредством съчетанието на 
табуистични езикови средства от различни изходни табуирани 
понятийни сфери като източници за метафоричен пренос.  

Сакрализирането в публичното пространство включва 
главно повишаването на статуса на групата, чийто представител е 
говорещото/ пишещото лице. Това (изкуствено)  повишаване на 

 187



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

статуса на отделни личности и формации е заслуга най-вече на 
репортажите “балони” (Puff Piece) в медийния дискурс, както ги 
определя Сали Стюарт [Стюарт 2005: 288]. При 
стигматизирането, чиято цел е статусното снижаване на чуждата 
група, се наблюдават обаче почти в равна мяра двете тенденции – 
на експлицитно общностно и индивидуално “етикетиране”. Както 
пише Волф Бирман, “няма да хвърля първия камък по теб. Но 
третия”. Десакрализирането и дестигматизирането са “обратната 
страна на медалите” сакрализиране и стигматизиране. 

Оказва се, че преобладават стигматизиращите текстове с 
дисфемистични/дисфемизиращи похвати. Това наблюдение е в 
подкрепа на основанията за включването на дисфемизма в 
проблематиката на табуто. Преобладаващи са примерите за 
стигматизиране на чуждостта/другостта (на етническа или 
политическа/партийна основа). Едва ли обаче става дума за 
вербалното реализиране на максимата, която образно можем да 
представим с думите от шопския виц “аз не сакам на мен да ми е 
добре, а на Вуте да му е зле”. При по-внимателно вглеждане зад 
целенасоченото намерение за стигматизиране на чуждия/другия 
можем да открием не някакви “зли помисли на сърцето”, а 
стремеж към благоденствие на собствената личност/група - т.е. 
“сакам на Вуте да му е зле, та на мен да ми е добре”, ако отново 
си послужим с парафраза. Обаче наред с този естествен стремеж 
към щастие, заложен у отделния човек или общност, в случаите 
на стигматизиране се проявява недостатъчното развитие или 
закърняването на способността за съпреживяване”, която също е 
заложена в здравия  човешки разум и която е предпоставка за 
издигането на етични принципи в общуването между хората. 
Именно пренебрегването на развитието на тази способност за 
съпреживяване, а не някаква вродена злонамереност според Инга 
Дьор (2006) е причината за неразбирането в междуличностната и 
междукултурната комуникация.  
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‘Малката смърт’ на бейовете в книгата  
на Деде Коркут 

 

Неврие Чуфадар 
 

‘The little death’ of beys in the book of Dede Korkut 
 

Nevrie Chufadar 
 

Abstract: The dream in the Book of Dede Korkut has two hypostases. On the 
one hand it is the natural state of man, which alternates with the bright state. 
Very often, however, the dream is a particular state dream, called "The little 
death". This is a dream, which is typical of the beks and may continue for 
weeks. During this dream possible visions of the nether world are possible. 
On the other hand very interested are the dreams themselves, many of which 
are archetypal visions of the future and the heralds of the future.  
'The Little Death' is a particular state when "kut" temporarily leaves the 
human body and is a third, intermediate member of the opposition between 
life and death. 
 
Keywords: life, death, kut, dream, little death, archetype. 
 

Сънят на епичния и приказния герой, наричан още 
„богатирски (бейски)” продължава най-често от три дни до 
няколко месеца. Този сън се пояснява в самия епос, мит или 
приказка като характерен за героите (бейовете) и най-често се 
изтъква като обстоятелство, което предизвиква нещастие със 
самия герой, неговото семейство и народа му или дълъг период 
на пасивност, след който следват подвизите на героя. 
Богатирският(бейският) сън според повечето изследователи се 
приема като типична приказна повествователна формула, която 
означава временна смърт на героя. В епоса Китаб-и Деде Коркут 
многодневният сън, наричан „малката смърт” също така е 
причина за нещастията, които сполитат бейовете и техните 
семейства. Именно при тези обстоятелства е пленен от врага 
Салур Казан, непреодолимият сън е причина и за нападенито на 
врага за похищение на  Селчен, годеницата на  Кан-Туралъ. 
Самият автор на епоса пояснява, че когато беда сполетява 
огузите, обикновено това става поради техния тайнствен, 

 195



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

непреодолим продължителен сън. В този смисъл сънят играе 
определена роля в техните съдби и съдбите на техните близки, и 
представлява от една страна  причина за премеждията и 
нещастията, които се случват, а от друга – оправдание за победа 
на враговете (обикновено временна). 

Идеята за съня като причина за несполуките на героите на 
вълшебните приказки и бейовете в Книгата на Деде Коркут става 
по-ясна ако анализираме представите на съня, характерни за 
древните тюрки. Сънят заема междинно положение в базовата 
опозиция „живот – смърт”, която също така има своята 
специфика и отразява архетипните представи за липсата на 
граници между живото и мъртвото, характерно за древните 
тюрки.  Непреодолимият сън, който често пъти е причина за 
нещастията на героите в Книгата на Деде Коркут, продължава 7 
дни. В тюркската митология не всеки сън обаче е причина за 
нещастия. Понякога сънят се трактува като период на натрупване 
на жизненните сили на героя. Според някои епоси („kutlu yiğitler 
uyuyarak, çabucak büyüyorlardı”) - „заспивайки, 
свещените/щастливи юнаци набързо порастваха” [Türk 
Mitolojisi 1995: 586]. В епоса „Кара-Кюкюл от рода Туралъ” се 
посочва, че “Kara Kükül, 14 yaşına kadar uyudu...Ondan sonra 
sahtiyan çizmesini (itig) giyindi ve 12 gün, 12 gece yürüdü...Evlendi 
ve karısı ile 7 gün, 7 gece yine uyudu...Bir ay, bir saat gibi geçti.” - 
„Кара Кюкюл, спа до 14-та си година…след това си обу 
кожените чизми (ботуши) и вървя 12 дена и 12 нощи…Ожени се 
и с жена си 7 дни, 7 нощи пак спа…Един месец мина, като един 
час…” [пак там]. Продължителният сън може да има различен 
произход. В съвременната медицинска литература се посочват 
различни причини за изпадане на човека в състояния подобни на 
сън, които могат да продължават от няколко денонощия до 
десетилетия. Като основни причини за това се посочват силен 
стрес, депресия, инфекция. Някои автори посочват, че подобни 
състояния са в основата на приказките за спящата красавица и 
някои приказни герои. [Гордеенко http://pcgm.lv/fantastika/5534-
letargija.html.]. Наред с тези патологични състояния, които са 
твърде възможни в суровия и напрегнат живот на номадите, в 
епоса Книгата на Деде Коркут се срещат описания на сънища, 
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които биха могли да се отнесат към състояния на транс. 
Състоянията на продължителния сън и виденията, получавани от 
героите в будно състояние в епоса се определят като сън. Сънят 
при древните тюрки се пояснява като напускане на тялото от 
«кут»89. В Книгата на Деде Коркут редица епизоди описват 
състояния, които от една страна се свързват с древните вярвания 
за отделяне на жизненната сила (кут) от физическото тяло на 
човека, а от друга се приближават към някои състояния, 
регистрирани и обяснени от съвременната медицина. 
Съществуват предположения, че тези състояния при архаичния 
човек, поради липсата на влияние на цивилизационни норми, 
навици и стереотипи и не изпитващ такъв натиск от страна на 
съзнанието и неговите прояви, в това число и във вид на 
трансперсонални изживявания бяха значително по-чести, 

                                                 
89 Според вярванията на древните тюрки животът се заражда 
благодарение на „кут”, който се изпраща от Тенгри и се опазва в 
ранното детство от богинята Умай, покровителката на децата в ранна 
възраст и техните майки. Кут представлява жизнена сила, носи щастие, 
здраве и късмет на хората. Когато човек умира, кут окончателно 
напуска физическото тяло на човека и се връща при Тенгри. Кут може 
да бъде взет за „възпитание” – така якутите вярват, че шаманската 
болест се дължи на похищаването на кут от духове. След завършване на 
обучението човек, чийто кут се е възпитавал, получава необикновени 
качества – умението да вижда бъдещето и миналото, да открива 
присъствието на свръхестествени същества, да влиза в контакт с тях, да 
посещава обиталища на духове и божества, да бъде посредник между 
него и хората. „Възпитанието” на кут на бъдещия шаман е било твърде 
болезнено: човек обсебен от шаманската болест е изгубвал съзнание, 
говорил несвързано, получавал видения. Много често шаманите са 
предвиждали нещастията и са помагали на обикновенните хора да ги 
избегнат. Подобни състояния се интерпретират от съвременната 
психология като трансперсонален кризис или парапсихотично 
състояние, които се съпровождат със сънливост и депресия. 
Съдържанието на дълбинните пластове на психиката се явяват на 
шамана (или бъдещия шаман) във вид на образи характерни за неговата 
културна традиция: гласове, явявания на духове и божества [Торчинов 
http://gnozis.info/?q=node/4382]. 
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интензивни и твърде рутинни. Според М. Елиаде „Екстазът 
връща, макар временно и само избраните - шаманите към  
първичното състояние на цялото човечество. В този смисъл 
мистичният опит на "предисторическите" народи представлява 
завръщане към изначалните, мистичните времена на изгубения 
рай” [Елиаде http://www.voloshba.nm.ru/inoslov/shamanism.htm.]. 

От гледна точка на медицината за настъпване на 
състояние на транс е необходима «депотенциализация» 
(изключване) на лявото полукълбо на главния мозък. Е. 
Каструбин цитира творба на средновековието "Немска теология":  
„Създадената душа на човека има две очи: едното око може да 
съзерцава вечното, а другото - само временното и сътвореното. 
Но тези две очи на нашата душа могат да изпълняват своята 
работа не двете едновременно, а само тогава, когато нашата 
душа вперва своето дясно око във вечността, а лявото трябва 
да се откаже от своята дейност". Най-новите изследвания 
показват, че активността на дясното полукълбо "при съзерцаване 
на вечното" надделява при транс, медитация, психография, 
психометрия, активна фаза на съня, при пророческите сънища и 
озарения, свръхсъзнание. По такъв начин, нейрофизиологичният 
модел на състояния на транса представлява временно отслабване 
на функционалните връзки между полукълбата, намаляване на 
активността на лявото полукълбо, забавяне на оценка на 
информация, идваща от периферията [Каструбин 
http://www.goncharov.ru/knigi-stati/duh-dusha-sverhsoznanie. html].  

Интерес представляват и другите думи на цитирания автор: 
"Ние по-често се намираме в състояние на транс, отколкото 
бодърстване... Трансът възниква при емоционално и умствено 
напрежение, екстремални ситуации. Натоварване върху сетивните 
органи предизвиква транс при слушане на музика, гледане на 
театрални представления, участие в съвместни танци, песнопения, 
молитви" [пак там].  Посочва се също така, че състоянието на 
транс се получава при извършване на циклични дейности – 
вървене, бягане, каране на автомобил, ядене, плетене, т.е. 
дейности, които не изискват обмисляне и се извършват 
механично. Обикновено това са дейности при които индивидът е 
увлечен и не обръща внимание на обкръжаващата го 
действителност. Голяма част от дейностите, които извършват 
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героите в епоса Книгата на Деде Коркут са точно такива – 
ритмично и монотонно е язденето на кон  по време на което 
Казан хан получава видение: 
„…Dere tepe aştı, kâfir eline geldi. Giderken Kazan’ın karanlık gözünü uyku 
bürüdü. Beyler dediler: hanım dönelim. Kazan der: Biraz daha ileri varalım 
dedi. Baktı bir kale gördü. Der: Beyler gelin yatalım dedi. Kazan’ı küçücük 
ölüm tuttu, uyudu. Meğer hanım, Oğuz beyleri yedi gün uyurdu. Onun için 
küçücük ölüm derlerdi.”  [Ergin:2006, Dede Korkut Kitabı, 35 baskı, 
Boğazıcı Yayınları, “Salur Kazan esir olup Uruz’un çıkardığı Destanı”  
s.191] - „…Мина през реки и хълмове, стигна до гяурското племе. По 
пътя черните очи на Казан потънаха в сън. Бейовете казаха: хане наш 
да се върнем. Казан казал: Още малко напред да отидем, каза. Погледна 
видя една крепост. Казал: Бейове елате да легнем, каза. Казан го 
обхвана малка смърт, заспа. Именно хане мой, огузките бейове спали 
седем дена. Заради това са казвали малката смърт.” 

Често трансът се заменял със съня или е преминавал в 
него. През това време се е извършвала психотехническата 
дейност на човека, който в значителна степен е принадлежал към 
културата на предрелигиозните форми на шаманизма и в същото 
време е бил повлиян от идеите на ранния ислям. В Книгата на 
Деде Коркут Дели Думрул от епичния разказ “ Duha Koca oğlu 
Deli Dumrul”- ”Песен за сина на Духа Коджа Дели Думрул”,  
вижда ангела на смъртта -  Азраил. Интерес представлява 
описанието на физическото му състояние по времето на 
видението:  
“Deli Dumrul’un görür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya 
âlemi Deli Dumrul’un gözüne karanlık oldu. Çağırıp Deli Dumrul söyler, 
görelim hanım ne söyler:  
Der:   Bre ne heybetli ihtiyarsın 

 Kapıcılar seni görmedi 
 Çavuşlar seni duymadı 
 Benim görür gözlerim görmez oldu 
 Tutar benim ellerim tutmaz oldu 
 Titredi benim canım cûşa geldi 
 Altın kadehim elimden yere düştü 
 Ağzımın içi buz gibi 
 Kemiklerim tuz gibi oldu...” 
 [Ergin:2006, Dede Korkut Kitabı, 35 baskı, Boğazıcı Yayınları, 

Istanbul“ Duha Koca oğlu Deli Dumrul”, s. 114] 
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- “Виждащите очи на Дели Думрул взеха да не виждат, 
здравите му ръце се отпуснаха, схванаха. Света пред погледа на  Дели 
Думрул се покри с мрак. Дели Думрул казал със силния си глас, да видим 
хане мой какво е казал: 

Казва: 
Бре какъв страшен старец си ти 
Портиерите не те видяха 
Стражата не те  чу 
Моите виждащи очи взеха да не виждат 
Здравите ми ръце се схванаха 
Душата ми разтреперя и се развълнува 
Златната ми чаша падна от ръцете на земята 
Студ скова устата ми 
Костити ми станаха като сол...”/ 
Прави впечатление, че Дели Думрул коментира 

промените във физическото си състояние и видението си, което в 
същото време остава незабележимо за околните. „Коментарът” е 
много близък към  клинично описание на влизане в състояние на 
транс. 

Привеждам за сравнение симпомите на влизане в транс: 
«Субектите на транса често изпитват промени в своите 

сензсорни усещания, изкривяване на възприятията, изостряне на всички 
усещания, селективно възприятие и халюцинации. Регистрират се и  
промени в зрението. При субектите, очите на които са отворени 
може да се появява тунелно зрение, а в състояние на дълбок транс 
може да се появяват зрителни халюцинации – това могат да бъдат 
символни образи. При отсъствие на транс доминират рационални и 
ориентирани към реалността съзнателни процеси. При лек транс 
взаимодействат съзнателни и безсъзнателни процеси. Например, 
субектите на транса могат да възприемат външни сигнали, но не се 
ориентират активно към тях; вътрешният диалог може да 
присътства, но не в толкова директивен и доминиращ вид. Субектите 
в състоянието на дълбок транс, не виждат нищо особено в това, че се 
възприемат като намиращи се едновремено на две различни места или 
действащи във фантастически светове, законите или структурите на 
които противоречат на съществуващите в реалния свят» 
[Сандомирски http://flogiston.ru/articles/therapy/marks]. 
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Ясно е, че Дели90 Думрул получава видение, което вижда 
с отворени очи. Състоянието, което той коментира, като че 
виждайки себе си отстрани, е по-близко към състояние на транс, 
отколкото на заспиване. „Виждането” отстрани е описвано от 
множество автори и като състояние близко към смъртта. Нещо 
подобно се случва с шаманите, когато те навлизат в състоянието 
на транс. Ето и едно от описанията на камлание на шаманите:  

„Преди камлание шаманът пости едно денонощие. По време на 
камлание продължителният екстатичен "танц" завършва с 
внезапното падане, след което шаманът лежи неподвижно и прилича 
на мъртъв. Тази неподвижност е продължавала около един час... По 
време на камлание шамана получава вътрешно зрение, а при състояние 
на пълна обездвиженост той е встъпвал в контакт с духовете и е 
извършвал пътешествия в други светове” [Торчинов 
http://gnozis.info/?q=node/4382].  

При състояния близки към клиничната смърт мозъкът не 
се оросява с кръв, а това води към пълна неподвижност от една 
страна, а от друга, към поява на нестандартни форми на 
възприятие. Предполага се, че шаманите имат способности 
избирателно да предизвикват частичен спазъм в определени 
участъци на главния мозък91. През това време се задействат 
другите участъци на мозъка, които обикновено не функционират 
при съзнателната дейност. 

                                                 
90 Дели – означава „луд”, „налудчничав”. Прибавянето на думата „дели” 
към имената на бековете в епоса може да свидетелства за тяхната 
способност да влизат в състояния, сходни с транс.  
91 Във връзка с това интерес представлява възможната етимология на 
името Дели Думрул – в епоса се посочва, че името бейовете получавали 
при инициация, т.е. тогава, когато вече са били известни техните 
характерни способности и особености. Думрул предположително е от 
арабската дума Dumûr > dumru + -l (наставка за образуване на 
съществител. – l), което означава ослепяване, или прекратяване на 
фунциите на някой орган  поради незанхранване. Всичко това може да 
отразява физиологични промени при хората, които се намират в 
състояние на транс – за състояние на дълбок транс са характерни 
промени в зрителните усещания от типа на „тунелно зрение”, т.е. 
липсата на периферно зрение и локализация върху хипнотизиращия 
субект или видението. 

 201

http://gnozis.info/?q=node/4382


Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Съдържанието на дълбинните пластове на психиката се 
явяват на шамана (или човек в състояние на транс) във вид на 
образи характерни за неговата културна традиция: гласове и 
явявания на духовете и божествата [Торчинов 
http://gnozis.info/?q=node/4382]. Така видението на Дели Думрул е 
свързано с образите, характерни за новата религия – той се бори с 
ангела на смъртта Азраил.  

Изложеното в настоящия доклад свидетелства за 
изключителната наблюдателност и почти документална фиксация 
на събитията в епоса, макар и интерпретирани от гледна точка на 
митологичното съзнание. 

 
Литература 
 
Алексеев: Алексеев, Н. А. Институт археологии и зтнографии СО РАН 
(Новосибирск) http://turkolog.narod.ru/. – достъп на 23.05.2010 
Большая медицинская энциклопедия.  Экономо летаргический 
энцефалит. - Большая медицинская энциклопедия.  - 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/medic2/  - достъп на 28.04.2010 
Гордеенко:  http://pcgm.lv/fantastika/5534-letargija.html. Гордеенко, Е.  
„Тайны ХХ век” №8 2009 – достъп на 30. 04. 2010. 
Eргин 2006: Ergin, М. Dede Korkut Kitabı, 35 baskı, Boğazıcı Yayınlar. 
Istanbul. 
Леви-Стросс 2001:  Леви Стросс, К. Колдун и его магия. Структурная 
антропология. М., 2001, 171-213. 
Каструбин:  Каструбин, Э. М. Дух, Душа, Сверхсознание. 
http://www.goncharov.ru/knigi-stati/duh-dusha-sverhsoznanie.html. - достъп 
на 20.04.2010 
Сандомирски: Сандомирский, М. Е. "Возврат в детство" как 
универсальный механизм психотерапии. Введение в метод Ретри 
http://flogiston.ru/articles/therapy/marks. - достъп на 08.05.2010 
Торчинов: Торчинов, Е. А. Шаманизм как система психотехники. 
http://gnozis.info/?q=node/4382. - достъп на 10.05. 2010. 
Урисон 1995: Урысон, Е. В. Фундаментальные способности  человека и 
наивная „анатомия”. // Вопросы языкознания, 1995,  №3. 
Элиаде: Элиаде, М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. 
http://www.voloshba.nm.ru/inoslov/shamanism.htm. - достъп на 12.04.2010 
Türk Mitolojisi 1995: Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar, II. Cilt, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995: 586. 
 

 202

http://gnozis.info/?q=node/4382
http://turkolog.narod.ru/index.htm
http://pcgm.lv/fantastika/5534-letargija.html
http://www.goncharov.ru/knigi-stati/duh-dusha-sverhsoznanie.html
http://www.goncharov.ru/knigi-stati/duh-dusha-sverhsoznanie.html
http://flogiston.ru/articles/therapy/marks
http://gnozis.info/?q=node/4382
http://www.voloshba.nm.ru/inoslov/shamanism.htm


Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

Literatura 
 
Алексеев: Alekseev, N.A., Institut arkheologii i etnografii, SO RAN 
(Novosibirsk) http://turkolog.narod.ru/, 23.05.2010. 
Большая медицинская энциклопедия:  Bolshaya meditshinskaya 
entshiklopediya, Ekonomoletargicheskiy entshefalit, 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/medic2/, 28.04.2010. 
Гордеенко 2009: Gordeenko, E., Tayny XX veka, 8 
http://pcgm.lv/fantastika/5534-letargija.html, 30. 04. 2010. 
Eргин 2006: Ergin, М. Dede Korkut Kitabı, 35 baskı, Boğazıcı Yayınlar, 
Istanbul. 
Леви-Стросс 2001:  Levi-Stros, K. Koldun i ego magiya. Strukturnaya 
antropologiya, Мoskva, 171-213. 
Каструбин:  Kastrubin, E.M., Duh, Dusha, Sverhsoznanie, 
http://www.goncharov.ru/knigi-stati/duh-dusha-sverhsoznanie.html, 
20.04.2010. 
Сандомирски: Sandomirskiy, M.E., Vozvrat v detstvo kak universalny 
mekhanizm psikhoterapii, Vedenie v metod Retri, 
http://flogiston.ru/articles/therapy/marks, 08.05.2010 
Торчинов: Torchinov, E.A., Shamanizm kak sistema psikhotekhniki, 
http://gnozis.info/?q=node/4382, 10.05. 2010. 
Урисон 1995: Uryson, E.V., Fundamentalnye sposobnosti cheloveka i 
naivnaya anatomiya, Vuprosy yazikoznaniya, 3. 
Элиаде: Eliade, M., Shamanizm. Arkhaicheski tekhniki ekstaza, 
http://www.voloshba.nm.ru/inoslov/shamanism.htm, 12.04.2010 
Türk Mitolojisi 1995: Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar, II. Cilt, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara,  586. 

 203



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Комуникативни техники в обучението по български език 
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Communicative techniques in Bulgarian language education 
 

Ganka Qnkova 
 

Abstract: The role of communication tehniques in the Bulgarian language 
education and their variety are explicated in the text. Communication 
tehniques are apprehended as a mechanism for transformatio of the 
communicative intention into a speech product.Effective educational 
practices are offered and realized using various communication 
techniques.Theoretical formulations are presented with practical examples, 
accompanied by methodological comment. 

 
Kеywords: native language education, innovation, communication 
techniques, exercise, interactivity, communicative competence. 

 
Иновативното обучение по български език има различни 

измерения, но най-важният му диференциален признак е неговата 
комуникативност. Разглеждането на понятието 
„комуникативност” в образователния дискурс предполага 
неговата трансформация в понятието „комуникативна 
компетентност”, което е фундаментално за съвременната 
хуманитаристика. То се разглежда като съвкупност от 
комуникативни умения за адекватно комуникативно поведение в 
различни комуникативни ситуации. Високото равнище на 
комуникативна компетентност обезпечава социализацията на 
индивида, която според Т. Парсънз е „процес, чрез който 
социалните роли, ценности и норми се включват в изграждането 
на структурата на личността” [Димчев 2010:111]. Понятието 
„социални роли” е ключово понятие за ситуативното обучение. 
Социалните роли кореспондират с учебните комуникативни 
ситуации, които най-често са аналог на реалните ситуации в 
живота. Изпълнявайки определена социална роля, ученикът 
задължително разчита параметрите на зададената речева 
ситуация, избира си стратегия, следва определена комуникативна 
тактика и постига своята комуникативна цел, реализирайки 
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своето комуникативно намерение. За да се осъществи описаното 
случване, говорещият трябва да познава границите на свобода и 
задължителност при избора на езикови средства. За да реализира 
целта си – изграждане на дискурс с определени функционални, 
структурни и езикови особености, ученикът използва определени 
комуникативни техники. Чрез тяхното овладяване на занятията 
по български език учениците ”се учат да преодоляват „хаоса” от 
факти и смисли, с който се характеризира действителността. 
Използваните в такива случаи дискурсни техники изпълняват 
ролята на механизъм за „подреждане” на съществуващите в 
социалната практика структури и йерархии на интеракцията 
върху логичната, цялостна и завършена „тъкан” на дискурса” 
[Петров 2002:15].  

С други думи, за да се възползва от привилегията да 
избира, ученикът трябва да владее широк набор от езикови 
средства и комуникативни техники, да притежава необходимите 
теоретични знания за езиковата система и практически умения да 
ги използва в общуването. 

В семантичен план всяка техника може да се разглежда 
като “съвкупност от начини и средства за извършване на 
определена дейност (от интелектуален или практически 
характер), която се отличава със съзнателност, целенасоченост, 
организираност и т.н. и чрез която се изразява определено 
отношение на човека към средата или към другите хора” [Клаус 
1989:94]. 

Техниката има стойност на инструмент за реализиране на 
някаква интенция, определено намерение. За да се извърши 
определено действие, е необходимо да се владее определена 
техника – на четене, на писане, на чертане, на пеене и т.н. 
Приемайки, че дискурсните техники са част от комуникативните 
техники, ще цитираме А. Петров, според когото „дискурсните 
техники са системи от речеви действия, с чиято помощ при 
изграждане на дискурс се осъществява връзка между целите на 
общуването и вида на създавания конкретен речев продукт. При 
посредничеството на дискурсните техники посочената връзка се 
материализира във функция на дискурс, чрез който целта на 
общуването се интерпретира в прагматичен план” [Петров 
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2002:32]. С помощта на правилните техники се генерират смисли 
в създаваните текстове, постига се адекватност между замисъл и 
речева реализация, използваните езикови средства се определят 
като граматически правилни/неправилни и стилистично 
уместни/неуместни. Това дава основание комуникативната 
техника да се определи като механизъм на мисленето за 
превръщане на комуникативните намерения на личността в 
речеви продукти с определени качества и да се възприемат и 
разчетат смислите в готовите вече текстове. 

В обучението по български език (ОБЕ) комуникативните 
техники създават условия за целенасочена работа в урока, 
позволяват овладяване и усъвършенстване на рецептивни и 
продуктивни умения, провокират интереса на учениците и ги 
мотивират да участват в педагогическата интеракция, създават 
комфорт в часа, елиминират стреса и умората. Чрез 
функционални методически решения се експлицират 
семантичните, формално-граматическите и функционалните 
характеристики на езиковите явления от всички езикови равнища. 
И заради многообразието от функции броят на комуникативните 
техники е неограничен и няма единна класификация. Онова, 
което е от голямо значение за езиковото обучение (по български 
език и по чужд език), е функционалността на използваната 
комуникативна техника, която се измерва с равнището на 
постигнатите резултати (за кратко време – реализация по 
конкретна близка цел). Използването на целесъобразна 
комуникативна техника в началото на урока по български език (в 
т.н. организационна част), която може да е във вариант на 
стимулиращо предложение, провокативна задача или игра, 
осигурява положителна емоционална перспектива на часа и 
добро сътрудничество между учител и ученици. Например:  

 
Вариант 1: 
Преподавател (П): Здравейте! Успяхте ли да прегледате 

днешната преса? Едно заглавие във вестник „Труд” привлече 
вниманието ми: „Черен „Форд” преследва полицейска кола”. Исках да 
разбера кой кого преследва, но ми трябваше повече време. Защо? 

Ученик: (У): От заглавието не е ясно кой кого преследва и се 
налага да прочетем целия текст, за да разберем. 
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П: А има ли и друг начин за разрешаване на проблема? 
У: Като променим заглавието. 
П: Редактирайте заглавието така, че да звучи еднозначно. 
У: Черният „Форд” преследва полицейска кола. 
Черния „Форд” преследва полицейска кола. 
Черния „Форд” го преследва полицейска кола. 
Черен „Форд”, преследван от полицейска кола.  
Черен „Форд” го преследва полицейска кола.  
П: Кое заглавие се различава по смисъл от останалите? Защо? 
У: Различен е първият вариант. Другите съдържат една и 

съща информация: полицейската кола преследва, а черният „Форд” е 
преследван. 

П: Кой вариант е най-подходящ? Защо? 
У: Най-подходящи са трети, четвърти и може би пети. 

Първият и вторият не са подходящи, защото ежедневниците не са 
специализирани издания, те се четат от всички и много хора не могат 
да осмислят разликите в смисъла поради различията в членуването. 

П: Съгласна съм с отговора. След редактирането какво 
променихме в съдържанието? 

У: Уточнихме, че черният „Форд” е преследван.  
П: А по отношение на езиковите средства? 
У: Прибавихме личното местоимение „го” и обособихме 

първата част в четвъртия вариант. 
П: Направете синтактичен разбор на изречението Черния 

„Форд” го преследва полицейска кола. Какво забелязвате по отношение 
на синтактичния му строеж? 

У: Допълнението е изразено по два начина. Има две 
допълнения.  

П: Това явление се нарича удвоено допълнение. Използва се 
често в българския език, когато трябва да се избегне двусмислица. Чрез 
него се изразява акцент, логическо ударение. Задължително участва 
форма на личното местоимение. Запишете темата на днешния урок: 
Упражнение върху лично местоимение. 

 
Учениците обичат ситуации, които провокират 

представянето им в определена социална роля. Фрагментът от 
урока за лични местоимения предполага не само редакторска 
работа, но и осмисляне на отношенията, свързани с автора и 
получателя (масовия читател, неспециалиста), с жанра и 
стиловата принадлежност (търси се атрактивност заради 
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читателския интерес), с информацията и езиковите средства за 
нейното предаване. Учениците се убеждават, че познаването на 
лингвистичната информация им помага в общуването, а 
нормативната правилност е условие за еднозначно възприемане 
на текста. Те са мотивирани да участват. 

 
Вариант 2: 
Напоследък по телевизионните екрани тече реклама за 

шоколадовото десертче „Барни”: „Мечето, което обича детето”. 
Гледали ли сте тази реклама? А опитвали ли сте „Барни”? Харесва ли 
ви? Значи сте съгласни, че това десертче е наистина обичано от 
децата. Как е изразено това в рекламата? Одобрявате ли 
манипулативната техника, използвана в рекламата? Кои са причините 
за нееднозначния ù прочит - мечето ли обича децата, или децата 
обичат мечето? Този факт стилистичен дефект ли е, или 
стилистичен ефект? Многозначните послания на текста осигуряват 
ли по-многобройна аудитория – деца и възрастни (родители)? 
Опитайте се да формулирате тези послания! Предложете еднозначни 
редакционни варианти на текста. 

 
Избраните техники (за мотивация, за манипулация, за 

провокация, за самоорганизация и т.н.) обезпечават добри 
резултати в урока. Задачите се възприемат с интерес, ситуациите 
се разпознават като полезни (защото са аналог на реалните в 
живота), избраната стратегия се реализира в прагматичен план – 
учениците се убеждават, че всяка езикова единица, всяка 
граматическа категория има комуникативно оправдание и 
комуникативно предназначение. Ако учениците повярват на 
учителя и определят мотивите за работа като значими, а 
предложението – като интересно, автоматически ще се изпълни 
условието за единство на възгледите на комуникантите. 
Конвенционалният характер на комуникативния акт изобщо става 
маркер на урока (в частност – на урока по български език). 
Определянето на параметрите на речевата ситуация (учебен час) е 
желателно от етична гледна точка и необходимо в чисто 
прагматичен план – време, място, съдържание, цел, учебни 
похвати и т.н. И всеки един елемент може да бъде осмислен и 
реализиран по много начини, чрез различни комуникативни 
техники. 
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Вече бе отбелязано, че комуникативните техники, които 
битуват в комуникативното пространство, са неограничени. 
Голяма част от тях се вписват в образователния дискурс по 
български език. Многообразието от комуникативни техники, 
отсъствието на универсален класификатор с ясни диференциални 
критерии е причина да няма единна систематизация, подредба. 
Комуникативните техники, вписващи се адекватно в 
комуникативната образователна парадигма, се разпознават като: 

• интерактивни техники, създаващи благоприятна 
атмосфера и имащи различно психолого-педагогическо и 
дидактическо предназначение [Гарушева и др. 2007:96]: 

- техники за въвеждане в урока; 
- техники за разведряване на участниците в най-

напрегнатите моменти в урока; 
- техники за разтоварване след уморителна аналитико-

синтетична дейност; 
- техники, водещи до сваляне на напрежението в края на 

урока. 
• по критерия „личностна изява на ученика” същите 

автори [Гарушева, Кръстанова и др. 2007:98] групират техниките 
така:  

- техники за самоидентификация; 
- техники за оценка на личности с висок нравствен 

авторитет; 
- техники, центриращи вниманието към любима дейност; 
- техники, изискващи влизане в друга идентичност; 
- техники, чрез които се тушират конфликти и др.  
А. Петров поставя акцент върху дискурсните техники:  
- за разказване; 
- за описване; 
- за разсъждаване. 
Със своя специфика се отличават техниките за четене на 

текст, за възприемане на текст, за анализационен прочит на текст, 
за редактиране на текст, техники за инициация на комуникативен 
акт, за поддържане на интереса на комуникантите и още, и още – 
за смяна на комуникативната тактика, техника за съобщаване, за 
убеждаване, апелиране, сравнение и т.н. Видно е, че в една и 
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съща съвкупност намират място различни явления, многообразни 
и специфични като характеристика и функция, принадлежащи 
към различни парадигми – психологическа, педагогическа, 
езикова и т.н.  

Имайки предвид прагматичната цел на настоящия текст, 
ще насочим вниманието си към илюстрация на комуникативни 
техники с доказан практически ефект.  

Основната цел на ОБЕ е ясно експлицирана в Учебната 
програма по български език. Като конкретни варианти тя се 
интерпретира в урочния план на определена тема от учебното 
съдържание. И любопитно е съществува ли една формулировка, 
която приблизително звучи по следния начин: след запознаване с 
проблема за ..., учениците да се почувстват по-уверени, 
включвайки се в поредния речев контакт, или: да помогна на 
учениците да си отговорят на следните въпроси: Как убедително 
да откажа на направеното ми предложение? Как едновременно да 
попитам и да помоля? Как да се изкажа отрицателно, без да обидя 
някого? и т.н. И макар че целите на ОБЕ са пределно 
формулирани, все още стои въпросът – родноезиковото 
образование осигурява знание за езика или знание на езика? И 
тук ще цитираме думите на Хемингуей: „Езикът служи не за да 
общуваме, а за да скрием невъзможността да общуваме”. С други 
думи универсалната формулировка на целите понякога се подлага 
на трансформация в чисто прагматичен план с оглед на 
конкретното време и място. Целесъобразно избраната техника 
помага за реализацията им. По-нататък в текста ще бъде направен 
опит да се докажат експлицираните по-горе теоретични 
постановки с конкретни примери. Лингвистичната област е 
морфология, а класът думи – местоимения. Мотивите за избора са 
много, но ние ще се задоволим само със следните: морфологията 
е доминанта в учебното съдържание по български език 5.-7. клас, 
а местоименията са най-провокативният клас думи. Те са най-
типични представители на думите в българския език, които могат 
да се осъзнаят като елементи с реален комуникативен смисъл 
едва в рамките на текстовото равнище и това е мотивирано от 
тяхната семантична и функционална характеристика. 
Местоименията са клас думи без собствено лексикално значение, 
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заместващи други думи (пълнозначни по смислово съдържание). 
Те покриват такова пространство от семантичното поле, каквото 
им позволяват текстът или ситуацията. По тази причина могат да 
стоят на различно място в лексикалното пространство, даже да се 
реализират като опозиционни корелати. Широките параметри на 
референтността при местоименията са предпоставка за високата 
им фреквентност в речта. Поради всичко това те са езиков 
реализатор на множество комуникативни техники. Умението да 
се използват целесъобразно и уместно техники за манипулация, 
за разказване, за доказване, за описание и т.н. е предшествано от 
системен процес за овладяване на такива техники и 
резултатността на този процес е обвързана с използването на 
система от упражнения, като се отчитат връзките и 
взаимоотношенията между тях като вид педагогически средства 
(начини, похвати за дейности) и спецификата на другите 
елементи на конструкта обучение по български език. 

В изложението, което следва, се предлагат 
комуникативни упражнения и синтетични упражнения (които 
включват в структурата си комуникативни и езикови задачи), 
както и кратък методически коментар относно целите, които се 
реализират чрез упражнението, възможностите за вариативност, 
условията, при които резултатите от използването на 
упражнението са най-високи, и др. Първата група упражнения 
включва задачи, чрез които вниманието на учениците се насочва 
към коментар на въпросите: съдържание на текста, социален 
контекст, за който е предназначен, функция на текста, адресат и 
адресант, специфика на формалната организация, жанрова и 
смислова определеност. 

 
Упражнение 1: Сравнете двата текста: 
Текст А: Представи си – днес получих двойка по български. И 

то за нищо. Не си носех домашното. Вчера госпожата ми напомни за 
него, ама аз съм си забраван. 

Текст Б: Представи си – днес получих двойка по български. И 
то за нищо. Не си носех домашното. Вчера госпожата напомни за 
него, ама аз съм си забраван. 

В каква ситуация бихте използвали тези текстове? Определете 
стиловата им принадлежност, аргументирайте отговора си. Кои са 
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адресатът и адресантът им? В кой от двата случая ученикът е повече 
виновен и защо? 

 
Упражнението дава възможност да се открие смисловата 

разлика, която се постига чрез експлицитното или имплицитното 
изразяване на местоименната форма.  

 
Упражнение 2: Прочетете текста. Това е подслушан телефонен 

разговор. 
- Здравей, Мария! Аз съм! 
- А, ти ли си, Лили! Не очаквах да те чуя. Ние днес ли щяхме да 

се видим? 
- Да. Но може да закъснея. Ще ме почакаш, нали? 
- Да. Разбира се! 
- Благодаря ти! Дочуване! 
Кои са участниците в диалога? Какво научаваме за тях? Може 

ли по друг начин да оформите второто изречение? /Аз съм Лили. Лили 
съм. Обажда се Лили./ Кога е целесъобразно да използваме оригиналния 
вариант? – когато сме сигурни, че ще ни познаят; когато не искаме да 
съобщим името си, когато демонстрираме по-голяма интимност. 
Промяната на адресата /напр. класния ръководител/ ще доведе ли до 
промени в представянето? Припомнете изискванията на речевия етикет 
при двата типа общуване. 

 
Чрез упражнението учениците усъвършенстват уменията 

си за общуване в определена обстановка, с определен събеседник. 
Използват техники за получаване на отговор, който искат да чуят, 
техники за извинение, прилагат формули на речевия етикет. 

 
Упражнение 3: Сравнете двата текста (надписи върху плакати): 
Текст 1: Никога никъде война! 
Текст 2: Някой някъде някому шепне: „Искам назаем живот.” 
Какви местоимения са използвани в тях? Коментирайте 

смислите, вложени в текстовете, функциите им, степента на 
манипулация. 

Първият звучи декларативно (като директива, абсолютна 
забрана). Вторият звучи есеистично, провокира асоциативното мислене, 
преминава през сетивата и разума, вписва се в различни комуникативни 
рамки: 

- Не на войната; 
- Не на дрогата; 
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- Не на болестите; 
- Не на агресията. 
 
Това упражнение насочва към осмисляне на 

полифункционалността на местоименията, която ги прави много 
удобни за провокация и манипулация. Неопределеността 
предполага недоизказаност и многозначност на смислите. 
Контекстът, в който са използвани местоименията, въздейства 
емоционално и носи послания за широка аудитория. 

Втората група упражнения предполага технологични 
решения, чрез които се съдейства за изграждане на умения у 
учениците за продуциране на текст по зададена тема, с 
определена функция, притежаващ особеностите на дискурсния 
тип, посочен в условието. Изпълнението на задачата предполага 
подбор на езикови средства и правилно структуриране на текст. 

 
Упражнение 4: Можете ли да обясните смисъла на 

показателното местоимение в изречението: Тази грижа беше обхванала 
целия клас.  Защо? Това е откъс от книгата на Д. Немиров „Когато бях 
малък”. Опитайте се да отгатнете какво е съдържанието на предходното 
изречение. А ето как е у автора: Трябваше да се извади прякор на новия 
ни учител Теньо Аврамов. Ако откъсът ви заинтригува, прочетете 
книгата на Д. Немиров. Тя сигурно ще ви хареса. Споделете с 
родителите си, с приятел от друго училище, с класния си ръководител 
какви са грижите на вашия клас. 

 
Чрез анализ на местоименните форми в изходния текст и 

в текстовете на учениците се достига до изводи за способността 
на показателните местоимения да препращат не само към отделна 
дума в предходния текст, но и да обобщават съдържанието на 
цяло изречение (респ. по-голям текстов отрязък). Коментира се 
семантизацията на местоимението този и стилистичната оценка, 
която съдържа то. 

 
Упражнение 5: Довършете диалога, като се опитате да 

обясните какво означава отговорът: 
- Какво мислиш за класната? 
- Каква класна! 
Вариант 1: Каква класна! Сърдечна, отзивчива. Имаме късмет 

с нея. 
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Вариант 2: Каква класна! Направо ужас. Цяло наказание е с 
нея. 

На какво се дължи нееднозначният прочит на отговора? Какво е 
предимството на един такъв отговор? 

 
Упражнението илюстрира оценъчната функция при 

употребата на някои видове местоимения (срв. Каква класна! 
Такава класна!). Работата върху него позволява да се достигне до 
извода, че местоименията често предполагат вариативност във 
възприемане на отговора. По този начин авторът си спестява 
редица неудобства (в случай, че въпросът го изненада или че не 
знае какво се очаква от отговора му). Семантичната 
характеристика на местоименията позволява понякога двузначен 
отговор, чиито значения са двата края на една опозиция. Тази 
комуникативна техника осигурява езиков комфорт на 
участниците в общуването. 

 
Упражнение 6:  
Тема 1: Ваш приятел споделя, че спортуването е излишно 

губене на време. Убедете го в обратното. Запишете текста. 
Тема 2: Участвате в конкурс за реклама на нова козметична 

серия. Запишете текста. 
 
 Учениците работят по избор върху една от двете теми, 

които предполагат сходни илокутивни цели на създателите, 
независимо от различната тематика. Целта е да изразят подбуди 
към други лица, да провокират техния интерес, да постигнат 
убеждаващо въздействие върху адресатите, да променят 
мнението им по даден проблем, да се предизвикат действия от 
тяхна страна, които да отговарят на комуникативните интенции 
на адресантите. Създадените текстове се оценяват и според 
използваните езикови средства (адекватни на ситуацията на 
общуване) и аргументативните техники, чрез които в най-голяма 
степен ще бъде реализирана апелативната функция на текста 
(експлицитно присъствие на местоименни форми, стилистично 
маркирана повторена употреба на местоимения, катафорични и 
анафорични препращащи форми, събирателно-обобщително 
значение на някои видове местоимения и т.н.). 
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Наличиетно на адекватност между замисъл и реализация е 
резултат от овладени умения да се прави съзнателен подбор и 
комбиниране на езикови средства (в това число и местоимения), 
като се имат предвид проблематиката, функцията на текста 
(комуникативна цел, комуникативно намерение, комуникативна 
перспектива), дискурсният тип, към който принадлежи, и 
социалният контекст, за който е предназначено езиковото 
съобщение. 

 
 Упражнение 7: Поискайте такъв подарък за Коледа, който да е  

изненада, но в същото време да бъде и оригинален и полезен. Опитайте 
се елегантно да подскажете на родителите си. Какви техники за 
манипулация бихте използвали? 

 
  Коментират се формите: нещо по-така, някак по-така, 

някой по-такъв. Странното съчетание на неопределителна дума и 
показателна дума води до често срещани синтагми в българския 
език (някой такъв и др.), които съдържат в значението си 
неопределеност, но тя е фиксирана неопределеност. Относно 
избора на подходящи техники за манипулация се обсъждат 
предложенията на учениците: постоянно гледане на определена 
реклама, посещение на магазин и демонстрация на интерес към 
искания подарък, обсъждане на подаръка на приятел и т.н. 

 
Упражнение 8: Не сте прочели статията на своята учителка, 

публикувана в училищния вестник, но не можете да ù го кажете, защото 
ще я обидите. Не можете и да мълчите или да говорите неверни неща. 
Какъв отговор би ви измъкнал от тази ситуация? 

Няколко неща ми направиха впечатление в този текст. 
Възприех го някак особено. Усетих, че искате да кажете нещо по-
различно. Някога, когато разполагам с повече време, ще се върна към 
него и ще се опитам да го разбера. 

 
Коментират се възможностите на неопределителните 

местоимения и неопределителните местоименни наречия за 
универсализиране на изказването. 

Експлицираните методически решения помагат за 
овладяване на техники за водене на диалог, техники за 
толерантност и партньорство, техники за манипулация, 
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апелативни техники, техники за разказване, за описване, за 
разсъждаване и още. Те провокират интереса на учениците към 
функционалните характеристики на местоименията и удобството, 
което те създават в речта. Чрез тези методически решения се 
реализират комуникативно-практически цели и също така 
информативно-познавателни цели. Упражненията са 
предназначени за работа в часовете по български език в 5.-6. 
клас. По време на изпълнение на задачата обучаваните овладяват 
определени комуникативни техники, но и реализират на практика 
овладените знания за същността и функциите на дискурсните 
техники разказване, описване, убеждаване и т.н. Ето защо 
връзката комуникативни техники – упражнения е двустранна и 
двете понятия менят мястото си в логическата опозиция хипоним 
– хипероним. И сега в края на това изложение ще бъдат 
предложени фрагменти от два ученически текста, които 
илюстрират извода, че съзнателната системна и целенасочена 
работа, насочена към овладяване на престижни модели за речево 
общуване (постигнато единство между замисъл и речева 
реализация), дава много добри резултати. 

Предложените два ученически текста показват 
значимостта на овладените техники за материализиране на 
наличното познание (за света, за езика, за дискурса, за социалния 
контакт, в който се реализира речевият продукт) в речево 
съобщение с определени функции. Ако двете теми са 
алтернативни, учениците трябва да изберат една от двете. За да 
бъде изборът правилен, е необходима актуализация на репертоара 
от знания на личността, разчитане на характера на 
комуникативната ситуация, в която ще бъде създаден текстът: 
цел, тема, предмет, адресат, адресант, функции, комуникативно 
намерение, определяне на стратегия, избор на комуникативна 
тактика и т.н. След избора на тема следва изборът на техника на 
разсъждаване, осигуряваща оптимална реализация на интенцията 
– да се сподели и защити собствено мнение, да се въздейства на 
събеседника и той да бъде убеден в истинността на споделеното 
(така ще се осигури единство на комуникативното намерение с 
комуникативното очакване чрез уместни езикови средства), да се 
формира теза и да се приведат доказателства (аргументи); 
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избраната стратегия е длъжна да осигури висока резултатност и 
може да разчита на езикови и неезикови средства: 
синонимизация, перифразиране, родови и видови понятия, 
модални експликатори, риторични въпроси, употреба на „празни 
думи”, повторения, смяна на тактики и цитирания, могат да се 
използват паралингвистични средства – жестове и мимики (устно 
общуване), редуване на дискурсни техники и т.н. Вариативността 
на избора е неограничена, от значение е резултатът92.  

 
Текст 1.            Човекът и неговото „Аз” във времето 

    Янко Златанов 
От първите цивилизации Шумер, Древна Атлантида, Египет, 

Рим до днешния апогей в развитието на цивилизацията човекът винаги е 
търсел своята идентичност, своето „Аз” във времето. Време на 
трудности и изпитания, когато отделният индивид е трябвало не само да 
се докаже като личност, а много често и просто да оцелява физически. 
Животът на древния човек е бил изключително труден, което 
метаморфозира неговата идентичност във физическо оцеляване до 
момента, в който човекът започва да гледа извън рамките на битовите 
трудности и се насочва към душевното си самопознание. 

Едно от първите себеосъзнавания, които са ни известни от 
митологията, е на Зевс. Съдбата определя оцеляването му, а амбицията 
да стане пръв измежду боговете ражда единоборството. Побеждавайки 
баща си и заемайки неговото място, Зевс постига своята идентичност. 
Но всъщност какво представлява неговото себепостигане? Победата над 
другите, налагането на чужда воля и смъртта, която е доведена от 
сблъсъка на двамата „гиганти”. И точно смъртта е доказателство, че 
постигането на „аза” все още не е достигнало до онази фаза, която ние 
(съвременните хора) сме готови да приемем. Защото осъзнаването и 
себепостигането са не само две понятия с различни семантични 
параметри, но и има догми, чрез които те не трябва да се постигат. Тези 
централни и периферни рамки на моменти се покриват, но те са в 
нашето съзнание, преминали през хуманната призма на времето. 
                                                 
92 Двата текста са есета, писани от ученици от 11. клас на СОУ “Йоан 
Екзарх Български”-Шумен във връзка с участието им в национални 
литературни конференции. Тези текстове и още други ни бяха 
предоставени от Ива Симеонова, преподавател по български език и 
литература в същото училище. 
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Нравственият кодекс на съвременния човек осъжда отцеубийството на 
Зевс, защото вечната дилема „да бъдеш или не” вече не включва само 
проблема за оцеляването, а поставя акцент върху цената на това 
оцеляване. 

....................................... 
Аз обаче мисля, че не е нужно да търсим супергерои, за да 

открием Човека, който е открил своята истинска идентичност и я 
отстоява, който достойно защитава своето „Аз”. Точният пример е едно 
дванадесетгодишно момче на име Тревор Мк’кенли, което вярва в 
хуманността на човешката природа и решава да промени света. Така то 
създава идеята „Предай нататък”. Идеята е съвсем проста – момчето 
помага на трима човека, а те от своя страна помагат на още трима... За 
съжаление момчето загива, отстоявайки тази своя идея. Ето това е 
нашият човек във времето, това момче е нашето „Аз”. 

И ако се върнем отново към библейския текст, в него ще 
открием: „Трудният, изпълнен с препятствия път води към спасение на 
душата, а лесно достъпният, кратък път – към нейната гибел”. За да 
разбереш себе си, е нужна смелост, вътрешна освободеност. Пътят към 
достигането на вътрешна хармония е дълъг, но там някъде, в неговия 
край, те чака твоето „Аз”. Най-истинската твоя същност.    

                                                                            
Текст 2.                                      Господарят на думите 
                                                                     Петя Христова 
Феноменът на словото не е просто част от човешката 

цивилизация – той е основната цел на тази цивилизация. Не случайно в 
различните религии словото винаги е било белязано със знака на 
божествеността. Един от най-важните текстове за съвременния 
християнски свят – Евангелието на Йоан – започва с думите: „В 
началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.” И 
наистина, едва ли можем да си представим развоя на човешката 
цивилизация без възможността да общуваме посредством словото. 
Способността да изразяваш себе си чрез думи, да показваш на околните 
своите чувства и мисли, да споделяш – тази способност прави човека 
човек. От момента, в който хомо сапиенс е осъзнал нуждата от контакт с 
останалите на ниво, по-високо от чисто физическото и жесто-
мимическото, от този момент започват реалният прогрес и развитието 
на цивилизацията. Речта, претворена в букви и текст, на по-късен етап 
ни е направила това, което сме днес. Защото би ли могла цивилизацията 
да се движи към прогрес, да бъде дори наречена цивилизация, ако не 
можехме да изразяваме себе си? Самото общуване на ниво думи би 
могло да бъде наречено най-великото човешко откритие. Ясперс е казал, 
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че всяка философия произлиза от комуникацията. А би ли 
просъществувала каквато и да е комуникация, ако ги нямаше думите? 
Думите – всичко разумно води началото си от тях. Градивна или 
деструктивна, тяхната сила е създала света такъв, какъвто го виждаме 
днес. Щяхме ли да можем да се наречем хора, ако не можехме 
пълноценно да изразим чувствата, мислите, мечтите си пред общността? 
Макар изживяващи в душите си света, щяхме ли да бъдем по-различни 
от животните, ако ги нямаше думите – реалният път към заобикалящия 
ни свят? А думите, претворени в реч – това е начинът да останем 
безсмъртни. Разгледана в исторически план, именно писмеността е 
компонентът, съхранил живи отдавна заличени цивилизации. Без 
милионите писмени документи, щяхме ли да знаем за великите 
открития и тълкувания на света? Думите – човешкият свят без тях не би 
бил осъществен. 

..................................................... 
Толкова въпроси, въпроси, чиито отговори биха съградили 

пантеона, на който би трябвало да стои именно „господарят на думите”. 
Но заедно със способността си да изграждат, думите крият в себе си и 
деструктивното. Заради една дума, изречена не на място, са започвали 
войни. Заради тази дума са рушени светове. Тази дума е отнемала 
човешки животи. Жестоко изречените думи могат да причинят болка, 
много по-силна от физическата. Стига само да си спомним народната 
приказка за дърваря и мечката, ще разберем, че много преди „появата на 
модерния човек” хората са знаели колко боли от думите. Нека си 
припомним и показателната история на Езоп. Когато господарят му 
Ксант му поръчал да сготви за гостите му най-хубавото нещо, той 
приготвил езици. Когато изискването било да сготви най-лошото, Езоп 
поднесъл на масата ... пак езици. И в двата случая аргументирал 
действията си. А аргументацията е ясна, нали? Думите имат силата да 
нараняват и да носят не само душевна, но и осезателна физическа болка. 
Но те също така имат и силата да спасят човек, да го накарат отново да 
повярва в живота. Ние не бихме могли да съществуваме пълноценно, 
ако не можехме да общуваме. „Господарят на думите” се е родил заедно 
с разума в човека. Той битува у всекиго от нас от най-ранния етап на 
човешкото развитие. Дори когато е сам, на чисто ментално ниво, Азът 
се обръща към себе си с думи. Самотата, в която бихме потънали без 
„господаря на думите”, би ни убила. Ето защо той е живял дълго преди 
нас, още в тепърва развиващото се съзнание. Живее в настоящето, в нас 
– модерните хора, които знаят как да злоупотребяват с него. Ще живее и 
след нас – в свят, който никой днешен човек не ще доживее. 
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Представените теоретични и прагматични аспекти на 
проблема за мястото на комуникативните техники в учебния 
процес по български език са част от по-голямо проучване. Те 
имат важно значение за езиковата образованост на младия човек 
– не обучен, а интерпретиращ. Технологическите решения в 
изложението ще бъдат обогатени и подредени в система, която 
ще има за цел не само усвояване на знания и формиране на 
умения, но и овладяване на комуникативни техники, чието 
предназначение ще е езиковите знания да се използват коректно, 
говорещият „грамотно да размества себе си в една или друга 
речева ситуация” [Клюев 1998:4]. И ще завършим с думите на Г. 
П. Грайс, един от основоположниците на теорията за речевите 
актове: „Парадоксът в общуването е в това, че можеш да говориш 
езика и да не бъдеш разбран” [Клюев 1998:5]. Хубаво ще е да 
научим нашите деца (ученици и студенти) да живеят с 
привилегията да бъдат винаги разбирани. 
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Словото като изкуство на човешкото поведение 
 

Евгения Иванова  
 

Speech as art of human behavior 
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Abstract: This article targets those willing to improve their oral proficiency; 
it is essentially a summary of a vocal (oral) training as it is supposed to be: 
from training to breathe properly to learning proper pronunciation. 
 
Keywords: oral proficiency, vocal (oral) training. 

 
Поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат” 

може със същата сила и значение да се перифразира „По говора 
посрещат, по ума изпращат”.  

Успехите на много хора до голяма степен са свързани с 
умението им да владеят гласа си и да говорят добре. Човек 
възприема в първите секунди един политик или един журналист 
както по външния вид, така и по гласа му. Не е важно дали той е 
известен или неизвестен. Независимо от запомнящата се 
външност, някои известни хора ние свързваме най-напред дори с 
това, как звучи техният глас. 

Според Е. Сотирова „словото е не само присъща за човека 
проява, словото е и изкуство – извънредно умение, 
свръхконцентрация на духовна енергия по посока на изграждане 
на вокално-артикулационна форма, която най-убедително да 
може да /…/ създаде осмислена картина на заобикалящия ни свят. 
Словото е изкуство на човешкото поведение” [Сотирова 1983: 7]. 
Овладяването на това изкуство изисква последователна и 
продължителна работа от всеки, който използва като основен 
инструмент за упражняване на своята професия словото – 
политици, журналисти, актьори, учители, дипломати. 
Задълбочени (подчертавам – задълбочени) методически 
разработки в това отношение има единствено в Театралните 
академии при овладяване на дисциплината „Сценична реч”. В 
този смисъл педагогическата наука е длъжник на изкуството на 
живото художествено слово, тъй като в България липсват 
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задълбочени научни изследвания, липсват традиции в 
създаването и развитието на курсове и школи в това направление. 
Хорариумът от часове по техника на говора в рамките на един 
семестър за студентите по политология, журналистика, 
педагогика и др. специалности се оказва недостатъчен. Може би 
на това се дължи занемарената езиковата култура в България, и то 
в широки обществени мащаби.  

Човешкият глас може да бъде могъщ инструмент за 
овладяване на определена аудитория. Може да привлече 
слушателите или събеседниците или да ги отблъсне. Може да 
спечели доверието или недоверието на хората. Ние живеем във 
века на микровълновите и спътниковите връзки, когато гласът се 
транслира по целия свят. Всеки човек може да бъде 
„катапултиран” в ефира, неговият глас да се слуша от милиони 
хора. Пример за това са т. нар. телемостове или 
телеконференции, които се осъществяват със спътникови връзки. 
Посредством тези връзки гласът се изпраща в безкрайността.  

Неприятният глас може да се окаже ахилесовата пета за 
имиджа на всеки човек. Той може да зачеркне всичките му 
достойнства. Представете си например спортист или танцьор с 
великолепно развита физика и здрав мускулен тонус, който 
неочаквано за нас произвежда тънък, писклив глас или можете ли 
да си представите преуспяващ финансист с рязко, гъгниво 
произношение. Такива хора биха имали много по-голям успех, 
ако се опитат да подобрят гласа си, ако се научат да го владеят. За 
да овладее гласа си, за да съумее да го използва като изразно 
средство в своята работа, човек трябва преди всичко добре да го 
опознае. В това е смисълът на всяка работа над гласа и словото – 
да опознаем и овладеем собствените си гласови възможности в 
рамките на естествените физиологически предразположения. 

В същото време, ще бъде заблуда, ако тръгнем да 
преследваме някакъв измислен идеал за красив глас. Красив може 
да бъде този глас, който най-точно предава всички отсенки на 
мисълта, чувството и волята или както подчертава Е. Сотирова, 
„красив е изразителният глас” [Сотирова 1983: 28]. 

С други думи, гласът и говорът трябва да съдействат за 
изграждането на определена кариера, а не за разрушаването й. 
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Освен това, самочувствието на човек, че има хубав глас, му дава 
увереност и възможност за отваряне на повече врати.  Затова 
много от съвременните институции и компании не пестят пари, за 
да изпратят своите служители на курсове или тренинги по 
гласово-говорна техника, т.е. правят всичко възможно те да бъдат 
обучени като добри оратори. А това включва правилно 
произношение, точна артикулация и добра постановка на гласа – 
все неща, които са предпоставка за намиране на по-лесен контакт 
с различни хора и умение за разговор в различни ситуации – от 
делови закуски до презентации и лекции. Всичко това е 
равносилно на поддържане на определен имидж. 

Един от основните фактори за формиране на гласа и говора 
на всеки човек са индивидуалните анатомо-физиологически 
особености на неговия фонационен и артикулационен апарат. Но 
благодарение на практиката и на специфични усилия и 
упражнения човешкият глас може да придобие ярка 
индивидуалност. Ако следим строго за правилното 
произношение, можем да се избавим от диалектния или 
чуждестранния си акцент. Ако умело използваме гласовия си 
апарат (и най-вече възможностите на своите резонатори), можем 
да се избавим от гъгнивите звуци. Можем да се научим да 
говорим така, че да ни слушат на най-последния ред от залата без 
ни най-малко напрежение от наша страна, ако се научим да 
използваме резонансните колебания на гръдния си резонатор. 
Всеки ще се съгласи, че е много по-приятно да слушаме 
красноречив оратор отколкото мърморещ под носа си лектор. 

Целта на тази статия е да насочи вниманието на тези, които 
искат да усъвършенстват словото си, към това, какво трябва да  
съдържа един гласово-говорен тренинг: 

 
1. Овладяване на правилно (пълно смесено) дишане 

     Както е невъзможно да съществува живият организъм 
без въздух, така е невъзможно да се овладее изкуството на 
словото без правилно дишане. Говорният процес се осъществява 
по време на издишване. От акустична гледна точка е важно 
бавното издишване. Проблемът при бавното издишване е не 
толкова в стегнатостта на коремната мускулатура или, още по-

 224



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

конкретно, на диафрагмения мускул. Проблемът не е толкова и в 
съзнателното задържане на контракцията и отпускането. 
Проблемът е преди всичко в привикването на дихателния център 
да бъде по-издръжлив на повишената концентрация на 
въглероден двуокис в кръвта. А това се постига с ежедневни 
дихателни упражнения. От това как дишаме, зависи не само 
колко е красив, плавен, силен или топъл нашият глас, но и колко 
е мелодична речта ни, колко са хармонични мислите ни и не на 
последно място какъв е резултатът, способността за грамотното 
им излагане. 

 
2. Да се запознаем с индивидуалното звучене на 

собствения си глас и да го разработим в тоновия и 
динамичния диапазон 

Гласът е огледало за психофизическото състояние на всеки 
човек. Той отразява отношението ни към това, за което говорим, 
и към този, на когото говорим. Да опознаем гласа си означава 
преди всичко да опознаем себе си, да анализираме живота си и 
отношенията си с хората от най-ранно детство. Това не винаги е 
лесно, защото от чувство за самосъхранение ние често 
изтласкваме инстинктивно в подсъзнанието си някои неприятни 
моменти от живота си. В този смисъл лицемерието не винаги е 
съзнателно. Нещо повече, в много случаи то е плод на мъчителен 
стремеж към непостижима за момента цел, един вид 
несъответствие между цел и проява. Понякога действителната 
причина за непълноценното гласообразуване не може да се 
преодолее, тъй като остава неосъзната. Самопознанието на гласа 
води до положителни резултати при създаването на трайни, 
рационални гласови навици. 

 
3. Отработване на правилна артикулация и 

отчетлива дикция 
Под правилна артикулация се разбира чисто и безупречно 

произношение не само на всеки звук, но и на всяка дума и фраза 
като цяло. Дикцията е естетическа степен на артикулацията, 
говорен стил, начин на излагане на мислите. Когато казваме, че 
някой има хубава дикция, това означава, че той не само правилно 
артикулира всички звукове в думата и всички думи в 

 225



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

изречението. Това означава, че той говори приятно, естетично, 
заразително. 

 
4. Коригиране на индивидуалните говорни 

недостатъци 
Най-често срещаните говорни недостатъци в българския 

език са неправилното произношение на Л (ламбдацизъм), С 
(сигматизъм) и Р (ротацизъм). Ако те не се дължат на някакви 
анатомо-физиологични отклонения, преодоляването им най-често 
се извършва с помощта на логопед. 

 
5. Овладяване на правоговорните норми на родния 

си език 
Занижената говорна култура в широки обществени мащаби 

оказва огромно влияние върху подрастващото поколение. Това 
ме провокира да обърна специално внимание на най-често 
допусканите правоговорни грешки както от моите студенти, така 
и от много мои колеги, а за съжаление и от много публични 
личности – политици, социолози, журналисти от централните 
медии, общественици.  

Например: 
За ударението на някои думи:  
учен [не учен], научен [не научен], наука [не наука], 

училище, училища [не училища] – ударението е на корена на 
думата [Първев 1971: 61]; 

антибиотик [не антибио тик] – при думите с наставка -ик 
ударението пада върху наставката: политик, критик, гимнастик, 
наркотик, практик, физик, ботаник и т. под. [Първев 1971: 66];  

структура, структурен [не структура, структурен], 
скулптура, скулптурен [не ску лптура, скулптурен] – всички думи 
в българския език с наставка -ура носят ударение на у: култура, 
натура, режисура, кубатура, матура, апаратура и т. под. 

декан, деканско (ръководство) [не декан, деканско], бюро 
[не бюро], адрес [не адрес], арест [не арест] – при чуждите думи 
тенденцията е ударението да запазва мястото си там, където е в 
езика, от който се заема [Николова 2003:  28].  
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За някои съответствия и несъответствия между букви и 
звукове: 

„В съвременния книжовен български език съществуват 
доста точни съответствия между букви и звукове. Почти винаги 
за всеки български звук се използва отделен писмен знак. 
Отклоненията тук се отнасят до случаи от две групи: окончанията 
-а (-я),   -ат (-ят) на глаголите от  1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. на 
сегашно време (най-често под ударение) се изговарят с гласна ъ, 
например: [мълчъ], [върв'ът], [стойът], [пийът] и т. под.; 
членуваните форми на имената от мъжки род, при които 
членните морфеми -а,  - я, -ят се изговарят съответно [-ъ], [-йъ], 
[-йът]. 

Не е такъв случаят обаче със съществителните имена от 
женски род, завършващи на съгласна. Членната морфема на 
всички имена от женски род в единствено число е -та  и нейният 
изговор в книжовния български език винаги е само „-та”, 
независимо дали върху нея има ударение или не. При 
членуването на имената от женски род в изговора им не 
настъпват промени, засягащи членната морфема, и при всички 
случаи трябва да се чува изговор: глава – главата, радост – 
радостта, песен – песентà,”  [Първев 1971: 102], а  не [главатъ, 
радостъ, песентъ]. 

За употребата на бройната множествена форма на 
съществителните имена от мъжки род: два трактора, пет стола, 
четири коня.  Тази форма е неприемлива за съществителни имена 
от мъжки род, които означават лица. Неправилно е да се каже 
трима ученика, петима студента, седем доцента, двама 
тракториста и т. под. В такива случаи след числителните думи се 
използват обикновените форми за множествено число: трима 
ученици, петима студенти, седем професори и т. н. [Първев 
1971: 98]. 

За употребата на въпросителното местоимение кой (за м. р. 
ед. ч.): когато се употребява самостоятелно (без съществително 
име след него) има различни падежни форми според службата му 
в изречението. 

Примери:  
- Кой (подлог) говори по радиото? 
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- Кого (пряко допълнение) повикаха? С кого си в 
шоуто? На кого е тази шапка? , а не [Кой повикаха? С кой си в 
шоуто? На кой е тази шапка?] 

- Кому/на кого (непряко допълнение) предадоха 
писмото?, а не [На кой предадоха писмото?] [Стоянов  1999: 287] 

За изговора на числителните имена с десетици:  
Например числата 11, 19, 32 се записват словом единадесет, 

деветнадесет, тридесет и две, но се изговарят единайсет, 
деветнайсет, трийсет и две. 

В заключение трябва да подчертая, че най-важното условие 
за овладяване и обогатяване на гласово-говорната култура на 
всеки човек си остава неговата лична ангажираност, 
задълбочената, съзнателна и упорита работа над себе си. 
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в Княжество България (18791885) 

 

Росица Ангелова 
 

The political role of the militaru ministers  
In Principalitu of Bulgaria 

 
Rositsa Angelova 

 
Abstract: This historical narrative presents the political role of military 
ministers in Bulgaria during the period 1879-1885. The Bulgarian system of 
government returned into Bulgarian hands when the Temporary Russian 
Rule finished. A perimeter for Russia became the presence of its generals in 
the Bulgarian army and the Military Ministry, which was headed by Russian 
generals. Usually Russian ministers, such as generals Parensov, Krilov, 
Kaulbars and Kantakusin, here general Ernrot was an exception, left the 
country after conflicts with the Bulgarian monarch, Prince Aleksandar. They 
were, however, high ranking Russian generals who proved themselves in 
battlefields and universities. They also supported Bulgaria to establish the 
foundations of its army. The conflict between them and Prince Aleksandar 
was generated by the lack of synchrony in the relations between Russia and 
the Bulgarian monarch who had to lead and use the Bulgarian army. This 
competition had a diplomatic palate and intrigues. Moreover, it had a 
negative reflection on Russian-Bulgarian relations and provoked a domestic 
political crisis, which lasted about ten years. 
 
Keywords: Principalitu of Bulgaria, Russian generals, prince Alexander, 
militaru ministersin, bulgarian-russian relations. 

 
Раждането на Третата българска държава е преломен 

момент в историческото развитие на българската държава. С 
приключване на Временното руско управление са положени 
основите на българската държавност и управлението на страната 
преминава постепенно в български ръце. Запазен периметър за 
Русия обаче остава присъствието на руски офицери в армията на 
Княжество България и  оглавяването на военнното министерство 
от руски генерали. Тези уговорки са постигнати устно между 
двете страни и поради това за тях не е изработен  специален 
статут. Този пропуск дава възможност след това руските военни 
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министри да правят опити или да играят политическа роля в 
България. И макар присъствието им в младото княжество да се 
следи внимателно от чуждестранните дипломатически 
представители, престоят им не се оспорва от европейския 
концерт на великите сили. Именно на този аспект – 
политическата роля на руските военни министри е посветен 
настоящият дискурс.93 Хронологическите му граници са очертани 
от две събития. На 5 юли 1879 г. е съставено първото българско 
правителство и като част от екипа е назначен първият български 
военен министър, руският офицер ген. Петър Паренсов. Горната 
граница се определя от отзоваването на последния руски офицер, 
но български военен министър княз Михаил Кантакузин на 22 
септември 1885 г. Руските военни дейци от ръководния екип в 
армията на Княжество България (1879-1885) се сменят често – пет 
министри и четирима техни помощници. Един от военните 
министри е  княз, един – барон. Другите трима произхождат от 
дворянски фамилии. Генерал Ернрот е най-заможния. Всички 
генерали министри и техните помощници са професионални 
военни, завършили военни училища и академии в Русия, офицери 
от Генералния щаб, участници в Руско-турската освободителна 
                                                 
93 Тази тема е третирана и в други автори, но с различен контекст. Вж: 
Радев, С. Строителите на съвременна България. Т. 1. С., 1973; Мосолов, 
А. България (1878-83). Спомени. С., 1936; Кох, А. Княз Александър 
Батенберг. Истината за царуването му. С., б.г.; Головин, А. Княз 
Александър І български (1879-1886). Варна, 1897; Крапчански, В. и др. 
Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и 
мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944 г. С., 1961; 
Димитров, И. Крахът на режима на пълномощията и разцеплението на 
Либералната партия (1883-1884). – ИПр, 1963, кн.2; Гиргинов, Т. 
Исторически развой на съвременна България от Възраждането до 
Балканската война 1912 г. – ВИС, 1933-1934, кн. 14; Пенков, С. 
Приносът на генерал Паренсов за утвърждаването на руското и за 
ограничаване на пруското военно изкуство в българската армия след 
Освобождението. – ВИС, 1969, кн. 2; Дневник Д. А. Милютина. Т. ІІ, М., 
1949; Анучин, Д. Княз А. Черкаский и гражданское управление в 
Болгарый 1877-1878. – Русская старина, т. 83, февруари 1895; Анучин, Д. 
Княз Черкаский как устроитель Болгарый. – Руская старина, т. 59; 1888 , 
182-183. 
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война. Руското им възпитание, семейната среда, бойният опит 
също са фактори, които оказват своето влияние за ролята, която 
те заемат в България.  

 
* * * 

На 5 юли 1879 г. княз Александър І назначава първото 
българско правителство. Дошъл в страната с убеждението, че със 
своята демократичност и известно ограничаване правата на 
монарха, Търновската конституция е непригодна за изостанала и 
без изградени държави традиции страна като България, той бързо 
се ориентира в обстановката и разбира, че Консервативната 
партия е тази, която би подкрепила неговите усилия за 
ограничаване правата на парламента и разширяване на личната 
му власт. По тази причина първото българско правителство, 
управляващо от 5 юли 1879 г. е съставено от консерватори и е в 
състав: Тодор Бурмов - министър-председател и министър на 
вътрешните работи, Димитър Греков – министър на 
правосъдието, Марко Балабанов – министър на външните работи, 
Григор Начович – министър на финансите, ген. Петър Д. 
Паренсов - военен министър, д-р Георги Атанасович – министър 
на просветата (5 юли – 24 ноември 1879 г.). Кабинетът има за 
задача да доизгради държавната организация в духа на 
Търновската конституция.  

Първите стъпки на правителството са обещаващи. До 
свикването на Първото Обикновено народно събрание94 на 21 
октомври 1879 г. кабинетът издава укази, с които се уреждат 
въпроси от първостепенно значение за държавното управление. 
Именно важността им е причина тяхното нормативно уреждане 
да стане преди провеждането на изборите и свикването на 
Първото ОНС. Определя се структурата на отделните 
министерства и ведомства и  се създава длъжността главен 
секретар при всяко министерство. На 28 юли 1879 г. излиза брой 
първи на в. „Държавен вестник” – официален орган на 
правителството, запазен до днес. С важно значение за 
икономиката на страната е указа за откриване на  митници по 

                                                 
94 За краткост ОНС.  
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южната граница на княжеството. Въведена е категоризация, която 
е съобразена с развиваната дейност и важност за стопанството на 
страната. Митниците във Варна, Свищов и Русе стават 
първокласни, а тези в Силистра, Никопол, Лом и Видин – 
второкласни. Тяхната задача е да облагат с налози всички чужди 
стоки. Разрешен е безмитен внос на стоки от Източна Румелия и 
Македония. Целта е да се запазят широките търговски връзки, 
съществуващи между трите български области. Ясно личи 
идеята, чрез улесняване на търговските връзки с откъснатите от 
българската държава области да се създадат условия за бъдещото 
им икономическо, респ. политическо интегриране с княжеството.  

Предприемат се мерки за изграждане на нормална пътна 
мрежа. Липсата на парични средства принуждава правителството 
да въведе пътна повинност за населението. Прякото изпълнение 
на въведената повинност, проектирането на пътищата и тяхното 
строителство се възлагат на местните окръжни съвети. С оглед 
икономическото стабилизиране на страната се вземат мерки за 
отстраняване на някои нередности при разносната търговия с 
питиетата и тютюн чрез въвеждането на по-високо патентно 
облагане за разносната търговия на тези произведения и се 
покровителства по този начин местната търговия. Частична 
промяна се извършва в съдоустройствената система, като се 
намалява броя на апелативните съдилища от пет на две и се 
увеличава съставът с по двама членове на останалите да действат 
в страната апелативни съдилища – едното в София, другото в 
Русе.  

В противовес на децентрализационния принцип, залегнал 
в Търновската конституция правителството премахва изборното 
начало и въвежда имуществен, образователен и възрастов ценз в 
приетите на 14 август 1879 г. Привременни правила за 
общинското градско и селско управление. Известно недоволство 
предизвиква правителствената мярка, насочена към понижаване 
курса на руската сребърна рубла и повишаване митото на 
вносната сол от 8 на 30 %. Основният мотив за тази мярка се 
обяснява с наплива на рубли в страната от Румъния, където 
стойността им е по-ниска. Това създава възможности за 
спекулации, които кабинета иска да пресече. В същото време то е 
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в разрез с интереса на населението, което използва рублата като 
основно за момента платежно средство. Недоволство буди и 
подмяната на значителен брой окръжни началници, назначени 
още от княз Дондуков-Корсаков, както  и решението на 
правителството да прекрати допълнителното заплащане на 
всички чиновници от български произход.  

Полагат се грижи за разгромяване на разбойническите 
банди от бивши турски войници, които заедно с ходжите и 
пратеници от Цариград подстрекават мюсюлманското население 
в източните части на Княжеството към неподчинение на властите. 
Стига се до обявяване на 10 юли 1879 г. на военно положение в 
някои окръзи на Варненска и Търновска губернии. Въпреки тези 
мерки правителството не съумява да се справи напълно с 
разбойничеството.  

На дневен ред е поставен и железопътния въпрос. 
Берлинският договор прехвърля върху княжеството задълженията 
на Високата порта по строителството на минаващата през 
българска територия част от международния път Виена - 
Цариград. България трябва да откупи от английската компания 
железопътната отсечка Русе - Варна. За тази цел през юли 1879 г. 
в София пристига делегатът на компанията Дж. Барклей, който 
предлага сделката да се уреди чрез глобална цена, която е 
непоносима за финансовите възможности на страната. По същата 
причина неуспешна се оказва и инициативата на двамата 
представители на руските банкери Гинсбург и С. Поляков – 
Черни и Утин, които предлагат цялостна програма за ж.п. 
строителство, за създаване на банка и за откупуване на линията 
Русе - Варна.  

В страната Великите сили назначават свои представители 
с ранг на дипломатически агент и генерален консул. През 
септември 1879 г. връчват акредитивните си писма сръбския и 
румънския дипломатически агент, а една година по-късно и 
гръцкия. С указ от 19 юли 1879 г. са назначени първите 
български дипломатически агенти в Сърбия, Румъния и Турция. 
Правителството се ограничава с агентства в съседните държави 
поради слабите финансови възможности на младото българско 
княжество и неукрепналото му международно положение. За да 
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задоволи претенциите на Високата порта и западните велики 
сили за уреждане на бежанския въпрос, правителството учредява 
в окръжните градове смесени комисии, които да улеснят 
въдворяването на мюсюлманските бежанци в имотите им 
[Ангелова 2008: 54-59]. 

Същевременно има нарушения на конституцията – князът 
се титулува “височество”, а не “светлост”; въвежда се 
имуществен ценз за кметовете в селата и малките градове, 
премахва се изборния принцип за членовете за окръжните и 
градските съвети. Недоволство предизвиква и въвеждането на 
някои косвени данъци. Либералите използват недоволството и 
организират протестни митинги в Търново, Габрово, Ловеч и 
други селища на княжеството. Изпращат се протестни резолюции 
и петиции до отделните министерства, правителството и княза. 
Населението, насърчавано от либералите, отказва да плаща 
новите данъци. Резултатът от тези затруднения е прякото 
апелиране към император Александър да разреши промени в 
Търновската конституция. Императорът отговаря в подробно 
писмо от 28 септември 1879 г., в което, като приема, че 
конституцията може да не му е дала всичко онова, което е 
очаквал му напомня на княза затрудненията, свързани с 
международното му положение, и му препоръчва максимална 
тактичност. По неговите думи „Големият проблем в 
осъществяването на необходимите промени е да се води политика 
на твърдост и постоянство, но в същото време на тактичност и 
умереност в подбирането на нейните средства, без да се излиза от 
рамките на законните действия и да се използват максимално 
благоприятните моменти, които ще изострят вниманието върху 
недостатъците на сегашната конституция. Каквито и да са 
дефектите на Търновската конституция, не бива да забравяме, че 
Вие самият сте я приели тържествено. В рамките на самата 
конституция Вие трябва да направите първия опит за 
ревизирането й, за да въведете една форма, по-добре отговаряща 
на нуждите на България...” [Блек 1996: 160].  

Парламентарните избори се провеждат на 30 септември 
1879 г. и в тях гласоподавателите дават доверието си на 
либералите. От избраните 170 депутати само 30 са 
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правителствени. Единодушно за председател на І ОНС е избран 
Петко Каравелов. Този вот съгласно парламентарната практика и 
принципи, изисква незабавна оставка на правителството. Вместо 
това княз Александър І търси средства за изход от създалото се 
положение. Той иска разрешение от Петербург да разтури 
парламента. Отговорът е да се образува коалиционно 
правителство. По време на тези ожесточени политически борби 
Др. Цанков отсъства от страната. Изпращането му в Цариград е 
направено от тактическа гледна точка. На практика той е най-
подходящ за поста, който заема, но от друга – правителството 
отстранява най-влиятелната личност на либералите. При 
отсъствието на Цанков Каравелов се очертава като ръководител 
на оформящата се Либерална партия. Затова княза кани 
Каравелов на аудиенция на 12 ноември 1879 г. и му предлага  да 
състави кабинет с участието на консерваторите Д. Греков и Гр. 
Начович. Уверен, че ще се справи, Каравелов се обръща към 
проф. Марин Дринов и Тодор Икономов за евентуално участие в 
кабинета. В проведените още няколко срещи между Каравелов и 
княза става ясно, че Каравелов не може да приеме Греков и 
Начович в бъдещия кабинет, но би отстъпил за титлата на княза.  

След неуспешните преговори за съставяне на 
коалиционен кабинет княз Александър І предизвиква разпускане 
на Народното събрание и на 24 ноември 1879 г. назначава отново 
консервативно правителство, начело с митрополит Климент (24 
ноември 1879-26 март 1880), и насрочва нови избори. В кабинета 
влизат: митрополит Климент – министър –председател и 
министър на народното просвещение, Д. Греков – министър на 
правосъдието и управляващ Министерството на вътрешните 
работи (по-късно заето от Владимир Рогге като управляващ и от 
Т. Икономов като титуляр), Гр. Начович – министър на външните 
дела и изповеданията и управляващ министерството на 
финансите) и ген. Петър Паренсов – военен министър (заменен на 
22 март с Павел Плеве като управляващ). Съставът показва, че е 
направен опит за компромис. Епископ Климент, Паренсов и 
Икономов поддържат нормални отношения с либералите и са 
приемливи за тях.  
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За краткия период на управлението си правителството 
успява да подготви и прокара в Народното събрание закон за 
организирането и дейността на българската армия (Привременно 
положение за българската войска). Приоритетен въпрос във 
вътрешната политика остава организацията на държавния апарат. 
Епископ Климент се опитва да прокара примирителна линия 
между двете партии, като възстановява много от уволнените 
либерали на работа. Второто консервативно правителство се 
оказва неспособно да се справи със задачите на държавното 
управление. Възникналата политическа криза в страната се 
задълбочава. Князът търси съдействието на Русия да бъдат 
направени промени в конституцията по посока на увеличаване на 
неговите права и неговата власт. С действията си той поставя 
началото на една порочна практика на намеса на външна сила във 
вътрешните работи на България, която впоследствие ще има 
негативни последици както за него, така и за страната. В момента 
обаче руската дипломация не подкрепя княжеските амбиции и 
препоръчва да се следват законни пътища [Ангелова 2008: 55-56].  

Военното министерство в двата консервативни кабинета 
се ръководи от ген. Петър Димитриев Паренсов.  

Петър Паренсов е роден на 
5 юли  1843 г. в с. Ивашево, 
Волгоградска губерния. Възпитаник 
на Пажеския кадетски корпус, за 
кратко на Инженерната академия, 
а след това на Руската военна 
академия. През 1867 г. завършва и е 
назначен в Гвардейския щаб на 
Петербургски военен окръг. През 
1869 г. Паренсов е командирован в 
Уралска област и взема участие в 
усмиряване на безпорядъка в 
киргизките степи, за което е 
награден с орден „Света Анна” ІІІ 
степен с меч. Преди началото на 

Руско-турската война (1877-1878 г.) провежда проучване за силата и 
разположението на турската армия, извършва секретно пътуване в 
Румъния и България, заради което е временно арестуван от турците в 
Русе. Със започването на военните действия е назначен за Началник 
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щаб на Кавказката казашка дивизия, а след това офицер за специални 
поръчки при Главното командване. Под ръководството на ген. М. Д. 
Скобелев, граф Шувалов и ген. Гурко участва в много боеве, 
включително в двукратното превземане на Ловеч (5 юли и 22 август 
1877 г.), при Плевен (където два пъти е ранен) и при щурма на 
Правецката укрепена позиция (тежко  ранен и евакуиран в Русия). 
Оздравял, Паренсов е назначен за началник щаб на Северния (Русенски) 
отряд на окупационните войски в България. За боеви заслуги е награден 
с орден „Свети Владимир” ІV и ІІІ степен, златно оръжие и е 
произведен в чин генерал-майор.95  

Както посочихме, на 5 
юли 1879 г. генерал П. 
Паренсов става военен 
министър. Още на 8 юли с.г е 
закрита длъжността 
„началник на Българската 
земска войска” и със същата 
заповед се изказва 
благодарност на генерал-
майор А. Шелейховски96 за 
положения труд по 
командването на Българската 
земска войска и се отчислява 
от българската войска [ЦВА, 
ф.1, оп. V, а. е. 49:  268]. Пръв 
адютант на военния министър 
става Атанас Бендерев97. С 

                                                 
95 След  завръщането си в Русия последователно е: командир на VI- а 
Кавказка дивизия, помощник на началник-щаб на Варшавския военен 
окръг, комендант на Петродвореца. Генерал-лейтенант от 1890 г. 
Награден с Орден „Свети Александър Невски” (1899). Автор на военни 
трудове. Издава и спомените си „ Из прошлого “ в 3 тома -
http://bg.wikipedia.org/wiki/ . 
96 Генерал–майор А. Шелейховски-руски генерал, участник в 
Освободителната руско-турска война. До образуването на първото 
българско правителство е началник на Българската земска войска.  
97 Атанас Георгиев Бендерев (1859-1946)- български военен деец, 
генерал-лейтенант. Роден в гр. Горна Оряховица. Участник ва 
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указ на 18 юли е закрита длъжността „инспектор на войската” и е 
създадена длъжността „другар на военния министър” – 
помощник-министър, който се занимава главно с обучението на 
войските, а в отсъствието на министъра го замества. На нея е 
назначен полковникът от Генералния щаб на руската армия 
Александър Карлович Тимлер, другар на Паренсов още от 
първите му офицерски години, способен, делови, прям, рицар в 
приятелството. Още с пристигането си Тимлер получава задачата 
да инспектира дружините, сотните, батереите и даде преценка, 
кои руски офицери са подходящи за служби и кои не. Със своя 
авторитет Паренсов привлича и други способни офицери и 
успява да оформи три отделения в министерството - 
инспекторско, строево и домакинско [Паприков 1887: 7-19]. Със 
съществуващите длъжности на старши лекар, интендант и главен 
прокурор, Паренсов успява да формира енергичен екип, пред 
който стоят отговорните задачи по устройството, обучението, 
възпитанието и ръководството на българската войска. 

Паренсов е убеден, че на България, за защита на нейните 
интерси, е нужна боева армия, а не земска войска-милиция. 
Необходима е постоянна, подвижна войска. При милиционната 
система на армията, при сложната политическа обстановка на 
Балканите, създала се след Берлинския конгрес, земската войска 
не ще може да изпълни своето предназначение. В тоя си вид 
войската е обречена на пасивност, и неподвижност, тя е 
разпокъсана, в боя ще й е чужда силата на движението. А всички 
военни авторитети по онова време твърдят, че мирновременната 
организация на войската трябва да бъде такава, каквато ще е 
необходима на война. Ако българската армия придобие характер 
на милиция, тя не ще притежава трайна организация, на нея, като 
на самостоятелен организъм, не ще може да се възлага надеждата 
да изпълни сериозна задача. В случай на война такава армия 
може да се използва само за спомагателна служба. Убеден в 
                                                                                                         
национално-освободителните борби, завършил първия випуск на 
Военното учиилще в София, герой от Сръбско-българската война. 
Участва в детронацията на княз Батенберг, след което емигрира в Русия 
и служи в руската армия. След Първата световна война се завръща в 
България.  

 238



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

правотата на своето мислене, военният министър започва 
сериозна работа [Вълков 1971: 28]. 

Запазва се структурата и управлението на войската. 
Настъпват промени само в организацията и състава на войските. 
Пехотните дружини от 21 стават 23, а управлението им се 
осъществява чрез три отдела – Източен, Западен и Софийски. 
Промени претърпява и организацията на артилерията. През 
пролетта на 1880 г. са сформирани един артилерийски полк от 6 
артилерийски батареи с щаб в Шумен, едно артилерийско 
отделение от 3 артилерийски батареи с щаб в Самоков и местни 
артилерийски учреждения в Разград, Шумен, Русе и Плевен. 
Артилерията се командва от началник с щаб в Русе, подчинен 
направо на военния министър [Юбилейна ... 1905: 1, 6]. 
Организирано е закупуването на нова материална част и по 
петстотин снаряда запасен боен комплект за всяко оръдие. 
Отправено е искане до руската армия за закупуване по снижени 
цени на 16 000 бердани образец № 2, тъй като дотогава войската е 
въоръжена с кринки.  

Конницата също променя организацията си. През лятото 
на 1880 г. четирите самостоятелни сотни се обединяват в конен 
полк с щаб във Варна [История ...1906: 118]. Неговият командир е 
подчинен и на военния министър, и на началника на Източния 
отдел. Сапьорните роти в армията на княжеството са две, но 
началникът на сапьорната част продължава да бъде подчинен не 
на министъра, а на началника на Източния отдел. На 1 август 
1879 г. се сформира окончателно и флотилията, и морската част 
[Паренсов 1908: 179; Вълков 1971: 29]. По доклад на А. Бендерев 
и по предложение на ген. Паренсов е сформиран пограничен 
батальон, съставен предимно от бивши опълченци, с цел да се 
охранява югозападната граница и да освободи пехотните 
дружини от това задължение, което нарушава ритъма на 
подготовката и състоянието на дисциплината им. Във военното 
училище се създава учебен комитет, начело на който застава 
Тимлер. Работи топографски отдел [Паренсов 1908: 179; Вълков 
1971: 29]. 

Командването на армията, начело с Военното 
министерство, се изгражда като оперативно ръководство. Налице 
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са и елементи на децентрализация. Командването на артилерията 
е в Русе, на конницата – във Варна, на сапьорните части – в 
Търново. При това само началникът на артилерията е подчинен 
направо на министъра, на конницата – и на министъра, и на 
началника на Източния отдел, а началникът на сапьорите – само 
на началника на Източния отдел. Началникът на флотилията и 
морската част е подчинен до 1883 г. само на княза. Пехотните 
дружини запазват териториалното си командване, без да се 
обединят организационно в по-големи единици. Новите 
формирования на артилерията съответстват на изискванията за 
по-централизирано  управление. И обединяването на конните 
сотни в конен полк показва същия стремеж. От гледна точка на 
структурата и управлението на войските съществуващото 
положение не отговаря на тогавашните нужди. По време на 
лагерните сборове различните родове войски придобиват 
известен опит по взаимодействието, но общо тази организация не 
е удобна за обучението на войските. Тя не е пригодна и за военно 
време. Командирите от пехотата не се учат да командват 
общовойскови части, което вече се изисква от тогавашния бой 
[Вълков 1977: 113].  

Тези слаби страни от управлението и структурата на 
войската са отчетени от ген. Паренсов. Затова той в края на 1879 
г. предлага да се създаде бригадна организация, тъй като „с нея 
ще се установи и по-твърдо единоначалие, и по-добро 
управление”. Мотивировката му е, че мирновременната 
организация на армията трябва да се съобразява със замисъла за 
време на война, че армията трябва да бъде подвижна и гъвкава, а 
не прикована за съответния окръг [ЦВА, ф. 1, оп. V, а.е. 208: л. 
52-56, 178]. Това искане обаче вместо от 1 март 1880 г. , както 
предлага,  се осъществява чак през 1883 г. За яснота в 
субординацията е отдадена заповед, с която се обявява 
старшинството на военните управления и родовете войски. Тя 
установява следния ред: І. Централни управления – 1. Строево, 
инспекторско и домакинско отделение на Военното 
министерство. 2. Началник на артилерийското управление. 3. 
Завеждащ инженерната част. 4. Завеждащ морската част. 5. 
Главен военен прокурор и прокурорски отдел. 6. Старши лекар. 
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ІІ. Софийско военно училище. ІІІ. Началник на военен отдел 
(комендант и неговото управление). ІV. Пехота. V. Артилерия. 
VІ. Кавалерия [Паренсов 1908: 179].   

Военният министър ген. Паренсов прави опит да убеди 
княза да разшири състава на управленията на военните отдели, за 
да могат не формално да вършат своята работа, а да се превърнат 
в оперативно ръководство на поверените им войски. На 24 
декември 1879 г. той предлага на княза да бъде назначен един 
помощник – щабен офицер на началника на Източния отдел, - а 
също и проектощат – вместо двама, министърът да има четирима 
адютанти, от които двама да бъдат български офицери. С това 
той иска да се издигнат на отговорни високи длъжности 
български офицери, които да се учат от по-опитните руски 
офицери. Генерал Паренсов предлага да бъде назначен по един 
лекар на военните отдели, което е крайно наложително предвид 
развитието на здравеопазването в страната след Освобождението 
[ЦВА, ф.1, оп. V, а.е. 48: л. 14-16; а.е 208: л. 28]. Същевременно 
Паренсов, постепенно въвежда български порядки и в етичните 
взаимоотношения в армията. Така е въведено обръщението към 
офицерите „господин” и са премахнати благородните 
титулувания както е в руската армия [Паприков 1887: 337]. Не 
приема като другите министри френския образец на 
кореспонденция и издейства за армията преписката да се води по 
руски образец [Вълков 1971: 24]. 

Противоречиви са оценките за управлението на Паренсов. 
Според Симеон Радев Военното министерство, което съставлява 
едно почти независимо ведомство и се счита за руска 
администрация, се ръководи от Паренсов, който е съмишленик на 
Дондуков98 и е протежиран от него [Радев 1973: 170]. Ето и 
неговата храктеристика: „По-лесна е характеристиката на ген. 
Паренсов. Той е издал напоследък една голяма книга около 500 
страници върху неговата деятелност в България, която е траяла 

                                                 
98 Дондуков–Корсаков, Александър Михайлович, княз (1820-1893) – 
руски генерал и държавник. Участник в Руско –турската освободителна 
война 1877-1878 г. Назначен от руското правителство за върховен 
императорски комисар (20 май 1878).  
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по-малко от една година. Отпечатък на тая несъразмерност носи 
и поведението му в София. Несъразмерност между способностите 
му на обикновен офицер от Генералния щаб с неговата претенция 
да играе голяма историческа роля в новата държава; между 
неговото положение на военен министър и манията му да се меси 
във всички дипломатически работи. Но най-чудновато в неговото 
държане бе тази тетрална поза на фанатичен почитател на 
конституцията, като се знае, че и досега той е в Русия 
непоколебим защитник на самодържавието. От всичко се вижда 
впрочем, че той бе един от тия лекомислени генералщабни 
офицери, които Обручев99 бе разгалил и които се мислеха 
призвани да направят преврат в слявянските дела” [Радев 1973: 
171]. Подобна е и оценката на придворния пастор Адолф Кох - „С 
привилегировано положение в кабинета се ползваше министърът 
на войната, руснакът генерал Паренсов. Той бе сравнително млад 
(36 годишен) за този отговорен пост и бе толкова нищожен от 
гледна точка на военните, че едва ли би могъл да бъде дори и 
капитан. Освен това липсваше му и всякаква тактичност” [Кох 
б.г.: 22]. 

Князът полага усилия да овладее ситуацията в държавата. 
Каквото и да прави той, невъзможно е да задоволи напълно своя 
руски антураж. Шепелев и Паренсов запазват всички настроения 
на княз Дондуков против него и на славянофилската военна 
партия. Те не предприемат явно нищо против княза, защото се 
боят от гнева на император Александър ІІ. За сметка на това 
обграждат българския княз с атмосфера на недоверие и на 
неприязън, като не пропускат да подчертаят, че той дължи 
престола си на Русия и че руските интереси за него трябва да 
бъдат свещени [Радев 1973: 175]. 
                                                 
99 Николай Николаевич Обручев (1830-1904)- руски генерал, виден 
либерален, военен и държавен деец на Русия. На млади години е 
представтел на революционното движение в армията. Близък на А. И. 
Херцен, Н. П. Огарьов, Н. Г. Чернишевски и Н. А. Добролюбов. 
Професор и началник на катедрата по военна статистика в академията 
на Генералния щаб на руската армия (1881-1898), сътрудник на Д. А. 
Милютин при осъществяването на военната реформа, а също и при 
разработване на плановете за руско-турската война.  
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Че това е така става ясно и от писмо на княз Александър І 
до румънския княз Карол100, изпратено чрез майор Корвин. Ето 
неговия текст: „Предан от сърце на цар Александра, желал бих да не 
направя нещо, което би могло да се види като антируско. За 
съжаление, руските чиновници тук са действували с най-голяма 
безсъвестност. Във всички министерства владее страшно безредие и 
системата на грабителство благодарение на Дондуковите порядки е 
тук едва ли не санкционирана. Всеки ден съм поставян пред 
тягостната алтернатива или да се подчинявам на руските искания, 
или да бъда обвинен от Русия в непризнателност и „оскърбление на 
най-светите чувства на българите”. Положението ми е наистина 
ужасно. Отблъсквам всичко, което е против съвестта ми, и поради 
това всеки ден трябва да пиша на императора, за да предупредя 
клеветите на тукашните руски чиновници” [Радев 1973: 176; Блек 
1996: 159]. 

Този тон на отчаяние носят всичките писма на княза от 
първите години на управлението му. Оплакванията му от 
незачитането от страна на руския антураж, от претенциите на 
русите в София да му диктуват и най-малките му постъпки и да 
контролират нагло дори и частния му живот, стават все по- 
нетърпеливи [Головин 1897: 114]. В моменти на отчаяние той 
дори говори за абдикация. Тази мисъл на младия български княз 
се потвърждава от секретаря на княжеската канцелария д-р 
Константин Стоилов [Стоилов 1996: 40-41].  Според него 
младият български княз пише писмо до руския император, в 
което изказва мнение, че без промяна на конституцията, той не 
може да управлява. Това става в деня, в който депутатите 
решават да се изпрати благодарствено писмо до Царя-
Освободител, без да се споменава в него за българския монарх. 
По-късно князът решава да не изпраща писмо, а за Русия да 
пътува д-р Стоилов, на когото има доверие и който най-точно ще 
предаде лично на императора проблема [Стоилов 1996: 40-41].  
До голяма степен мисълта за абдикация се свързва с 
организацията на българската армия – „от повечето работи в 

                                                 
100 Монарсите на България и Румъния са в добри отношения и между 
тях съществува вярно приятелство. – Принцеса фон Батенберг. 
Спомени за едно смутно време. С., 1995, с. 62. 
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армията той беше недоволен и често пъти дохаждаше до 
конфликт с военния министър; мислеше да доведе няколко 
германски офицери за армията, защото както ми казваше, не 
можел да се опира на нея. Той ми повтаряше,  че предпочита да 
абдикира, отколкото да гледа как страната отива към пропаст” 
[Стоилов 1996: 41].  

Сред спорните въпроси е този за титулуването на княза. В 
разрез с Търновската конституция101 консерваторите титулуват 
княза с титлата „височество”, нещо повече князът се опитва да 
наложи тази малка поправка в параграф 6 от глава ІІ на ТК. От 
министрите, само Паренсов се обявява категорично против, 
защото съобразно с параграфи 14, 15 и 44 „ни един закон не може 
да бъде издаден, допълнен, изменен и отменен без 
предварителните му обсъждания и разисквания от Народното 
събрание” [Блек 1996: 158].  След полемиката си по този въпрос с 
външния министър Марко Балабанов ген. Паренсов се съветва и с 
руския дипломатически агент и генерален консул на Русия в 
България Александър П. Давидов, който му внушава да 
изманеврира. В документите и войската княз Батенберг да бъде 
титулуван „светлост”, а в преписката и личните разговори – 
„височество” [Вълков 1971: 24; Вълков 1977: 150]102. 

През септември 1879 г. ген. Паренсов е на личен доклад в 
Ливадия. Тук той търси отговори на много въпроси: Как да се 
държи по въпросите на конституцията от гледна точка на Русия?; 
Какви да бъдат отношенията му като началник с руските офицери 
в българската армия?; Да поиска разрешение за вземане на 
служба като доброволци в българската войска руски подофицери, 
които крайно не достигат; Да настоява за закупуването на 
бердани на по-ниска цена; Да издейства отпускането на сукно за 
втори комплект облекло на цялата войска и други [Вълков 1971: 
32].  

По време на престоя в Русия е потвърдена правилността 
на дейността му като военен министър на Княжество България. 

                                                 
101 За краткост ТК. 
102  Според Головин, А. Ф. Княз Александър І ...., с. 114, именно така 
постъпва Паренсов. 
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Разрешено е на 5-6 подофицери да отидат като доброволци в 
българската войска. Обещани са 16 000 бердани. На най-важния 
въпрос Паренсов не намира отговор. Тук той повдига въпроса за 
титлата на княза и категорично се обявява за съблюдаване на 
конституцията. Руският военен министър граф Милютин е на 
същото мнение. С показателно за двойнствеността на руската 
политика в България мнение Гирс103 пък смята, „че ако това 
прави удоволствие на княза, защо да не го наричат височество” 
[Радев 1973: 185; Паренсов 1908: 155]. Кого от двамата да 
послуша? Да спазва закона или да доставя някому удоволствие? 
Паренсов избира този съвет, който неговата съвест и патриотизъм 
му дават. 

Князът обаче непрекъснато предизвиква ген. Паренсов. 
Следващият конфликт  между двамата назрява по повод 
ритуалите на караула пред двореца. За младия български монарх 
Александър І пруския образец на този ритуал е по-красив и той 
настоява да бъде въведен в младото княжество. Генералът вкарва 
друг привкус в конфликта. Той приема, че руските офицери 
обучават българските си ученици на това, което знаят и 
следователно ще се запази съществуващото положение. Нещо 
повече, няма гаранция дали князът, започвайки с церемонията за 
знамето, няма да продължи по-нататък в исканията си за 
въвеждане на пруското военно изкуство. Това кара ген. Паренсов 
да заеме отрицателна позиция. Князът не спира дотук и настоява 
да се въведе пруското военно облекло, което ще подхожда повече 
на българските офицери [Вълков 1971: 41-43].  

Спорен въпрос е и този относно проектите за строеж на 
железопътни линии в България. Мотивирайки се, че ако бъде 
приет проектът за строеж на ж.п. линията Пловдив-София-
Белград, „има опасност не само България, но и целият Балкански 
полуостров да бъде икономически и политически поробен от 
Австрия”, ген. Паренсов се обявява против него. В същото време 

                                                 
103 Гирс, Николай Карлович (1820-1895)-руски държавен деец. От 1875 г. 
е заместник-министър на външните работи и управляващ Азиатския 
департамент в Министерството на външните работи на Русия.  
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той застава зад проекта София-Търново- Русе, като изтъква 
военно-политически съображения.  

Най-същественият пункт, по 
който назрява конфликт между 
княза и генерала, е въпросът 
относно използването на армията за 
суспендиране на конституцията. 
Предварителното недоверие на 
Батенберг към „почти 
републиканската конституция” се 
засилва през август и септември 
1879 г. във връзка с изборите за 
Първо ОНС, когато либералите 
организират бурни многолюдни 
митинги. В писмо до руския 
император княз Александър І 

изтъква необходимостта парламента да ревизира конституцията, 
но съветът  е да действа предпазливо [Вълков 1977: 152; АВПР, 
ф. Канцелария, а.е. 23: л. 7-13].  

 
А. А. Шепелев 

За княз Батенберг има три пътя – да разтури камарата и 
суспендира конституцията, като се сменят някои министри; да 
отстъпи и образува правителство на ЛП и най-накрая да 
сформира коалиционен кабинет. След започването на заседанията 
на І ОНС на 21 октомври 1879 г. Давидов препоръчва на княза да 
създаде „смесен” кабинет от консерватори  и либерали [Вълков 
1977: 152], а ген. Паренсов и военния аташе полк. А. А. Шепелев 
допускат създаването на хомогенен либерален кабинет. За 
съставянето на  коалиционен кабинет работят съвместно д-р 
Стоилов и Давидов [Стоилов 1996: 42]. На този вариант е склонен 
и княза, но не среща разбиране у П. Каравелов. Чрез този кабинет 
той се надява да промени конституцията и да си осигури силна 
княжеска власт.  

В конфликта либерали–консерватори русите в София 
заемат различни позиции. Така руският дипломатически агент 
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Давидов104 твърдо застава зад княза и консерваторите, докато 
Шепелев105 и Паренсов са на мнение, че никакъв нихилизъм няма 
в България, и че радикализмът на либералите се състои в това, че 
искат строго приложение на конституцията  и че народното 
събрание е разположено да направи отстъпки на княза [Пешев 
1993: 163]. Това се желае и от П. Каравелов, при отчитане на 
факта, че не трябва да се нарушава конституцията. Давидов заема 
страната на княза, а Шепелев и Паренсов – тази на либералите. 
Това различие се отчита и от политическия секретар Стоилов 
[Стоилов, К. 1996: 48]. Именно пред него Давидов чете писмо до 
руския заместник-министър на външните работи Гирс, в което 
излага различията между Давидов и Шепелев и настоява 
Шепелев да бъде отзован [Стоилов 1996: 49]. По-късно правотата 
на Шепелев и Паренсов ще докаже руския дипломат, политик и 
публицист Сергей Спиридонович Татищчев в своите спомени „Из 
миналото на руския дипломат” - „От руските деятели, намиращи 
се по това време в България, другояче се отнасяли към Батенберг 
полковник Шепелев и генерал Паренсов. На тях им било ясно, че 
действията на консервативното правителство водели към 
подриване и изкореняване на руското влияние в България. Това 
не разбирал Давидов” [Вълков 1971: 66]. 

На практика тези различия показват прилаганите 
едновременно две главни линии на руската политика в България 
през 1879 г. Първата е тази на външния министър Гирс и тя се 
характеризира с дух на компромис с другите велики сили в един 
опит да се преодолее слабостта на Русия след войната с Турция и 
да се предотвратят възможни сериозни усложнения на Балканите, 
докато Русия не бъде отново в състояние да играе по-активна 
роля. Втората е на военния министър Милютин, който е по-
агресивен в своето отношение, без обаче да се присъединява към 
                                                 
104 Давидов, Александър Петрович (1838-1885) – руски дипломат, 
действителен статски съветник. От 1878 до 1879 г. е руски 
допломатически агент и генерален консул в София.  
105 Шепелев, Александър Александрович (1841-1887) – руски генерал-
майор от Генералния щаб. По време на Руско-турската война (1877-78 
г.) с чин полковник заема поста на пловдивски губернатор. След 
войната е делегат в Европейската комисия за Източна Румелия.  
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крайните панславистки искания. В началото тези две линии до 
голяма степен съвпадат. Милютин смята, че основните руски 
интереси трябва да бъдат поддържани и това трябва да стане чрез 
подкрепата на онези сили, които са най-благосклонно настроени 
към Русия. Всичко това довежда до конфликти. Гирс не подкрепя 
опита на княза да измени конституцията по такъв начин, че да 
увеличи личната си власт, защото смята че това би било 
погледнато от Англия и Австрия като пряка провокация, и той се 
ограничава с това да му направи отстъпка, като осигури 
назначаването на чиновници, приемливи за княза. От една страна 
е ген. Паренсов, който активно подпомага либералите и се бори 
срещу всеки признак на власт на княза и други неславянски 
елементи. От другата страна е руският консул А. П. Давидов, 
който не познава положението на Балканите и смята, че 
конституцията е напълно подходяща за България. Той подкрепя 
княза и консерваторите и успява до голяма степен да влоши 
отношенията на политическата сцена, заключава в своето 
изследавне Сирил Блек [Блек 1996: 145-146].106 

Вторият консервативен кабинет на митрополит Климент 
също не успокоява обстановката. И тук изпъкват още повече 
различията между княза и ген. Паренсов, който заедно с полк. 
Шепелев смята, че  съставянето на либерално правителство е 
неизбежно и са против разпускането на първото обикновено 
народно събрание. В този момент с особена сила изпъква 
въпросът за ролята на армията като държавно-политически 
инструмент, който пряко е в ръцете на ген. Паренсов и руските 
офицери. На частен разговор на 22 ноември 1879 г. Стоилов и 
Батенберг уведомяват Паренсов, че ще бъде предложен за 
временно управляващ министерството на вътрешните работи в 
подготвяния кабинет, докато Тодор Икономов поема поста. 
Паренсов дава съгласие и уведомява, че ще вземе за свой главен 
секретар Рогге [Стоилов 1996: 63]107. Няколко дена по-късно 
                                                 
106 Тази теза се поддържа и от Головин, А. Ф. Княз Александър І ...., с. 
117.  
107В някои съчинения се лансира идеята, че Паренсов отказва, тъй като е 
убеден, че князът ще отмени конституцията, веднага щом се завърне от 
Русия. - Блек, С. Установяване ..., с. 176. 
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монархът вече е склонен да назначи Владимир Рогге като 
министър  на вътрешните работи. Той е руски правителствен 
чиновник, участвал във Временното руско управление на 
българските земи и съветник при Министерството на вътрешните 
работи от основаването му. Надделява мнението на Давидов, че 
не е добре да се назначава Рогге за министър, а първоначално за 
управляващ и по-късно за министър.108 Така на ген. Паренсов е 
гласувано недоверие за пореден път от княза.  

На предложението на Гр. Начович и Д. Греков 
конституцията да се изостави временно и властта да се предаде в 
ръцете на княза, а когато НС се събере и гласува недоверие на 
правителството, а армията да направи преврат, ген. Паренсов 
възразява решително. На 24 ноември той получава записка от 
княза, с която го уведомява, че разпуска Народното събрание и го 
моли да вземе „секретни мерки” да не бъде нарушен 
общественият ред.109 Генералът разбира, че дните му са 
преброени [Паренсов 1908: 228-229]. Въпреки това не се отказва. 

Продължава борбата между Паренсов и княза. 
Следващата интрига е около желанието на около 500 пруски и 
австрийски офицери да бъдат приети в българската армия. 
Независимо от препоръката на княза ген. Паренсов отказва да ги 
назначи. Военният министър се позовава на чл. 65 и 66 от ТК, 
съгласно който чуждестранни офицери могат да се назначават 
само с разрешение на парламента. Той оказва съпротива на 
всички опити на Батенберг да се създадат улеснения в това 
отношение. Проблемът и да изглежда дребен, не е маловажен. 
Защото той се опира не само до формалното спазване на 
параграфи 65 и 66 от конституцията за допускането на 
чуждестранни чиновници и офицери, но и за пътя, по който ще се 
развива българската армия. Докато руските офицери са в 
България още от войната, от Опълчението и Българската земска 
войска и периодически намаляват, едно приемане  на пруски 

                                                 
108 Д-р Константин Стоилов. Дневник. Част І...., с. 65. 
109 През деня монархът споделя на политическия си секретар, че на 
някои от войсковите части е дал тайна заповед да бъда готови за всеки 
случай. - Д-р Константин Стоилов. Дневник. Част І...., с. 67. 
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военни специалисти би превърнало това явление в постоянно, би 
подкопало националния характер на българската армия, би 
отворило път на пруското военно изкуство [Блек 1996: 173; 
Вълков 1977: 168; Вълков 1971: 42, 46]. Нещо повече, ген. 
Паренсов не само не подготвя заповеди за назначаването на 
пруски офицери, но и не приема да състави специален правилник 
за уреждането на този въпрос. Изключение е направено само за 
подпоручик Келлер110. Българският периодичен печат застава 
твърдо зад позицията на военния министър.  

       Признанието за позицията на ген. Паренсов идва от страна 
на българите. Парламентът увеличава бюджета на Военното 
министерство от осем на дванадесет милиона, което е косвен вот 
на доверие за министъра. Одобрение за дейността му има и в 
отговора на тронното слово – „Народната войска всякога е била 
за освободения народ предмет на неговата гордост и на особените 
му грижи... като изказваме особеното си удовлетворение, дето 
въоръжените сили на княжеството са положени на здрави основи, 
смятаме за свой дълг да заявим, че е желателно да се подобрят 
способите за продоволствието на войската и да се обърне също 
внимание върху запазване здравето на войниците” [Вълков 1971: 
51]. 

                                                 
110Генерал-адютант Граф Федор Едуардович Келлер  е от швейцарски 
благороднически род от XV век, който се среща в Прусия, Австрия, 
Естония  Русия. Прадядото на Ф.Е. Келер получава графска титла в 
Прусия и е посланик на кралството в Санкт-Петербург. Така е поставено 
началото на руския клон на рода. Роден през 1850 г. Служи в Пажеския 
корпус и кавалерията. По майчина линия е от сръбския род Ризничи. 
Доброволец в Сръбско-турската война, командвал български части. 
През октомври 1877г. като подполковник е назначен за началник-щаб на 
Българското опълчение на мястото на ранения подполк. Ринкевич. 
Участва в работата на Международната комисия за определяне 
границите на Княжество България. Награден е със златна шпага. След 
Освобождението е кавалер на бългаския княжески орден „Св. 
Александър – 3 ст.110 Служи като началник-щаб на I-а Гренадирска 
дивизия. Фигеладютант (1879).  -  Сказкин, С. Конец Австро-руского –
германского союза. Т.1. М., 1928, с. 229; Паренсов, П. Из прошлого ..., с. 
240  
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Взривът избухва на 29 ноември 1879 г. след разпускането 
на парламента, когато княз Батенберг нарежда на военния 
министър да подготви правилник и заповед за приемането на 
всички кандидатстващи чуждестранни офицери, като изтъква, че 
след разпускането на І ОНС не признава конституцията. Още 
същата вечер ген. Паренсов подготвя телеграма до ген. Милютин, 
с която моли да бъде отзован [Вълков 1971: 56]. Иска и съвет: 
„При същестуващото положение и стремежи на княза аз съм 
парализиран решително. Аз не мога да бъда начело на сериозната 
военна работа в България и едновременно да угоднича пред 
княза. Това не го допуска моята съвест и репутация! Но ако аз 
изгубя, в ущърб на делото, причината е в невъзможността да се 
подчиня на исканията на княза, който мери всичко с немски 
мащаби, постоянно възразявайки: „У нас, т.е. в Германия, това е 
по-иначе”. Аз не се вмесвам в разпорежданията на княза, 
отнасящи се до неговата свита, и пр., но по въпросите, касаещи се 
до войската, считам за необходимо да се подхожда другояче. 
Дейността ми като министър заслужи одобрението на различни 
партии, в това число и на така наречените радикали” [Вълков 
1971: 53]. 

Същевременно Паренсов пише в Петербург, че 
българският княз иска постепенно да замести руските офицери с 
немски и търси инструкции. Генералът изпраща писмо и до 
княза, в което го уведомява, че „предвид на това, че съответният 
член от конституцията е изменен и понеже се касае за един 
принципиален въпрос, дали да се допущат чужденци в армията, 
той е решил да запита по въпроса руския военен министър и 
императора и докато не получи отговор, не ще приготви исканите 
от княза укази” [Стоилов  1996: 76]. 

Батенберг е възмутен и обявява, че няма да приема ген. 
Паренсов, докато не си оттегли телеграфически писмото до 
руския император и руския военен министър. По настояване на 
княза Давидов се намесва. Възникналият конфликт е 
предотвратен. Милютин111 отговаря веднага на ген. Паренсов: 

                                                 
111 Милютин, Дмитрий Алексеевич, граф (1816-1912) – генерал-адютант. 
От 1861 до 1881 г. е военен министър на Русия.  
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„Официални инструкции не мога да ви дам на вас като министър 
на българския княз, отговорен по конституционен ред. Крайно 
неудобно би било да се намесва руското правителство във 
вътрешните работи на княжеството” [Радев 1973: 188; Паренсов 
1908: 249]. Нещо повече, дори Давидов е на твърдото мнение да 
не се допущат чужди офицери в армията. Историческата истина 
изисква да се отчете факта, че дори в този драматичен за 
отношенията между княза и Паренсов минути, Батенберг и да е 
решен да го смени признава, „че мъчно било да се намери друг; 
познава всички генерали и не може да намери подходящ” 
[Стоилов  1996: 78]. Но е категоричен, че при пътуване в Русия 
ще направи необходимото, за да отстрани военния министър на 
Княжеството.  

За отстраняването на ген. Паренсов настоява и Дим. 
Греков. Според Греков на заседанията на Министерския съвет 
Паренсов настоява да се спазва Търновската конституция, защото 
тя ограничава монархическия институт. Същата позиция заема и 
Вл. Рогге [Стоилов 1996: 80]. В подкрепа на Греков се изказва и 
Константин Иречек [Стоилов  1996: 97, 106]. 

През цялото време Батенберг и да търси начини за 
изменение на конституцията винаги разчита това да направи 
вместо него руския император. На 13 декември 1879 г. чрез 
Шепелев и Давидов князът разбира, че царят не одобрява 
предложения от княза начин за изменение на конституцията, 
защото не е добър и е против Берлинския договор. Руският 
император съветва княза да търси легални пътища и да прави 
сондажи с министрите за излизане от кризата. В специално писмо 
император Александър ІІ отново подчертава, че Русия не може да 
се намеси, защото това е в нарушение на Берлинския договор и 
защото конституцията е дело на българския народ. Дава своето 
съгласие да упражни влиянието си върху българските депутати и 
ако няма резултат – да разпусне ІІ ОНС и да свика ВНС [Стоилов  
1996: 101; Блек 1996: 169]. 

Зад тази руска позиция според Батенберг и Давидов се 
крият действията на Паренсов, Рогге и Шепелев, не без помощта 
на Дондуков-Корсаков, Домонтович и др. Давидов обмисля 
продължителен отпуск, убеден, че каузата зад която стои в 
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България е бита карта. Той разбира, че руският император и да 
стои твърдо зад българския княз, няма да даде съгласие в 
страната да бъде извършен държавен преврат или пък да се 
суспендира конституцията. Разрешението за отпуска пристига 
скоро едновременно с новината, че в страната ще пристигне 
Алексей Михайлович Кумани. Тук е мястото да отбележим, че 
всъщност отпускът му става безсрочен, той е отзован и изпратен 
за съветник в руското посолство в Лондон.  

На 21 декември 1879 г. е поредния сблъсък между княза и 
военния министър. Този път повод е мъмрене на флигел-
адютанта Ал. Ползиков, което не се нрави на княза. Ето неговата 
характеристика: „Втори руски флигел-адютант беше капитан 
Ползиков, млад човек, който навсякъде се бъркаше и всичко 
искаше да знае, за да държи княза в течение на всичко, което се 
върши. Той, в противоположност на Мосолов не беше чужд и от 
политиката, с което навличаше на себе си доста неудоволствия, а 
на княза доста неприятности” [Головин 1897: 126]. Няколко дни 
по-късно самия К. Стоилов се убеждава, че поведението на 
Ползиков и предложената от него листа на поканените на 
княжеския бал е доказателство за вината му по отношение 
въпроса с военния министър. Той окончателно признава вината 
на Ползиков в изострянето на военния въпрос по време  на парада 
на  войниците на 6 януари 1880 г., когато Ползиков се намесва 
грубо и арогантно [Стоилов 1996: 94, 101, 104]. На практика 
много по-рано полк. Тимлер повдига проблема за поведението на 
някои офицери от свитата на българския монарх. Само офицерите 
в нея са половината от тези, работещи във Военното 
министерство. Поручик Мосолов, командир на княжеския 
конвой, пилее пари и гуляе непрекъснато, а това са пари, 
гласувани от българския прламент за „обдържане на княза и 
неговия двор” [Вълков 1971: 34]. 

Междувременно Паренсов води разговор с Мосолов112 
относно накърненена чест на руските офицери от българския княз 

                                                 
112 Ген. Александър Александрович Мосолов (1854-1939)- участник в 
Руско-турската война (18777-1878). Като ротмистър е адютант на княз 
Дондуков (1878-1879). Запазва службата си и при княз Александър I 
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с искането си да има по един германски офицер във всяка 
дружина. На 28 декември 1879 г. между княза и военния 
министър се води тежък двучасов разговор. Стоилов предава 
разговора по думите на княза: „счита военния министър за 
нечестен човек и косвено по време на разговора му дал да разбере 
това; ако е човек на честта, не му остава нищо друго, освен да си 
тегли куршума в главата или веднага да си отиде, той си бил 
подал оставката, като казал че княза няма доверие в него, обаче с 
извъртания на разговора дал да се разбере, че желае да остане” 
[Стоилов 1996: 99]. 

Скоро Батенберг и Стоилов осъзнават, че една приета 
оставка на военния министър ще бъде пречка за тяхния замисъл 
да манипулират разказа си за положението в страната  пред 
руския император. Същевременно за всички ще остане 
впечатлението, че оставката му е предизвикана от спорния 
въпрос за германските офицери. Не иска да напусне страната в 
този момент и Паренсов, защото вижда в княза желание за 
отстъпки, а това разкрива възможност той да доведе своите 
планове за устройството на войската докрай. Всъщност Паренсов 
допуска голяма грешка. Оставката му би дала възможност 
българската и международната общественост и управляващи да 
разберат, че Русия не подкрепя действията на княз Александър І. 
А може би щяха да  наклеветят Паренсов пред руския император, 
че поддържа размирниците в княжество [Вълков 1971: 58]? 

                                                                                                         
(1879-1886). Първият командир на Лейбгвардейския личен на Н.В. 
конвой (1879-1883). Напуска двора след разривът с руските офицери и 
се завръща в Русия. Генерал-лейтенат от руската лейбгвардия, Началник 
на канцеларията на Дворцовото Императорско министерство. Посланик 
в Букурещ (1917). Като приближен на цар Николай II е сред 
заговорниците в неуспешния опит за спасение на семейството на 
императора през 1918 г. Успява да емигрира. През 1921 г. организира 
Общоруския монархически съюз в Рейхенгал (Германия). От 1933 г. до 
смъртта си живее в България, където пише известната си книга „При 
двора на последния император”. 
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В този непрекъснат конфликт нервите на ген. Паренсов не 
издържат113. В навечерието на отпътуването на княз Александър І 
за Русия той дава обяд за военните. По време тържеството, 
военният министър титулува княза „височество”. Веднага 
началникът на софийския гарнизон полк. Логвинов издава 
заповед до гарнизона и нарежда на войските при поздравяването 
им от княза да отговарят „Здраве желаем, Ваше височество”. 
Веднага князът нарежда на Логвинов да отмени заповедта си, 
защото не „искал да получава титли поради благоволението на 
своя министър”. Така князът има още един коз против военния 
министър – той е непостоянен и действа по настроение, особено 
като е в нетрезво състояние [Стоилов 1996: 107; Вълков 1971: 65].  

Всъщност в Петербург започват да долавят, че в 
българското княжество нещата не вървят. Вниманието им 
приковават не докладите на дипломатическия агент Давидов, а на 
полк. Шепелев. Това се потвърждава и от д-р Стоилов – „Давидов 
гледа с голяма загриженост на събитията; имало вече слух, че 
Шепелев бил много добре приет и че царят му изказал 
задоволството си от неговите работи” [Стоилов 1996: 86]. В своя 
дневник военният министър граф Д. А. Милютин отбелязва: 
„...Шепелев ми изпрати две писма от българския княз до нашия 
господар и две писма от Паренсов до мене. От тях се разбира, че 
в последно време възникват стълкновения  и затруднения в това 
южно княжество. Около парламентарните усложнения възникват 
и недоразумения между княза и неговия министър. При това 
съществуват и различия между възгледите на Давидов и 
Шепелев..” Същият ден при външния министър на Русия Гирс, се 
провежда съвещание по българския въпрос. На него присъстват 
руския император и граф Милютин. Граф Милютин пише: 
„Господарят ни прочете писмото на българския княз Александър, 
а Гирс – писмото на Давидов... Моето мнение взе връх; вероятно 
вече подготвен от вчерашното обяснение на Шепелев, нареди да 

                                                 
113 Според някои източници ген. Паренсов има проблеми с алкохола- 
Головин, А. Ф. Княз Александър І българский (1879-1886). Варна, 1897, 
112-114. 
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се подготви писмо-отговор до българския княз в смисъл да бъде 
посъветван да действа по конституционен ред” [Вълков 1971: 59].  

През януари 1880 г. се провеждат избори за Второ ОНС. 
Победата на Либералната партия е съкрушителна и предаването 
на властта в нейните ръце не може повече да се отлага. В края на 
месеца Батенберг заминава за Русия, за да присъства на 
юбилейните тържества по случай 25-годишнината от 
възшествието на Александър ІІ. Тайно в себе си той търси 
решение за себе си и политическата обстановка в страната114.  В 
Русе  князът прави срещите поотделно и заедно с Давидов и 
Кумани. Среща се с български владици, посещения прави и на 
румънския двор. Той е придружен от Давидов, който напуска 
окончателно България. По пътя от София до Русе се оказва, че е 
откраднат един от куфарите на Давидов. Понеже в него Давидов е 
поставил свой доклад върху положението в Княжество България, 
се създава убеждението, че куфарът е откраднат по заповед на 
Паренсов. Обвинението остава недоказано. Но става известно, че 
изчезва и куфарът на полк. Тимлер, в който има шифровани 
телеграми [Головин 1897: 134; Вълков 1971: 75]115. 

В Русия младият български княз използва своите връзки  и 
влияние, за да докаже, че в княжеството всички средства са 
изчерпани и единствения изход е отменяне на конституцията 
[Цанов 1895: 23]. Но и този път усилията му остава без резултат. 
Русия изпраща инструкция до дипломатическия агент в София, с 
която му се вменява в дълг да поддържа българския монарх при 
всички обстоятелства. 

Българският княз провежда редица срещи. Той намира 
разбиране у изтъкнатия славянофил Аксаков [Вълков 1971: 84]. 
Генерал Столипин обаче е на мнение, че моментът не е подходящ 
за изменение на българската конституция. Той не одобрява 
личността на българския военен министър и предлага други 
кандидатури – Янковски или Духонин [Стоилов 1996: 123].  

                                                 
114 Князът тръгва за Петербург на 22 януари 1879 г. (ДВ, бр. 23, 26 ян. 
1880) и се връща на 20 март 1880 г. (ДВ, бр. 35, 26 март 1880).  
115  На практика въпросният доклад е изпратен предварително.  
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На 15 февруари 1880 г. княз Александър І има двучасова 
среща с ген. Милютин. Оплаква се от своя военен министър и 
заявява, че по-нататъшното му оставане на длъжността е 
невъзможно. Генерал Милютин има вярна представа за 
състоянието на нещата в София. „Съществуват различия – пише 
той в дневника си – между възгледите на Давидов и Шепелев. 
Първият, верен на ролята си на дипломат, заедно с 
чуждестранните дипломати, особено австрийския, поддържа у 
княза наклонноста към самовластие, даже подстрекава младия, 
неопитен княз за разпускане на парламента. Напротив, Шепелев 
заедно с Паренсов се стремят да отклонят княза от всякакви 
противоконституционни действия, съветват го да не свързва 
своето име с една или друга партия и да не се бои от 
наименованието на либералите и радикалите. Дипломатическите 
интриги и немските тенденции у самия княз са взели връх..” 
[Дневник ...1929: 180-190; 220]. Милютин връща визитата, но 
надеждата да ги помири остава напразна. Записва в дневника си, 
че „господарят и особено престолонаследникът е силно предубен 
към Паренсов. Очевидно, продължава Милютин, пребиваването в 
Петербург не отрезви младия княз, дори ми се струва, че у него 
все повече укрепва своеволието, което не ще го доведе до добро” 
[Вълков 1971: 84]. Стига се до консенсус, че Паренсов трябва да 
бъде сменен. Граф Милютин предлага кандидатурата на ген. 
Скобелев, който се интересува от вървежа на българските работи 
и познава България. Той не съветва да се пристъпи към 
изменение на българската конституция и препоръчва княза да 
даде възможност на либералите да сформират правителство и с 
личното си въздействие да работи за напредъка на българските 
дела [Стоилов 1996: 125; Головин 1897: 136]. 

Инцидент в царския дворец наклонява везните в полза на 
княз Александър І. Единственото, което успява да издейства е 
отзоваването на Паренсов. Затова и първото, което прави 
българския княз при завръщането от Русия е уволнението на ген. 
Паренсов [Димитров 2001: 18]. От Букурещ д-р Стоилов изпраща 
телеграма до митрополит Климент: „Генерал Паренсов се 
замества с друг военен министър. Ако може да предаде веднага 
делата на Плеве и да тръгне преди пристигането на Негово 
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височество, няма никакво препятствие; ако ли князът го завари в 
София, ще трябва да чака дохождането на новия военен 
министър” [Вълков 1971: 88]. Още на 18 март 1880 г. 
митрополитът изпраща записка на ген. Паренсов - в срок от 48 
часа той трябва да напусне страната заедно със семейството си. 
Генералът издава и последната си заповед под № 61, в която 
отправя своя завет към българското войнство: „…Краткото време 
не ми позволи да изпълня всичко замислено …завещавам на 
воините да помнят и свято знаят, че това, което съставлява 
основата на войската е изпълнението на дълга и дисциплината. 
Без ред войската не може да същестува, не може да побеждава”. 
Призовава кадровите офицери да помнят, че ролята им е двояка - 
да командват и да възпитават. А последното обстоятелство е 
особено важно. „Учете със своя пример, бъдете справедливи, но 
строги. Честта да носите мундир и званието воин не всякога и не 
всекиму се дава. Учете се, трудете се и докажете, че сте достойни 
за тази чест. Не пропуска да изпрати отчета си до българските 
избиратели” [Вълков 1971: 96]. 

Военният министър ген. Паренсов е заменен с назначения 
за управляващ Военното министерство от 22 март 1880 г. Павел 
Плеве [ДВ: бр. 36, 29 март 1880].  Макар да са съществени тези 
стъпки, те не улесняват княза в конкретните му цели. След 
откриване на Второто ОНС на 23 март 1880 г. и избирането на П. 
Каравелов за председател на събранието правителството поднася 
своята оставка, предварително одобрена и приета от княза.  

От политическата сцена слиза първият военен министър – 
Петър Паренсов, който е на този пост от 5 юли 1879 до 22 март 
1880 г. На последната среща на ген. Паренсов и българския княз, 
военния министър подава рапорта си: „Нямайки възможност да 
продължа службата в княжеството, имам чест да моля Ваше 
височество да ме уволни от заеманата длъжност” [Вълков 1971: 
64]. 

Уволнен от княза, но не и от българския народ през 1907 
г. Паренсов посещава България за тържествата по повод 30 - 
години от Освобождението на България. „За заслуги при 
двукратното Освобождение на Ловеч от турско иго” на 31 август 
1907 г. е провъзгласен за Почетен гражданин на Ловеч. 
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Семейството на Пьотр Паренсов след смъртта му се установява в 
София. Подпомагано е материално от Ловешка община и 
Ловешкото културно-благотворително дружество в София. 
Неговото име носи улици в Ловеч, София и Варна. А 
признателните българи ще напишат: ...”Макар и да заемал 
кратковременно този важен пост (военен министър) за новата 
държава, благодарение личните (си) качества ... той тури ония 
здрави начала в нашата военна организация, на която България 
дължи своите успехи през 1885 година и особено през 
Балканската война, когато българският войник учуди целия свят 
със своите боеви подвизи и военни добродетели!” [Вълков 1971: 
98]. 

До назначаването на титулярен 
министър на 4 април 1880 г. се сменят двама 
руснаци – подп. Павел Плеве и полк. 
Александър Тимлер.  

  Павел Адамович Плеве е руски 
офицер, генерал-лейтенант. Той е роден на 
11 юни 1850 г. в Русия. През 1870 г. 
завършва Николаевското кавалерийско 
училище. По време на Руско-турската война 
(1877-1878) служи в щаба на XIII-ти 
Армейски корпус, а след нейния край е в 
командването на окупационните войски. Той 

е първия преподавател по тактика във Военното училище в 
София 116. 

 

 

Подп. Плеве

                                                 
116 http://bg.wikipedia.org/wiki. След завръщането си в Русия е на служба 
в Лебгвардейския Кирасирски полк (1880-1881). Заема щабни 
длъжности в Генералния щаб (1881-1890). Командир на XII- и 
Мариуполски Пехотен полк (1890), началник на Николаевското 
Кавалерийско училище (1895-1899), командир на XII-а Кавалерийска 
дивизия. През 1893 г. е повишен във военно звание генерал-майор. 
Началник-щаб на Донската Казашка войска (1901), комендант на 
Варшавската крепост (1905). Генерал от кавалерията (1907). Командващ 
войските на Московския военен окръг (1909). По време на Първата 
световна война командва IV-а армия. За провеждането на Галицийската 
операция е награден с орден „Свети Георги“ IV ст. (1914). Командир на 
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Формалностите по уволнението на ген. Паренсов минават 
леко за княза. Не става така с неговите приятели. 
Подполковникът от Генералния щаб П. Плеве, отказва да изпълни 
нареждането  на княза да уволни полковник Шепелев. Това дава 
повод за освобождаването му. Драган Цанков – министър-
председател и външен министър, също не уволнява Шепелев. Ето 
разказа на Др. Цанков - „Едва-що бях станал министър, на втория 
ден, ако се не лъжа, князът ме вика в двореца и щом ме видя, каза 
ми нетърпеливо: „Направете ми указ за уволнението на 
полковник Шепелева”. Аз се усъмних в тази работа; помислих, че 
това е една примка, за да се компрометира Либералната партия, 
към която Шепелев симпатизираше. „Какъв е той? – питах аз 
княза. „Съветник”. „Кой го е довел?” ”Дал ми го е царя”. „Такъв 
човек няма в конституцията, възразих аз. Ако нямате нужда от 
него, споразумейте се направо с царя. Нека той си го вземе 
назад.” Князът не каза нищо, но остана крайно недоволен от моя 
отговор [Радев 1973: 194].  

Вероятно освен на ловкостта и политическия си опит 
Цанков разчита на пристигането в страната на Кумани. Алексей 
Михайлович Кумани е статски съветник и руски дипломат от 
кариерата. През 1880 г. е секретар на руското посолство в Париж, 
след което на 26 април 1880 г. идва в България като 
дипломатически агент и генерален консул. Българската кауза не 
му е непозната. Още по време на възрожденската епоха като 
драгоманин на руското посолство в Цариград той отблизо се 
запознава с дейците на църковно-националния въпрос. В 
отношенията си с Батенберг е почтителен и хладен и пръв сред 
руските дипломати прави опит да му повлияе не само с 
авторитета на Русия, но и със силата на Либералната партия. Това 
ясно личи от негово писмо, отправено до руските консули в 
княжеството.117 Така конфликтът между двете руски политики 
към България е продължен в лицето на Ернрот и Кумани.118 
                                                                                                         
XII-а и V-а армия, командващ Северния фронт (1915). Член на 
Държавния съвет (1916). 
117 Документи из секретните архиви на руското правителство. С., 
1893. 
118 Блек, С. Установяване ..., с. 179.  
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След освобождаването на подп. Плеве, временно 
управлението на Военното министерство е дадено на полковник 
Тимлер, помощник на ген. Паренсов. 

Александър Карлович Тимлер е роден в Русия. Завършва 
имперското военно училище и служи като юнкер по време на 
Кримската война. В периода 1865-1868 г. учи в Академията на 
Генералния щаб в Санкт Петербург. Участва в Руско-турската война 
(1877-1878119).  

През 1880 г. както посочихме, Тимлер е управляващ 
Военното министерство на Княжество България в  
правителството на Др. Цанков. На този пост той е само два дена - 
на 3 и 4 април. Уволнен е бързо след конфликт с княз Александър 
І и се завръща в Русия.120 Причината за раздялата с Батенберг – 
същата. Всички са уволнени обаче от новия военен министър на 
България –  ген. Казимир Ернрот. 

На 26 март 1880 г. е съставен изцяло хомогенен  кабинет на 
Либералната партия в състав: Др. Цанков – министър-
председател и министър на външните работи, П. Каравелов – 
министър на финансите, Христо Стоянов – министър на 
правосъдието, Георги Тишев – министър на вътрешите работи, 
Иван Гюзелев – министър на просвещението и руския генерал 
Казимир Ернрот – военен министър. За председател на Второто 
ОНС е избран Петко Р. Славейков.  

Сблъсъкът с реалностите принуждава правителството да 
намали противоречията с княза (възприема титлата “височество”, 
задоволява някои негови финансови искания). То продължава 
доизграждането на държавните институции и попълването на 
административния апарат. В единодействие с парламентарното 
мнозинство кабинетът развива активна дейност. Извършено е 
първото преброяване на населението в княжеството. Снабден с 
извънредни правомощия, военният министър се справя с 
разбойническите банди, които вилнеят в Североизточна 
България. Приети са редица закони (около 26) с важно значение.   

                                                 
119 За него вж: http://bg.wikipedia.org/wiki. 
120 http://bg.wikipedia.org/wiki. В периода 1887-1890 г. е командир на IV- 
и Армейски корпус на Руската армия. През 1905 г. е командир на една 
от бригадите в състава на XV- а Пехотна дивизия. 
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По отношение на своите политически противници 
либералите нарушават конституцията. Така при проверката на 
законността на избраните депутати либералите оставят 
Стамболов, който е едва 26 годишен, но касират избора на Д. 
Греков, обвинен за това, че е румънски поданик и Евлоги 
Георгиев – за това че е руски поданик, въпреки подадената молба 
за освобождаване от него. Касирани са още проф. М. Дринов, Ат. 
Игнатов, Н. Балкански и др. Доколко е принципна позицията на 
либералите се вижда от факта, че по-късно се приемат редовни 
изборите на М. Паничарски и Д. Мантов – също от Бесарабия и 
румънски поданици, но с тази разлика, че се числят към 
Либералната партия.  

Друг въпрос, който се решава в НС е този за титлата на 
княза. Докато са в опозиция, либералите остро критикуват 
титлата “височество”, с която консерваторите титулуват княза. 
Но след идването си на власт, те постепенно променят позицията 
си. На 11 април 1880 г. при прочитане отговора на тронната реч е 
използвано обръщението “Ваше височество” и цялата зала го 
приема с аплодисменти. Това обаче се отразява негативно на 
авторитета на Либералната партия. В областта на външната 
политика правителството продължава усилията на първото 
правитeлство по уреждане на двустранните въпроси със Сърбия, 
Румъния и Турция, приемане на завръщащите се в страната 
турски бежанци [Ангелова 2008: 59-62]. 

Правителството действа съобразно конституцията и на 
няколко пъти във взаимоотношенията с държавния глава 
настъпват критични ситуации. Така в негово отсъствие се 
подготвя проектозакон за Народното опълчение, подчинено 
пряко на парламента. Княз Александър І налага “вето” и поправка 
в текста.  

Законопроектът предвижда народното опълчение да 
обхване всички мъже на възраст под 40 години. Ежегодно те 
трябва да преминават военна подготовка за срок до 50 дни. За 
ръководните органи на опълчението се прокарва изборният 
принцип. Цялото ръководство се съсредоточава в изборните 
органи. Неизборните длъжности (окръжните и местните военни 
инструктори) има само функцията на военни специалисти. 
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Исканите промени от Батенберг се отнасят до премахване 
зависимостта на опълчението от парламента. Либералите се 
покоряват. Премахнат е Централният комитет като висша 
ръководна инстанция, а ръководството се предава на 
Министерския съвет и Военното министерство. Въпреки тази 
промяна законът за народното опълчение е едно от най-
радикалните мероприятия на правителството [Димитров 2001: 
24].  

На 4 април 1880 г. военен министър става ген Енрот. 
Неговото назначение е обсъдено с руския император още по 
време на посещението в Русия през зимата на 1879 г. До 
встъпването си в длъжност Ернрот е съветник на княз 
Александър І.  

Казимир Ернрот е роден през 1833 г. в 
имението Сееста (дн. Финландия) в богато 
благородническо семейство. Завършва 
Кадетския корпус и Николаевската военна 
академия (1856). Започва военната си кариера 
в Руската армия. Служи в Курския пехотен 
полк, с който взема участие във войните с 
местните жители на Северен Кавказ (1856-
1860). Прехвърлен е в Полша (1861-1863) и 
участва в потушаването на Варшавското 
въстание. Командир на Витебския пехотен 
полк (1863-1867). Генерал-майор от 1869 г. 

Казимир Ернрот участва в Руско-турската война (1877-1878) като 
командир на XI - а пехотна дивизия. Повишен е в звание генерал-
лейтенант (1877). След войната се уволнява от руската армия и 
остава в България121.  

 
Казимир Ернрот 

На 28 ноември 1880 г.  първото либерално правителство е 
преустроено, като постът на министър-председател е поверен на 
Петко Каравелов, а Др. Цанков става вътрешен министър. Така 
Либералната партия остава на власт, но управлява в условията на 
все по-силен политически натиск от страна на подкрепяните от 
княза консерватори. Малко по-късно – на 17 декември 1880 г. 
княза в записка до Каравелов настоява за изваждането на Цанков 
от кабинета поради некоректното му поведение по Дунавския 
                                                 
121 За него вж: http://bg.wikipedia.org/wiki. 
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въпрос и усложненията в дипломатическите отношения. 
Последва нова реконструкция на кабинета, като Цанков е 
принуден да подаде оставка и от този пост, а мястото му е заето 
от П. Р. Славейков. Постепенно нарастват вътрешните 
затруднения на либералното правителство. Оставка подава 
подпредседателя на Народното събрание Йосиф Брадел. 
Невключването в кабинета на Каравелов на дотогавашните 
министри Ив. Гюзелев, Хр. Стоянов и Г. Тишев доусложнява 
обстановката. За да не се стига до сериозни последици в кабинета 
влизат както непримирими, така и умерени либерали. От 
непримиримите – Каравелов и Славейков, от умерените – Цанков 
и Никола Стойчев. За председател на Народното събрание е 
избран Никола Сукнаров. През декември в правителството влиза 
друг умерен – Михаил Сарафов като министър на народното 
просвещение. Тези промени утвърждават позициите на 
непримиримите либерали в управлението, без да предизвикат 
разрив между двете основни крила на партията.  

Възможностите на младата държава да води активна външна 
политика са силно ограничени и дейността на либералните 
правителства в тази насока се свежда до отпускане на парични 
помощи за Българската екзархията в Цариград,  деклариране на 
стремежа за обединяване на българските земи при съобразяване с 
позицията на Русия, поддържане неофициални връзки с 
източнорумелийските правителства. През пролетта на 1880 г. е 
направен първият съединистки опит. София подготвя 
дипломатически сондаж, като за целта изпраща в Лондон Стефан 
Панаретов с мисия да сондира отношението на английското 
правителство към евентуално съединение. Резултатът - 
нецелесъобразно е усложняване на Балканите и съвети за 
благоразумие от страна на българите.   

Очевидно в този не дълъг период на преден план стоят 
вътрешнополитическите въпроси, свързани с борбата за 
надмощие между двете основни политически сили, при 
активното участие на монарха в тях. Княз Александър І добре 
разбира, че стремежът му да отстрани либералите от власт и 
особено да промени конституцията не може да се реализира без 
одобрението на Великите сили и преди всичко на Русия. 
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Консултациите му в тази насока срещат известно съчувствие в 
Петербург, но руският император Александър ІІ не само държи 
на законността при един подобен ход, но и знае добре проруските 
настроения в Либералната партия. След убийството му на 1 март 
1881 г. обстоятелствата се променят и не се оказва трудно новият 
руски владетел Александър ІІІ – човек с реакционни политически 
разбирания и крайно неуравновесен, да бъде убеден, че 
българските либерали по много неща са сходни с нихилистите и 
организаторите на атентати в Русия. Допитванията в Берлин и 
Виена също са благоприятни. Към това се прибавя и обстановката 
в България – усилена агитация на консерваторите при пасивност 
на правителството и спечелване на военния министър, руския 
генерал Ернрот, за каузата на княза [Ангелова 2008: 62-64].  

Тук е мястото да отчетем, че без активната подкрепа на 
военния министър ген. Ернрот младият български княз не би взел 
инициативата за преврата. С идването на Ернрот отношенията 
търпят промяна. При все, че Паренсов и Шепелев вече не са в 
страната, това, което те предвиждат се е сбъднало – съставено е 
либерално правителство. Въпреки това, князът не се отказва от 
своите намерения да суспендира конституцията. В лицето на 
Ернрот той и консерваторите намират търсеният помощник и 
опора. Този факт дава отражение върху отношенията между 
Русия и България. Особено зле се отразява той върху името на 
руските военни специалисти. За това допринасят и направените 
промени в Русия – нов император – Александър ІІІ, нов военен 
министър мнителния Пьотр С. Вановский (1881-1898), нов 
външен министър – колебливия Николай К. Гирс и нов 
дипломатически агент и генерален консул на Русия в България – 
Михаил Александрович Хитрово (1881-1883). Тези персонални 
промени, наред с другите условия съдействат за настъпването на 
обрат в отношенията между двете страни.  

Една от първите стъпки на ген. Ернрот като военен 
министър на Княжество България е да даде заповед по армията за 
титулуването на княза с „височество”, с която титла между 
впрочем се съгласяват и либералите [ДВ: бр. 40, 26 апр. 1880]. По 
времето на Ернрот парламента приема през 1880 г. след остри 
дебати Закон за народното опълчение, утвърден от Батенберг с 

 265



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

известна съпротива. На опълчението, вносителите на 
законопроекта (Каравелов, Стамболов и Славейков) гледат като 
на своя въоръжена опора в битката с княжеско-консервативния 
блок при вземането и утвърждаването на властта и при 
отстояване на своите разбирания за развитието на страната 
[Вълков 1974: 35-61]. И това е разбираемо, като се има предвид 
че в своите политически домогвания консерваторите разчитат на 
съюза си с княза – върховен началник на армията. За да разшири 
своята власт Батенберг трябва да се бори в две направления: за 
армията (командвана от руски офицери) и против конституцията 
(заради нейната демократичност).  

Законът за вземане на новобранци за българската войска е 
изработен с участието на военния министър ген. Ернрот. По 
силата на параграф І цялото мъжко население, без разлика на 
вероизповедание, подлежи на военна тегоба, а параграф ІІ 
забранява откупуването с пари и заменянето с доброволци. 
Всеобщата задължителност на военната служба има важно 
значение не само за създаването на една масова, постоянна 
армия, но и издига военния дълг на почетен пиедестал. Съставът 
на новобранците ежегодно се определя от Министерския съвет122 
и се обявява с княжески указ, тъй като няма възможност всички 
младежи да служат войници. Службата съгласно този закон се 
определя на две години за пехотните дружини и на три за 
родовете войски, а останалото време до десет години – в запаса. 
В закона подробно се разработват въпросите за изключенията и 
отсрочките, за начина на свикването на наборите и самото 
вземане на новобранците и пр123.  

Все по това време е публикуван и текстът на военната 
клетва, пригоден за младежите от съответните вероизповедания – 
християни, мюсюлмани и евреи. Клетвата е насочена към 
укрепване на монархическия институт. Съгласно приетия Закон 
за наказанията на простъпките по изпълнение на военната тегоба 
най-тежкото наказание – една до три години „тъмница” – се 

                                                 
122 За краткост МС. 
123 Текстът на закона е публикуван на страниците на Държавен вестник, 
бр. 89, 6 дек. 1880. 

 266



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

налага на лицата, които, за да се отклонят от военна служба, си 
повреждат здравето. Утвърден е и закон за военноинвалидните 
пенсии [ДВ: бр. 89, 6 дек. 1880]. През 1882 г. се изменя Законът 
за вземане на новобранци – предвиждат се по-строги мерки при 
подбирането им. Утвърдено е домакинството в ротите, сотните и 
батареите. Подготвени и утвърдени са редица документи за 
военното училище, за обучението на армията, за офицерите, 
които завършват руски военни академии, за работата със 
запасните чинове, за обмундироването и снаряжението. 
Разработени са нови щатове, приет е Закон за създаване на конен 
завод, който да снябдява кавалерията и артилерията с коне.  

Според Александър Мосолов, който като командир на 
княжеската сотня е един от най-приближените на княза, ген. 
Ернрот посъветвал княза да пази в тайна от Петурбург плана за 
установяване на лична диктатура [Мосолов 1936: 59].  Идеята за 
преврат обаче си принадлежала на самия Батенберг. Руските 
ръководни среди с учудване се питат какво става. Генерал 
Обручев възкликва тревожно пред директора на Азиатския 
департамент: „нима ние освободихме българите, за да ги обърнем 
в крепостни роби на княз Батенберг? Какво ни влиза в работата, 
че някакъв си П. Каравелов и Др. Цанков либералничат в 
България? Бог с тях, ние няма защо да се бъркаме във вътрешните 
им работи!” [Радев 1973: 297]. С полученото писмо от полковник 
Шепелев (Виена), който разкрива отрицателните последици от 
участието на ген. Ернрот в този преврат, ген. Обручев отива при 
ген. Милютин с настояване да се вземат срочни мерки в 
съответствие с изводите на полк. Шепелев. Далновидният 
военачалник и държавен генерал Милютин е в процес на 
отстраняване от длъжността военен министър  и може да направи 
твърде малко. Със своя бележка той изпраща писмото от полк. 
Шепелев на Гирс [Дневник ...1950: 68].  

Както пише М. Балабанов, при посещението си през 1883 г. 
в Русия, Александър ІІІ заявява, че превратът в България през 
1881 г. става не само без негово съгласие, но и без знанието на 
руското правителство, че след известно колебание  те са 
принудени да се примирят с преврата, защото Батенберг поставя 
въпроса „Или пълномощия, или отказване от престола” 
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[Балабанов 1907: 18; Димитров 2001: 49]. Не е никак учудващо – 
изтъква акад. Сказкин, - ако руското правителство би знаело за 
подготвения преврат през 1881 г. Обратно – предизвиква 
учудване това, че то все пак упорито се съпротивлява на 
желанията на княза, което той прекрасно разбира, нерешавайки се 
на преврат в удобен момент. Нещо повече, Александър ІІІ дори 
предупреждава княз Батенберг за отговорността, която приема 
пред Русия, България, Европа и историята. И все пак трябва да се 
посочи, че руският император допуска груба грешка, като след 
преврата се вслушва не в съветите на Шепелев да се отзове ген. 
Ернрот и да се направи необходимото руските офицери в 
България да се дистанцират от преврата, а на временния 
дипломатически агент в София  Лишин – да се солидаризира с 
преврата. От своя страна княз Батенберг наистина не избира най-
удобния момент да постави царя, и Гирс пред свършен факт, но 
не предвижда, че отмяната на конституцията ще му даде власт, но 
ще открие възможност за вмешателство на Русия и ще го 
превърне в играчка на великите сили [Сказкин 1928: 220, 235, 
443-446]. 

 В течение на няколко месеца след своето пристигане в 
България финландският генерал избягва да се намесва в 
политиката и се посвещава изцяло на организирането на армията. 
Той е строг и преследва „разпасаността на руските офицери в 
България”, поощрява българските офицери в тяхното стремление 
към образование. За фаворитизъм, въведен във войската от 
другите руски военни министри, и дума не може да става 
[Головин 1897: 142].  Към декември 1880 г. той е отвратен от 
инертността, с която се посрещат всички негови предложения в 
МС и в НС. Строг и пунктуален в своите действия, Ернрот не 
може да се примири с пълната разпуснатост и отсъствието на 
дисциплина, които царуват във всички сфери на живота, особен в 
администрацията [Головин 1897: 142]. Крайно недоволен, той е 
категоричен – или ще бъдат направени изменения в 
конституцията, или той ще подаде оставката си от поста военен 
министър. Оставката на военния министър би означавала край на 
княжеския престиж. Естествено Батенберг се вслушва в 
предложението на Ернрот и то е обсъдено с руския 
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дипломатически агент Кумани, на когото предстои да напусне 
страната. Всички са единодушни, че не трябва да се предприемат 
никакви действия, преди да бъде осигурена подкрепата на новия 
руски дипламатически агент Хитрово. Затова и Кумани не 
докладва въпроса на своето правителство, очаквайки той да бъде 
повдигнат от Хитрово [Блек 1996: 194; Димитров 2001: 41, 48].   

В началото на март князът е на погребението на царя и 
остава с впечатление, че настроенията са благоприятни за 
извършване на преврат. След завръщането си от Берлин и Виена, 
князът и Ернрот уведомяват в периода 18-24 април 1881 г. 
представителите на Великите сили в София за предстоящия 
преврат и за начина, по който той ще бъде извършен. 
Либералските водачи са добре информирани за готвения преврат, 
но не вземат енергични мерки за предотвратяването му. Главната 
причина за пасивността им се дължи на неопределеността на 
официалната руска позиция към подготвящите се в България 
събития.  

При това положение на 27 април 1881 г. княз Александър І 
извършва фактически държавен преврат. Той издава прокламация 
в която оповестява, че е възложил на руския ген. Ернрот да 
състави “привременно правителство”, което ще има за задача да 
произведе избори за Велико народно събрание и да управлява 
страната, докато депутатите се произнесат по исканите от него 
извънредни пълномощия, които са план за ликвидиране на 
тежкото положение в страната Ако той не бъде приет от новите 
народни представители, държавният глава заплашва с абдикация. 
Назначено е временно правителство, ръководено от генерал 
Йохан К. Ернрот (27 април – 1 юли 1881). Той е министър-
председател, военен министър и управляващ Министерството на 
вътрешните работи. В правителството са включени още 
Порфирий Стаматов – министър на правосъдието, Георги 
Желязкович – министър на финансите, Никола Стойчев – 
министър на външните работи и изповеданията, и д-р Константин 
Стоилов като управляващ министерството на народното 
просвещение [Ангелова 2008: 64-65].  

Извършеният преврат има силен, но противоречив 
вътрешен и външен отзвук. Той се посреща с одобрение от Русия, 
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западните велики сили и Високата порта. Единствено Англия 
заема резервирана позиция, поради опасения, че обратът в 
събитията ще засили прекалено руското и австро-унгарското 
влияние в България. В княжеството и от българите, извън 
пределите му, превратът се приема враждебно. Смята се, че 
действията на княза разклащат международното положение на 
княжеството и намаляват възможностите му за решаването на 
българския национален въпрос [Головин 1897: 161-180].  

В подготовката за избори за ВНС са наложени извънредни 
мерки. Още на 1 май 1881 г. с указ страната е разделена на пет 
области, ръководени от руски офицери като “чрезвичайни” 
(извънредни) комисари. Комисарите са натоварени с 
изключително големи права – на тяхно подчинение остават 
войската, полицията, административните органи. Предприета е 
огромна предизборна кампания, ръководена от консерваторите, 
ползващи се с подкрепата на руските комисари. В помощ на 
княза пристига Екзарх Йосиф и предприема обиколка в страната. 
Самият княз, придружен от Хитрово, също тръгва да агитира в 
полза на извършения от него преврат.  

Едва на 11 май 1881 г. в писмо до министър-председателя 
княз Александър І оповестява трите точки, които “определят 
пространствата на извънредните пълномощия”, с чиято помощ 
трябва да се осигури по-добър ред в обществените дела и по-бърз 
подем в икономиката на страната. За да стане възможно това, 
ВНС трябва да даде право на държавния глава в продължение на 
7 години да издава укази, имащи силата на закони; да създава 
нови учреждения (като начало се има предвид Държавен съвет); 
да въвежда подобрения във “всички клонове на вътрешното 
управление”. В писмото се настоява да бъде отложена 
предстоящата сесия на Обикновеното народно събрание, като 
бюджетът за 1881 г. остава в сила и без промяна и за следващата 
година. Преди изтичане на седемгодишния срок князът 
възнамерява да свика отново Велико народно събрание, за да 
“прегледа” конституцията и да извърши поправки въз основа на 
новосъздадените учреждения и придобития опит [Ангелова 2008: 
66].  
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Постепенно става ясно, че демокрацията и 
конституционните порядки са заплашени. С указ се учредяват 
специални военни съдилища, пет на брой, по едно към всеки 
чрезвичаен комисар. Наказанията, които могат да налагат са 
затвор до един месец като превантивна мярка и смърт. С друг 
указ се упълномощава министъра на вътрешните работи да взема 
административни мерки против виновниците в престъпленията 
по печата. Забранено е получаването и разпространението на 
издаваните в Пловдив в. “Марица” и “Народний глас”. Поради 
станалите в Плевен, Никопол и Рахово смутове, които 
правителството определя като съпротивление към 
законноустановената власт, в целия Плевенски окръг заедно с 
Раховска околия се въвежда военно положение с изричната 
разпоредба в тези места да не се провеждат избори за ВНС. 
Същият указ продължава срока на действие на извънредните 
комисари и разширява чувствително правата им при 
назначаването на подкомисари из средата на окръжните войнски 
началници или офицери от частите на войските, разположени в 
техните области. 

Изборите за ВНС са насрочени на 14 и 21 юни. Датата за 
откриването на събранието е определена за 1 юли 1881 г., като 
този път то ще заседава в Свищов, вместо в Търново. В резултат 
на грубия натиск, наложения полицейски режим, строг 
административен контрол и при усложнения избирателен закон 
Консервативната партия печели повечето места във Второто 
велико народно събрание. Либералите са твърде малко. В 
Търново печелят народното доверие четирима либерални водачи 
– Др. Цанков, П. Каравелов, П. Р. Славейков и Михаил Сарафов. 
Макар и пристигнали в Свищов  благодарение на “грижите” на 
правителството те не могат да вземат участие в Свищовското 
велико народно събрание.    

Второто Велико народно събрание заседава само няколко 
часа на 1 юли 1881 г. Мястото е подбрано специално – Търново е 
център на либералите, а князът е готов да отпътува по Дунава, 
ако условията му не бъдат приети. За целта се строи временна 
сграда. За да не се прави проверка на изборите по изискванията 
на закона, правителството издава удостоверения на всеки избран 
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депутат. С него те имат право да влизат в сградата на събранието. 
Има и инструкция за държанието на депутатите, съгласно която 
се забранява на народните представители да искат думата в 
присъствието на българския княз.  

На 1 юли 1881 г. в 10 часа започва работа Второто ВНС. 
Присъстват висши духовници, дипломатически корпус, 
кореспонденти от европейските вестници. Не се избира бюро, не 
се прави проверка на редовността на изборите, няма тържествено 
откриване, няма дневен ред, не се полага клетва. Заседанието е 
открито от ген. Ернрот, който прочита известните вече искания. 
След това думата е дадена на княз Александър І. Без дебати 
депутатите подписват протокола, с който узаконяват 
извънредните пълномощия на княза за срок от 7 години, като той 
получава правото да управлява с укази и да създава нови 
ведомства, да прави промени в системата на управление, да 
осигури изпълнението на задълженията на правителството и при 
изтичане на срока на пълномощия да свика ново Велико народно 
събрание, което да извърши промени в конституцията. В този 
последен пункт се съдържа и крайната цел на монарха. В същия 
ден княз Александър І издава прокламация, в която се казва, че 
целта на новия режим е да обезпечи свобода и правда за народа, 
да сложи край на безпорядъка, произвола и притеснението. 
Обещава да свика Обикновено народно събрание, което да 
обсъди въпросите за бюджета, данъците, приходите и разходите 
на държавата [Ангелова 2008: 67].  

Веднага след гласуване на пълномощията, ген. Ернрот си 
подава оставката и се завръща в Русия.124 Няколко месеца по-
късно Хитрово в писмо до Гирс от 19 август 1881 г. ще разкрие 
пагубната политическа роля на военния министър Ернрот в 
преврата: „Руското влияние – пише той - е пред огромна 
опасност; превратът е замислен от хора, които се отнасят 
връждебно към Русия, от агенти на Германия, Австро-Унгария, 
Франция, хора като Греков, Начович и Стоилов, на които князът 
и Ернрот са били само оръдия” [Сказкин 1928: 224, 252].  

                                                 
124 Противоречиви са оценките за заминаването на Ернрот. - Головин, А. 
Ф. Княз Александър І ...., 204-205. 
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Съставен е кабинет без министър-председател (1 юли 1881-
23 юни 1882 г.), със състав, съгласуван с Хитрово. Той включва 
консерватори, безпартийни и руски офицери. В правителството 
влизат: ген. Владимир Крилов – военен министър (по-късно 
управляващ ген. майор Иван Лесовой и титуляр ген. Александър 
Каулбарс), Георги Желязков – министър на финансите, д-р 
Константин Иречек – министър на народното просвещение, 
Георги Теохаров – министър на правосъдието, д-р Константин 
Стоилов – управляващ министерството на външните дела и 
изповеданията (титуляр д-р Георги Вълкович), подп. Арнолд фон 
Ремлинген – управляващ Министерството на вътрешните работи 
(титуляр Григор Начович). Очевидна е ролята на консерваторите 
– единствената политическа фигура д-р Вълкович е свързан с 
триумвирата Начович-Стоилов-Греков, а Стоилов оглавява 
слетите правителствена канцелария и личен кабинет на княза, и 
взема участие в работа на Министерския съвет [Ангелова 2008: 
67].   

Военен министър е ген. Владимир 
Василиевич Крилов, руски военен деец, 
генерал –майор. Той е роден е през 1830 
г. в Русия. В периода 1877-1878 г. е 
командващ сибирския пехотен полк в 
състава на първа бригада от 
деветнадесета пехотна дивизия, 
базирана в Саратов. През 1881 г. е 
назначен за военен министър на 
Княжество България (1 юли 1881 – 12 
април 1882), но е принуден да се завърне 
в Русия, където умира през 1888 г.125 . 

Според близки на княза, ген. 
Крилов е „един напълно почтен и 
достоен офицер, вече не много млад 

и не така енергичен като предшественика си. Освен това е много 
по-зависим от Санкт Петербург. Все пак той успява и никога не 
позволява да бъде въвлечен в каквито и да е интриги” [Кох б.г.: 
80].  

 
В. В. Крилов  

                                                 
125 За него Вж: http://bg.wikipedia.org/wiki. 

 273



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

По време на неговото министерстване съществени 
промени в структурата и управлението на армията не настъпват. 
Сформирана е само една нова пехотна дружина  [ЦВА, оп. 1, ф. 1, 
а.е. 9: л 3]126. Завеждащият инженерната част е изведен от 
подчинение на началника на Източния отдел и минава направо 
под ръководството на военния министър с права на началник на 
отделение в министерството. Жандармерията, преименувана в 
драгунски корпус (правителствена стража) и устроена като 
военна организация  по подобие на Австрия и Франция минава 
към армията. С указ на 26 юли 1881 г. е утвърден нейния нов 
устав, изработен от комисия в състав: ген. Крилов, подп. 
Ремлинген, подп. Логвенов и К. Иречек. Жандармерията става 
„правителствена стража с военна организация”, даваща клетва 
само на княза, под командата в окръзите на воинските началници, 
които изпълняват ролята на подкомисари. Без изключение всички 
офицери са руси, а сержантите и капралите – българи и руси [ДВ: 
бр. 53, 26 юли 1881]. Нейният началник  е подчинен 
непосредствено на военния министър. Тази промяна утежнява 
работата на военното министерство, при това с несвойствената за 
него полицейска задача (през 1883 г. драгунския корпус е 
разформирован). През 1882 г. срокът на службата на низшите 
чинове в артилерията става 3 години, като съответно се намалява 
срокът в запаса на 7 години [Вълков 1977: 115].  

Първите стъпки на правителството са в духа на 
конструктивни нововъведения в различни сфери на управлението 
на страната. Министерството на външните работи е преустроено 
по модерен европейски образец. Плодотворна е дейността и на 
военното ведомство. Жандармерията преминава под 
ръководството на Военното министерство.  

Външнополитическата активност на правителството 
хармонизира с тази на предходните правителства. В началото на 
юни 1881 г. страната успява да се освободи от задълженията си 
към барон Хирш, а Австро-Унгария формално признава правото 

                                                 
126 Указ № 49 от 30 юли 1881 г. (фактически дружината била 
сформирана по-рано, а тогава само утвърдена)- ЦВА, оп. V, а.е. 58, л. 
1010; а.е. 12, л. 87, 149. 
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й да решава въпроса за начина на експлоатация на собствените си 
железопътни линии. Успешно се протака въпроса за 
железопътната линия Варна-Русе. В консенсус с Румъния се 
работи против посегателствата на Австро-Унгария по дунавския 
въпрос.  

В началото на режима на пълномощията трите негови 
фактора – князът, руските дейци и консерваторите действат в 
съгласие. Това особено проличава в мерките за разправа с 
либералите. Със специална заповед е забранено на Др. Цанков и 
П. Славейков да живеят в Търново или в столицата. Затова 
Цанков избира Русе, а Славейков е въдворен в Трявна, като по-
късно преминава в Източна Румелия. Към действащия вече 
отомански закон за печата е издадено допълнение, според което 
за издаването на вестник се изисква разрешение от 
Министерството на вътрешните работи. Така либералите са 
лишени от печатна пропаганда - спира да излиза в. 
“Независимост” – орган на Либералната партия [Ангелова 2008: 
67].  

Скоро между руските дейци и консерваторите се появяват 
разногласия. Повод за това дава железопътния въпрос. 
Консерваторите поддържат проекта на френската фирма Шатсбан 
за строителство на българската железопътна мрежа, а Хитрово и 
полковник Ремлинген стоят зад руската фирма Гинсбург-Струве. 
Стига се дотам, че руската и френската финансови групи 
започват паралелни изследвания за строителството на 
българската железопътна мрежа. Едновременно с това все повече 
у Хитрово расте недоверие към консерваторите. Затова той 
започва контакти с умерените либерали и крои планове да бъдат 
привлечени в управлението вместо консерваторите.  

Тези събития съвпадат с подготовката, свързана с 
устройството и функциите на Държавния съвет. Князът и 
консерваторите се обявяват за назначаемост на членовете на 
Държавния съвет от страна на короната. Изработеният от Дринов 
проект предвижда съчетаване на княжеската власт с изборност на 
една част от членовете на ДС от населението. В полза на проекта 
се изказват Хитрово и умерените консерватори около Т. 
Икономов и Т. Бурмов. Те се надяват на база проекта на Дринов 
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да бъде постигнат политически компромис между либерали и 
консерватори. Княжеско – консервативния блок отстъпва и на 14 
септември 1881 г. е публикуван уставът на Държавния съвет въз 
основа на проекта на Дринов. Два дни по-късно е публикуван 
самия Устав, определящ неговия състав и правомощия, като по 
този начин се привежда в действие първата и най-главна реформа 
в духа на исканите от княза пълномощия.  

Княз Александър в хода на изборите решава да покаже на 
Европа, че режимът е внесъл успокоение в страната. Така той 
премахва института на “чрезвичайните комисари и 
подкомисари”. Към това го подтиква и факта, че сега либералите 
не са единни и победата за консерваторите е сигурна. На 
практика установеният режим довежда до задълбочаване на 
раздвоението сред ръководството на Либералната партия. След 1 
юли 1881 г. се създават два центъра на партията – единият в 
страната начело с умерените либерали на Др. Цанков, а другият в 
Пловдив начело с непримиримите либерали на П. Каравелов, към 
които се присъединява Славейков. Умерените се обявяват за 
възстановяване на конституцията, но смятат че това може да 
стане и посредством участието им в Държавния съвет. 
Непримиримите са против режима и участието на умерените 
либерали в Държавния съвет [Ангелова 2008: 68].  

На 1 ноември 1881 г. се провеждат избори за Държавен 
съвет Те завършват с победа за привържениците на установения 
режим. Причините за това трябва да се търсят не само в 
съдействието на властта и администрацията, но и в пасивната 
тактика на либералите. Държавният съвет е утвърден с Указ № 
1077 от 31 декември 1881 г. За негов председател е назначен 
Тодор Икономов, а за подпредседател Д. Греков. 

Изборите са победа за консерваторите, но задълбочават 
противоречията им с руските представители. Въз основа на 
изборната си победа те изказват желание за съставяне на 
хомогенен консервативен кабинет, нещо срещу което се обявяват 
умерените консерватори около Т. Икономов, митрополит 
Климент, Т. Бурмов и М. Балабанов. Последните по различни 
съображения са за разбирателство с Либералната партия.  
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Притиснат от различни страни, княз Александър І съставя 
Държавния съвет и едновременно с това уволнява Ремлинген и 
поста вътрешен министър е поверен на Гр. Начович. Става ясно, 
че консерваторите имат пълна победа. За това допринасят и 
инструкциите на император Александър ІІІ към М. Хитрово – да 
не противодейства на консерваторите както по политически 
причини, така и по железопътния въпрос. Всъщност това са двата 
проблема, по които той има различни мнения с консерваторите. В 
края на декември 1881 г. Хитрово много точно констатира, че 
поддържането на княза е в ущърб на интересите на Русия и на 
симпатиите, с които разполага. Колкото и да са важни тези 
констатации, те си остават разсъждения на бит на 
полесражението генерал. Сполука за Батенберг е, че се отървава 
от Ремлинген и парализира влиянието на Хитрово. 
Консервативното правителство обаче не може да разчита на 
Русия и армията, оглавявана от руски офицери. Въз основа на 
указания на Петерберг, Хитрово свиква военните и гражданските 
служители – руснаци в София, и ги предупреждава да се държат 
неутрално и да не вземат участие в партийните борби. Такава 
заповед е изпратена и до дружинните командири [Щеглов 1911: 
579-582]. Относно решението на руското правителство да забрани 
на офицерите си и изобщо на русите в България да се месят в 
борбите между партиите – кореспондентът на в. „Московски 
телеграф” Степанов-Попов пише на Др. Цанков на 9 март 1882 г., 
че секретарят на руското агентство Клопенбург му обяснява, че 
то означава „ако либералите ще вземат да надвият над 
консерваторите, то руските офицери да не смеят да си помръднат 
даже мустака” [БИА-НБКМ, ф. 11, а.е. 13: л. 36].   

Очевидно е, че княз Александър І успешно извършва 
държавен преврат и преследва своите цели в разрез с много от 
постановките на Търновската конституция. Постепенно става 
ясно, че два фактора заплашват установения в страната ред. На 
първо място стои упоритата съпротива на либералите, които 
издигат лозунга за възстановяване на конституцията и имат 
поддръжката на широки слоеве от българското общество. От 
друга страна в Петербург се пораждат съмнения дали с 
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подкрепата на режима на пълномощията не е направен грешен 
ход. 

Това кара ръководството на Консервативната партия през 
периода януари –май 1882 г. да води преговори с умерените 
либерали за постигане на компромис помежду им. Ролята на 
посредник е поверена на екзарх Йосиф І. Пресечена точка обаче 
не е намерена. Консерваторите въобще не включват въпроса за 
възстановяване на конституцията. Либералите на Др. Цанков пък 
в желанието си да се постигне споразумение предлагат 
възстановяване на конституционния режим, създаване на 
коалиционен кабинет, свикване на ОНС  и изменение на 
конституцията от ВНС. Непримиримите, които са  твърдо за 
запазване на  конституцията не излизат с конкретна програма и 
това дава възможност цанковите привърженици да вземат в своя 
ръце инициативата. Митингите и събранията в села и градове в 
подкрепа на програмата на Цанков стават всенародно 
повсеместно движение против режима на пълномощията. 
Режимът се опитва да противодейства – Др. Цанков е интерниран 
във Враца, масово се уволняват привържениците му, със закон се 
затруднява свикването на протестни събрания и митинги.  

Напрегнати са отношенията между княза и Русия и по 
управлението на Военното ведомство. Поради много сигнали от 
населението и направена проверка за злоупотреби князът през 
юни 1881 г. уволнява всички руски офицери от кавалерийския 
полк в Шумен [Стоилов 1996: 256-258]. Тази постъпка не е 
приета добре в Петербург и особено от ген. Обручев, началник на 
Генералния щаб. Допълнително напрежение внася уволнението 
на началника на Военното инженерно ведомство заради 
неправилно ползване на фонда за строежите. От тези действия на 
княза недоволстват Хитрово и ген. Крилов, но Батенберг е 
непреклонен.  

Междувременно военният министър ген. Вл. Крилов 
поради заболяване отпътува за Русия. По време на отстъствието 
на ген. Крилов от България, управляващ министерството е полк. 
Павел Н. Попов – помощник на военния министър. Той е служил 
в българското опълчение, в Българската земска войска и в 
Българската войска. Смел офицер. Като „другар на военния 
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министър (8 окт 1880 - юли 1882 г.) има смелостта да възрази на 
ген. Ернрот, който настоява да се уволнят по-слабо подготвените 
офицери от първия випуск на Софийското военно училище в 
момент, когато те са крайно необходими. Раздялата му с поста е 
по повод скандал на прощалния обяд за командира на Източния 
отдел Боборикин [Стоилов 1996: 260; Вълков 1977: 135]. Макар 
българския княз и Хитрово да правят опит да го задържат, 
омразата, която изпитват неговите другари – руски офицери, го 
кара да напусне. Междувременно командирите присъствали на 
обяда се срещат с княза и му излагат както станалото, така и 
своята молба - да се забранят всякакви обяди в чест на 
началници, както и поднасяне на скъпи подаръци, без да има за 
това всеки път разрешение от българския монарх. Князът намира 
искането за справедливо и обещава да удовлетвори молбата 

127им.

 княза, 
а не заради своята некомпетентност [Головин 1897: 223].  

                                                

  
В разгара на ставащото в страната се завръща ген. Крилов. 

Още на първата среща с княза на военния министър е наредено да 
издаде заповед в този смисъл. Ген. Крилов заявява, че ще 
изпълни заповедта, след като се посъветва с руския 
дипломатически агент и генерален консул М. Хитрово [Димитров 
2001: 112; ДВ: бр. 38, 15 апр. 1882]. Само два часа по-късно, 
Крилов отново е при княза и обявява, че не може да издаде 
подобна заповед във военното ведомство. Князът, като върховен 
началник на войската, е разгневен и не може да допусне открито 
вмешателство във вътрешните работи на гражданските лица, 
особено чужденци, дори те да са от дипломатическия корпус. Той 
отбелязва, че отказът на ген. Крилов да изпълни заповед на 
висшето началство е грубо нарушение на военната дисциплина, 
което той не може да допусне – „Аз нямам право да Ви 
отстъпвам, генерале, тъй щото, ако Вие не желаете да изпълните 
моята законна заповед, не остава друго, освен единия от нас да си 
върви”. Така Княжество България напуска поредния военен 
министър, не без помощта на интригите между Хитрово и

 
127 Според някои източници, той не се чувствал по-късно добре поставен 
в руската армия.- Головин, А. Ф. Княз Александър І ...., 220-222. 
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Управляващ Военното министерство от 15 април до 21 юни 
1882 г. е ген.-майор Иван Лесовой [ДВ: бр. 38, 15 апр. 1882]   

Иван Мартинович Лесовой е руски военен деец, генерал-майор. 
Той е роден през 1840 г. в Русия. През 1858 г. завършва военно училище, 
а през 1867 г. Военноартилерийската академия. В периода 1863-1864 г. 
взема участие в разгрома на Варшавското въстание. Участник в 
Руско-турската война от 1877-1878 г. при обсадата на Никопол. През 
1878 г. е командващ артилерията на Българската земска войска. 
Участва в създаването на Българската армия. Служи като генерал-
адютант на княз Александър І. В края на 1882 г. се завръща в Русия128. 

Както посочихме, за управляващ на военното ведомество е 
назначен ген. Лесовой, командващ дотогава артилерията. 
Хитрово протестира, че това назначение може да бъде направено 
само от Русия. Князът разбира, че министрите му не са в 
състояние ефикасно да се справят с положението в страната и 
взема решение да иска от Русия хора, които да поемат военното и 
вътрешното министерство [Кох б.г.: 87].  На 15 май 1882 г. на път 
за Дармщат, той внезапно променя посоката и от Виена заминава 
за Петербург.129 В Москва и Петербург на княза е оказан най-
тържествен прием. Но въпреки изключителното внимание от 
страна на императорската фамилия, мисията на Батенберг се 
натъква на големи мъчнотии. Най-категорично е отклонено 
искането за връщането на ген. Ернрот в България, а други 
кандидати за български министри не се явяват. „От пристигането 
ми насам - се жали Батенберг на баща си – най-позорни слухове 
за мен и делата ми в България се разпространяват из града. Царят 
повече не съществува, Гирс е по-страхлив, а военната партия, 
враждебна на мен, е по-силна от всякога. Аз не мога да намеря 
военен министър за България и прахосвам много време за трудни 
обяснения” [Кох б.г.: 89].  Тук той моли за отзоваването на 
                                                 
128 Повече за него вж: http://bg.wikipedia.org/wiki/. 
129 На 9 април 1882 г. българският княз изпраща А. Головин да сондира 
мнение за изпращане на двама генерали в страната. Първоначално са му 
предложени за военен министър ген. Скобелев, а за вътрешен – княз 
Шаховски, и двамата познаващи българите и български дела. - Головин, 
А. Ф. Княз Александър І ...., 225-229.  Изборът пада върху Ал. Каулбарс 
– предложен от ген. Скобелев и Грим, а той предлага своя приятел от 
Туркменистан и на цялото му семейството  – ген. Соболев.  
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Хитрово и награждаването на Лесовой с оглед „да се повдигне 
авторитета му и да се докаже, че правилно е поверил този пост на 
Лесовой”. Руският император изпълнява и двете му молби. В 
желанието си да сложи край на всички руски интриги, князът 
иска съгласието на императора за издаването на обща заповед, с 
която ясно да се покаже, че ще смята всяко действие срещу княза 
за злодеяние и метеж срещу собствената си царска особа. Царят 
се съгласява и на това [Кох б.г.: 87]. Вниманието на княза  е 
спряно върху двама генерали от Генералния щаб - Леонид 
Соболев и Александър Каулбарс130. Щастливо се разрешава и 
другият важен за княза въпрос – отзоваването на Хитрово 
[Тодоров 1991: 68].  

Князът се завръща в България на 8 юни, а на 21 юни 
назначава титулярния военен министър ген. Александър 
Каулбарс. На 23 юни 1882 г. Княжеството осъмва с правителство, 
начело с руския генерал Леонид Н. Соболев131, който е и 
вътрешен министър (23 юни 1882 - 7 септ. 1883). В кабинета 
влизат още: Гр. Начович – финансов министър, Д. Греков – 
правосъден министър, Г. Теохаров – просветен министър, д-р Г. 
Вълкович – министър на външните дела и изповеданията и 
управляващ министерството на обществените сгради, 
земеделието и търговията, и ген. Александър Каулбарс – военен 
                                                 
130 Те пристигат със своя антураж. Генерал Каулбарс назначава за 
адютант своя брат, а ген. Соболев назначава шурея си Андрей Щеглов 
за свой офицер - Головин, А. Ф. Княз Александър І ...., с. 233; Цанов, А. 
С. Първий българский княз ..., 33; Д-р Константин Стоилов. Дневник. 
Част І...., с. 267.  
131 Леонид Соболев е роден на 9 юни 184 г. в Торонецки уезд, Русия. 
През 1868 г. г. завършва Николаевската академия на Генералния щаб в 
Петербург. Заема всички щатни офицерски длъжности в руската армия. 
В хода на Руско-турската война (1877-1878) е щабен офицер в 
действащата руска армия в България По-късно е началник на 
канцеларията на княз Черкаски, управляващ новоосвободените 
български земи. По молба на княз Батенберг в периода 1882-1883 г. е 
министър-председател на България, вътрешен и финансов министър. 
Подава оставка в знак на несъгласие с политиката, провеждана от княза, 
и се завръща в Русия. Автор на труда  „Към най-новата история на 
България“ (1886 г.). Умира на 13 окт. 1913 г. в Торонецки уезд.  
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министър. В сравнение с Ернрот и Ремлинген Соболев е по-ловък 
и се опитва да съчетае с успех демагогията с открити репресии. 

Александър Каулбарс е руски 
офицер, генерал от кавалерията, барон, 
учен-географ, военен министър от 21 
юни 1882 г. до 7 септември 1883 г.  Той е 
роден на 14 май 1844 г. в Санкт 
Петербург. Семейството е на 
потомствен дворянин, барон от шведски 
произход с родово имение Медерс. 
Ориентира се към военното поприще. 
Завършва Николаевското училище за 
гвардейски юнкери (1861) и 
Николаевската академия на Генералния 
щаб на Руската армия (1868). 
Действителна военна служба започва с 
военно звание прапоршик в 

Лейбгвардейския Гатчински полк. Участва в потушаването на 
Варшавското въстание (1863). Служи в Туркестанския военен окръг 
(1869-1873). 

 

През лятото на 1869 г. извършва експедиция през Южен Тяншан 
до Ферганската долина. По време на Хивинския поход през 1873 
изследва делтата на река Амударя. Началник-щаб на VIII-а 
Кавалерийска дивизия, командир на I-а бригада от XIV- а Кавалерийска 
дивизия (1874-1882). Участва в Руско-турската война (1877-1878) 
като началник-щаб на дивизия и командир на Преден конен отряд на 
XIII-ти Армейски корпус. Руски делегат по определяне границите на 
Княжество България, Сърбия и Албания. Генерал-майор от 1879 г. 
През 1882 г. е командирован в Княжество България132. 

                                                 
132 След завръщането си в Русия служи последователно в : XIV-та 
Кавалерийска дивизия, командир на XV-та Кавалерийска дивизия, 
командир на II-ри Кавалерийски корпус, командир на II-ри Сибирски 
Армейски корпус, командир на войските на Одеския военен окръг 
(1883-1903). Участва в Руско-японската война (1903-1905) като 
командир на II-ра Армия и III-ра Манджурска армия (1903-1905). 
Повишен във военно звание генерал-лейтенант (1891) и генерал от 
кавалерията (1901). Член на военния съвет на Руската армия от 1890 
г.През Първата световна война командва авиацията на Руската армия 
(1914-1915). Излиза в оставка в края на 1915 г. и през следващата година 
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Генерал Ал. Каулбарс е с широки културни и военни 
интереси. Успява да направи една по-сериозна, назряла крачка по 
организацията на българската армия – въвеждането през март 
1883 г. на бригадната организация, която поставя началото на 
организационното преустройство на армията. Постепенно във 
военното ведомство се създава по-широк апарат. Освен с другар 
на военния министър и адютант министърът разполага и с двама 
офицери за особени поръчки. Макар че няма Генерален щаб133, 
трима от министерството, началникът на военното училище и 
четирима („причислени” към ГЩ) български офицери, 
прикомандировани към управленията на пехотните бригади, се 
водят офицери от ГЩ. В състава на министерството наред с 
началниците на отделенията (инспекторско, финансово, 
домакинско) влизат и началниците на родовете войски: 
инспекторът на артилерията, командирът на конната бригада, 
началникът на сапьорното отделение и началникът  на 
флотилията и морската част [Иванов 1943: 42-43]. Командирите 
на бригадите са подчинени направо на военния министър (1883). 
Към министерството функционират и военно-съдебна част и 
главен военен лекар с неговите помощници [Списък ... 1885: 12-
14, 68-69]. Положителна промяна настъпва и в структурата на 
войсковите части. През март 1883 г. са сформирани 4 пехотни 
бригади. За командир на І-ва софийска бригада е назначен полк. 
Логвинов, на 2-ра – полк. Якимович, на 3-та – полк. Подвалнюк и 
на 4-а – полк. Редкин – всички руски офицери. Щабовете на 
бригадите са в София, Плевен, Русе и Шумен. Бригадите се 
състоят  от по 6 пехотни дружини, които общо са 24. 

                                                                                                         
е генерал-губернатор на Одеса. По време на Гражданската война в 
Русия, участва в Доброволческата бяла армия. След поражението 
емигрира в Турция. Премества се в България и след това трайно се 
установява във Франция. В Париж работи в частното Радио-
телеграфическо общество. Почетен председател на Съюза на руските 
летци. Публикува 12 географски труда и 2 военно-практически 
разработки. Награден за географските си постижения е със златен медал 
„Граф Литке“, а за военните си постижения с орден „Свети Александър 
Невски“. - http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
133 За краткост ГЩ. 

 283



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
 

Съществяват и два конни полка, като единият е създаден през 
1880 г., а другият през 1883 г. Артилерията е реконструирана в 
два полка с по две отделения в полк и с по три батареи в 
отделение. [ЦВА, ф. 1, оп.V, а.е. 67: л. 116, 522]. Сформирана е и 
пионерна рота.  

Кабинетът поддържа Режима на пълномощията - това е 
основната характе-ристика на вътрешната му политика. 
Едновременно с това правителството възстановява дейността на 
Народното събрание и премахва цензурата върху печата. Във 
външната политика приоритет се дава на развитието на българо-
руските отношения в политически и икономически аспект. 
Вижданията на генералите съвпадат до голяма степен с 
програмата на консерваторите, участващи в правителството. Ето 
защо през първите месеци на управление между тях съществува 
единодействие. Приет е нов избирателен закон, определящ 
имуществения и образователния ценз. Чиновниците се лишават 
от право на избираемост, намалява се броят на депутатите, 
мандатът им се увеличава на шест години. Князът запазва 
правото си да назначава подпредседателя и председателя на 
Народното събрание. Целта на закона е да се ограничи достъпът 
на либералите до властта. Резултат от неговото приемане е 
първата победа на Консерваторите в изборите за III ОНС.  

Изборите са проведени през ноември 1882 г. по новия 
закон, приет от ДС. Депутатите заседават в сградата на Мъжката 
гимназия в София. Първата редовна сесия е открита на 10 
декември 1882 г. и се председателства от митрополит Симеон 
Варненски и Преславски. В хода на работата са приети редица 
закони и бюджета за 1883 г. При неговото обсъждане депутатите 
показват стремеж към пестеливост. Изразено е пожелание 
занапред да се намали разликата в заплатите на руските и 
българските офицери. Ген. Каулбарс решително отказва да се 
обсъжда такъв въпрос, като добавя че „с времето вероятно ще се 
представи възможножност за това”. Неприемането на това 
предложение ще бъде прието от Каулбарс като вот на недоверие. 
Той отказва да даде обяснение и за изпращането на български 
офицери в руската армия и НС приема, че не е „компетентно” да 
се произнася по въпроса. Заплатите се приемат така: генерал-
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адютант - 18 000 лв; генерал-майор -14 400 лв; генерал-инспектор 
по санитарните части – 20 000 лв; оберпрокурор подполковник – 
15 600; завеждащ отделение във военното министерство – 16 800; 
капитан – 4 200; поручици – 2 700 лв и т.н. Българските офицери 
поручици – 2 150 лв (най-голямата заплата на българин е на 
министър 12 000 лв), а Соболев получава 26 000 лв. [Головин 
1897: 245]. 

В парламента е изказано желание воинските началници да 
се заменят с българи офицери. Но Каулбарс отхвърля и това 
предложение. НС отхвърля кредит на драгунския корпус 
(жандармерията). Военният министър настоява да се запази 
корпусът като необходим за усилване на кавалерията по време на 
война. Военният бюджет е приет на сума 12 345 260 лв. След 
неговото гласуване Каулбарс заявява: „Аз ще доложа за 
решението на събранието на Негово Височество и тогава ще се 
окаже какви последствия ще има неговото решение”. За 
генералът само решението на княза ще има значение предвид 
гласуваните  пълномощия. За пореден път Каулбарс „добър 
офицер с представителна външност, но не особено надарен, 
суетен, надменен и самомнителен” доказва това, което мислят за 
него - „да се установи нормален контакт с него е твърде трудно, 
дразни се от всяко противоречие”. 134 

Същевременно народното събрание се превръща в трибуна 
за борба срещу Соболев и Каулбарс. Още в отговора на тронното 
слово им е изказано косвено недоверие – заявява се, че 
жандармерията не оправдава очакванията и трябва да се постави 
под разпореждане на гражданските власти. Жандармерията, или 
както по руски образец я наричат драгунски корпус, е създадена 
от консерваторите като въоържена сила за борба срещу 
антиправителственото движение. Подчинена на Военното 
министерство, след идването на ген. Каулбарс тя не може да 
служи на замисъла. Затова консерваторите решават да се 

                                                 
134 Нещо повече, според Адолф Кох Каулбарс създава в. „Балкан”, който 
става трибуна на панславянските идеи и подклажда българските  
националистически стремежи. - Тодоров, Г. Временно ...., с. 119; Кох, А. 
Княз Александър Батенберг..., с. 88. 
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възползват от народното недоволство против действията й. 
Веднага след тронното слово те внасят законодателно 
предложение за разформироване на драгунския корпус и за 
създаване на нова жандармерия под подчинението на 
административните власти [Головин 1897: 249]. Каулбарс е 
подложен на остра критика и заради делата на строителното 
отделение към военното министерство. На 22 декември 1882 г. 
двамата генерали подават оставка си на княза, мотивирайки се с 
отговора на тронното слово. Те предварително обаче знаят, че 
оставката няма да бъде приета, тъй като княза се бои от 
усложения с Петербург.  

Отношенията между генералите и консерваторите рязко се 
влошават във връзка с разискванията по приоритетите в жп 
строителство. Консерваторите настояват България първо да 
изпълни задълженията си по Берлинския договор - строежа на 
отсечката Цариброд - Вакарел, която да я свърже със Западна 
Европа. Руските генерали настояват за предимство на Дунавската 
железница и за осигуряване на връзките с Русия. Разногласията в 
кабинета принуждават Л.Соболев и Каулбарс да търсят 
сътрудничество с либералите.  

Същевременнно расте напрежението между българските и 
руските офицери. Военният министър ген. Каулбарс не прави 
много в това отношение. Напротив от „патриотизъм” той взема 
страната на русите, при все че е български военен министър. В 
Софийския клуб българските офицери обядват отделно, а във 
Варна те си правят отделна столова, за да не се срещат с руските 
офицери извън служба. Българските офицери протестират 
писмено против действията на своя нелюбим руски командир 
Всеволожки [Головин 1897: 248]  По време на летните маневри 
през есента на 1881 г. в Шумен всички без притеснение 
коментират поведението на Ползиков и неговия кръг, военни и 
граждани осъждат постъпките му [Стоилов 1996: 270]. 

Отношенията между министрите-консерватори и руските 
генерали продължава да се изостря и след закриването на  
първата сесия на ІІІ ОНС на 13 февруари 1883 г. Конфликтът 
относно издръжката на драгунския корпус, интернирането на 
митрополит Милетий завършва с победа на генералите. При това 
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положение консерваторите  напускат правителството – на 28 
февруари 1883 г. е отстранен Стоилов, а след това Греков и 
Начович [Стоилов 1996: 298]. 

Генералите концентрират цялата политическа власт в свои 
ръце. На мястото на напусналите консерватори на 3 март 1883 г. 
са назначени не министри, а управляващи министерства Това са 
Димитър Агура – управляващ министерството на народното 
просвещение, княз Михаил Хилков – управляващ 
Министерството на общите сгради, земеделието и търговията, 
Кириак Цанков – управляващ министерството на външните дела 
и изповеданията, Нестор Марков – управляващ Министерството 
на вътрешните работи. Малко по-късно  Т. Бурмов поема 
министерството на финансите. Кабинетът се превръща в основна 
опасност за княза. За да стабилизира позициите си, княз Ал. 
Батенберг отново търси помощта на руския император. В 
началото на април 1883 г. князът напуска България и през 
Цариград, Ерусалим, Атина и Цетине се отправя към Русия, за да 
участва в тържествата по официалната коронация на Александър 
ІІІ [Стоилов 1996: 301]. 

На 9 май 1883 г. княз Александър І пристига в Москва. На 
практика Русия се превръща в плацдарм за решаване на 
въпросите за българското държавно устройство и управление. 
Тук е делегация на Народното събрание, начело с председателя 
митрополит Симеон Варненски, да защитава каузата на 
консерваторите и княза. Депутация от членове на Софийския 
градски съвет, начело с кмета Никола Сукнаров в подкрепа на 
либералите също е тук. Под различни предлози в Русия са 
управляващите министерства К. Цанков, Т. Бурмов и княз 
Хилков. Този път руската дипломация отказва да подкрепи 
искането на българския владетел ген. Ернрот да се завърне в 
България и отново да поеме властта. В София е командирован 
руският дипломат Йонин, който подкрепя кабинета. На княза е 
отказан орденът “Свети Андрей”, а той от своя страна не приема 
по-малко престижния орден “Ал. Невски” [Головин 1897: 268].  

След тримесечно отсъствие на 12 юли 1883 г. княз 
Александър І се завръща в София и прави последни стъпки за 
спасяване на положението. По негово искане от правителството е 
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отстранен Г. Теохаров и е заменен с Христо Стоянов. За 
български дипломатически агент в Петербург е назначен К. 
Стоилов, но руските власти отказват да го приемат.135 
Възобновяват се контактите между консерваторите и умерените 
либерали. На 8 август 1883 г. в дома на Цанков се подписва 
“Съглашение за помирение на двете партии”, подписано от Др. 
Цанков и Гр. Начович. Основните точки в съглашението визират  
възстановяване на конституционния режим като се свика ВНС, за 
да се преработи конституцията по изготвен от правителството 
проект. Предвижда се сформиране на коалиционен кабинет с 
равно число представители от двете партии.  На 12 август в 
Княжеството пристига новият дипломатически агент на Русия А. 
С. Йонин, който има инструкция от Петербург да работи в полза 
на възстановяването на конституционния режим. Той веднага се 
свързва с либералите и одобрява постигнатото споразумение 
[Стоилов 1996: 313; Димитров 2001: 138].   

Именно месец август 1883 г. става индикатор за подготвян 
заговор против българския монарх. Според А. Мосолов, А. Кох и 
С. Радев, уж руските офицери се опитват да детронират 
Батенберг. „Във войската ставаше пропаганда – пише А. Мосолов 
– с цел да може след парада на именния ден на Батенберг – 30 
август – да се свали князът и да се застави да подпише, че се 
отказва от престола”. Пропагандата се води не само от 
генералите, но и от руските офицери и техните съмишленици.136 

                                                 
135 Според А. Головин К. Стоилов подготвя мемоар по българските дела, 
в който се предлага управлението на българската войска и на външните 
работи да бъде в руски ръце, а без вмешателаство от руска страна да 
бъдат вътрешните дела, финансите, правосъдието и народното 
просвещение. Мемоарът е изпратен на Зиновиев, Катков и ген. 
Домонтович. - Головин, А. Ф. Княз Александър І ..., с. 245;  Д-р 
Константин Стоилов. Дневник. Част І...., с. 311. 
136 Подробности вж: Ценов, А. С. Първий българский княз..., с. 35; 
Кожухаров, К. Д. Източният въпрос и България (1875-1890). С., 1929, с. 
303; Радев, С. Строителите ..., 407-408; Головин, А. Ф. Княз Александър 
І..., с. 283; Мосолов, Ал. България ..., с. 121 и сл.; Сказкин, С. Конец 
Австро-руского....., с. 322; Димитров, И. Князът, ..., с. 144. 
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По време на лов в Искърското дефиле, на княза е съобщено, 
че генералите подготвят преврат и като се върне в столицата, ще 
го арестуват и ще поискат писмения му отказ от престола. Той 
бързо се завръща и по негова заповед ротмистър  Мосолов – 
командир на княжеския ескадрон – подменя караула на двореца с 
екскадрона, донася и патроните, с които разполага гарнизона. 
Когато ген. Каулбарс пристига край двореца с нов караул и една 
пехотна дружина, е посрещнат от Мосолов. След остро 
пререкание, което можело да се превърне в кръвопролитие, 
Каулбарс се връща с „празни ръце” – акцията му пропада 
[Мосолов 1936: 123-124; Вълков 1977: 160]. 

Все още няма достатъчно документи за изясняването на 
т.нар. „опит за преврат”, особено що се отнася не до неговия 
замисъл, а до практическата му страна. Преди всичко буди 
недоумение факта, че не се съобщава дата. Мосолов отбелязва, че 
Каулбарс свикал събрание на офицерите от Софийския гарнизон 
с цел да ги убеди да участват в замислената акция, но началникът 
на гарнизона полковник Логвинов му възразява. Доста хора, в 
това число и българи, участват в караула и пехотната дружина, с 
която уж ген. Каулбарс се отправя да овладее двореца – защо 
никой от тях не пише по-късно за станалите събития? Неясно се 
описват те и от Кох и самия Батенберг [Стоилов 1996: 323].  

Според Г. Вълков в архивите на Светослав Миларов има 
небрежен ръкопис, който не е датиран, но от него до известна 
степен може да се правят предположения за замисъл на 
определени либерални среди за детронирането на княз Батенберг. 
В този ръкопис се посочва, че в окръзите и околиите се учредяват 
изпълнителни комитети от 3, 5 и 7 души – лица, които се 
отличават с патриотизма, предвидливостта и енергичността си по 
време на борбата против преврата (1881 г.) и се ползват със 
симпатиите и доверието на населението. Комитетите обявяват 
извънредно положение в окръзите и околиите, влизат във връзка 
с ген. Соболев или с лицата и учрежденията в столицата и 
областта, които се посочват от него; вземат цялото управление в 
окръга (околията) под свое ръководство; свалят всички 
непатриотични или омразни и коварни чиновници; назначават на 
местата им хора способни и такива, на които може да се има 
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доверие. Точка четвърта предвижда: „Изпълнителният комитет 
изпълнява поръчките и заповедите на ген. Соболев.”. Определено 
е и кое лице за кой окръг или околии отговаря (набелязани са 27 
селища) [Вълков 1977: 160-161; НБКМ-БИА, ф. 112, а.е. 179, л. 
1]. В Княжеството според Кох, съществуват 125 либерални 
комитета, чакащи заповед да свалят княза [Кох б.г.: 137]. 

Макар инициативата за детронацията да е на някои 
либерали, даже такива твърди привърженици на Соболев като С. 
Стамболов и Г. Белов отказват своето съдействие, тъй като са 
убедени, че под напора на събитията князът ще възстанови 
конституцията. Тази идея възниква вероятно след 20 август 1883 
г., когато Йонин предава на Батенберг царския манифест. По 
силата на манифеста князът трябва да обяви решението си да 
състави комисия за изработване на нов проект на конституция, 
правителството на Соболев да дайства до свикването на ВНС, 
като се занимава само с текущи дела. Соболев и Йонин 
предполагат, че той има предвид друг изход, и точно тогава 
вероятно у тях се поражда идеята да се приложи детронацията, 
ако Батенберг се реши да води  предизвикателна политика спрямо 
Русия [Димитров 2001: 179-180]. Генералите на практика нямат 
такива замисли, защото знаят, че съдбата им е предрешена.  

„Опитът за преврат”, за детронация доста шумно се 
раздухва от княза и консерваторите с цел да укрепят собствените 
си позиции в борбата с генералите, да привлекат на своя страна 
либералите, да повдигнат въпроса за командването на армията и 
положението на руските офицери в нея. От своя страна, 
либералите доста находчиво използват тези слухове (за 
детронацията на княза и диктатурата на генералите), за да искат 
отстъпки от Батенберг. Уж Цанков разиграва една мистификация 
пред княза - сплашва го, че Русия иска да свика ВНС, което 
вместо конституция да обяви 10-годишен протекторат на Русия 
над България [Сказкин 1928: 299, 314]. 

Щом управляващите в Петербург научават за намеренията 
на някои либерали за детронация, те изпращат указание руските 
офицери да се държат неутрално - да не вземат нито страната на 
княза, нито на противниците му [НБКМ-БИА, ф. 112, а.е. 179: л. 
1]. Това красноречиво говори доколко официална Русия тогава се 

 290



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІ А, 2011 г.  
 

ангажира с идеята за детронация на българския монарх и каква 
роля предписва тя на своите офицери в българската армия. 
Руското правителство държи сметка да не се компрометира пред 
Европа с вмешателството си във вътрешните работи на България 
[Сказкин 1928: 305]. 

За княза и консерваторите става ясно, че единствения изход 
от опеката на руските генерали е премахването на пълномощията 
и постигане на компромис с умерените либерали. Той е постигнат 
веднага след откриването на извънредната сесия на ІІІ ОНС. 
Споразумението включва следните пунктове: възстановяване на 
конституцията, разтуряне на Държавния съвет, разтуряне на ІІІ 
ОНС след като утвърди изменението на конституцията, 
изменението да бъде въведено след три години, като дотогава 
остане в сила Търновската конституция.  

На 6 септември 1883 г. князът обявява решението си да 
възстанови Търновската конституция след като Народното 
събрание внесе в нея известни поправки. Случилото се през 
август и септември 1883 г. има няколко основни последствия. 
Княжеските пълномощия и приетите след април 1881 г. 
антиконституционни закони продължават да са в сила. Руските 
генерали са отстранени от управлението на страната и  им е 
отнета възможността за активно сътрудничество с 
непримиримите либерали, но по този начин рухва окончателно 
доверието към българския княз в Петербург. Възстановяването на 
Търновската конституция ознаменува пълния крах на княжеските 
аспирации. Вместо да успокои положението в страната и да 
укрепи трона си Батенберг постига тъкмо обратното. По време на 
Режима на пълномощията неговото участие в държавните дела не 
донася полза на Княжеството. Противоречията между 
политическите сили се задълбочават, а отстъпчивостта на княза 
при решаването на външнополитечските проблеми, чиято цел е 
да му спечели външна подкрепа в борбата за увеличаване на 
прерогативите, само улеснява натиска на големите европейски 
държави върху България. Както от вътрешни сили, така и от 
външни започва да се обсъжда въпроса за оставането му на 
българския престол. Поради разклатените си позиции Батенберг е 
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принуден да се задоволи с положението на конституционен 
монарх [Ангелова 2008: 73]. 

Една от важните последици от кризата 1881-1883 г. е 
прегрупирането на политическите сили в страната. Неуспешният 
опит с Режима на пълномощията се отразява най-тежко на 
Консервативната партия, чието влияние рязко спада. Разстроена 
организационно, тя престава да играе активна роля в 
политическия живот на България. По време на режима горният 
слой на средната буржоазия укрепва материално и се доближава 
до едрата буржоазия. Това дава възможност на умерените 
елементи от Консервативната и Либералната партия да се 
обединят в отделна партия под ръководството на Драган Цанков, 
който изразява интересите на замогващата се средна буржоазия. 
Крайните либерали, начело с П. Каравелов, остават изразители на 
интересите на огромна част от населението – дребната и част от 
средната буржоазия. С последователната си и безкомпромисна 
борба за пълно възстановяване на конституцията те придобиват 
най-силно влияние в страната.  

На 7 септември 1883 г. княз Александър І назначава 
коалиционно правителство, начело с Драган Цанков (7 септ. – 31 
дек. 1883). В него влизат: Др. Цанков - министър-председател и 
министър на вътрешните работи, Гр. Начович – министър на 
финансите, М. Балабанов – министър на външните дела и 
изповеданията, Т. Икономов – министър на земеделието, 
търговията и обществените сгради, Д. Моллов – министър на 
просвещението и К. Стоилов – министър на правосъдието. За 
председател на ІІІ ОНС е избран Д. Греков. Пред кабинета стоят 
за разрешение две важни задачи: да прокара през Народното 
събрание конвенцията за окупационния дълг към Русия и 
конвенцията за построяване на железопътната линия Цариброд-
Вакарел, и да направи желаните от княза изменения в 
конституцията. [Ангелова 2008: 73-74]. 

Правителството започва без титуляр на Военното 
министерство. Непосредствено след уволнението на ген. 
Каулбарс князът възнамерява да назначи за военен министър на 
негово място лично предания му ген. Лясовой. На 11 септември  
1883 г. той изпраща телеграма до император Александър ІІІ, с 
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която настоява за назначаването на ген. Лясовой. Това е начало 
на нов натиск от негова страна. Йонин възразява [Головин 1897: 
294]. Той вярва, че князът иска за министър Лясовой, защото така 
може да използва армията и руските офицери, които го 
поддържат, за да отмени за втори път конституцията. Ето защо 
той настоява пред Гирс ген. Лясовой, флигел-адютанта Ползиков 
и др. да бъдат отзовани от България и строго да се определи 
положението на руските офицери [Вълков 1977:167; Архив 
Азиатского департамента, папка София, І, телеграма № 8 от 1883 
г.: л. 207] Йонин получава нареждане от военния министър на 
Русия ген. П. С. Вановски да съобщи на ген. Лясовой, че му се 
забранява да взема каквото и да е участие в работите, отнасящи 
се до политиката и военното устройство на България, както и в 
разговорите по тези въпроси, да дава съвети и указания на когото 
и да било. В противен случай ще отговаря лично пред 
императора. Спорът между Йонин и княз Батенберг за 
назначаването на ген. Лясовой за военен е остър, но дипломата не 
отстъпва. „По тази причина – твърди А. Кох - военното 
министерство остава 14 дни без управляващ, докато кназът 
решил да натовари с тази длъжност временно полк. Редигер. Той 
е много способен, здравомислещ, спокоен човек, но под силното 
влияние на Йонин” [Кох б.г.: 128]. 

За управляващ в периода 7 септември-14 октомври 1883 г. е 
назначен полк. Александър Редигер. 

 
Александър Редигер е роден на 31 

декември 1853 г. в Новгород в семейството 
на генерал-лейтенант Фьодор Редигер, 
потомствен дворянин от финландски 
произход. Ориентира се към военното 
поприще. Учи във Финландския кадетски 
корпус, а от 1870 г. в Пажеския корпус. С 
военно звание прапоршик започва 
действителна военна служба в 
Лейбгвардейския Семьоновски полк (1872). 
Завършва Николаевската академия на 
Генералния щаб (1876). Участва в РТВ 1877-
1878 г. в състава на Лейбгвардейския 

 
Александър  Редигер 
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Семьоновски полк. След войната, преподава военна администрация в 
Николаевската академия (1878-1882). 

Командирован в Княжество България (1882-1883). Полковник от 
Българската армия (20 септември 1882). Завежда стопанския отдел на 
Военното министерство. Военен полковник в руската армия от 20 
март 1884 г. Назначен е в канцеларията на Военното министерство 
(1884-1905). От 24 октомври 1884 г. е професор в Николаевската 
академия. Чете лекции по военна администрация и в Николаевското 
кавалерийско училище. Генерал-майор от 1893 г. На 20 юни 1905 г. е 
назначен за управляващ Военното министерство, а от 15 юли 1905 г. е 
военен министър на Русия. Уволнен през 1909 г. със звание генерал от 
пехотата. Член на Държавния съвет до 14 декември 1917 г. Напуска 
Санкт Петербург и се заселва в с. Черевки, Полтавска губерния, а по-
късно в гр. Переяслав и Севастопол. Автор е на 6 военно-теоретични 
труда. Неговите спомени са издадени през 1999 г. 
[http://bg.wikipedia.org/wiki/]. 

Осъзнавайки трудностите пред правителството, Цанков се 
възползва от свиканото на извънредна сесия ІІІ ОНС. Избрано по 
време на пълномощията то би следвало да бъде разпуснато след 
възстановяването на конституцията. Въпреки това Цанков 
разчита на него да бъдат прокарани двете конвенции. Не 
случайно приемането им има формален характер. Недоволството 
на непримиримите либерали от компромиса на Др. Цанков 
продължава да кипи. Затова Цанков прави отстъпки и лавира. На 
27 септември 1883 г. Народното събрание гласува указ за 
амнистия на осъдените по политически причини. Едновременно с 
това се забранява на чиновниците да участват в митинги за 
обсъждане делата на правителството. На 19 септември с.г. е 
разтурено Народното опълчение. 

На преден план излиза най-важната задача – изменението 
на конституцията. По този въпрос противоречията в Либералната 
партия се задълбочават и заплашват с разцепление. За да избегнат 
това, Цанков предлага правителството да спази обещанието си 
като гласува за измененията, а либералите депутати да го 
провалят.   

В навечерието на парламентарните заседания е ликвидиран 
Държавния съвет. Решено е след приемането на измененията 
консерваторите да напуснат правителството и Др. Цанков да 
състави хомогенен либерален кабинет. Заседанията на НС са 
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подновени на 14 ноември 1883 г. Гласувани са редица закони – за 
печата, избирателен закон, за данъка “октроа” и акциза на 
тютюна и кратък закон за развитие на промишлеността, който 
постановява униформите на стражарите, войниците и някои 
служители да се шият от местни вълнени платове.   

Законопроектът за изменение на конституцията е внесен за 
обсъждане на 5 декември 1883 г. Заседанието е закрито. 
Законопроектът е докладван от Д. Греков и веднага е приет с 37 
гласа. Той предвижда следните изменения: намалява се броят на 
депутатите в Народното събрание, избирателно право се дава 
само на лица, притежаващи недвижими имущества, създава се 
втора камара със законодателни и административни права, броят 
на министерствата трябва да се определи със специален закон и 
др. Изменя се титлата на княза от “Светлост” на “Височество”, 
разрешава се даване на ордени, ползването на държавни имоти от 
княза и роднините му. Тези промени се предвижда да бъдат 
санкционирани от Велико народно събрание след три години.  

Веднага след като парламента приключва работата си, на 24 
декември 1883 г. министрите консерватори Гр. Начович, К. 
Стоилов и Т. Икономов подават оставка. На 25 декември е 
разпуснато Третото народно събрание. В същия ден князът 
изпраща благодарствено писмо до Др. Цанков за ролята му по 
време на кризата, а два дни по-късно министър-председателят е 
награден с орден “Св. Александър” ІІІ степен. Следва нов ход на 
правителството - Др. Цанков поднася оставката на целия кабинет, 
приета на 31 декември 1883 г.  

За княз Александър І борбата за конституцията се 
превръща в борба за армията. Това е така, защото отказвайки се 
от пълномощията, той може да разполага само с нея. Затова 
започва активни действия, за да поеме ръководството й 
непосредствено в свои ръце. На първо време всички обръщат 
поглед към Военното министерство, в което има „28 души, 
помежду които нито един българин” [Светлина: бр. 50-51, 9 ноем. 
1883]. Както отбелязахме, княз Александър І издейства през 1882 
г. от императора на него да се подчиняват руските офицери в 
България, но на практика остава старата система – подчинение на 
руския военен министър и императора, а българският военен 
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министър (руски генерал) се назначава от тях и отговаря 
фактически само пред тях. Соболев дори твърди в своите 
бележки, че не е имало такова споразумение и че князът се 
опитва да измами руските офицери. Истината е, че действително 
има такъв документ – заповед на император Александър ІІІ и че 
по време на криза Йонин, Соболев и Каулбарс лично се уверяват 
в това [Тодоров 1991: 215]. 

На заседание на ІІІ ОНС на 19 септември 1883 г. 
свищовския депутат Д. Г. Анев, като се мотивира, че е 
възстановена Търновската конституция, заявява, че и военното 
министерство трябва да бъде поставено на конституционна 
основа. Анев предлага парламента да реши да се помоли князът 
да отдели строевото командване на въоръжените сили на 
княжеството от военната администрация. Предложението е 
подписано от 35 души и съгл. член 109 от Конституцията и чл. 23 
от Вътрешния правилник „да постави Военното министерство в 
гармония с конституционните обичаи и правила, което впрочем 
се изисква от чл.11, 148, 150 и 153 от Конституцията”. В 
мотивите си Анев подчертава, че дотогава само Военното 
министерство е вън от всякакъв контрол и без отговорност пред 
Народното събрание, не се позволява даже бюджетът му да се 
разглежда „в надлежните подробности”.  

По направеното предложение стават разгорещени дебати. 
Никола Сукнаров намира предложението за излишно, като 
твърди, че чл. 11 е в сила – князът навсякъде е върховен началник 
на войската. Шивачов изтъква, че е факт, че военните министри 
са правили най-големи незаконности и злоупотреби”. Цачев 
обвинява, че един военен министър (Каулбарс – б.а.) искал да 
уплаши държавния глава, за да му се подчинява”. Д-р К. Помянов 
и д-р Г. Геров възразяват, че след като конституцията е 
възстановена, тя дава необходимите права на княза над 
въоръжените сили и не е необходимо отново те да се вотират, 
защото това би било ново закононарушение. Те искат Анев да им 
разясни  по-подробно какво означава да се раздели военното 
министерство на „военна команда” и „военна администрация”. В 
защита на предложението на Анев се изказват Гр. Начович и Н. 
Шивачов, но те не могат да противопоставят на опонентите нещо 
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убедително, нито пък да отговорят на повдигнатите въпроси. 
Вместо това по предложение на Шивачов се пристъпва към 
гласуване. От 46 присъставщи депутати 38 гласуват за 
предложението на Анев137. 

Внушението да се приеме решение от Народното събрание 
за разделянето на Военното министерство на „военна команда” и 
„военна администрация” е направено от Батенберг. Тази идея му 
е подсказана неведнъж от консерваторите. Още в едно свое писмо 
от юни 1882 г., с което го съветват как да управлява страната, те 
предлагат военното министерство да се раздели на 
„административна част” и чисто „военна част”. Според проекта 
на консерваторите, „военната част” трябва да се заеме с „чисто” 
военни въпроси (непосредствено под ръководството на княза), 
като в нея „се ползва повече българският елемент и особено 
младите хора, които ще се върнат от руските академии”. Иска се 
военният министър (който ще има само административни 
функции) да няма никаква власт над армията, да ръководи само 
нейните стопански и финансови проблеми, които се 
регламентират от парламента. Така, от една страна, неговата роля 
се омаловажава, а от друга - армията остава изцяло в ръцете на 
княза [НБКМ-БИА, ф. 290, а.е. 165: л. 147]. 

Тази стъпка на народното събрание е предизвикана – пише 
А. Ф. Головин – от „революционното поведение” на ген. 
Каулбарс и някои руски офицери по отношение на княза. Тя става 
причина за голямо вълнение в Петербург, тъй като отнема от 
ръцете на военния министър онова средство, чрез което руските 
дипломати най-сигурно разчитат да постигнат своите цели 
[Головин 1897: 295]. Предназначението на тази мярка, според  А. 
Кох, е в бъдеще военният министър да няма други преимущества 
освен онези, имащи чисто административен и икономически 
характер, управлението на войската да е в ръцете на княза, а 
военен министър да може да бъде и българин [Кох б.г.: 128]. 

                                                 
137 На същото заседание Анев прави предложение и за разпускане на 
Народното опълчение, което също е прието. - СД на ХІІІ ОНС, ІІ р.с., кн. 
І, с. 90, 94-95.  
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За причините, целите и смисъла на решението на 
Народното събрание да се раздели военното министерство може 
да се съди и от писмото на Батенберг до Александър ІІІ. 
„Подобно разделение – пише българския княз - е предвидено още 
от княз Дондуков и обосновано от чл. 11 на Търновската 
конституция, съгласно който князът е върховен глава на всички 
въоръжени сили в страната, а чл. 153 повелява всички министри 
да носят отговорност пред княза и Народното събрание. 
Батенберг уверява императора,  че чрез разделянето на 
военното министерство „командването на войсковите части ще 
стане напълно независимо от политиката, а подчинявайки ги 
изцяло на мене, аз искам съвсем ясно да уточня положението на 
офицерите и да им дам възможност да се занимават само с 
армията” [ЦДА, ф. 176, оп. 1, а.е. 129: л. 22-25]. Тук истината се 
преплита с абсурдността. Офицерите не могат да не се занимават 
с политика, а става въпрос да бъдат изцяло предани на 
политиката на княза. Руските офицери в българската армия 
трябва, според княза и консерваторите, да осигурят 
първенствуваща политическа роля на първия и 
привилегированото положение на вторите [НБКМ-БИА, ф. 356, 
а.е. 22: л. 76.]. Това смущава либералите, дори някои от 
консерваторите и, разбира се, руските дипломати [Вълков 1977: 
164; Архив Азиатского департамент, папка София, Йонин до 
Гирс, л. 119-144]. 

В действителност статутът на военния министър – руски 
генерал, както и на руските офицери в българската армия не е 
изяснен. През 1882 г. руският император подготвя инструкции за 
руските офицери в България, но те им се предават от княза 
невярно [Вълков 1977: 129; АВПР, гл. А-V, 1883, д. 922].  За пет 
години се сменят петима министри. Само с един от тях княз 
Батенберг се разбира – ген. Ернрот, който му помага през 1881 г. 
да извърши държавен преврат и да суспендира конституцията 
[Балабанов 1907: 18; НБКМ-БИА, ф. 356, а.е. 22, л. 76].  Трима 
военни министри (ген. Паренсов, ген. Крилов и ген. Каулбарс) 
напускат България по настояване на Батенберг. През този кратък 
период министерството често остава без титуляр. Търканията 
между княза и военните министри, които от 1880 г. изпълняват и 
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задълженията на военни представители на Русия, започват още от 
самото начало, но тогава той не иска разделянето на военното 
министерство, каквото разделение съществува тогава и по-късно 
в други армии. Кога го иска той? Когато князът констатира, че 
царското правителство вече не му импонира. И бърза, докато има 
послушно Народно събрание да го наложи. Впрочем той има 
двулично становище за „българския елемент”. В споменатото 
писмо до Александър ІІІ князът заявява, че постът военен 
министър в България може да бъде заеман само от висш руски 
офицер [ЦДА, ф. 176, а.е. 129: л. 25]. Образец на такъв офицер за 
него е ген. Ернрот. След като се убеждава, че финландецът няма 
да се върне повторно в България като военен министър, 
Батенберг се ориентира първоначално към началника на 
артилерията в българската армия ген. Лясовой, който изразява 
готовност да му служи не по-лошо от ген. Ернрот.  

Решението на Народното събрание от 19 септември 1883 г. 
за разделянето на военното министрество на „командна” и 
„административна” част има пряко отношение към руските 
военни дейци и офицери на служба в Княжество България. Това 
решение обаче не е съгласувано с Русия. Руското правителство го 
преценява като критичен момент. Йонин предлага полк. Редигер 
– управляващ военното ведомство – да поеме командването на 
руските офицери и на армията от името на царя. Тази мярка може 
да се мотивира и пред Европа: „Оскърбителното поведение 
против нас и хаосът, до който князът доведе страната”. Тя обаче е 
отхвърлена от Александър ІІІ и Гирс [Сказкин 1928: 325]. Поради 
елиминирането на неговото мнение руското правителство може 
да отзове руските офицери – никакво споразумение не го 
задължава да не постъпи така. Този акт би изправил 
правителството на Др. Цанков и самия Батенберг пред сериозни 
трудности. Недоволните либерали от „компромиса” на Др. 
Цанков  с консерваторите веднага ще получат силен аргумент за 
обвинение и против Цанков, и против Батенберг в русофобство. 
От друга страна, напускането на българската армия от руските 
офицери на този етап би довело до сериозно разстройство. Това 
би се отразило неблагоприятно на перспективата за съединението 
на Княжество България с Източна Румелия.  
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На 26 септември 1883 г. Йонин уведомява княз Батенберг, 
че царят не е съгласен да бъде назначен ген. Лясовой за военен 
министър, че военният министър трябва да бъде и военен 
министър, и главнокомандващ, и че до идването на такъв човек 
от Русия всичко остава по старому. Князът се съгласява 
наполовина. На 27 септември той предлага поста военен 
министър на полк. Редигер, а на полк. В. И. Котелников – 
началник на строевото отделение в министерството, лично 
предан на княза офицер – длъжността началник на щаба на 
армията (какъвто щаб тогава не съществува. Полковник Редигер 
съзира в този ход скрита форма на разделяне на военното 
министерство, поради което  не се съгласява138. 

 „Военният въпрос” навлиза в критична фаза. 
Разпространяват се и слухове,че Батенберг иска да съкрати 
армията с цел в нея да останат само стотина  лично предани нему 
офицери. Създаденото положение предизвиква смут у Др. 
Цанков, който посещава Йонин и го уверява, че интересите на 
България и Русия по военния въпрос са тъждествени, че народът 
ненавижда офицерите от свитата на княза и обича офицерите от 
строя. По негово настояване при Йонин отиват министрите – и 
либерали, и консерватори, - които го уверяват, че ще си подадат 
оставките, ако княза не приеме руските искания по военния 
въпрос. Тяхното заявление пред Йонин е съобщено на Батенберг. 
Затова князът постъпва тактично, като дава положителен отговор 
на телеграмата на Александър ІІІ, в която той настоява да се 
отложи указът за разделяне на военното министерство до 
пристигането на представител на императора, който ще води 
преговори за уточняване положението на военния министър и на 
руските офицери [Сказкин 1928: 305, 326-327]. 

Събитията изпреварват преговорите. Рано сутринта, на 12 
октомври1883 г., Йонин пристига при Редигер и съобщава, че е 
получил шифрована телеграма от Обручев,139 в която има 
                                                 
138 Според Кох Редигер отказва защото има писмено нареждане от 
Йонин. - Кох, А. Княз Александър ..., с. 128. 
139 Николай Николаевич Обручев е руски офицер,  генерал от пехотата, 
участник в РТВ 1877-1878 г. Той е роден през 1830 г. в  Петербург. 
Семейството е на потомствен дворянин — офицер. По семейна 
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височайша заповед: ген. Лесовой и кап. Ползиков веднага да 
отпътуват за Русия. Ако те не изпълнят заповедта, с тях ще бъде 
постъпено като с неподчинили се на волята на руския император, 
т.е. като дезертьори. Заповедта е предадена на Редигер, за да даде 
необходимите разпоредби. Заповедта според Редигер е 
предизвикана от докладите на Каулбарс и Соболев за 
настроенията на руските офицери в България. Последните гледат 
на българската войска като на част от руската армия, като руски 
авангард на Балканите. В последните месеци обаче се появяват 
големи съмнения за предаността на българския княз към Русия. 
Някои офицери смятат, че щом клетвата им към руския 
император е принесена към княза, то вече нищо не ги свързва с 
Русия и следва цялата българска армия да се освободи от опеката 
на Русия. За да предотвратят това и дадат на руските офицери 
урок, е решено да отзоват двамата най-ярки привърженици на 
българския княз [Головин 1897: 300; Цанов 1895: 40]. 

След прочитането на телеграмата Редигер и Йонин 
обсъждат дълго изпълнението на заповедта. Първият въпрос е – 
какво значи веднага? Буквално това означа след час-два, но при 
необходимостта да се оправи имуществото, то се явява ненужно, 
ако ли не жестоко, с ефект, недостоен за руското правителство. 
От друга страна, именно разпореждането за имуществото може 
да служи като предлог за отсрочка на отпътуването със седмици и 
даже месец, но това вече не отговаря на намеренията на 
височайшата заповед. Йонин е съгласен и по предложение на 
Редигер са дадени две денонощия срок. Веднага след това Йонин 

                                                                                                         
традиция се ориентира към военното поприще. Завършва I-и Кадетски 
корпус и Николаевската военна академия на Генералния щаб на Руската 
армия (1854). Служи в Лейбгвардейския Измайловски полк. Насочва се 
към военната наука. Професор и ръководител на катедра по военна 
статистика на Николаевската военна академия (1856-1878). Подържа 
връзки с дейци на демократичното движение (, от които по-късно се 
откъсва. Участва в провежданито на военната реформа на генерал-
адютант Дмитрий Милютин. Принадлежи към течението на умерените 
либерали в руския политически живот. През 1873 г. изучава военната 
организация на Австро-Унгария, Германия и Османската империя. 
Началник на Генералния щаб (1881-1897). Генерал от пехотата (1887). 
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пише официално писмо до управляващия Военното ведомство 
със съдържанието на получената заповед и добавения срок от две 
денонощия.  

На практика всички височайши разпоредби трябва да се 
предават на военния министър (или управляващия) чрез княза. 
Следователно той няма права да приема или в краен случай е 
длъжен да помоли за разрешение да ги приведе в изпълнение. Но 
според Редигер в дадения случай и дума не може да става за това. 
Императорът му нарежда и той като войник е длъжен да изпълни 
заповедта, макар князът с нея да не е съгласен. Че след това 
отношенията на двамата ще станат невъзможни, не подлежи на 
съмнение. Взел писмото на Йонин, Редигер се отправя към 
министерството, където написва предписание за Ползиков и 
телеграма до коменданта на Русе относно ген. Лясовой и се 
отправя на доклад в двореца. Оказва, се че княз Александър І 
отсъства - на лов е няколко дни. Предписанието е връчено на 
Ползиков, а русенския комендант отговаря, че е пуснал телеграма 
на Лесовой. Ползиков изпраща информация за случващато се на 
княза и той веднага се завръща в София. Редигер получава приказ 
да се яви на следващата сутрин. Вечерта той прекарва с Йонин, 
който има сведения от министър-председателя Др. Цанков, че 
князът ще поиска оставката на управляващия Военното 
министерство, а в случай на отказ – ареста му. Йонин го уверява 
да не подава оставка, с аргумента, че се опира на височайщата 
заповед – да управлява министерството.  

В това време ген. Лясовой е на път за Русия, натоварен 
със специална мисия от българския княз. С това действие Русия 
се надява да остави България без двама офицери, които 
ръководят партизаните на княза. Всъщност, причината за 
отзоваването на двамата офицери е, че те не изпълняват 
указанието на руското правителство да не участват във 
вътрешнополитическите борби на княжеството, за което имат и 
персонално предупреждение от руския военен министър. 
Въпреки това те се втурват в активна дейност в помощ на княз 
Батенберг. Опирайки се на сляпата подкрепа на офицери като 
Лясовой и Ползиков, князът може да си позволява 
предизвикателства даже спрямо Русия. Допуска грешка и руското 
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правителство, което не ги отзовава по законния ред. Князът е на 
разходка извън столицата,  когато в София пристига заповедта за 
ген. Лясовой и кап. Ползиков. Някои приближени от свитата му 
го намират и уведомяват. Научил новината, той изпада в ярост. 
Гневът му първо пада върху полк. Редигер.  

На следващия ден, 13 октомври 1883 г., в парадна 
униформа Редигер е на доклад при княза. На въпроса, как си е 
позволил да приеме заповед на руския император, въпреки 
правилата, Редигер обяснява, че е длъжен да изпълни 
височайщата заповед на своя господар, в чиято достоверност не 
се съмнява. Българският монарх му припомня, че си е позволил 
да добави срок. Става ясно, че князът разполага с 
дипломатическия шифър и чете секретни депеши на Йонин, че 
има шпиони в руското консулство. Редигер пояснява, че срока е 
добавен, за да се избегне произволното тълкуване на думата 
„веднага”. Князът дава да се разбере, че след станалото при 
подобна безцеремонност Редигер не може да остане да изпълнява 
длъжността си. Управляващият военното министерство изразява 
пълна готовност да подаде оставка, но само след разрешение от 
руския император, тъй като по негова воля е управляващ 
министерството. Това вбесява монарха и той иска Редигер да му 
представи писмена заповед на руския император да управлява 
военното министерство в срок от 12 часа.   

Веднага след разговора Редигер се среща с Йонин и му 
предава за срещата си с княза и иска от него да напише подобен 
документ. Със сядането на масата за писане, става ясно че 
пристига подп. Котелников. Последният с официален тон заявява, 
че българския княз му е предложил да стане управляващ 
Военното министерство, но тъй като в българската армия има 
много руски офицери, му поръчва да попита Йонин, дали няма от 
негова страна препятствия. Йонин е готов с отговора – „има, 
длъжността не е вакантна”. Котелников дава да се разбере, че не 
подаде ли оставка Редигер, князът ще изпрати всички руски 
офицери в Русия, ще отзове българските от  Русия и ще настъпи 
пълен разрив в българо-руските отношения, без да има 
официална причина, а само заради това, че Редигер се е вкопчил в 
длъжността. Веднага последният иска да бъде освободен с мир, а 
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ако дойде от Петербург заповед да управлява министерството, 
той веднага ще встъпи отново в длъжност. Йонин се съгласява и 
Котелников си тръгва с разрешение да приеме управлението на 
военното министерство [http://militera.lib.ru/memo/russian/rediger/ 
index.html]. 

Князът веднага изпраща телеграма до руския император, с 
която го уведомява, че се смята свободен от задължението, което 
е поел относно статуквото в армията [Кох, А. б.г.: 133-134]. На 14 
октомври 1883 г. той подписва два указа, поместени на първа 
страница на Държавен вестник, с които уволнява полк. Редигер 
като управляващ делата на военното министерство и го отчислява 
от служба в българската армия, а  на негово място назначава 
подп. Виктор Котелников (14 окт. 1883 – 29 ян. 1884 ).  

Виктор Котелников е роден в Русия. Учи във Николаевсаката 
военна академия. Участва в Руско-турската война (1877-1878). Военно 
звание майор. В периода 1878-1883 г. работи като офицер за особени 
поръчки към Военното министерство на Княжество България. През 
1885 г. се завръща в Русия. [http://bg.wikipedia.org/] 

Веднага подп. Котелников е повикан да подпише 
заповедта за уволнението на полк. Редигер, в която има следния 
пасаж: „Князът е лично обиден от отзоваването на адютанта си”. 
Той заявява, че не може да подпише текст, с който се критикува 
руския император. При това положение князът нарежда на Др. 
Цанков да поеме министерството на войната , за да подпише 
заповедта, а след това отново да го предаде на Котелников. 
Същият ден князът подписва и две заповеди. С едната изключва 
от свитата си руските офицери полк. Логвенов, ротмистър 
Мосолов и лейбмедика Грим, защото без негово съгласие са 
повикани обратно в Русия ген. Лясовой и кап. Ползиков. С друга 
заповед предписва да се повикат телеграфически в София 
намиращите се на стаж в руската армия 36 български офицери 
[ДВ: бр. 111, 15 окт. 1883]. Същевременно полк Редигер 
категорично отказва да напусне София до идването на руския 
царски пратеник [Кох б.г.: 135]. 

В този най-критичен момент на „военния въпрос” 
политическите и дипломатическите дейци от двете страни търсят 
изход. Крайно тежка е мисията на Йонин. Според А. Кох, този 
упорит и динамичен дипломат има „собствена партия” в 
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Княжество България и с пристигането му започва нов период в 
историята на руско-българските отношения. Той действа 
енергично и при създалата се обстановка в края на септември 
1883 г. вижда два възможни начина на реагиране: всички руски 
офицери в България да бъдат отзовани, което би довело до 
скъсване на отношенията с България, или княз Батенберг да бъде 
изгонен от България. За да започне акция против княза, В. Йонин 
съветва руското правителство да изпрати генерал, който да поеме 
управлението на армията. В същото време четири батальона 
руски войници трябва да тръгнат от Одеса за Варна не за да 
предприемат военни действия, а „за да изяснят нашите желания и 
цел и с това да изведат българския народ от съмненията по 
отношение на нашите намерения”. Руското външно министерство 
обаче иска по-умерена политика. След като Гирс и Александър ІІІ 
отхвърлят  и другия му проект – полковник Редигер да поеме от 
името на царя командването на руските офицери и армията, - 
Йонин променя своята тактика. Той търси контакт с министър-
председателя Др. Цанков [Головин 1897: 300-301; Кох, А. б.г: 
135; Сказкин 1928: 294, 322-323]. 

Батенберг също предприема мерки. Още преди 14 октомври 
1883 г. той изпраща в Петербург свой доверен представител – 
генерал Лясовой с писмо до император Александър ІІІ. В него 
българският монарх изтъква своите съображения за разделяне на 
военното министерство на командна и административна част. 
Генерал Лясовой обаче загубва доверието на руските официални 
среди и неговата мисия пропада. Той не е приет от императора. 
Успява сямо да му препрати чрез Гирс писмото на Батенберг. 
Трябва да изпълни и нареждането за напускане на България [Кох 
б.г: 135].  

През октомври 1883 г. в Петербург пристига българският 
външен министър М. Балабанов. Ако се съди по официалните 
документи, неговата мисия в руската столица е да уреди 
конвенцияза за окупационния дълг.140 Такъв извод може да се 

                                                 
140 Съгласно Берлинския договор България следва да заплати 
издръжката на руските войски и разходите на Русия, направени от нея 
през ВРУ. Подписаната конвенция предвижда изплащане при изгодни 
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направи и от Указ № 825 от 7 октомври 1883 г [ДВ: бр. 109, 11 
окт. 1883]. Паралелно с това обаче Др. Цанков му поръчва да 
съдейства и за уреждането на „военния въпрос”.  

Драган Цанков и неговите привърженици трезво 
преценяват, че сблъсъкът с Русия не би допринесъл нищо 
положително. Влошаването на отношенията с Русия не чертае 
добри перспективи и за княза, поради което най-близките му 
съветници - консерваторите, също застават на становището да се 
регулират отношенията между двете страни. Затова Др. Цанков 
посещава Йонин и го информира, че интересите на Русия по 
военния въпрос съвпадат най-пълно с интересите на България, че 
нацията и той не биха позволили безусловна власт на княза върху 
руските офицери и особено липсата на руски контрол при 
назначаването на военния министър [Сказкин 1928: 101]. 
Министрите от своя страна също съветват Батенберг да постигне 
споразумение с Русия. Като предварителна стъпка Др. Цанков 
настоява в Петербург да отиде М. Балабанов, който да обсъди 
въпроса с императора.  

Князът разбира, че в конкретната ситуация, в която и 
либерали и консерватори са за мисията на Балабанов, най-удачно 
е да се съгласи. Балабанов посещава Петербург и между него и 
Цанков се поддържа шифрована връзка. С телеграма от 15 
октомври 1883 г. Цанков уведомява Балабанов, че в София ще 
бъде запазено статуквото до идването на руски представители за 
уреждане на въпроса. В тази телеграма се внася и поправка в 
указа за отзоваването на българските офицери в Русия – не да се 
завърнат незабавно, а да са готови за завръщане. „Молете Гирс – 
настоява Цанков – да дадат на царския адютант (който ще дойде в 
България да води преговори за разрешаване на „военния въпрос”) 
такива инструкции, че той да се разбере предварително с 
българското правителство за споразумението, което трябва да 
постигне между княза и царя за устройството на военното 
министерство”. Желанието на Др. Цанков е осъществено. Освен 
това той настоява М. Балабанов да стои в Петербург, докато се 

                                                                                                         
условия от България на Русия до 1896 г. на 10 618 000 книжни рубли и 
43 копейки.  
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водят преговорите в София с царския пратеник – очевидно с цел 
да помага за изясняване на позицията на българското 
правителство [ЦДА, ф. 176, оп. 1, а.е. 129: л. 15-16]. По вина на 
княза и неговите приближени този ход е осуетен.  Балабанов е 
приет от министъра на външните работи Н. К. Гирс  и лично от 
император Александър ІІІ.     

„Първата задача на правителството на Цанков - пише М. 
Балабанов – беше да покаже, че не бива да се гледа на него като 
на българско правителство, дошло на власт с антируски чувства и 
настроения” [Балабанов 1907: 5]. Затова той заминава с цел да 
ратифицира конвенцията на окупационните дългове и постигане 
на по-искрени отношения между освободителката и княжеството. 
В столицата на Русия пристига на 13 октомври 1883 г. заедно с 
ген. Лясовой. Обстоятелството, че още на другия ден Балабанов е 
приет от Гирс, а ген. Лясовой не е, вече е показателно. Между 
Балабанов и Гирс се води дълъг разговор. Гирс посочва, че князът 
е оръдие на чуждите държави против интересите на Русия и 
засяга въпроса с руските офицери в България.  

На 17 октомври 1883 г. Балабанов е приет от Александър 
ІІІ. Императорът изказва пожелание да се подобрят отношенията 
между Русия и България, отзовава се добре за новото българско 
правителство, но се оплаква от поведението на Батенберг. Той 
посочва, че Русия не може да се дизентересира от своите офицери 
в България, да ги остави без надзор. „Аз не приемам те да 
забравят руската военна дисциплина, не приемам да се месят в 
политиката и в политическите партии, да правят преврати. Аз 
зная, че в България се извърши голяма злоупотреба с името на .... 
Русия....” Императорът решава да изпрати свой представител в 
София да уреди въпроса за руските офицери, но не знае какво ще 
стане с прибързаните действия на Бетенберг. Русия не иска да се 
меси във вътрешните работи на България. В заключение той 
изтъква, че знае, че Батенберг е „насочил своя поглед другаде”, 
но особено важно в момента е да се уреди въпросът с руските 
офицери в България [Балабанов 1907: 7-18].  

В телеграмите, които Балабанов изпраща на Цанков се 
набляга на желанието на императора по-скоро да се изясни 
висящия военен въпрос [ДВ: бр. 112, 18 окт. 1883]. В една от тях 
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се казва: „Императорът желае и одобрява развитието на 
независимостта на България. Положението на руските офицери 
трябва да бъде уредено. Той се надява, че адютанта му ще стори 
това при взаимно съгласуване. Смята за възможно постепенно 
армията да бъде намалена до известни граници. Отговорих, че 
поради събитията това не бива да стане през тази година. Общо 
взето е добре разположен, но очаква благоприятно разрешение на 
военния въпрос. Срещнах се и говорих с Гирс за последните 
събития съгласно Вашите указания. Той е на мнение, че 
положението на руските офицери трябва да бъде окончателно 
уредено и дори да бъде независимо от военния министър. Заяви, 
че офицерите са като инструктори в България, запазващи 
същевременно правата си в Русия. Гирс споделя възгледите Ви за 
организирането на едно конституционно военно министерство. 
Надявам се всичко да се оправи, само моля да изчакате идването 
на адютанта, който ще уговори нещата с княза и Вас. Той ще 
донесе изрични указания. Заповедта за отстраняването на руските 
офицери от свитата на княза направи неприятно 
впечатление...”141.              

Мисията на Балабанов е успешна. Тя подготвя почвата за 
крайно споразумение, което е довършено от полк. Н. В. Каулбарс, 
следена и широко отразена в европейския печат. Снабден с 
необходимите инструкции и проекти за уреждане на „военния 
въпрос” в София пристига на 29 октомври 1883 г. пратеникът на 
руския цар – руският военен агент във Виена Н. В. Каулбарс. 
Още същия ден той се среща с министър-председателя Др. 
Цанков, който се солидаризира с неговите планове и заявява, че 
ако по въпроса за военния министър княз Батенберг окаже 
съпротива, той ще постави в затруднение кабинета, „а последното 
при сегашните условия се равнява на изгонване на княза от 
България” [Тодоров 1991: 221 и сл.]. 

                                                 
141 Телеграма на Марко Балабанов до Драган Цанков. Цит. по: Кох, А. 
Княз Александър ...,  135-136. Всъщност според Кох и Головин  
Балабанов не е упълномощен да преговоря по военните въпроси. - 
Головин, А. Ф. Княз Александър І ..., с. 302.  
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На следващия ден полк. Н. Каулбарс посещава Батенберг, 
който се държи много любезно и сговорчиво. Двамата водят 
дълъг разговор по създалата се обстановка. Князът заявява, че 
искрено съжалява за станалите недоразумения, че желае по-скоро 
те да бъдат отстранени, че много добре разбира своето 
положение. Той се съгласява с направените предложения относно 
правата на руските офицери в България. Разговарят за военния 
министър, като са единодушни, че това трябва да бъде руски 
генерал. Обсъждат и евентуални кандидатури. И двамата са на 
мнение, че подп. Котелников  само временно управлява военното 
министерство – той не е подходящ за тази длъжност. Възползвал 
се от разположението на княза, полк. Каулбарс започва дружески 
да го съветва, че ако управлява своето княжество въз основа на 
по-целесъобразни с историята от по-ново време изисквания и със 
симпатиите на българския народ, той всякога може да разчита на 
поддържката на Русия и нейния император. Князът благодари на 
полк. Каулбарс и го моли да доложи на император Александър 
ІІІ, че е съгласен с направените предложения, като смята, че те 
ще съдействат за отстраняване на недоразуменията. Той поръчва 
на пратеника да влезе в преговори с Министерския съвет за 
уточняване бъдещото положение на военния министър [Вълков 
1977: 179; Кох б.г.: 139].  

Княз Батенберг има основания да не се безпокои за 
резултатите от преговорите с Министерския съвет, тъй като в тях 
наред с Др. Цанков и д-р Д. Моллов участват К. Стоилов и Гр. 
Начович, които отстояват проектите на княза. Още през 
септември те работят върху проектоправила за военния министър 
и руските офицери [ЦДА, ф. 600, оп. 1, а.е.: 562, 565]. 
Съгласували предварително своето становище с княза, Стоилов и 
Начович упорито защитават мнението си пред Каулбарс. Ако 
последният не проявявал гъвкавост и отстъпчивост и ако Цанков 
и Моллов не съдействали за постигане на споразумение, едва ли 
би се стигнало до положителен резултат. Както сам полк. 
Каулбарс пише в рапорта си, руската страна е задължена на 
Цанков и Моллов за толкова бързото и благоприятно решаване на 
въпроса [АВПР, ф. Гл. А., У-А2, д. 922, л. 223].  
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Преговорите на полк. Каулбарс с Министерския съвет 
започват на 1 ноември, като заседанието започва с прочитането 
на предложените от руското правителство правила за руските 
офицери на служба в българската войска. Проектът има осем 
параграфа.142  

 
СЛУЖЕБНИ ПРАВИЛА 

за руските офицери, служещи в княжество България. 
Временно одобрена от Негово величество царят 

 
1. Руските офицери и чиновници в армията и флотата, като 

руски поданици не могат да бъдат назначавани в Княжеството без 
разрешение от правителството им. (Нарушителите на тази наредба ще 
бъдат санкционирани съгласно чл. 325 от Наказателния кодекс.) 

Забележка: разрешение за постъпване на служба в България се 
дава само за срок от три години.  

2. Офицерите и чиновниците, пъстъпващи в българската армия 
и флота, могат да служат само в редовните войски и военните 
учреждения. Забранено им е да служат в жандармерията, полицията или 
в какито и да било други невоенни служби.  

(Правата на руските офицери, служеши в България са 
определени със заповеди от 24 април 1879; 23 октомври 1880 и 20 
август 1883 г.) 

3. Нарушението на наредба № 2 води за нарушителя до загуба 
на споменатите в тази наредба права и няма да бъде позволено 
връщането му в руската армия.  

4. Руските офицери, служещи в българската армия, са 
подвластни на българските военни закони и отговорни пред българското 
правителство за всичко, свързано със службата им.  

Не им е позволено под никаква форма да се намесват във 
вътрешнополитическите работи на княжеството или да се 
присъединяват към политически партии, към открити или тайни 
сдружения. Тези офицери трябва твърдо да се придържат, що се отнася 
до споменатите забрани, към действащите в Русия закони.  

5. Офицерите и чиновниците на служба в България, по всички 
въпроси, свързани с тяхното положение на руски офицери, са пряко под 
контрол на военния министър, назначен със заповед на царя и действащ 
като представител на руските военни сили, служещи в България. Като 
                                                 
142 Подробен протокол от преговорите е публикуван в ДВ, бр. 119 от 5 
ноември 1883 г. Също вж: ЦДА, ф. 284, оп. 1, а.е. 211. 
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руски поданици, те са подчинени на акредитирания руски резидент 
съгласно обичайното право на империята. Всички заповеди и 
разпоредби на руското правителство до руските офицери и чиновници 
като такива, ще бъдат довеждани до тяхното знание чрез военния 
министър.  

6. Военният министър е задължен да води официален отчет на 
руските офицери и чиновници, а при искане да го представя на руското 
правителство; той също така трябва да докладва по всички въпроси, 
касаещи ги специално като руски офицери, до военното министерство и 
адмиралтейството.  

7. Представителят на руските военни сили, военният министър, 
трябва да наблюдава за стриктното изпълнение на тези разпоредби и да 
порицава нарушителите им. Ако това не помогне, той има правото да 
нареди на нарушителя да напусне българската армия. Ако и това се 
окаже недостатъчно, военният министър трябва да докладва на руския 
резидент, който ще се отнесе към нарушителя като служещ, или във 
всички случаи като пребиваващ в чужда страна без разрешение на 
правителството и ще действува съгласно обичайното право на Русия. За 
всеки такъв случай военният министър е длъжен да уведоми руското 
правителство.  

8. Тези офицери и чиновници, които незабавно се подчинят на 
заповедта и напуснат доброволно българската служба, ще се редват на 
офицерските си права в Русия. 143 
 

След прочитането на проектоправилата Др. Цанков 
заявява, че Министерския съвет смята за необходимо те да се 
допълнят с някои определения, които се обосновават на 
българските закони. Полковник Каулбарс не възразява. Д-р 
Моллов чете „Правила върху положението на военния министър 
и на руските офицери в България”. В проекта на МС се 
предвиждат четири нови параграфа. Каулбарс ги приема. 
Разискването по другите параграфи от проекта на МС минава без 
остри дебати с изключение на параграф шести, където Стоилов се 
опитва да прокара текст, по силата на който само князът е 
началник на армията на княжеството, но е и военния министър – 
едно абсурдно положение. По другите параграфи има консенсус 
и те по същество повтарят руския проект. Единодушно е прието 
                                                 
143 Печата се по: Кох, А. Княз Александър ...,  139-141; Головин, А. Ф. 
Княз Александър І ..., с. 302-304. 
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решение срокът от три години служба на руските офицери да 
започне да тече след утвърждаването на правила, защото в 
противен случай повечето от тях трябва да си заминат за Русия 
веднага, което ще доведе до разстройство на българската армия.  

На 2 ноември 1883 г. заседават само Цанков, Моллов, 
Стоилов и Начович. Цанков обявява, че полк. Каулбарс няма да 
присъства на заседанието, но ще подпише протокола от 
заседанието. След като Начович прочита протокола от 
предходното заседание, се поставя въпроса за параграф четвърти 
от руския проект за правилата, в който се казва, че руските 
офицери са длъжни да не се месят в политиката. Следва ли от 
това да се разбира, че ако в страната станат безредици, този 
параграф им забранява да съдействат за възстановяване на реда, 
тъй като това би означавало да се месят в политиката? Цанков 
обяснява, че „бунтовете и безредиците не са политика, а войската 
е длъжна да пази реда в страната”. Стоилов и Начович не могат 
да не са доволни от такъв отговор, тъй като това означава, че 
руските офицери не бива да се месят в политиката, що се отнася 
до действия, насочени против княза, и обратно – могат да се 
месят, когато става въпрос да го защитават от „бунтове и 
безредеци”. Освен това Цанков съобщава, че се е срещнал 
„частно” с полк. Каулбарс и В. Йонин, с които постига съгласие 
за правилата относно положението на военния министър и на 
руските офицери в България. Правилата, формулирани в 12 
параграфа, са подписани от Каулбарс и от Цанков, Моллов, 
Стоилов и Начович. На 5 ноември 1883 г. протоколът от двете 
заседания на МС и приетите правила са публикувани на 
страниците на Държавен вестник, а на 10 – одобрени и от княз 
Батенберг [ДВ: бр. 119 и 126, 5, 22 ноем. 1883; Кох б.г.: 143]. 
Дипломатичността на Каулбарс е оценена и българския княз му 
предлага да остане и заеме длъжността военен министър. 
Страхувайки се от сложното положение в княжеството, той не 
приема, а предлага да се изпрати в България на длъжност добър 
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строеви генерал с твърд и самостоятелен характер, който да се 
държи настрана от всякакви партии и интриги от всякакъв род.144 

Военната конвенция е успех за двете страни. Най-
същественото в нея е, че военния министър се назначава от 
българския княз в съгласие с руския император, че той, както и 
руските офицери, се подчиняват на конституцията и българските 
закони, че им се забранява да се месят във 
вътрешнополитическите борби, че организационните изменения в 
армията и във военните закони се правят на общо основание, 
както и другите вътрешнополитически въпроси, че руските 
офицери са временно в България, като се разрешава да остават на 
служба в българската армия за срок от три години, че по 
отношение на тях военния министър има правото да прави пред 
своето правителство предложения за вземане на съответните 
марки, че той е и техен началник. Подписаната военна конвенция 
съдейства за решаване на „военния въпрос”, за превъзмогване на 
кризата.  

След подписването на военната конвенция между 
България и Русия правителството на Др. Цанков предприема 
мерки за регулиране на кадровия въпрос в армията. В заседанието 
си от 7 ноември 1883 г. МС обсъжда въпроса за издигане на 
български офицери за ротни командири. В заседанието си от 21 
ноември 1883 г. след изслушване на доклада на временно 
управляващия военното ведомство полк. Котелников МС 
постановява българските офицери, намиращи се в руските военни 
академии, да останата там, докато завършат курса си; 
българските офицери, които следват в офицерски школи в Русия 
да се завърнат в България само след като завършат курса си. 
Въпросът за завръщането на командированите в руски полкове 
български офицери е отложен [ЦДА, ф. 284, оп. 1, а.е.: 214, 222]. 

Тези въпроси са предмет на дискусията в НС на 24 
декември 1883 г. Въпросът е повдигнат от свищовския депутат Д. 
Г. Анев, който предлага бюджета за 1884 г. да е същия като през 
1883 г. в размер на 11,8 млн лв, да се съкратят фелдшерската 

                                                 
144 Из рапорта на полк. Каулбарс до император Александър ІІІ с дата 8 
ноем. 1883 г. - АВПР, ф. Гл. А, У2, д. 922, л. 2232.  
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школа и курсовете на военното училище; във всяка дружина да се 
назначат по двама ротни командири български офицери (общо 48 
души); да се закрият длъжностите на окръжните воински 
началници; да се изравнят заплатите на военните лекари със 
заплатите на гражданските лекари. Подп. Котелников възразява, 
че курсовете на военното училище не бива да се съкращават, тъй 
като това ще е неблагоприятно за подготовката на българските 
офицери; че воинските началници са необходими за работата с 
наборите и при мобилизацията; че е неразумно предложението за 
военните лекари, тъй като те имат повече задължения от 
гражданските лекари; че в дружина може да се назначи само по 
един ротен командир българин. Предложението на Анев е 
подкрепено от депутата Ф. Маринов. Обширно изказване прави и 
председателстващия заседанието Дим. Греков. Той се спира 
главно на въпроса за ротните командири. Руските офицери, 
според него, са отдали много време и сили за полагане основите 
на българската армия. Българите вече са готови да командват 
роти и следва да бъдат назначени веднага 48 българи за ротни 
командири. Не трябва българските офицери да остават с 
впечатлението, че ще бъдат вечно под опеката на офицерите, 
които почитат и уважават. Греков предлага длъжностите на 
окръжни воински началници да се поверят на български офицери, 
да се дадат незабавно на 48 българи роти, като за целта се 
повикат и българските офицери от Русия.145 

На 1 януари 1884 г. князът назначава ново правителство с 
министър-председател Др. Цанков (1 януари 1884 - 29 юни 1884). 
Съставът му е следния: Др. Цанков – министър-председател и 
министър на вътрешните дела, Марко Балабанов – министър на 
външните дела и изповеданията, М Сарафов – министър на 
финансите, Т. Икономов – министър на общите сгради, 
земеделието и търговията, Д. Моллов – министър на народното 
просвещение, К. Помянов – министър на правосъдието, подп. 
Виктор Котелников – управляващ военното министерство (от 29 
януари титулярен министър е княз Михаил Кантакузин) [ДВ: бр. 

                                                 
145 По същество парламента гласува предложенията на Греков - СД на 
ІІІ ОНС, ІІ р.с., Кн. ІІІ, с. 224-225, 226, 229-231, 234.  
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1, 5 ян. 1884]. Основните задачи пред кабинета са да въведе 
умереноконституционно управление и да осигури узаконяване на 
приетите изменения в конституцията. 

Новото правителство не може да спре недоволството в 
страната. Начело на непримиримите либерали застават П. 
Каравелов и П. Р. Славейков, които окончателно се завръщат от 
Източна Румелия. Те издигат лозунга за пълно възстановяване на 
Търновската конституция. Разцеплението в партията става факт и 
затова през февруари - март 1884 г. Др. Цанков предприема 
обиколка из страната. Привържениците му основават свой 
печатен орган “Средец”, чийто първи брой излиза на 14 февруари 
1884 г. За негов редактор е определен д-р Стоян Данев.  

Недоволните либерали също не бездействат. На 2 януари 
1884 г. започва да излиза техния орган “Търновска конституция”. 
В негова подкрепа е сатиричния вестник на Дим. Петков 
“Свирка”. Агитацията на недоволните не засяга личността на 
княза, атаките й са насочени срещу правителството и неговите 
действия. Докато Цанков е на обиколка в страната, на 2 март 1884 
г. П. Каравелов е приет в двореца. Тук той декларира своите 
принципи: “нито княз без власт, нито народ без права”. 
Изявленията на Каравелов са важни за княза, който при 
враждебното отношение на руските управляващи, има нужда от 
солидна опора в страната, каквато в ситуацията са 
непримиримите либерали. На 29 януари 1884 г. Военното 
министерство има титуляр. Това е княз Михаил 
Александрович Кантакузин, който остава на този пост до 23 
февруари 1885 г [ДВ: бр. 10, 2 февр. 1884].  

 
Княз Кантакузин  е роден  през 1840 

г. в Русия, руски военен деец, генерал-майор и 
аристократ. През 1859 г. завършва Военно 
училище, а през 1868 година и Николаевската 
академия на Генералния щаб. Участва в 
работите по конвенцията за съвместни 
действия на Русия и Румъния срещу 
Османската империя. По време на Руско-
турската война (1877-78 г.) е помощник-
началник щаб на Действащата армия. В  

М. А. Кантакузин  
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периода 1884-1885 г. е назначен за военен министър на Княжество 
България. През 1885 година след Съединението на Княжество България 
с Източна Румелия е отзован. Умира през 1891 година 
[http://bg.wikipedia.org/wiki/]. 

За приближените на княза, „Русия този път е намерила 
най-подходящия човек за изпълнението на трудната мисия в 
София”. Не всички обаче споделят това мнение. Головин го 
определя като „човек хитър и двуличен” [Головин 1897: 309]. В 
края на февруари пристига и новия дипломатически агент 
Александър Иванович Кояндер, който е пълно противоречие на 
българските очаквания – с неприветлив външен вид, най-слабият, 
най-незначителният, най-лъжливият и нетактичен от всички 
руски дипломати, идвали в София [Головин 1897: 309; Кох б.г.; 
154]. 

Въпреки постигнатите договорености, новият военен 
министър ген. М. Кантакузин е назначен от руския император без 
предварителното съгласие на княза, който само е уведомен. Той 
не протестира, защото той и правителството на Др. Цанков се 
стремят да покажат добра воля в поддържане на приятелски 
отношения с Русия и дори да загладят всичко, напомнящо за 
предишния открит конфликт. В нарушение на установената 
законна процедура и очевидно като извинение от двете страни 
князът издава прикази, с които уволнява „по домашни 
обстоятелства” ген. Лесовой и кап. Ползиков, а също така и 
командира на конвоя му ротмистър Мосолов [ДВ: бр. 123, 15 
ноем. 1883]. 

На извънредно заседание на МС, проведено на 10 
февруари 1884 г. в присъствието на Цанков, М. Балабанов, Т. 
Икономов, Д. Моллов и К. Помянов след изслушване доклада на 
военния министър ген. Кантакузин е постановено: всички 
чуждестранни служители във военното министерство да се 
заменят постепенно с български поданици [ЦДА, ф. 234, оп. 1, 
а.е. 259]. 

Към вътрешнополитическите затруднения на 
правителството се прибавят и външнополитическите. Първият 
проблем е свързан с откупуването на железопътната линия Русе - 
Варна. Другият проблем възниква в отношенията със Сърбия. 
Неблагоприятните вътрешно и външнополитически проблеми 
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карат правителството да заеме сдържана позиция по въпроса за 
националното обединения. По това време в Източна Румелия с 
разгаря съединисткото движение, пряко свързано с борбите 
между южнобългарските партии във връзка с изтичане на 
мандата на първия главен управител Алеко Богориди. 
Правителството трезво преценява, че моментът е неподходящ за 
действие предвид влошаването на отношенията между княз 
Александър І и император Александър ІІІ. Този конфликт пряко 
намалява възможностите за руска подкрепа, на която българската 
дипломация главно разчита. Въпреки това когато двамата 
пратеници на Народната партия Иван Ст. Гешов и Христо 
Христов тръгват да пледират каузата на съединението пред 
Европа, министър-председателя Др. Цанков разговаря с тях и 
отпуска средства за пътуването, но официално не се ангажира 
[Ангелова 2008: 77]. 

На 27 май 1884 г. се провеждат избори за ІV ОНС. 
Непосредствено преди изборите разцеплението в Либералната 
партия е окончателно. Според в. “Търновска конституция” на 
изборите са се явили три партии. Непримиримите се обявяват 
твърдо против компромис с Цанков. Уверен в силите си, Цанков 
отблъсква предложението за формално съглашение с 
Консервативната партия. Извънредната сесия на ІV ОНС е 
открита на 27 юни 1884 г. Умерените либерали издигат 
кандидатурата на Ст. Стамболов за председател на събранието, 
надявайки се чрез него да намерят подкрепата на либералите. Но 
при гласуването П. Каравелов получава 99 гласа, а Стамболов – 
66. Така за председател е избран П. Каравелов, а за 
подпредседатели Ст. Стамболов и Н. Сукнаров. Убедителното 
надмощие на непримиримите либерали дава повод на Др. Цанков 
на 29 юни 1884 г. да подаде оставката на кабинета, която княза 
приема веднага.  

В съответствие с принципите на парламентарното 
управление князът възлага съставянето на новия кабинет на шефа 
на наложилата се в изборите партия на крайните либерали. На 30 
юни 1884 г. е съставено правителство начело с Петко Каравелов 
(30 юни 1884 - 9 авг. 1886). В  него влизат още: П. Каравелов – 
министър-председател, министър на финансите и управляващ 
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министерството на обществените сгради, земеделието и 
търговията, П. Р. Славейков – министър на вътрешните работи, 
Илия Цанов – министър на външните работи, д-р В. Радославов – 
министър на правосъдието и Райчо Каролев – министър на 
просвещението. Военен министър е княз М. Кантакузин – военен 
министър от предходното правителство [ДВ: бр. 62, 14 юли 1884]. 
С този акт е възстановен един от основните белези на 
парламентаризма - лидерът на партията, притежаваща 
мнозинство от депутатските мандати, да съставя листата на 
кабинета. Всъщност с този акт се дава израз на решението да се 
сложи край на самовластното начало при съставянето на 
правителството извън и независимо от партийното мнозинство в 
парламента.  

Програмата на правителството е лаконична – 
възстановяване на Търновската конституция. То има подкрепата 
на значителна част от българския народ, което се оказва 
решаващо за предприетите начинания. Постепенно 
правителството и ІV ОНС ликвидират всички 
антиконституционни разпоредби, въведени от предходните 
правителства. Законът за изменение на конституцията е отменен 
формално на четвъртата извънредна сесия на ІV ОНС през лятото 
на 1886 г.  

Наследявайки разстроени финанси, кабинета въвежда 
строга финансова политика. Вземат се мерки за редовно 
постъпление на данъците и събиране на натрупаните недобори. 
При отсъствието на други доходи данъците се оказват фактор от 
първостепенна важност за посрещане на финансовите нужди на 
държавата. Отменен е указа на Др. Цанков от ноември 1883 г. да 
не се използва полиция при събиране на данъците. Запазена е 
институцията на финансовите нагледници, учредена със закон 
през 1882 г. Финансовите нагледници изпълняват ролята на 
бирници и упражняват редовен контрол върху размера и 
постъплението на данъците. Въпреки недоволството Каравелов 
продължава с твърда ръка и резултатите са повече от добри.  

Реорганизирани са редица държавни ресори. През август 
1884 г. са закрити австро-унгарските пощенски бюра в Русе и 
Варна и техните функции се поемат от българските пощи. През 
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септември с.г. отделът за земеделие и търговия при 
Министерството на обществените сгради, земеделието и 
търговията е преустроен в отделение към Министерството на 
финансите. Скоро при същото министерство е учредена и 
дирекция на обществените сгради. Това довежда до закриване на 
Министерството на обществените сгради, земеделието и 
търговията. Законодателната дейност на правителството е 
особено активна. То внася за обсъждане около 40 законопроекта, 
които се отнасят до всички сфери на стопанския и културния 
живот [Ангелова 2008: 78-82].  

Не е подминато и военното ведомство. Последният военен 
министър на Княжество България е руският генерал-майор 
княз М. А. Кантакузин - 10 април - 10 септ. 1885 [ДВ: бр. 36, 13 
апр. 1884]. Кантакузин е мълчалив, делови човек. Има чувството 
за деликатност и си дава сметка за обстановката. Въпреки това 
преди всичко държи стриктно за спазването на военната 
конвенция между Русия и България  (от 1883 г.) и главното 
полага неимоверни усилия да се изгради стройна организация на 
българската армия, да се обучава и възпитава тя. Според 
твърденията на някои съвременници, дейността на Кантакузин е 
„бележита”, тъй като той чрез разумни и строги мерки подобрява 
отношенията между руските и българските офицери и затяга 
разклатената от вътрешнополитическите сътресения дисциплина. 
За подобряване на войската военната служба е увеличена на три 
години, а с указ от 13 януари 1885 г. е възстановен законът за 
Народното опълчение. Едновременно с това по искане на княз 
Кантакузин бюджетът на Военното министерство е увеличен в 
сравнение с текущия бюджет.  

Ползотворната работа дава възможност българската армия 
да се развие докрай. Така от 1884 г. конните сотни са преименува 
на ескадрони – по 4 ексадрона в конен полк. От съществуващите 
24 пехотни дружини са сформирани 8 пехотни полка. Полкът в 
мирно време се състои от 3 дружини. Във военно време се 
сформират две нови дружини – 1 действаща, която влиза в 
състава на полка като четвърта дружина, и 1 обучаваща 
допълнителния състав (а може като самостоятелен полк). В 
състава на пионерната дружина е разкрита една телеграфна рота - 
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зародишът на свързочните войски. При тази си организация 
българската армия в навечерието на Съединението има 4 пехотни 
бригади с по два пехотни полка (24 пехотни дружини, 96 строеви 
и 8 нестроеви роти); 2 артилерийски полка с по две артилерийски 
отделения (общо 12 артилерийски батареи); 1 конна бригада с два 
конни полка и 1 отделен ескадрон (общо 9 ескадрона); 1 сапьорна 
дружина (4 сапьорни и 1 телеграфна рота); флотилия и морска 
част: корабен отряд – 4 парахода, минен отряд – 2 миноносеца, 
домакинска част, Русенско адмиралтейство с корабостроителна 
работилница, портова рота, катерна команда и машинна школа; 1 
военно училище. В пехотата има 8 920 души, в конницата – 1 104, 
в артилерията – 1 388, сапьори – 481, флота – 124, юнкери – 269 
или всичко 12 286 души низши чинове. По щат не достигат 3 551 
души. Тази структура на армията е основата, на която след 
премахването на 15 септември 1885 г. на бригадната организация 
поради недостиг на кадри, издържа проверката си по време на 
Сръбско-българската война [Вълков 1977: 135].  

Временно от 23 февр. 1885 до 10 април 1885 управляващ 
Военното министерство е  Иван И. Веймарн [ДВ: бр. 19, 26 февр. 
1885]. 

Иван Иванович Веймарн (8 март 1852 - 1917, Петербург) е от 
стар дворянски род, генерал от инфантерията. Завършва 
Николаевското кавалерийско училище и Николаевската генералщабна 
академия. Започва военна служба през 1869 г. Взема участие в Руско-
турската война (1877/79 г.). От 1883 г. е полковник.  

През 1891-1896 г. е командир на 11 драгунски полк, от 1896 г. е 
генерал-лейтенант, началник щаб на пограничната стража. 
Награждаван с много ордени и медали – „Свети Станислав” І, ІІ и ІІІ 
степен; „Свети Владимир” ІІІ и ІV степен; „Света Анна” ІІ степен;  
германския орден „Корона” ІІ ст.; българския орден „Свети 
Александър” ІІІ ст. Женен за Александра фон Веймарн, първата 
съпруга на брат му Петър Петрович фон Веймарн (1848-1912, генерал-
майор) [http://bg.wikipedia.org/wiki]. 

В  периода 5 март 1884 - 10 окт. 1885 г. полк. Иван 
Веймарн е другар на военния министър. Той е с „разбирания да 
проявява бързина, схватливост и точност” при носене на 
службата. В работата си е добросъвестен и дава своя принос в 
изнамирането и установяването на оная организация на армията, 
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с която тя отива по-късно на бойното поле. Както посочихме, на 
10 април 1885 г. княз Кантакузин се завръща в страната  и поема 
Военното министерство.  

Събитията от 6 септември 1885 г и последвалата Сръбско-
българска война приковават вниманието на българската 
общественост и правителството. Съединението е нарушение на 
един международен договор и трябва да бъде признато от 
Великите сили. А това се оказва извънредно трудно, защото 
срещу България се изправят всички - засегнатата в своето 
сюзеренно достолепие и права Османска империя, съседните 
страни и големите държави. Българското правителство веднага 
предприема серия от енергични инициативи. Те са предшествани 
от лично послание на княз Александър І до руския император 
Александър ІІІ още на 6 септември, в което българския княз моли 
за подкрепа на българското дело. На 9 септември последва 
официално обръщение. Изпратена е и първата нота на 
княжеското правителство до представителите на всички велики 
сили  и Турция, подписана от княза, но съставена и одобрена от 
правителството. Текстът и духът на тази нота са умело 
балансирани между молбата и заплахата.  

Най-изненадващо за българите, а и за света е 
отношението на Русия. След Освобождението руското 
правителство последователно провежда политика на укрепване 
на самостоятелното съществуване на България, на българския 
характер на Източна Румелия и подготовката й за неизбежното 
сливане. А в сключения през 1881 г. „съюз на тримата 
императори” (между Русия, Германия и Австро-Унгария) тя 
осигурява дипломатически съединението. Според приложения 
към договора протокол двуединната монархия си запазва правото 
в удобен момент да анексира Босна и Херцеговина, а Русия си 
издейства дипломатическа помощ срещу настаняване на турски 
войски в Източна Румелия. Специален пункт установява 
съгласието на трите държави за евентуално съединение на 
Княжество България и автономната област и съвместно 
отклоняване на българите от действия към Македония. 

През 1885 г. обаче руското правителство се обявява 
против Съединението и настоява за възстановяване на 
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статуквото. Тази позиция е обусловена от царската политика на 
Балканите и еволюцията в българо-руските отношения. Ангажи-
рана от конфликта с Англия в Афганистан, Русия е против 
усложнения в Европа. Тя се страхува, че Съединението би могло 
да я въвлече в балкански, а даже и в европейски конфликт и то в 
момент, когато позициите й в района са отслабени. Към това се 
прибавя наслоената вече неприязън към княз Александър I, 
третиран в Петербург като враг на руското влияние и противник 
на чуждите интереси.  

Още на 9 септември 1885 г. в София от руските 
управляващи се получава телеграма, подписана от управляващия 
Азиатския департамент А. Влангали, но съставена по 
инструкциите на Александър ІІІ и Гирс, които в момента се 
намират в Дания. В нея се нарежда на княз М. Кантакузин да 
напусне поста си на български военен министър, а руските 
офицери да не се ангажират по никакъв начин в румелийските 
работи [Татищев 1890: 416]. По-късно тези офицери получават 
нареждане да напуснат страната.  

Така на 10 септември 1885 г. Военното министерство за 
първи път има титуляр български офицер – това е Константин 
Никифоров. Затваря се една трудна страница в българо-руските 
отношения по повод руските офицери на длъжност военни 
министри на Княжество България.  

Ще завърша с разсъжденията на А. Ф. Головин” Много 
пъти аз съм чувал да се обвиняват българите в неблагодарност, 
особено по отношение към Русия, но аз, като съм бил свидетел на 
всичко, което те са преживели след освобождението си, не 
намирам това обвинение за справедливо. Никой от българите не 
отрича заслугите на Русия в последната руско-турска война, без 
да се касае до въпроса: дали е била предприета тя само за 
освобождение на България, или е имало предвид и други 
политически интереси на Русия. Напротив, името на Царя-
Освободителя, Александър ІІ, се произнася с благовение от всеки 
българин, и признателността към него не ще съмнение ще се 
предава от род на род. Също така българите са признателни и към 
братския руски народ за неговата помощ в делото на 
освобождението. Може да обиколите цяла България, от единия й 
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край до другия, вие никога няма да чуете лоша дума по адреса на 
руския народ, услугите на когото искрено се оценяват, и никога 
няма да се забравят. Но би било чудно да се иска от българите да 
целунат те онази ръка, която ги бие. Имената на Хитрово, Йонин, 
генерал Скобелев, Кояндер, Кантакузин, братя Каулбарс, и много 
други, винаги ще бъдат ненавистни към тях, тъй като не е имало 
пакост, която те да не са направили на българите, не е имало зло, 
което да не са им навлекли, не е имало помии, които да не излеят 
на главата на българите...” [Головин 1897: 99-100]. 

Интересни мисли на интересен човек – руснак и 
приближен на княза. Интересни и с това, че на практика 
„руското” военно министерство на Княжество България показва 
погрешната тактика, избрана от Русия и руския дипломатически 
корпус в България. За един малък период от 1879 до 1885 г. поста 
български военен министър напускат редица висши руски 
офицери, доказали себе си на бойните полета, университетските 
катедри и край военните лагери в студ и зной, положили 
основите на българската армия. Отиват си не заради своята 
некомпетентност, а поради това, че стават жертва на 
неурегулираните взаимоотношения между Русия и българския 
княз кой да притежава, да управлява и да използва за своите 
цели българската армия. Това съперничество с дипломатически 
привкус на интриги има негативни последици за руско-
българските връзки и довежда до продължилата близо десет 
години политическа криза в Княжество България.  

Качествата им на военни специалисти дават резултат по 
време на Съединението и неговата военна защита, стават атестат 
за тяхната вещина и себеотдаване.  Усърдието на десетки и 
стотици руски офицери, участвали в изграждането, обучението и 
възпитанието на армията на Княжество България, на 
Източнорумелийската милиция, е възнаградено на бойното поле 
при Пирот и Сливница, при Видин и .... Тук е мястото да отчетем 
особената роля на първия български княз. През периода всички 
постове в армията от ротен командир нагоре са заети от руски 
офицери. Това е неизбежно и оправдано след Освобождението. В 
началото на 80-те години на ХІХ век настъпва промяна. 
Българските военни постепенно израстват във военната йерархия, 
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искат да командват. В този сложен момент Батенберг се 
възползва от тези трудности – както за руските, така и за 
българските офицери за създаване на известни настроения у 
някои. Именно политическият фактор става крайъгълен камък  за 
състоянието на офицерския корпус като цяло. Постепенно княз 
Александър І успява да привлече една част от руските офицери в 
послушни свои оръдия. Посредством награди и повишения той 
успява да развие в армията чувство за лична преданост. 
Същевременно поощрява кариеристичните стремежи на някои 
български офицери с цел да разкъса и влоши отношенията между 
тях. Друга част от руските офицери пък остават верни на руския 
император и не се притесняват да загубят длъжност и да бъдат 
несправедливо унижени в името на клетвата пред него и руските 
интереси. Този кръг от интереси и влияния, субективизъм и 
интриги довежда до прекъсване на многовековните българо-
руски връзки и има отоншение към последвалата политическа 
криза (1886 г.) в Княжество България.  
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