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АРХЕТИПЫ ПОЗНАНИЯ И КОГНИТИВНЫЕ 

МОДЕЛИ  
 

Татьяна Чалыкова 
 

COGNITIVE ARCHETYPES AND COGNITIVE MODELS 

 

Tatyana Chalakova 

 

Abstract: Based on the structural and functional resemblances with 

the cognitive processes in the living systems, on the observations reflected in 

the mythological pictures of the world, and on the data collected by 

psychology, neurobiology and linguistics we suggest that cognitive models 

used by the human beings can be fractal to the living creatures which can 

typically demonstrate learning abilities, accumulation of information and 

"structuring order out of chaos".  

 

Key words: cognitivism, cognitive models, archetypes, fractal 

patterns 

 

1. Архетипы как порождающие структуры  
 

Врожденные образы жизненных вероятий” – так опреде-

лил К. Юнг один из механизмов познания, направленных на 

осмысление, преодоление и упорядочивание знаний, получивший 

название архетипа.  Архетипы, согласно К. Юнгу,  – это матрицы, 

“скелет”, способ структурирования  образов, появляющихся во 

сне, в грезах, фантазиях, произведениях искусства. Этот опыт 

хранится в сказках, мифах, легендах, притчах, песнях в вербали-

зованном виде. В виде образов они являются фактом человече-

ского бессознательного (подсознания) [Юнг 1991]. Архетипы 

понимаются и как некий общий механизм, явление, влияние ко-

торого можно наблюдать в различные эпохи, в различных карти-

нах мира, в том числе в индивидуальных, в стереотипах поведе-

ния и сценариях взаимоотношений между людьми. Конкретное 

проявление архетипа при этом зависит от индивидуального и 

коллективного опыта. Как писал С. Яржембовский: „Если всмот-

реться в “иррациональную” (правую) область диаграммы Фей-
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генбаума, то можно увидеть, что таинственные джунгли бессо-

знательного не так уж сумрачны и непроходимы, какими они 

могут показаться с первого взгляда. Там тоже существует некая 

структура – светлые “полянки”, расположенные как раз напротив 

соответствующих бифуркаций,  своего рода “зазеркалье” по от-

ношению к рациональному миру. Если уподобить область хаоса 

подсознанию, то “полянки” будут соответствовать неким позна-

вательным “архетипам”. Эти “архетипы” как бы “управляют” 

процессом познания, влияя на выбор того или иного направления 

мысли [Яржембовский 2007/URL]. 

Таким образом, можно считать, что архетипы в функции 

механизмов человеческого познания представляют собой мат-

рицы для преодоления и упорядочивания хаоса.  

 Под когнитивной моделью будем понимать, вслед за авто-

рами Краткого словаря когнитивных терминов, „регулярно по-

вторяющийся мыслительный образец восприятия действительно-

сти, с помощью которого социум выражает и объясняет свое ви-

дение мира”. В качестве таких моделей указываются категориза-

ции, основанные на восприятии одного явления на основе уже 

знакомого мыслительного образа, т.е. метафорическая и метони-

мическая модели. Вместе с тем, когнитивная модель, по мнению 

авторов, должна репрезентировать сам процесс и результат по-

знания [Демьянков, Кубрякова и др. 1996: 56–57; Николаева 

URL]. Исходя из структурно-функционального подобия когни-

тивных процессов в живых системах и наблюдений, накопленных 

мифологией и наукой, можно предположить, что когнитивные 

модели человека могут повторять поведение живых природных 

объектов, которые имеют отношение к обучению, накоплению и 

упорядочиванию информации – „структурированию порядка из 

хаоса”. 

 Как отметил А. Овсейцев, человеку свойственно искать и 

находить сходство или подобность самому себе в объектах и дей-

ствиях природы, в явлениях общества, феноменах собственного 

духа и, соответственно, давно пришел к мысли, что природа рож-

дает самоподобные объекты, т.е. фракталы.  

 Термин фрактал (из лат. fractus, сломанный) был введен в 

1975 году Б. Мандельбротом. Фрактал – это геометрический объ-
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ект, характеризующийся радикальной изломанностью. Самая 

важная характеристика фрактала – это самоподобие, кроме того 

фракталы характеризуются наличием структуры и неправильно-

стью. Фрактальность включает в себя рекурсию – „процесс по-

вторения чего-либо самоподобным способом”. [Рекурсия URL]. 

Фракталы проявляют хаотическое поведение, т.е. свой собствен-

ный порядок, характерный для самоорганизующихся динамиче-

ских систем. Различаются искусственные и природные фракталы. 

К искусственным относятся геометрические и алгебраические, а к 

природным – физические, стохастические и биологические фрак-

талы. Идея фрактальности позволяет преодолеть представление о 

линейности, одномерности и представляется перспективной зада-

чей современной науки.   

Многоуровневую, иерархически выстроенную, самоподоб-

ную фрактальную модель символизируют матрешки. Матрешка 

наглядно иллюстрирует  главный фрактальный принцип „все в 

одном” посредством многообразия своих ликов, в идеале состав-

ляющих бесконечность. Матрешка – это „Совершенное в Совер-

шенном, Подобное в Подобном, Одно во Всех и  Все в Одном – 

полное соподчинение и единообразие” [Василенко URL].  

 Человек, являясь природным, социальным и духовным су-

ществом, самоподобен каждому из перечисленных трех „ком-

понентов” по принципу „все во всем”, другими словами, можно 

говорить о фрактальности природы и человека во всех его трех  

ипостасях [Овсейцев URL]. Процесс мышления, по мнению мно-

гих исследователей, также имеет фрактальный характер (Ф. Ва-

рела, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов). Фрактальность присуща и 

научному познанию: "... всякий творческий акт в науке можно 

истолковать как фрактальный по своему характеру, т.е. как несу-

щий в себе природу всей науки в её истории. Фрактальный харак-

тер мышления, благодаря возможности сжимать информацию, 

облегчает процесс познания мира и его моделирования“ [Князева, 

Курдюмов 1994: 45]. Эти данные позволяют обратиться к поиску 

архетипов смысла, как порождающих структур познавательных 

процессов, и к фрактальности паттернов смысла в когнитивной 

деятельности человека. 
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1.1.  Архетипы познания и когнитивное поведение 
 

„Не будет преувеличением сказать, 

что кончик корня ведет себя, как мозг 

одного из низко развитых животных”. 

Ч. Дарвин 
 

 В соответствии с нейробиологической теорией У. Мату-

раны и Ф. Варелы, живые существа имеют „аутопоэзную органи-

зацию”, т.е. имеют способность к  самовоспроизводству –  к по-

рождению, „строительству” самих себя. В отличие от теории пре-

зентационизма, согласно которой нервная система отражает 

происходящие в окружающем мире события, они считают, что 

нервная система – это операционально закрытая система, она 

не столько отражает внешний мир, сколько производит свою 

внутреннюю активность, под неспецифическим влиянием 

внешней среды. Такую способность систем они называют  само-

референтностью. Происходит не отражение мира, а его строи-

тельство, осмысление. Когнитивные системы не передают зна-

ние, знание всегда конструируется de novo и не может быть пред-

ставлено ни в каком виде обособлено от конкретного когнитив-

ного организма, как некое абсолютное, универсальное знание. 

„Вне наблюдателя ничего не существует...” [Матурана 1992: 107]. 

Это обозначает также, что компьютерная метафора, которая 

называет мозг устройством для обработки информации, не соот-

ветствует действительности. Нервная система не получает ин-

формацию из внешней среды, а генерирует ее – создает свой мир, 

т.к. именно состояние нервной системы определяет, что счита-

ется возмущением, и какие внешние воздействия их передают. 

Критерием знания при этом является эффективное поведение, и 

любое поведение может считаться в этом смысле когнитив-

ным актом” [Матурана, Варела 2001: 23].  А. Р. Лурия считал, 

что уже у низших организмов „появляются зачаточные формы 

того вида поведения, которое далее на сложных ступенях разви-

тия принимают формы ориентировочного рефлекса с характер-

ными для него явлениями привыкания к повторяющимся стиму-

лам и к повышению реакции на новизну сигналов (...) Предпо-
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сылки для возникновения нервной системы имеют место уже у 

одноклеточных” [Лурия URL]. Более того, способностью к ак-

тивному, упорядоченному перемещению под действием внешних 

факторов, обладают растения и бактерии (фото- и хемотаксисы 

бактерий, синезелёных водорослей). Наряду со способностью 

высших растений реагировать на смену дня и ночи, известны 

более сложные движения при охоте растений на животных, а 

также гидро- и хемотропизмы корней, которые в классической 

ботанике характеризуют как „допсихический уровень отражения” 

[Вайнар 1987: 75]. 

Другие исследователи в тех случаях, „когда перемеще-

нием одних частей организма занимаются совершенно другие 

части, подчиняясь соответствующим командам”, склонны гово-

рить об элементах интеллекта способного:  

– к оценке сложившейся ситуации; 

– к анализу необходимых изменений; 

– к выработке соответствующих команд с определением со-

ответствующих групп клеток, которые исполнят эти ко-

манды; 

– к передаче этих команд в эти группы; 

– к получению обратной информации о произведенных дей-

ствиях; 

– к анализу полученного результата; 

– к принятию решения для продолжения или остановки вы-

работки команд [URL Тюняев]. 

Способность высших растений изменять свои траектории, 

чтобы избежать препятствия и найти опору для своих побегов, 

связывается с наличием комплексной биологической сети, рас-

пределенной в корнях, листьях и стволах растений [БЭС 1989: 

483]. 

Простейшие животные, часть которых находится на грани 

животного и растительного мира, осуществляют движения с по-

мощью кинезов (элементарных двигательных движений) и такси-

сов (движений в сторону благоприятных условий среды – поло-

жительный таксис, и движений из неблагоприятных условий сре-

ды – отрицательный таксис); благодаря хорошо развитым рецеп-

торам, обладают сенсорными способностями, реагируют на свет 
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(фототаксис); характеризуются пластичностью поведения, разли-

чая раздражители и адекватно реагируя на них; способны к обу-

чению, изменяя при определенных условиях  врожденные формы 

поведения [Ермаков 2008]. Г. Дженнингс (1868–1947), микробио-

лог, зоолог и генетик показал, что „разумное” поведение харак-

терно для простейших организмов. В частности, исследуя пове-

дение  инфузории „туфельки”, он отметил, что она могла ориен-

тироваться и „разумно” отвечать на различные экологические 

сигналы и даже проявлять примитивные виды обучения и памяти 

[Дженнингс1899].  
Вместе с тем, многочисленные исследования поведения 

живых организмов показали, что ряд проявлений интеллекта, 

таких как – память, способность анализа и принятия решений, 

простейшие условные рефлексы возможны без нервной системы 

[Еремин 2005, Резникова 2008 и др.]. Таким образом, предполо-

жение о наличии у животных зачатков мышления, можно считать 

доказанным. Эти доказательства становятся все более многочис-

ленными и разнообразными: животные способны к обобщенному 

и опосредованному отражению действительности, а их способ-

ность к этим операциям позволяет некоторым из них формиро-

вать  такие абстрактные понятия как „число”, „сходство”, „боль-

ше” и т.д. Более того, рядом исследователей отмечается способ-

ность высших позвоночных к символизации: шимпанзе и врано-

вые, например, могут усвоить символы числительных и совер-

шать с ними операцию сложения. В особых условиях воспитания 

и содержания антропоиды усваивают целые системы символов, 

составляющие простейшие незвуковые аналоги человеческого 

языка. Они используют их в общении с людьми и друг с другом, 

путем подражания перенимают часть знаков друг у друга (в том 

числе детеныши у родителей), применяют их для декларативных 

высказываний и (в очень ограниченной, зачаточной степени) для 

сообщений о событиях прошлого и планов на будущее [Шлянке-

вич URL]. Представляют интерес экспериментальные исследова-

ния Э. Толмена. Называя себя „теоретиком поля”, автор излагает 

свою позицию следующим образом: „В процессе научения в моз-

гу крысы образуется нечто, подобное карте поля окружающей 

обстановки. Мы согласны с другими школами в том, что крыса в 
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процессе пробежки по лабиринту подвергается воздействию сти-

мулов и, в конце концов, в результате этого воздействия появля-

ются ее ответные реакции. Однако вмешивающиеся мозговые 

процессы являются более сложными, более структурными и ча-

сто, говоря прагматическим языком, более независимыми 

(autonomous), чем об этом говорят психологи, придерживающие-

ся теории "стимул – реакция". Признавая, что крыса бомбардиру-

ется стимулом, мы утверждаем, что ее нервная система удиви-

тельно избирательна по отношению к каждому из этих стимулов. 

Во-вторых, мы утверждаем, что сама центральная инстанция го-

раздо более похожа на пульт управления, чем на устаревшую 

телефонную станцию. Поступающие стимулы не связываются с 

ответными реакциями с помощью простого переключателя по 

принципу „один к одному”. Скорее, поступающие стимулы пере-

рабатываются в центральной управляющей инстанции в особую 

структуру, которую можно было бы назвать когнитивной картой 

окружающей обстановки. И именно эта примерная карта, указы-

вающая пути (маршруты) и линии поведения и взаимосвязи эле-

ментов окружающей среды, окончательно определяет, какие 

именно ответные реакции, если вообще они имеются, будет, в 

конечном счете, осуществлять животное” [Толмен URL]. Полу-

ченные результаты убедительно доказывают наличие когнитив-

ного поведения живых организмов и создания когнитивных мо-

делей, начиная с простейших, более того, их способности к со-

зданию лингвистических полей
1
. Лингвистические поля живых 

организмов отличаются от лингвистических полей человека тем, 

что „в процессе лингвистической координации действий он по-

                                                 
1
 Поведение, происходящее в сфере социального сопряжения, как уже 

говорилось, коммуникативно и может быть врожденным или 

наследственным. Врожденное поведение зависит от структур, 

возникающих в ходе развития организма, независимо от его 

конкретного онтогенеза. Коммуникативное поведение зависит от 

конкретного онтогенеза организма и согласуется с его индивидуальной 

историей социальных взаимодействий. Такое сформировавшееся в 

результате обучения коммуникативное поведение У. Матурана называет 

полем лингвистики, поскольку именно такое поведение закладывает 

основу  для языка, но еще не идентично ему [Матурана URL]. 
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родил новый круг явлений, а именно область языка... . В потоке 

рекуррентных
2
 социальных взаимодействий язык появляется, 

когда операции в лингвистическом поле приводят к координации 

действий по отношению к действиям, принадлежащим самой 

лингвистической области. Когда возникает язык, возникают так-

же и объекты – как лингвистическое различение лингвистических 

различий, затемняющих те действия, которые они координируют 

[Матурана 2001]. 
Исходя из структурно-функционального подобия когни-

тивных процессов в живых системах и накопленных мифологией 

и наукой фактов, можно предположить, что  когнитивные модели 

живой природы имеют фрактальный характер. Широкое исполь-

зование психологией данных этологии дает основание считать, 

что некоторые из паттернов могут представлять собой схемы 

когнитивного поведения живых природных объектов. Накоплен-

ные мифологией факты символизации природных объектов как 

моделей познания являются подтверждением этого предположе-

ния. Эти когнитивные модели послужили матрицами, определя-

ющими когнитивное поведение и различные способы накопления 

информации и сведения хаоса к порядку, другими словами, архе-

типами познания.  

 

1.1.1. Дерево как архетип познания 
 

Познание как установление причинно-следственных и 

других логических связей, имеет фрактальный характер и соот-

носится с одним из природных фракталов – деревом, а также его 

архаическим фракталом – Деревом Познания. Ствол и ветви Де-

рева, а также корень, имеющий вертикальную разветвленную 

структуру, символизирует развитие и упорядоченность знаний. 

Эта архетипическая когнитивная модель характеризует обнару-

жение порядка в хаосе путем установления таких узлов и связей, 

которые ведут к созданию бинарных структур и  сведению слож-

ного к простому. Размышляя о логике и моделях познания, Ж. 

                                                 
2
 Рекуррентный: рекуррентная последовательность: последовательность 

величин (или понятий) связанная формулой, выражающей n-й ее член 

через k предыдущих.  
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Делез и Ф. Гваттари писали: „Логика корня/дерева  – это логика 

жестких векторно ориентированных структур” [ЭЭФН URL]. 

Важно отметить, что „логика „жестких структур” предполагает 

контроль сознания.  

Продуктами мифологического мышления, стремившегося 

опознать структуру бытия являются различные по своей струк-

туре бинарные оппозиции и связанные с оценкой мира  и челове-

ка в нем: „Свой – Чужой”, „Сакральное – Профанное”, „Верх – 

Низ”, „Правый – Левый”. Бинарные оппозиции, с одной стороны, 

представляют собой нечеткие множества, члены которых взаимо-

действуя образуют новые, самоподобные по своему характеру. 

Так, макроструктура оппозиции „Свое – Чужое” самоподобна 

„оппозиции „Я – Другой”, „Мы – Они”. Организация структуры 

имеет полевой характер, где базисные элементы, каковыми явля-

ются культурные архетипы, представляют собой устойчивые 

структуры, ядро опыта, а периферия – продукт их осмысления, 

установления различных связей, накопления, хранения и репре-

зентации коллективного опыта. Эти же архетипы играют огром-

ную роль  в процессах познания, благодаря их связи с физиологи-

ей  и деятельностью нервной системы.  

Понимание причинности, постулируемое еще Аристоте-

лем, предполагало действующую, наглядную причину, когда од-

но событие (причина) влечет за собой другое событие (след-

ствие). Выработка причинных связей между действиями и их 

результатами (опережающее отражение действительности) жиз-

ненно важна для человека, она позволяет прогнозировать резуль-

таты действий. Этот процесс имеет нейрофизиологическую осно-

ву. Как показал К. В. Судаков, нейрофизиологическая основа 

предвосхищения результатов действий, т.е. выработки условных 

(причинных) связей между осуществлением действия и его ре-

зультатом состоит в поступлении на „вход” мозга стимулов и их 

конвергенцией с афферентацией от входных стимулов” [Судаков 

1984:  97]. 

  

http://epistemology_of_science.academic.ru/
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1.1.2. Корневище/Ризома 
 

В ХХ веке причинность с точки зрения синергетики в ди-

намическом (детерминированном) хаосе стала рассматриваться 

как вероятностная. Поведение хаотических систем характеризу-

ется тем, что какие-либо четкие долгосрочные прогнозы невоз-

можны в связи с усилением малых отклонений в начальных зна-

чениях параметров [Пригожин, Стенгерс 1986;   Добронравова 

2003; Бородин, Шаш, Новикова URL и др.]. Любое новое знание 

лишь приоткрывает горизонты новой неопределенности, хаоса 

как сверхсложного порядка, еще не схематизированного, не све-

денного к простому. В этом смысле вновь открытый порядок 

является только частью познаваемого объекта.  

Виды мышления, как кажется, изоморфны его продукту: 

так абстрактно-логическое мышление стремится посредством 

логических операций расчленить и упорядочить хаос, а интуи-

тивное, творческое мышление, характеризуясь бессознательно-

стью, спонтанностью, неконтролируемостью волей и разумом, т.е 

измененностью состояния сознания создает образы блуждания 

[Князева, Курдюмов 1994]. Интуитивные прозрения о нерацио-

нальности, спонтанности, неупорядоченности творческого мыш-

ления высказаны П. А. Флоренским, который считал, что для 

интуитивного философского мышления характерны „вскипания, 

вращения, вихри, водовороты – им не свойственна рациональная 

распланировка, и было бы фальшью гримировать их под си-

стему, – если только и вообще-то таковая не есть всегда 

vaticinium post eventum, вещание после самого события мысли; 

но, не будучи упорядоченно-распределенными, исчислимо-

сложенными, эти вскипания мысли, это:  

…колыбельное их пенье, 

И шумный из земли исход [Флоренский URL].    

Этот результат саморефлексии творческого интуитивного 

мышления  подчеркивает не только хаотичность мыслительной 

деятельности, но и следующий этап познания – „упорядоченное 

распределение, исчислимое сложение” „вскипаний мысли”, т.е. 

необходимость упорядочивания хаоса. 
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В конце ХХ века усиливается интерес к мышлению, ли-

шенному жесткой структуры, т.е. „древовидности”. Начало было 

положено Ж. Делезом и Ф. Гваттари  в виде концепции нового 

мира – номадологии. В соответствии с этой идеей, процесс по-

знания ведет себя подобно не дереву или корню дерева, а по-

добно корневищу – ризоме.
3
 В отличие от корня, имеющего осе-

вую структуру, в  сети корневища/ризомы движения непредска-

зуемы. Ризома „не начинается и не завершается. Она всегда в 

середине...” [Делез, Гваттари URL]. Ризома, подобно номадам, 

это „кочевая” культура, ее основное свойство – изменчивость и 

разнонаправленность: это движение от „выделения инварианта в 

ряду переменных к приведению самих переменных в состояние 

непрерывной вариации”. Ризома – это также сложное взаимопе-

реплетение отростков и побегов, не имеющих единого корня и 

способных служить корнями для бесконечного множества других 

отростков. В качестве архетипа познания, будучи противопостав-

ленным видимому, сознательному (структуре Дерева), предпола-

гает соотнесение со сферой бессознательного – это нелинейная, 

хаотичная структура, отсутствие вектора, полная противополож-

ность  логике дерева.  
Модель Корневище/Ризома характеризует также когни-

тивное пространство коллективного сознания. По образному 

сравнению русского ученого И. М. Снегирева, „коренные поня-

тия”, „уклоняясь от своего истока и протекая сквозь мир и чело-

вечество, заимствуют от местности, климата и духа народов раз-

личные образы. Как семена растений часто заносятся ветром на 

чуждую им землю, так и поверья путем преданий переходят из 

одной страны в другую и, там перерождаясь, принимают особен-

ные виды и цветы” [Снегирев 2012]. Под коренными понятиями, 

по-видимому, надо понимать вербализованные архетипические, 

базовые, универсальные единицы, которые хранятся в коллек-

тивной памяти человечества.  

                                                 
3
 Ризома в ботанике, откуда был заимствован термин Ж. Делезом и Ф. 

Гваттари,  – это  неструктурированная, корневищная неиерархическая  

система, в которой происходит постоянный обмен с окружающей 

средой через постоянное отмирание побегов, их обрывы и 

произрастание новых.  
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Относительно ментальных процессов, можно отметить, 

что если для начальных этапов развития мышления, как в фило-

генезе
4
, так и в онтогенезе

5
, более характерен тип корешковый, 

ризомный.   

Языковые структуры современного языка содержат в себе 

следы первичных образов – архетипов, которые в процессе жиз-

недеятельности человека, человеческого общества, постепенно 

вербализуясь, развивались и „обрастали” новыми смыслами, 

формируя первые понятия и концепты. Язык накапливал смыслы, 

связанные как с духовностью человека, так и с его социальным 

опытом, начиная с архетипических нерасчлененных образов, от-

                                                 
4 В качестве примера можно привести описанные в психолингвистике 

способы класификации детьми. В эксперименте Л. С. Сахарова детям 

предлагалось сложить в кучки деревянные геометрические фигурки, 

которые различались цветом, размером и формой и при этом имели 

названия. Маленькие и невысокие фигурки назывались квазисловом 

БАТ, маленькие и высокие – словом ДЕК,  большие и высокие – МАП, а 

большие и невысокие – РОЦ. Далее исследователь брал в руки одну из 

фигурок, на которой было написано БАТ, и предлагал детям угадать 

какие другие предметы называются также. В процессе эксперимента 

ребенок получал обратную связь, на основании которой корректировал 

свои ответы. Полученные результаты показали, что дети при выделении 

групп фигурок проходят следующие фазы: а) обобщение по схеме 

‘куча’, т.е. обобщение по непонятному (или отсутствующему) признаку 

(такое обобщение характерно для мышления ребенка до трех лет); б) 

обобщение по схеме ‘комплекс’. Здесь уже можно усмотреть обобщаю-

щий признак, например, яблоко и банан помещаются вместе, потому, 

что оба желтые, апельсин и яблоко – потому что круглые и т.д.; в) 

обобщение, обеспечивающее формирование истинных понятий, харак-

терное для детей старшего возраста [цит. по Фрумкина  2001: 116–118].  
5
 В некотором смысле похожей классификацией (по крайней мере по 

первым двум признакам) является классификация животных в „Китай-

ской энциклопедии”, которую цитирует  Х. Борхес, ссылаясь на А. Ку-

на: „Все животные делят на: а) принадлежащих Императору, б) набаль-

замированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) ска-

зочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классифика-

цию, и) бегающих как сумасшедшие, к) неисчисляемых, л) нарисован-

ных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только 

что разбивших кувшин, о) похожих издали на мух...” [Борхес URL]. 
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носящихся к самым древним пластам культуры, первичных 

сгустков понятий с метафорической основой и заканчивая про-

дуктом более развитых форм мышления, расширяющих и услож-

няющих ассоциативную сеть. Эти процессы находились в основе 

формирования и „перетекания”, трансформации смыслов, обра-

зуя в дальнейшем более сложные ментальные структуры и связи 

между ними.   Развитие значений слов, и связанные с ним семан-

тические процессы, также характеризуются непредсказуемым 

выбором путей, их обрывами и неожиданным продолжением, и 

имеет характеристики особого вида системности, а именно – кор-

невища или ризомы. Естественный язык фиксирует процессы 

возникновения и развития значений слов, механизм которых по-

добен начальным формам детского, мифологического, а также 

интуитивного мышления. Углубляясь в анализ внутренней фор-

мы слов-первообразов и развития их значений, также можно об-

наружить характеристики ризомы, следующей неуправляемому 

логикой потоку мысли, неожиданным ассоциативным связи, „по-

летам на крохотном тельце метафоры” [Ортега-и-Гассет 1991: 

77]. Вместе с тем, причудливая, хаотическая связь накапливае-

мых сем часто приводит к формированию нового значения, часто 

противоположного исходному. Сказанное действительно для 

обратного пути: бинарные структуры в свою очередь склонны 

разрастаться в ризому. 

 

1.1.3. Паук – Паутина 
 

В настоящее время в центре внимания исследователей 

находится сетевой принцип как основа ментальной деятельности 

человека и хранения знаний. С. В. Могилюк, опираясь на извест-

ные положения С. Ю. Маслова о чередовании двух базовых ти-

пов сознания лево- и правополушарного
6
, отмечает, что все ком-

поненты живых систем объединены между собой по сетевому 

                                                 
6
 Для левополушарных процессов характерны аналитизм, точность, 

объективность, опора на разум, а не на чувство. Для правополушарных, 

наиболее древних способов целостного восприятия мира характерны 

субъективизм, интуитивное озарение, опора на чувство. 
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принципу. При этом, взаимосвязи в сетевом паттерне нелинейны, 

поэтому воздействие, или сообщение, может следовать по круго-

вой траектории, которая становится петлей обратной связи. По-

скольку сети могут содержать в себе петли обратной связи, по-

стольку они приобретают способность регулировать самих себя 

[Могилюк URL]. Похожая метафора используется относительно 

языка: чилийские нейробиологи У. Матурана и Ф. Варела,  уста-

новившие связь биологии человека с языком, писали: „Язык – это 

система символической коммуникации, с помощью которой мы 

плетем обволакивающую нас лингвистическую паутину сов-

местной жизни” [Матурана, Варела 2001]. Более того, метафора 

паутины распространяется на социальную жизнь человека, на 

культуру: „Взглянув на мир вокруг себя, мы увидим, что мы не 

ввергнуты в хаос и игру случая, но являемся частью великого 

порядка, грандиозной симфонии жизни.  И поскольку наш разум 

также воплощен (образы), наши понятия и метафоры вплетены в 

паутину жизни, наряду с телом и мозгом. Человек принадлежит 

Вселенной, здесь его дом, и именно этот дух принадлежности 

способен  наполнить жизнь каждого глубочайшим смыслом [Ка-

пра 2004: 26].  

К. Гирц понимал культуру как символическую сеть, опре-

деляя ее как „паутину”: “Понятие культуры, – писал он, – по су-

ществу, является семиотическим. Признавая, вместе с М. Вебе-

ром, что человек является существом, обвешанным паутиной 

значений, которую он сам сплел, я рассматриваю культуру как 

эту паутину, и анализ ее, поэтому, должен осуществляться не 

экспериментальной наукой, исследующей общие закономерно-

сти, а методом интерпретации исследуемых значений” [Гирц 

1975: 5]. Метафора сети, восходящая к архетипу паутины, приме-

няется по отношению к системному мышлению. Дж. О’Коннор и 

И. Макдермотт считают, что „Системное мышление идет не ли-

нейно, по прямой, оно происходит циклами, петлями, контурами. 

Все части системы связаны прямо или опосредованно, а потому 

изменение в одной части порождает волны изменений, которые 

доходят до всех остальных частей, достигая и той части, которая 

инициировала воздействие. Получается не улица с односторон-

ним движением, а петля. Ее называют петлей обратной связи. 
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Обратная связь предполагает, что часть выхода из системы снова 

подается на ее вход, или система использует информацию о вы-

ходе на предшествующем шаге, чтобы внести изменения в то, что 

она делает на следующем. Наш опыт складывается в результате 

действий такого рода петель обратной связи, хотя нам привычнее 

представлять себе одностороннее влияние“ [О’Коннор,  Макдер-

мотт 1975]. 

Если для интуитивного мышления характерна модель ко-

ренище/ризома, то для извлечения информации (понимания) и 

т.н. „кодирования”, сотворения текста, более характерна модель 

„Паутина”. Паук и паутина представляют собой архетипы, во-

площающие в себе идею творения и развития – колеса и его цен-

тра, космического плана с расхождением пространственных со-

ставляющих от центра, причем центр воспринимается как средо-

точие изначального Хаоса. Представляет интерес структура пау-

тины, в которой можно прочитать намерение и воплощение ее 

творца. В. Б. Вяткин на базе математического анализа структур 

паутины делает вывод о том, что:  „…инстинктивный план  паука 

соответствует его „намерению” создать равновесную структуру с 

точки зрения соотношения „хаос – порядок”. Этот факт объясня-

ется автором тем, что пауки – это одни из наиболее древних оби-

тателей нашей планеты, а за сотни миллионов лет они постигли 

гармонию между хаосом и порядком в структуре своей паутины
7
. 

Автор (кандидат технических наук), аналогичным способом, ана-

лизируя поэтические структуры,  делает вывод о том, что они так 

же близки к информационно энтропийному равновесию, как и 

структура паутины [Вяткин 2009]. Паутина определенно вызы-

вает ассоциации с процессом познания и у носителей русского 

языка:  

                                                 
так в  –"паутина")  гречески означает "паук",-е поhnсaraАрахна ( 

7

древнегреческой мифологии звали женщину, которая умела искусно 

ткать. Однажды она вызвала на состязание саму богиню Афину. 

Разгневанная Афина превратила Арахну в паука и обрекла ее всю жизнь 

вильного то, что от пра и ткать паутину. Примечательно

 арахноидальнойфункционирования мозговой оболочки, называемой 

зависит поведение человека, в том числе и любовное/сексуальное 

./Паутина]php.index/ru.symbolarium.www[ 
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         Познание 

В перепутанном мире  загадочных смыслов 

ищешь самую главную мысль. 

Тянешь нить и тем самым сильнее.  

Где-то узел затянешь, да так, что уже 

не развяжешь. И смысл ускользает, 

загадки ещё  и ещё возникают. 

Режешь грубо ты узел и выйти 

пытаешься снова на высший виток 

осознания места, что ты занимаешь 

в системе всего мирозданья. 

И опять неудача: тонка паутина, 

по которой ползёшь на вершину. 

Ты, подобно тому пауку, в сотый раз 

снова падаешь вниз.   

Недоступно сияют вершины,  

где тебе побывать, не дано. 

                                          А. Абрамов  
 
 Паутина, в отличие от корневища, разрастающегося в 

случайных направлениях под влиянием внутренних и внешних 

факторов, определяющих его целостность или разрывы, развитие 

в новом направлении и образование новых связей, представляет 

собой творение более высокоорганизованного живого организма, 

следующего определенному плану. Неслучайно паук считается 

коварным: в „коварстве”, как спланированном, обдуманном, це-

ленаправленном виде деятельности, просматривается план, пре-

следование определенной цели. Упорядоченность Дерева и спле-

тения Корневища следуют природе животворящей, случайные 

повороты, неожиданные связи и разрывы корневища, прораста-

ния новых побегов следуют влиянию внешних факторов – нали-

чия влаги, структуры почвы и т. д., и тем самым, они более сход-

ны со свободным потоком ассоциаций. Паутина – это артефакт, 

продукт целенаправленного замысла, творчества. Так, например, 

известно, что пауки плетут свою паутину в расчете на искомую 

жертву, как бы „подстраивая ее под добычу” [Blamires,  
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Piorkowski, Chuang, Tseng 2015 URL]. Строение же Дерева и 

Корневища – это они сами, структура их самих. В этом смысле 

модели „Дерево” и „Коренище”/”Ризома” различаются с точки 

зрения ментальной деятельности как Упорядочивание и Хаос, как 

творческий процесс логического/квазилогического и интуитив-

ного мышления и как осмысление накопленного когнитивного 

опыта (разложение по полкам). Если модель Корневище/Ризома 

наиболее характерна для неуправляемой сознанием деятельности, 

то модели Дерева свойственно управление процессами внесения 

порядка в хаос, и в этом смысле, она, как кажется, с одной сто-

роны, является промежуточной, а с другой – в состоянии превра-

титься в Ризому и стать частью модели Паутина. Паутина – это 

структурирование глобального порядка, воплощение творческого 

замысла, вывод знаний, создание текста. Таким образом, когни-

тивная модель Паутина одновременно является символом хране-

ния и представления структур вербализованных знаний.  

 Модель „Паутина” связана с моделью Корневище, но кор-

невище – это не система. Как таковой, системы еще не суще-

ствует, только в модели Паутина eсть  упорядоченность, которая 

позволяет возвращение к истокам мысли и установлению связей. 

Многие ученые, философы, писатели предвосхитили ее открытие.  

П. А. Флоренский изложил сущность философского 

мышления как смену типов мышления – интуитивного, далекого 

от системы и вместе с тем требующего работы сознания, которое 

имеет сетевидную структуру: ”Связи отдельных мыслей орга-

ничны и существенны; но они намечены слегка, порою вопроси-

тельно, многими, но тонкими линиями. Эти связи, полу-найден-

ные, полу-искомые, представляются не стальными стержнями и 

балками отвлеченных строений, а пучками бесчисленных воло-

кон, бесчисленными волосками и паутинками, идущими от мыс-

ли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко всем 

прочим. Строение такой мысленной ткани – не линейное, не це-

пью, а сетчатое, с бесчисленными узлами отдельных мыслей по-

парно, так что из любой исходной точки этой сети, совершив 

тот или иной круговой обход и захватив на пути любую ком-

бинацию из числа прочих мыслей, притом, в любой или почти 

любой последовательности, мы возвращаемся к ней же. Как в 
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риманновском пространстве всякий путь смыкается в самого се-

бя, так и здесь, в круглом изложении мыслей, продвигаясь раз-

личными дорогами все вперед, снова и снова приходишь к от-

правным созерцаниям. Эта-то многочисленность и разнообраз-

ность мысленных связей делают самую ткань и крепкою, и гиб-

кою, столь же неразрывною, сколь и приспособляющеюся к каж-

дому частному требованию, к каждому индивидуальному строю 

ума. Более: в этой сетчатой ткани и промыслившему ее – вовсе не 

сразу видны все соотношения отдельных ее узлов и все, содер-

жащиеся в возможности, взаимные связи мысленных средоточий: 

и ему, нежданно, открываются новые подходы от средоточия к 

средоточию, уже закрепленные сетью, но без ясного намерения 

автора”  [Флоренский 2000].  

 В работах Дж. Сименса и С. Доунса отстаивается позиция, 

что само познание – это процесс создания сети, узлами которой 

могут быть люди, организации, библиотеки, веб сайты, книги, 

журналы, базы данных или любой другой источник информации. 

Знание не хранится в голове отдельного человека и не может 

быть туда передано по каналам передачи. Знание находится в 

сети, и ключевое умение, необходимое для познавательной дея-

тельности в современном мире, – это способность видеть связи, 

распознавать паттерны и видеть смыслы между областями зна-

ний, концепциями и идеями [Сименс URL; Доунс URL]. Нагляд-

ное представление концептуальных знаний и их фрагментов, без 

сомнения, содействует их более эффективному осмыслению. Та-

кому видению соответствует методология построения концеп-

туальных моделей словарей-тезаурусов. Эти модели (онтологии) 

представляют собой многоуровневые  структуры, организован-

ные по принципу „сети-в-сетях”: концептуальная сфера словаря-

тезауруса (уровень 1) является сетью доменов; каждый домен 

(уровень 2) структурируется сетью парцелл; каждая парцелла 

(уровень 3) включает синонимичные и антонимичные предмет-

ные концепты, содержание которых упорядочивается на основе 

одной и той же модели, представляющей сеть предметных при-

знаков. На каждом из уровней, разворачивающихся „вовнутрь” и 

обеспечивающих „грануляцию” информации, построение кон-

цептуальных сетей обеспечивается за счет ограниченного набора 
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повторяющихся пропозиций (пропозициональных схем), которые 

относятся к пяти базисным фреймам – предметному, акциональ-

ному, посессивному, идентификационному и компаративному. 

Фреймы, определяющие тип пропозициональных схем, включают 

базовые категории мышления и обеспечивают наиболее схемную, 

обобщенную организацию информации о предметах воспринима-

емого нами мира [Жаботинская URL]. Таким образом, паутино-

образная модель реализуется как система представления коллек-

тивного знания. Более того, вся материальная Вселенная рас-

сматривается как динамическая сеть взаимосвязанных событий
8
, 

где ни одно из ее свойств не является фундаментальным: все 

свойства одной части вытекают из свойств других частей, и об-

щая связанность взаимоотношений определяет структуру всей 

сети [Капра 1996: 43–44]. Считается, что вся обычная (барионная) 

материя во Вселенной на очень крупном масштабе (сотни парсек) 

распределяется в структуру, напоминающую гигантскую пау-

тину. Плотные узлы ее формируют кластеры галактик, самые 

большие объекты мироздания. А нити этой паутины образуются 

колоссальными волокнами разреженного газа. Около 10-ти лет 

назад было сделано предположение о том, что больше половины 

нашей „обычной”, построенной из атомов материи приходится не 

на массивные звезды и галактики, а именно на этот разреженный 

газ, заполняющий обширные пустоты между ними. [ПМ URL] 

  Структура паутины просматривается в творческих и ин-

теллектуальных продуктах ментальной деятельности человека – в 

поэзии, загадках, текстах, проповеди, речи политиков – во всех 

видах текста, которые следуют определенному замыслу, выпол-

няют четкую, продуманную коммуникативную задачу. Паутина – 

это результат когнитивной деятельности, призванный воздей-

ствовать тем или иным способом – убеждать, внушать опреде-

                                                 
8
 Модель „сеть” воплощена в бутстрап-теории, которая была сформу-

лирована в 1970-е годы физиком Джефри Чу. Эта теория соотносима с 

концепцией аутопоезиса. Согласно Д. Чу, сильновзаимодействующие 

частицы, или адроны, формируют сеть взаимодействий, в которой каж-

дая частица помогает генерировать другие частицы, которые, в свою 

очередь, генерируют ее. 

 

http://www.popmech.ru/science/7675-niti-vselenskoy-pautiny-iz-chego-sotkan-mir%5d
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ленное состояние всеми возможными способами и средствами 

языка, в том числе ритмом. 

Одним из наиболее ярких примеров текстов, следующих 

структуре паутины является стиль „Плетение словес”, получив-

ший своеобразную оценку христианских книжников: суетная 

„хытрость”. Впрочем, как отмечает В. Д. Петров, отрицательная 

семантика относилась к словесному искусству языческих рито-

ров. Если же речь шла о боговдохновенном творчестве христиан-

ского книжника, то этот же стиль (плетение словес) получал по-

ложительную оценку [Петрова 2009: 314–320]. Когнитивная мо-

дель Паутина наиболее соответствует конкретно-действенному 

мышлению, как древнему типу мышления, когда ментальная дея-

тельность,  и такие ее аспекты как внимание и па-

мять/запоминание были неразрывно связаны с действием, ритуа-

лом, так и современным формам конкретно-действенного и си-

стемного мышления, сопровождаемых схематизацией, когнитив-

ных карт и других материальных „точек опоры“. 

 

2. Фрактальность языка 
 

 В последнее время появляются работы, в которых пред-

ставлены факты, доказывающие фрактальность языка [Степанов 

1998, 2001; Шамаева URL; Орлова 2011;  Палкевич 2011; Ключ-

никова 2012; Степанов 2004]. Ю. С. Степанов, в своей работе 

„Язык и метод“, обратил внимание на возможность осмысления 

семиотики и языка с точки зрения концепции фрактала и эволю-

ционных рядов [Степанов 1998: 87].  

 На основании корпусных исследований языка было показа-

но, что язык представляет собой сверхсложную, хаотическую, 

самоорганизирующуюся систему: Как любая хаотическая 

сверхсложная система язык состоит из фракталов: слова как 

языковые знаки входят в словосочетания, словосочетания – в 

предложения, предложения – в микротексты и тексты. Языковые 

знаки разных уровней также следуют принципу матрешки – вхо-

дя один в другой и функционируя по принципу взаимовключе-

ния, взаимоидентичности, что соответствует принципам фрак-

тальности [Мильруд URL]. 
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Такого же мнения придерживаются и другие исследователи. 

Т. И. Домброван считает, что „Языковая система организована по 

фрактальному принципу, при котором элементы одного уровня, 

объединяясь, становятся кирпичиками для построения более 

сложных образований, которые, в свою очередь, служат исход-

ным материалом для конфигураций еще более сложного уровня и 

т.п. (...) При этом интересно заметить, что с возрастанием уровня 

комбинирования резко – в геометрической прогрессии – увеличи-

вается диапазон возможных вариантов. (...) Используя синергети-

ческую терминологию, можно сказать, что язык структурирует-

ся по фрактальному принципу, где каждый его фрагмент со-

держит в себе „отпечаток целого” [Домброван  2013]. 

В системе языке фрактальность можно обнаружить уже 

на уровне „архетипов смысла”. Архетипом смысла называют 

связывание имени с предикатом – пропозицию [Кравец 2001: 76]. 

Пропозиция при этом понимается как логический скелет любого 

предложения, имеющий бинарную структуру, который обнару-

живается в большинстве высказываний, и позволяет на его осно-

ве, путем применения определенных правил, продуцировать но-

вые. При этом смысл противопоставляется, по мнению А. С. 

Кравца, не ложности, а абсурду. Сочетаемость слов, наполняю-

щих структуру „субъект” – „предикат”, ограничивает круг слов, 

способных занимать позицию предиката при определенном субъ-

екте, образуя смысловые парадигмы: собака – лает, кусается, 

рычит, но не думает, строит, говорит и т.д. [там же: 74]. Таким 

образом, моделирование смысла на уровне высказывания возво-

дится к его архетипу, как некой первичной и всеобщей структуре. 

Структурные схемы простого предложения (ССПП) некоторыми 

авторами понимаются как знаки синтаксических концептов (ти-

повых пропозиций), через которые исследователь может вполне 

объективно раскрыть состав синтаксических концептов совре-

менного языка [Попова, Стернин 2002: 82]. При этом подчерки-

вается, что набор синтаксических концептов организует семанти-

ческое пространство языка: „Без них семантическое пространство 

языка существовать не может, ибо знание набора концептов без 

знания видов отношений между ними лишает такое пространство 

жизни и движения” [там же: 81].  
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 Т. И. Домброван также считает, что основным паттерном 

самоподобия в вертикали языковой системы, т.е. фракталом, яв-

ляется субъектно-предикатная структура, причем эта структура 

следует познавательному процессу – от выделения субстанций к 

признакам и свойствам, а также связям с другими субстанциями 

мира. Процесс познания окружающего мира состоит, согласно 

автору, „в рекурсивном
9
, бесконечно повторяющемся мыслитель-

ном акте приписывания наблюдателем признака субстанции и/ 

или передачи бесконечного разнообразия отношений между суб-

станциями”, а „Лингвистическим выражением процесса припи-

сывания (т.е. процесса предицирования) является синтаксическая 

структура предикации S – P. Именно эта структура выступает 

фундаментальной, исходной для построения, точнее, реконструк-

ции в человеческом сознании динамичной предметно-

признаковой среды. Автор указывает на два важных свойства 

субъектно-предикатных структур, – способности к свертыванию, 

компрессии информации (как в сложном слове), а с другой сто-

роны, к включению других структур предикации (как в услож-

ненных и сложных предложениях), разворачиваясь в потенциаль-

ную бесконечность рекурсивной мыслительной деятельности, что 

соответствует принципу вложения (принципу матрешки)” [Дом-

брован 2013].  

В формировании смысла предложения участвуют семан-

тическое согласование, лексическая сочетаемость и синтаксиче-

ское управление. Правильные синтаксически связанные позиции 

должны иметь общие семы, а смыслонесущие компоненты – лек-

                                                 
9
 Рекурсия – это определение, описание, изображение какого-либо 

объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, т.е. 

ситуация, когда объект является частью самого себя. В лингвистике 

рекурсией называется способность языка порождать вложенные 

предложения и конструкции. Базовое предложение „Кошка съела 

мышь” может быть за счёт рекурсии расширено как „Ваня догадался, 

что кошка съела мышь”, а далее как „Катя знает, что Ваня догадался, 

что кошка съела мышь” и т.д. Рекурсия считается одной из 

лингвистических универсалий, т.е. свойственна любому естественному 

языку, и является свойством фракталов [Википедия URL].  
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семы, выполнять правило лексической сочетаемости. Системная 

организация смысла в высказывании подобно свойствам любых 

других систем характеризуется эмерджентностью. А. С. Кравец 

усматривает топологическую структуру смысла в системе языка 

следующим образом: как нет высказываний, общего смысла вне 

слов – носителей смысла, неких исходных смыслонесущих эле-

ментов,  точно так же смысл этот невозможен без иерархической 

программы связывания смыслов слов, их сопряжения в целост-

ном высказывании, формирующих новый смысл. Смысл слов 

также не существует вне основ смысла – пропозиций, как смыс-

лонесущей основе высказываний. Таким образом, структура 

смысла имеет антиномичный (парадоксальный) характер: смысл 

реализуется через слова, а смысл слов – через высказывание. Ав-

тор приходит к важному выводу, восходящему к известному еще 

в древности  постулату – „все содержится во всем”: часть смысла, 

ассоциируемая со словом, содержит внутри себя нечто целостное 

(дефинирующее высказывание), а целое – смысл высказывания, 

строится на базе частей. Введение двух понятий свертка и раз-

вертка смысла позволяет осознать нелинейную природу языка и 

сущность информационного обмена, открытость языковой систе-

мы: „В коммуникативной деятельности индивидов слова берутся 

из общенационального языка как предпосылочной системы ис-

ходных смыслов, и из них по законам семантической, лексиче-

ской и синтаксической связи образуются высказывания. Эта опе-

рация соответствует движению по нашему кругу от слов к выска-

зываниям. В процессе движения сами слова наполняются новыми 

смыслами: формируются новые периферийные семы, оттенки 

смысла, возникают переносные смыслы, окказиональное стано-

вится узуальным, т.е. общепринятым, типичным. Обогащенные 

смыслом слова снова возвращаются в потенциальную систему 

языка, в словарях фиксируются новые значения слов, отмечаются 

новые лексико-семантические варианты лексем. Таким образом, 

сама система языка, аккумулируя новые смыслы, постоянно обо-

гащается за счет речевой деятельности. И этот вечный процесс 

движения по топологической структуре смысла непрерывно по-

рождает новые высказывания и новые смыслы слов [Кравец  

2001: 82]. 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 28 

Неподмеченной А. С. Кравцом оказалась топологическая 

изоморфность простейшего скелета – структуры семантики 

слова и структурной схемы семантики предложения (пропо-

зиции), хотя он приводит высказанную И. А. Стерниным мысль, 

что структура семы состоит из семантического признака (катего-

риальное значение) и семантического конкретизатора. Тополо-

гичность структур – очевидна: предикат на уровне предложения 

является предельно абстрактным конкретизатором субъекта. Эта 

черта предикации, как свойство языка, связанное с мышлением 

человека, была отмечена еще в 1969 г. Н. А. Баскаковым: При 

анализе типов словосочетаний в тюркских языках автор устанав-

ливает наличие  двух противоположных по своей сущности 

структур и форм типа словосочетания, которые базируются на 

двух типах человеческого мышления. Это словосочетания, осно-

ванные на  предикативных отношениях, и словосочетания, ос-

нованные на атрибуции (атрибутивных отношениях). В атрибу-

тивных словосочетаниях, в отличие от предикативных, опреде-

ляющий компонент не абстрагирует признак субъекта, а конкре-

тизирует его.  

Предикативные словосочетания представляют такой тип 

сопоставления слов, которые выражают интеграцию, абстрагиро-

вание, обобщение одного слова (понятия) или группы слов) через 

другое слово-понятие или группу слов. 

Н. А. Баскаков выводит формулу (схему) предикативной 

структуры следующим образом: А1 – С1          А2 – С2 

                  П                    С 

где П – группа подлежащего, состоящая из слова-понятия 

или определительного словосочетания, также выражающее кон-

кретное понятие, а С – группа сказуемого, которая также состоит 

из словосочетания. В результате этого сопоставления подлежа-

щее–субъект обобщается или абстрагируется. 

Например: 

тув.: меең малым – хавуда чор ол – мой скот – есть то, 

что пасется на пастбище, т.е. Мой скот пасется на пастбище. 

каракалак.: ол кьоолдиң суўы – қурупты – Того озера вода 

–  есть то, что высохло. Кара-оол – бистиңге хγннγң келир 
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чγқўве. – Караоол – есть нечто, приходящее к нам каждый день 

[Баскаков  1969: 92]. 

 Исходя из того, что семный конкретизатор в рамках слова 

есть часть семы, который конкретизирует соответствующий се-

мантический признак, а в рамках предложения предикативная 

структура также выполняет роль конкретизатора, т.к. определяет 

через абстрактное понятие субъект, можно говорить о фракталь-

ности этих „архетипов смысла”, представляющих собой двух-

компонентные бинарные структуры  S – A и S – P. 

 Вокруг этих минимальных структур образуются другие се-

мантические связи, репрезентирующиеся в соответствующих 

расширенных синтаксических структурах. 

Принципу матрешечного вложения или фрактально-

сти следует структура законченного, полного в смысловом отно-

шении текста. А. А. Леонтьев писал: „В этом плане можно опре-

делить цельный текст как текст, который при переходе от одной 

последовательной ступени компрессии к другой, более глубокой, 

каждый раз сохраняет смысловое тождество, лишаясь марги-

нальных элементов” [Леонтьев 1976: 47].  

Т. М. Дридзе видит в структуре текста фрактальные мак-

ро- и микрообразования. Макроструктура строится в виде иерар-

хии смысловых блоков, включающих в себя предикацию первого 

порядка (где передается основная идея сообщения), предикацию 

второго, третьего и т.д. порядка (где общая мысль конкретизиру-

ется, иллюстрируется, разъясняется и т.д.). Микроструктура тек-

ста отражает полный набор коммуникативных интенций внутри-

текстовых связей, в которые вступают опорные смысловые узлы 

текста  [Дридзе 1979: 56]. Похожую идею самоподобия можно 

усмотреть и у В. Б. Апухтина. В качестве структурной единицы 

автор выделяет предикатему, которую составляет тема и рема (Т 

– R). Именно предикатема является носителем минимального 

смысла (S). Смысловая же структура текста, по В. Б. Апухтину, 

есть система связанных между собой предикатем (сочетания 

тем и рем), которые образуют так называемое „ступенчатое 

погружение”. В этом погружении происходит влияние и слияние 

смыслов, связанных между собой предикатем, в котором смысл 

исходной предикатемы может трансформироваться как в тему, 
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так и в рему предикатемы следующего ранга. Кроме собственно 

предикатем, В. Б. Апухтин выделяет гиперпредикатемы, состав-

ляющие группы предикатем, связанных между собой [Апухтин  

1978].  

Предполагается также существование ядерной структуры 

дискурса, т.е. построения, которое в своем линейном развитии 

повторяет этапы формирования целостного высказывания, 
разворачивание замысла в текст, т.е. некоторого архетипа, перво-

основы фрактального построения. Такую структуру автор назы-

вает нормой текстовости [Седов 1998]. Подобная повторяемость 

самоподобных структур также свидетельствует о фрактальности 

или следовании различных вербальных структур принципу „мат-

решки”. Следствием принципа вложения и фрактальности явля-

ется понятие рекурсии. „Рекурсией или рекурсивностью  называ-

ется способность некоторой фразовой категории включать в себя 

составляющие той же фразовой категории” [Тестелец 2001: 116]. 

Примером синтаксической рекурсивности является „гнездова-

ние” синтаксических структур, наблюдаемое в основном при по-

рождении сложных предложений. Рекурсия, или рекурсивность, 

как известно, – это также частичное определение объекта через 

себя, определение объекта с использованием ранее определён-

ных. Обзор таких структур дает в своей работе „Рекурсивные 

лингвистические структуры Е. Податко [Податко URL]. Автор 

считает, что „исследования в этом направлении открывают пер-

спективы построения семантических моделей восприятия, в част-

ности, моделей информационного воздействия”, а рекурсия, кро-

ме того, является одной из мощнейших форм мышления. Если 

рекурсия является свойством фрактальности, и, в определенном 

смысле, их можно считать синонимами, то принцип матрешки 

является частным случаем рекурсии, где число „вложений” имеет 

конечный характер, т.к. матрешка имеет начало и конец. Особен-

ностью рекурсивных структур является то, что на каждом уровне 

возможно древовидное разветвление, т.е. рекурсия способна раз-

растаться не только вглубь, но и вширь. Автор приводит класси-

ческие образцы рекурсивной структуры: стихотворение Р. Бернса 

„Дом, который построил Джек“ в переводе С. Маршака: 

Вот дом, который построил Джек. 
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А это пшеница, которая в темном чулане хранится 

В доме, который построил Джек. 

А это веселая птица-синица,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном чулане хранится..., 

а также еще ряд примеров из мифологии, фольклора, сказок, рус-

ской поэзии, обладающих несомненными признаками рекурсив-

ности. К этому можно добавить, что рекурсивность была харак-

терна для более древних форм мышления, что находило свое вы-

ражение в языке. Так, например, Н. А. Баскаков приводит не-

сколько предложений из каракалпакского языка, которые в 

наиболее архаических вариантах характеризуются ярко выражен-

ной рекурсивностью, хотя и не называет это явление:  

а) максимально сокращенная конструкция, в которой 

функцию сказуемого выполняет косвенное дополнение к нему: 

ЖорҒа минген – жолдасынан, коҒп жасаган – курдасынан. – 

Севший на иноходца (расстается) со спутником, много прожив-

ший (расстается) с ровесником. 

б) более полная  конструкция, в которой функцию ска-

зуемого выполняет его атрибутивный член, выраженный при-

частием: 

 ЖорҒа минҒен – жолдасынан айырылар, коп жасаҒан – курда-

сынан айырылар. –  в том же значении. 

в) наиболее полная конструкция предложения, в кото-

рой сказумое выражено полной формой атрибутивного слово-

сочетания: 

ЖорҒа минҒен – жолдасынан айырылар киси дир, коп жасаҒан – 

курдасынан айырылар киси дир –  буквальный перевод: севший 

на иноходца – есть человек, который разлучается со спутником, 

много проживший – есть человек, который разлучается с ровес-

ником. 

Следует отметить, что и в последней конструкции не все 

члены сказуемого выражены полностью, исторически это пред-

ложение восходит к следующей полной конструкции:  

г) Жорга минген киси – жолдасынан айырылар киси ту-

рур ол, коп жасаган киси – курдасынан айырылар киси турур, 

буквальный перевод: на иноходца севший человек – есть нечто,  
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являющееся человеком, разлучившимся со своим спутником, 

много проживший человек – есть нечто, являющееся человеком, 

отделившимся от своего ровесника“ [Баскаков 1969: 64]. 

 Будучи характерным для всей материи в целом, принцип 

матрешечного вложения встречается не только в языке, но и в 

науке: „Он обнаружится всегда при рассмотрении близлежащих 

структур иерархии. А если он нарушается, то это значит одно – 

ошибочное определение структур иерархии, или упущение одно-

го из звеньев иерархии. Матрешечный принцип или принцип 

матрешки не знает исключений. Он универсален в той степени, в 

какой универсален закон Хазена, актуализирующий этот прин-

цип“ [Базалук 2009 / URL]. 

В языке обнаруживаются фракталы концептуально-

смыслового, тема-рематического и морфолого-синтаксического 

типа. Как показал Р. Р. Мильруд, концептуально-смысловые 

фракталы представляют собой не формальную, а референтную 

систему, соотносящую содержание с мыслимым контекстом. Для 

их исследования выделяются следующие типы референтности 

(соотнесенности):  анафорическая (соотнесение с предшествую-

щим содержанием), катафорическая (соотнесение с последую-

щим содержанием), эндофорическая (соотнесение с текстовым 

контекстом), экзофорическая (соотнесение с жизненным контек-

стом). Все типы референтности можно обнаружить не только на 

уровне предложения,  но и  в более крупных  фрагментах, а также 

в  целом тексте и даже  между текстами.  

Тема-рематические  фракталы,  соединяющие „данное” и 

„новое”, объясняют динамику построения смыслового содержа-

ния  в  дискурсивном процессе. Так, интерактивные  отношения 

темы и ремы возникают при построении  предложений, абзацев, 

периодов и целого текстового произведения. Тема-рематические 

отношения закономерно возникают  между разными  текстами, 

написанными на одну  и ту  же тему и добавляющими к ним но-

вую информацию. Такие отношения  характерны для фракталь-

ного строения дискурса  как целостного  коммуникативного про-

цесса, порождающего тексты.  

К морфолого-синтаксическим фракталам относят такие 

структуры, которые с достаточной частотностью,  регулярностью  
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и предсказуемостью встречаются в языковой материи. Именно  

частотность, регулярность и предсказуемость функционирования, 

а не соответствие академической  норме, позволяют отнести  

структурные элементы к фракталам языковой системы [Мильруд 

URL]. 

А. А. Кретов выделяет фрактальные структуры в фонети-

ке на уровне порождения слога и описывает механизмы порож-

дения слога из слогообразующих и неслогообразующих элемен-

тов таким образом: если минимальным слогом будет слог типа V 

(и, а, о, у, э), то механизм порождения слога можно описать фор-

мулой Мs
i
 = S

i-1
+у

(l/r)
, где:  

Мs
i 
 – механизм порождения слога на i-том шаге работы, i 

– положительное целое число, удовлетворяющее условию, i > 

1,S
i-1

 – слог на предшествовавшем  i-тому шаге работы, у
(l/r)

 = C 

(консонант), присоединяемый к слогу слева – у
l
 или справа – у

r
. 

при i = 1, S
0
 =V. В результате выполнения приведенного алго-

ритма А. А. Кретов получает следующий граф: 

 

 S0            V 

             /   \ 

S1                          CV    VC 

                             /     \    /     \ 

S2                     CCV   CVC   VCC 

                        /      \     /     \     /     \ 

S3             CCCV  CCVC  CVCC  VCCC 

                /     \      /     \     /     \     /     \ 

S4   CCCCV CCCVC CCVCC CVCCC VCCCC 

 
Рис. 1. Работа Механизма порождения слога 

 

Автор убедительно доказывает наличие не только одних и 

тех же механизмов при порождении слоговых структур, но и при 

порождении русских слов. Минимальной морфологической 

структурой слова автор считает слово типа дом=R(f), где f –

флексия, а R – корень. Механизм порождения слова выглядит 

следующим образом: Мv
i
 = S

i-1
+у

(l/r)
, где:  

Мv
i 
 – механизм порождения слова на i-том шаге работы, 
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i – положительное целое число, удовлетворяющее усло-

вию, i > 1, 

S
i-1

 – состав предложения на предшествовавшем  i-тому 

шаге работы, 

у
(l/r)

 = аффикс, присоединяемый к корню слева – у
l
=P при-

ставка или справа – у
r
=S суффикс. 

при i = 1, S
0
 = R (корень). 

В результате А. А. Кретов выделяет структуры, часть из 

которых совпадают с предыдущими, а другая часть относятся к 

нереализованным (Выделены совпадающие структуры, а обозна-

чены [*] – нереализованные). 
 

i S
i-1

 У
(l/r)

 Примеры 

1 R  вид 

2 pR L под-вид 

2 Rs R вид=е(ть) 

3 ppR / pRs L за-на-вес / с-вид=е(ться) 

3 pRs / Rss R вы-ход=ец / чит=а=тель 

4 pppR / ppRs / pRss L пра-пра-пра-дед / пра-

пра-дед /с-вид=е=тель 

4 ppRs / pRss / Rsss R со-в-пад=а(ть) / в-

пад=ен=иj(е) / 

реб=ен=оч=ек 

5 *ppppR / pppRs / ppRss / 

pRsss 

L Ø / пере-рас-пре-

дел=и(ть) / рас-пре-

дел=и=тель / с-

вид=е=тель=ств(о) 

5 pppRs / ppRss / pRsss / 

Rssss 

R вос-про-из-вод=и(ть) / о-

пре-дел=и=тель / воз-

мут=и=тел=ьн(ый) / 

уч=и=тель=ств=ова(ть) 

 

Подобным образом на синтаксическом уровне автор вы-

деляет механизм порождения простого предложения. Мини-
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мальным (при i = 1) считается предложение типа S
0
=NV (именное 

подлежащее+глагольное сказуемое). 

Механизм порождения предложения представляет собой: 

Мс
i
 = S

i-1
+у

(l/r)
, где: 

Мс
i 
 – механизм порождения предложения на i-том шаге 

работы, 

i – положительное целое число, удовлетворяющее усло-

вию, i > 1, 

S
i-1

 – тип предложения на предшествовавшем i-тому шаге 

работы, 

у
(l/r)

 = с (component) член предложения, присоединяемый к 

предложению слева – к группе подлежащего, или справа – к 

группе сказуемого. 

при i = 1, S
0
 = простому глагольному двусоставному не-

распространенному и неосложнённому предложению. 

 

i S
i-1

 у
(l/r)

 Примеры 

1 S  Все спят. Наступала осень. Погода порти-

лась. Каир затихал. Луна садилась. Идет 

дождь. Часы текли. Ты шутишь? Лапша про-

стынет!  Все проходит. Пруд дымится. День 

угасает. 

2 cS L Чернеет тёмная трава. Белеет мол безлюдный. 

Молчала старая дорога. Голос Марьи зазве-

нел. 

2 Sc R Лес по дереву не тужит! Я застрелил его. 

Рейд солнца ждет. Рок отметил тебя.  

3 ccS / cSc L Мерцают бледные пески долины./ Да, край 

родной не радует теперь 

3 cSc / Scc R Вверху идет холодный шум /  Я долго смот-

рел на него. 

4 *cccS / 

ccSc / 

cScc 

L Ø / Тяжелый запах цветущих тополей напол-

нял сырой воздух. Лев Николаевич стоял 

посреди комнаты бледный, с трясущейся 

губой. / Хрустальный звон сливает с небом 

нивы. 
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4 ccSc / 

cScc / 

Sccc 

R Мягко веял влажный Тающего снега холо-

док... / Обрывки туч порой темнеют в нем... / 

Вчера в  степи я слышал отдаленный Крик 

журавлей. Она с веселым спокойствием пус-

кала из губ колечки дыма. Однажды рас-

спрашивала она меня об одной нашей общей 

знакомой. Из Воронежа родители увезли 

меня в свое орловское имение. 

5 *ccccS / 

cccSc / 

ccScc / 

cSccc 

L Ø / К закату собирались длинные перистые 

ткани тучек... / И новая цветущая природа, их 

ожидает / За синими, за теплыми морями / 

Потом из конторы быстро выходит началь-

ник станции. 

5 cccSc / 

ccScc / 

cSccc / 

Scccc 

R В темноте под елями рассыпаны неподвиж-

ные зелено-желтые огоньки светляков. / 

Неожиданно дошла откуда-то нежная сла-

дость цветущего дерева. / Пятна света на 

снегу в сумраке палисадника горели зелено. / 

Потом я крепко двинул лыжи под гору. 

 

Таким образом, автор, демонстрируя фрактальность слога, 

слова и простого предложения, отмечает, что факт отсутствия 

идеальной симметрии не нарушает принципа фрактальности, т.к. 

фрактальные объекты не являются строго идентичными, а само-

подобными [Кретов URL].  

Лексические фракталы или принцип матрешечного вло-

жения отмечены И. Е. Дементьевой при анализе лексико-

семантического поля „прекрасное – уродливое”: „В каждом мак-

рополе нами были выделены микрополя, внутри которых нахо-

дятся лексико-семантические группы, организованные по поле-

вому принципу. Поля запакованы друг в друга по принципу мат-

решки. В структуре макрополей выделяются ядро, центр и пери-

ферия, между которыми существуют системные отношения, и 

которые имеют общие семантические компоненты в своих значе-

ниях. В центр входят наиболее частотные лексические единицы, 

которые консолидируются вокруг ядра. Границы между струк-

турными элементами одного макрополя и между разными микро-
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полями нечетки, что означает возможность включения одной 

единицы в два и более поля. Компонентами поля могут быть сло-

ва, словосочетания, фразеологические обороты. Поскольку слово 

общепризнанно является основной единицей языка, то оно будет 

и основным структурным элементом поля [Дементьева 2003]. 

Таким образом, приведенные исследования убедительно 

демонстрируют фрактальность единиц различных уровней языка 

и цельных текстов, при этом факт отсутствия идеальной симмет-

рии не нарушает принципа фрактальности, т.е. языковые фрак-

тальные объекты не являются строго идентичными, а самоподоб-

ными.  

Нетрудно заметить, что фрактальность языка связана с ар-

хетипами познания, уже обозначенными как архетип Дерево, 

архетип Ризома/Корневище и архетип Паутина. Минимальные 

структурные схемы предложений и слов, обнаруживая фракталь-

ность, следуют принципу Дерева, строение слога, слова, состоя-

щего из нескольких морфем и полного предложения – архетипу 

Ризома/корневище, а макроструктура текста следует когнитивной 

архетипической модели Паутина. Лексико-семантические и кон-

цептуальные поля обладают признаками как дерева и ризомы, так 

и паутины. Тексты, конструированные как логический вывод 

знаний, и тексты, имитирующие поток созна-

ния/бессознательного (в том числе при засыпании и бреде), сле-

дуют логике Дерева, Паутины или Ризомы. При всем этом архе-

типические корни когнитивных моделей и сами модели имеют 

размытые границы: Дерево при стремлении к подробности зна-

ний превращается в Ризому (ризомирует), а Ризома/Корневище, 

включающая в себя элементы Дерева, в результате упорядочива-

ния знаний трансформируется в модель Паутина.  
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ПУРИЗМЪТ НА ИВАН БОГОРОВ 

 

Надка Николова 
 

ПУРИЗМЪТ НА ИВАН БОГОРОВ 

 

Надка Николова 

 

IVAN BOGOROV'S PURISM 

 

Nadka Nikolova 

 

Abstract: The article deals with the widely discussed purism of one 

of the most prominent representatives of Bulgarian Revival – Dr. Ivan 

Bogorov – author of dictionaries, books and articles, known as the father of 

Bulgarian journalism. The article presents a convincing characteristic and 

evaluation of the main features of his purism, discussed on the background of 

the Revival purism idea and avoiding the sensationalist and superficial 

interpretation of his work (typical of a number of popular non-specialist 

interpretations). A conclusion is drawn that Bogorov's purism targets foreign 

influences and is motivated ideologically, with the highly patriotic aim of 

guarding and preserving Bulgarian language from foreign influences on the 

one hand, and enlightening Bulgarian people on the other.  

 

Key words: purism, New Bulgarian Official language, foreign 

languages, foreign lexical elements 

 

Обширна е литературата, посветена на творчеството на 

Иван Богоров [вж. напр. Андрейчин 1971а, 1971б, 1972, 1977; 

Валтер 1961; Вълчев 1992, 2014; Вътов 1993; Гутшмит 1982; 

Младенов 1929; Николова 1987, 2011; Пантелеева 1971; Попова 

1982; Русев 1961, 1968, 1969; Станков 1996; Стойков 1946; Шей-

танова 1971; Шишманов 1899 и мнозина още]. Голямо място в 

нея заема темата за пуризма му, често определян както от негови 

съвременници, така и от изследвачи на книжовната му дейност в 

наши дни като краен, чудат, необоснован, до степен името му да 

се използва като синоним на нелепо езиково чистачество. Необ-

ходимо е да се разграничават конкретните прояви на тази негова 

дейност (които всъщност я аргументират) от причините за съще-
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ствуването на доктрината, поетапното ѝ развитие и спецификата 

ѝ в българската книжовноезикова ситуация, тъй като тези актове 

са неин продукт, а не само плод на филологически индивидуа-

лизъм. В този смисъл за пълната картина на Богоровия пуризъм е 

нужна интерпретацията на само на собствената му дейност, про-

следена хронологично и във взаимодействие с книжовноезикова-

та ситуация, но и на възприемането ѝ от неговите съвременници. 

От 1842 г., когато 22-годишният Богоров издава превода 

на „Математическа география” от руския автор Бардовски, до 

Освобождението той отпечатва 22 преводни и авторски книги и 

брошури и публикува множество статии в редица вестници и 

списания, между които „Българский орел” и „Цариградски вест-

ник”, „Дунавски лебед”, „Турция”, „Гайда”, „Народност”, „Бъл-

гарски книжици”, „Съветник”, „Журнал за наука, занаят и търго-

вия” и др. Творчеството му е разнообразно в жанрово отношение 

и със значителен обем, част от него има кодификационен харак-

тер – „Първичка българска граматика”, 1844, и „Първичка бъл-

гарска словница”, 1848; „Френско-български речник”, 1869; 

„Българско-френски речник”, 1871 (колкото и условно да се при-

ема кодификационният им характер) и „Български речник с 

тълкуванея и примери (А – вдлъбнат)”
10

, 1871. В него идеята за 

чист български език постепенно се развива и претворява, придо-

бивайки различни форми. 

Ако се следва логиката на проявите на българския пу-

ризъм през 40-те – 70-те години на ХIХ в. (възрожденските десе-

тилетия, в които Богоров пише и издава), би трябвало да се отче-

те в хронологичен ред отношението му към няколко основни 

проблема. 

Както повечето български книжовници, у които идеята за 

чист български език еволюира до различна по интензитета си 

пуристична доктрина, у Богоров може да се отбележи на първо 

място честолюбието му на българин и желанието му за еман-

ципация на българския език. Към подобна мисъл го тласкат ве-

роятно контактите му с млади български патриоти най-напред в 

                                                 
10

 Много по-късно в „Живота ми, описан от мене” (1887) нарича този 

речник „голямото добрутро” [Богоров 1970: 36]. 
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Цариград – напр. с Алеко Богориди, Сава Доброплодни, Георги 

С. Раковски, у последния от които ярко ще се изрази „трагичното 

противоречие между славянска култура и славянска политика” 

[Йоцов 1992: 31]. Тригодишното пребиваване в Одеса, където 

Богоров продължава образованието си в реномирания Ришельов-

ски лицей, е следващият външен тласък за осъзнаването на мя-

стото на българския език сред славянството. Там Богоров учи 

заедно с Найден Геров, Добри Чинтулов, Ботьо Петков; дълбоко е 

уважението му към Васил Априлов – „първия апологет на сла-

вянското съзнание у нас”, който „дава смисъл и съдържание на 

идеята за българската родина: за “славизма” – против елинизма” 

[Пак там, с. 21]. Така „копнежът на българската интелигенция, 

която иска да се домогне до това по-високо славянско учение 

най-добре се изразява от Богоров, който дава на тази ориентация 

не само руско-славянско лице, но и западнославянско” и който 

илюстрира как антитезата българско~елинско се замества със 

славянско~елинско (Пак там).  

За израстването на славянското, респективно на българ-

ското езиково и културно самосъзнание у него особено благопри-

ятства личният му опит в Лайпциг по време на студентските го-

дини, когато става свидетел на културния подем на германците, 

част от който е и грижата за чист немски език, чието начало се 

поставя още през ХVI в. Именно германският град е средата, коя-

то го въодушевява да създаде с оскъдните си студентски средства 

първия възрожденски вестник „Българский орел” през 1846 г. “… 

И ми Българете требва да започнем да са усещами като народ, 

който има същите правди с другите Европски народи!…” пише 

той в уводната статия на първия му брой, озаглавена “Свиква-

нье”. И продължава: “… требва ли ми още много време да оста-

вим мъртъв нашът язик, когото сми напоследили от нашите пра-

деди? … Не! … Ми требва да държим здраво езикът си и вяратъ 

си! Ми требва да покажем …, че сми славене, братия на Мос-

ковците, на Сърбите и на другите Славенски народи!”. 

Напредъкът на българския народ Богоров вижда осъществен чрез 

създаването и разпространението на литература на “бащинът му 

язик”, което е основна причина да търси комуникативното начало 

в създаването на новобългарския книжовен език. 
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Междувременно Богоров публикува „Български народни 

песни и пословици” (1842). Самочувствието му, инспирирано от 

осъзнаването на принадлежността на българите към славянска 

общност и особеното място на българския език в нея, съчетано с 

намирането на богати образци за сравнение от фолклорния мате-

риал, става канавата, в която се втъкава отношението му към 

граматическата основа на книжовния език и по-специално 

към въпроса за присъствието и мястото на членните форми, както 

и към специфичния български вокал, отбелязван с буквата ѫ. 

Още в предговора на превода на „Математическа география. Част 

първа”
11

 от руския автор Бардовски (1842) (с. III–VII) младият 

Богоров смята за нужно да упомене „някои неща за правописань-

ето”, а именно за членните форми и българския фонетичен облик 

на думи, съдържащи наследници на някои старобългарски вока-

ли. Коментарът върху техния правопис всъщност е доказателство 

за убедеността на преводача относно употребата им в книжовния 

български, която не се подлага на съмнение. В следващия абзац 

Богоров със същия утвърдителен тон, подкрепен от сравнения със 

„славенскийт език”, обосновава употребата на континуантите на 

големия ер и голямата носовка от старобългарския език, а именно 

на вокала [ъ], записван от него с буквата ѫ. От целия предговор 

(в който се легитимира фонетичният облик на възвратно-

местоименната частица се, анализира се етимологията на ятовата 

буква, коментират се четирите „падежа” в българския език – име-

нителен, винителен, дателен и родителен) – лъха увереност и 

непоколебимост в следването на избраните от Богоров норми.  

Две години след превода на „Математическа география” 

книжовникът издава граматиката си
12

, наречена от него първа 

                                                 
11

 Ст. Стойков предполага, че за първи път проблемът за чуждите думи 

у Богоров възниква именно при превода на “Математическа география”. 

Първата му реакция при превеждането според него е да приеме едни 

думи направо от руски, а други да преведе или съчини [Стойков 1946: 

12]. Преки Богорови изказвания по този повод обаче не са налице, така 

че темата за чуждите езикови средства в това съчинение няма да бъдат 

коментирани.  
12

 За умерените пуристични усилия на Богоров в „Първичка българска 

граматика” (1844) в приложения към нея речник [вж. Николова 2013].  



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 50 

заради ключови моменти в тълкуването на структурната основа 

(вж. подр. Вълчев 2014), един от който е реставрирането на бъл-

гарската фонетика на лексика, широко употребявана в българска-

та книжнина в черковнославянски фонетичен вариант. В про-

странния си увод той обосновава теоретично употребата на вока-

ла [ъ] и реставрира българското произношение на изконна лекси-

ка, покрита отчасти с патината на руската фонетика в черковно-

славянския език. Интересното тук е, че Богоров изобщо не ко-

ментира произхода на лексиката – акцентът и в предговора на 

„Математическа география”, и във въведението на „Първичка 

българска граматика” е поставен върху фонетиката и възстано-

вяването на българското произношение на лексиката, станала 

обща чрез славянския си корен и черковнославянския език както 

за руския, така и за българския език. Липсва всякакъв коментар, 

посветен на чистотата на българския език или на чуждото речни-

ково градиво. Пуристичните му усилия са продължение на уси-

лията на Неофит Рилски и своеобразно тяхно продължение. Без 

да ги коментира теоретично, той помества в края на граматиката 

си „Словарник”, обхващащ азбучно подредени 453 речникови 

единици и няколко съчетания. Намерението му е обяснено в под-

заглавието: „или няколко думи, които на места говорят турски и 

гръцки, а пак на други места Български” (Богоров 1844/1986: 

114). Интерес буди неологизмът му – словарник, – обяснен от В. 

Кювлиева-Мишайкова. Употребата на думата реч като термин 

със значение ’изречение’ във въведението на граматиката огра-

ничава Богоров да използва думата като производяща в речник, 

затова от слово той образува словарник
13

 (Кювлиева-Мишайкова 

1997: 220). Мишена на пуристичните замествания е също турска-

та и битово-разговорната гръцка лексика, а „целта на „Словарни-

ка” е ясна: да се формира съзнателно отношение към лексикални-

те изразни средства, да се препоръча селективно отношение към 

тях в полза на думите от български произход, изместени в говор-

ната практика в някои райони на страната от турски и гръцки 

заемки” (Пак там). Броят им обаче, сравнен с броя в Неофитовия 

                                                 
13

 По-късно употребява речник вероятно поради утвърждаването на 

термина от практиката на останалите книжовници. 
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речник, е двойно по-голям. В списъка на думите, предпочетени 

вместо турските, присъстват и някои думи със западноевропей-

ски произход – деликат, кураж, перука, сигурна, сигуранция, 

което ясно посочва, че у И. Богоров липсва краен пуризъм и че 

отхвърлянето на чуждите думи засяга предимно онези с ориен-

талски произход. Впечатлява синонимията на домашните еквива-

ленти, която илюстрира добро познаване на българските диалек-

ти. Новоизкованите думи са доста ограничени като количество. 

Кулминация на Богоровото отношение към граматическа-

та структура на формиращия се книжовен език обаче е теоретич-

ната обосновка на употребата на членните форми в предговора 

към второто ѝ издание, онасловено „Първичка българска словни-

ца” (1848). Нарочният „Книжовен предговор” с обем 21 страници 

(с. Г–КГ) представлява всъщност трактат, посветен във висока 

степен на членните форми, които за Богоров са израз на българ-

щина. Интересното в случая е, че като аргумент за присъствието 

им в нормативната система той прави аналогия с други езици: 

румънски, албански, санскритски. Най-тежкият аргумент обаче е 

съществуването им във френския и италианския книжовен език и 

критиката към гръцкия, който през 40-те г. е във фазата си на 

силна архаизация (налагането на катаревуса). „Нито пак можем 

да гледами Гръците какво правят днес с писаният си язик, защото 

нашът народ и язик не е на еднакво изменяване с Гръцският и 

може онва, дето е добро за нихният, за нашът да е зло” подчерта-

ва книжовникът. Паралелно с това той разсъждава и за падежите 

като антипод на „ставиците”, обобщавайки мнението си: „Ми 

можем да задържим само те падежи, които говорят и до днес 

Б ъ л г а р е т е ” (с. Ι). Разредката отправя към езиковия му патрио-

тизъм, който е форма на една от началните фази на пуризма.  

През 40-те г. И. Богоров е значително толерантен към 

употребата на чуждите лексикални средства. Знаейки няколко 

чужди езика, той не може да не забележи, че чисти в лексикално 

отношение езици не съществуват. Затова и в уводната студия “За 

равнописанието на язикът ни” към „Първичка българска словни-

ца” (1848) пише: “… а колкото за те думи, дето ги нямами, сло-

бодно можем да пишем чюжди, още повече като погледнем, че 

нито един от истащените язици на Европа е без чюжда дума” 
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(Богоров 1848/1986: ΣΙ). Веднага обаче обръща внимание върху 

произхода на думите, който определено има за него значение, 

като го нарежда в скàлата престижно~непрестижно. „Друго: мло-

го думи има български, които нашите приимат за турски и ги 

менят с руски, както:… Така и за частиците: понеже, убо,  

абие, елико, иже, же  да употреблявами ония, които си говори 

народът, защо по-добре е една десетка чюжди думи, колкото та-

кива дърдънии. Ако ли исками да покажем с тва, че нашът язик е 

чисто словенски, то е напусто, за него ред по-добре щем сполу-

чим, га пишем чисто български, както говори народът, тогава ми 

не щем да имами потреба от други слов. наречия, а те щат са 

спомагат от нас, и на всите ще бъде нашът язик основа, защо 

нашето наречие е една първина на всите други” (Пак там). Напи-

саното показва няколко неща. Първо, Богоров свидетелства за 

оценяването на турската лексика като непрестижна от български-

те книжовници и за замяната ѝ с по-престижната руска, за посте-

пенното навлизане на русизмите в писмената им реч. Второ, ети-

кетът „дърдънии”, който поставя на черковнославянско-руските 

думи, издава неодобрението му и предпочитанието все пак към 

турските им съответствия по причина, че се говорят от повечето 

носители на българския език. Това означава, че Богоров преди 

всичко дава преднина на комуникативността в лексиката и езика
14

 

въобще. По-късно той ще измени на този принцип. 

От 1848 г., когато започва издаването на „Цариградски 

вестник” (чийто собственик и редактор е първите три години), до 

                                                 
14

 Тази позиция може да се аргументира и със схващането му за 

неуспеха на погърчването: “Тъй за гръците е по-прилично да познават 

еленский език, за да са учат по свои списаниа, а не да ги зимат на един 

европски език, преведени от същий еленски. На таз идея, толкос права 

за гръците, ний българите сме длъжни за днешната наша народност; 

защото гръците преди пендесет години наместо да ни учат просто 

гръцки, щото за две-три години да сме готови гърчета, те преподаваха 

нам еленский език и го превождаха на гръцкий, когато ний не 

разбирахме нито единий, нито другий. … Ако бяха те са вразумили 

тогас да приемат за основа народний език и да улеснят колкото са може 

сичко за изученето му, ний синца нине щяхме да бъдем гърци и да сме 

са забравили веке, че сме биле някогаш българи!” [Богоров 1872: 4]. 
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1858 г. Богоров не публикува нарочни текстове, в които да из-

казва мнения относно чистотата на езика или нарушаването ѝ от 

страна на български книжовници. През това десетилетие се по-

свещава на преводачество и учителстване; особено важен период 

е следването и завършването на медицина в Париж, след което 

практикува професията си в Цариград и Пловдив. 
 

* * * 
 

Несъмнено ракурсът на утвърждаване на българския език 

е пряко свързан с отношението на Богоров към чуждите ези-

ци. Това отношение е здраво свързано с развитието на неговия 

пуризъм по-късно, тъй като се отразява върху отношението към 

заемките от тях. В ст. „Просветение и книжнина на българети” 

(1858), поместена в кн. 16 и 24 на сп. „Български книжици”
15

, г. I, 

1858, Богоров отделя специално място на темата. Той смята, че 

“Българети да станат учени, достойни за някоя градска служба и 

добри търговци, тряба да знаят неизменно четире язика: българ-

ский, турский, французкий и гръцкий; първий ще им служи меж-

ду тях си, вторий между управлението, третий между света и 

четвъртий между големити търговци …” [Книжовници 2007: 

199]. Нищо лошо следователно той не вижда в изучаването на 

чуждите езици, напротив – прагматизмът на времето според него 

изисква отварянето на българина към модерния свят посредством 

чуждите езици.  

Оценката обаче, която дава на българското „просветение” 

и книжнината до излизането на „Българский орел” през 1846 г. и 

особено на „Цариградски вестник” (1848–1850), е определено 

критична. Тя се основава на езиковата практика на повечето бъл-

гарски книжовници, които следват черковнославянските езикови 

образци. Вън от нея са неколцината, поддържащи новобългарска-

                                                 
15

 За сп. „Български книжици” вж. Иванова [1998: 72–85]. Първоначал-

ното заглавие на списанието, издавано от Димитър Мутев, е „Блъгарски 

книжици”. Когато от кн. 17 до края на г. I редактор става Иван Богоров 

(вж. Български периодичен печат 1962: 94), който има нарочен интерес 

към фонетиката на думата българин, той го променя на „Български кни-

жици”.  

http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0049/files/tom_1.pdf
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та линия: Петър Берон, Васил Априлов и разбира се, „един млад 

българин от Липиска”, сиреч самият той. 

Изучаването на чуждите езици (самият Богоров знае ня-

колко чужди езика) не е равносилно на изместването на българ-

ския език от функциите му на книжовен от гръцкия и черковно-

славянския, към чиято им роля до края на книжовната си дейност 

Богоров ще изпитва неприязън. „Едвам са отървахме от едно за-

мотаване от Елленский език, да влезем в друго уж наше, и наме-

сто да са залягаме с науки (…), да учим умрял език гол от сяка 

сциантифическа реч пише две десетилетия по-късно той в „Тре-

тье упътване за българский език” [Богоров 1872: 4]. А в ст. 

„Народното наше просветение”
16

 две години по-късно ще опреде-

ли, че „езикът, на който са е учил (българинът, бел. моя), не е бил 

нито Български, нито Русски” (с. 2). Опасността от тази неопре-

деленост, от допускането на чужда езикова формация (реална или 

набедена) е образно сравнена с „една пиперушка, която вечер 

хвърка около пламъкът на свещта, за да намери там светлина, и 

най-сетне изгаря от същий пламък”. Кулминацията на отрицание-

то завършва с риторичния въпрос: „що търсим днес в черковно-

славянский език? Не ще ли рече, че са връщаме назад?” (с. 3). 

Затова и в следващата книжка (в ст. „Наставяне памят на ониз, 

които желаят да спишат или да преведът една школска книга”
17

) 

ще препоръча на „учените ни, за да говорим и пишем също 

и чисто Български: … 5. Ако ще превожда, то най-добре иде 

от Френски, Инглешкий или немский език” (с. 2).  

Причините да кори книжовниците за употребата на чер-

ковнославянския език, каквато употреба практически няма – има 

употреба на отделни форми, – не са същите като причините за 

страха от гръцкия език. Черковнославянският, който е „уж наш” 

носи следите на руска фонетика, от една страна. От друга – той е 

функционално мъртъв, никой не пише на него и наука, публици-

стика, всички културни реквизити на модерното общество не 

могат да се творят на него. Реално черковнославянският език не 

функционира като книжовен по това време нито в руската езико-

                                                 
16

 Книговище за прочитане, г. 1, кн. 2, 1874, с. 1–5. 
17

 Книговище за прочитане, г. 1, кн. 3, 1874, с. 1–3. 
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ва ситуация, нито в българската. Всъщност тази му роля е пре-

ескпонирана от страна на Богоров. Отхвърлянето му обаче е от-

хвърляне на русизмите, на които архаичната формация става про-

водник, и неговата неприязън към черковнославянския постепен-

но ще се прелее в неприязън към рускоезичното влияние. Към 

това следва да се добави и отношението към употребата на гръц-

кия език – и там страхът е извикан от комплексни причини. През 

двайсетте години гръцките книжовници поемат архаичен курс на 

нормализация и кодификация и горещият защитник на „бащин 

език”, както се говори по селата, вижда в него евентуален образец 

за задържаща развитието на българския език архаизация. 

 

* * * 
 

Видно е, че отношението на Богоров към езиковата чи-

стота в периода от първата му публикация („Математическа 

география”) до 1868 г. не се характеризира с интензивност, по-

голяма от езиковия пуризъм на българските книжовници от 40-те, 

50-те и 60-те години. Така например в побългарения превод на 

историческия роман от Алфред Руер „Еничарите” той включва 

руски, гръко-латински и “доста много гръцки и турски думи”, 

между които влияние, великодушие, любопитие, период, атмо-

сфера, история, оратор, привилегия и мн.др. [Русев 1969: 51].  

Той не изпада в крайности и в ст. „Упътване за българ-

ский язик”, публикувана като брошура през 1869 г.
18

 Тя започва с 

критика на съчинения от издателите „Х. Данчов и с-ие” неоло-

гизъм летоструй, който не се намира в „Славянски речник”
19

 и за 

който съществува традиционната латинска дума календар, „по-

зната веке на всинца нас” [Богоров 1869: 3]. Показателно е, че до 

                                                 
18

 В „Енциклопедия на българската възрожденска литература” (1996) е 

допусната грешка: посочено е, че упътването излиза през 1870 г., а 

„Второ упътване за българский язик”, което излиза през 1870 г., не е 

посочено. 
19

 Богоров има предвид лексиката на черковнославянския език, а не 

определено издание. Думата не се среща в речниците на 

старобългарския и черковнославянския език. Създадена е вероятно по 

модела на думата златоструй. 
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края на 60-те години книжовникът се въздържа от словотворство, 

нещо повече – съчиняването на нови думи от други автори му се 

вижда нелепо, след като за понятието съществува вече общона-

родна дума с дълъг стаж в говоримата реч, което за него е до-

статъчен критерий за приемането ѝ и в книжовния език. Лекси-

калната ѝ нормализация следователно не се ограничава от чуждия 

произход. Нападките му са предимно към нововъведените думи – 

под подозрение са предимно архаизми (т.е. черковнославянизми) 

и русизми. 

„Отистина нам е простено кога пишем или кога говорим 

Български, да заемаме речи от друг язик, ал ониз, които ги няма 

народът” продължава на същата страница той. Критичният му 

тон, който все още не е адресиран, а обобщен с глагол в 1 л. мн.ч., 

се отправя към употребата на руска лексика: „А как пишем нии 

учените днеска? Нии пишем полвина Български, полвина Русски 

и навикнати на Русский язик не ся осящаме, че то е криво на Бъл-

гарски, а още повече го имаме за похвала, ако и Русските речи да 

имат съвсем противно значение на български, както спор на Рус-

ски ще рече кавга, а на Български берекет” [Пак там, с. 7]. След 

неадресираното си обобщение авторът на статията се заема с раз-

бор на различни русизми (като идущ, оконча, намерен съм, да 

замеча, урок) с искреното намерение да обърне внимание върху 

чуждици, чието място не е в българския език: „Колкото засега 

нии щем забележим някои несвойственни речи на Българский 

язик, които сме видели тук-там из нашите преводи” [Пак там, с. 

8]. По-нататък коментира думите клъбо, кръг, ъгъл, проводник, 

пъргав, изобилие, слог, сложен, многократен, природа, стой-

ност, заведение, любов (вм. българското либов), древна история, 

опитна физика, вм. които предлага свои (между тях и термина 

сричка вм. слог). В т. 21 на статията обаче започва остра критика 

върху русизми, употребени от Петко Славейков, като изменяем, 

четеница, удивихся, щастие (вм. чест), уреждано и издавано, 

непреривни дроби, понастоящему (вм. нине), безконечно, отрив-

ка, като в критиките си споменава веднъж и д-р В. Берон. Това са 

според него изрази, които „не стават нито за вътак”, камо ли за 

основа на българския език [Пак там, с. 10]. 
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Русизмите той установява не само като отделни думи. 

Екавото произношение на думи, съдържащи наследник на глас-

ната [ѣ], също смята за небългарски и вместо тях препоръчва 

„чистобългарските” им якави варианти. Критикува търсенето на 

опора в черковнославянския речник и прави паралел с френския 

език: „Кога Френците започнат да говорят и пишат Латински, 

прие ще и нии тогаз него Речник” [Пак там, с. 12]. И призовава да 

се учи българската лексика измежду народния език и най-вече 

между „помаците, които говорят най-чисто Български” [Пак там, 

с. 13]. Ценното в статията е, че призовава съвременниците си да 

се обърнат към народните песни, които мигрират и чийто език, 

респективно лексиката им е всеизвестна на българите, говорещи 

всякакви диалекти. 

В същото време Богоров проявява езиков реализъм, пи-

шейки, че „Всичките язици, които ся говорят днес в Европа, имат 

по нещо си и чужди речи, та не е чюдно и нии с время да си зае-

мем някои, ал кога насновем бащиний наш язик, кога му оставим 

слободен път да върви напред и да го не заваляме с Славянски 

свойства и едновремешни изговори, както го правим днес” [Пак 

там, с. 13]. Той смята, че за да се говори на чист български език, 

не е достатъчно да имат българите българска граматика („аршина 

на езика”), а от значение е „платното”, т.е. речникът му. Затова 

настоява най-напред да се изтъче платното, а после да се мери с 

аршин. Тази интересна шивашка метафора представя виждането 

на книжовника за ролята на граматиката и лексиката в структура-

та на един книжовен език, в която структура явно първенствува-

ща роля той отдава на лексиката, която ще определи граматиката.  

През следващата година Богоров издава „Второ упътване 

за българский език” (1870). То започва още на първата си страни-

ца с критика на Х. Данов, че не се е съобразил с препоръките на 

Богоров, направени в упътването от 1869 г. Укорява го, че 

използва русизми като цел, намерение, покупател, с които „ходи 

да им гаси свещите (на българите, бел. моя) с писмовний свой 

неразумлив език” [Богоров 1870: 3]. Относно граматиката на Йо-

аким Груев
20

 казва: „В нея не вижда друго човек освен граммати-

                                                 
Груев, Й. Основа за блъгарскъ грамматикъ. Белград, 1858. 

20
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чески правила за Русский език, под които г. турни-основа са мъчи 

да вкара Българский, ал и те са тъй раскривени, щото не струват 

нито за Востоковци, нито за Груевци”. Според него русизмите се 

състоят и в липсата на българско правило за писане на имената на 

градовете и реките
21

 и „кривото определяне на членът” – „две 

здрави доказателства, че тя е извадена от русски”. Напр. за изго-

вора на наследника на гласната [ѧ] в Груевата граматика пише: 

„А на г. турни-основа са прищяло да са пишът по русски: пять, 

рядъ, зятъ, врѣмя” [Пак там, с. 5]. „И тъй таз Основа за блъгар-

ска грамматика е гнила, защо дето и да я подръпне някой, тя са 

къса” обобщава на с. 7. Хапливият тон, ироничното номиниране 

на Й. Груев (г. турни-основа) са илюстрация на Богоровия патос 

на отрицание на заемането на русизми, срещу които той се бори 

до края на живота си.  

Въпреки приемането на Иван-Момчиловата граматиката
22

 

– „Тя не прилича никак на Основата. Н. м.
23

 определява чисто 

речта как я изговаря народът” [Пак там, с. 8] – критикува употре-

бата на някои думи, отхвърлени от Богоров като черковнославян-

ско-руски: понятие, говорим, възраждане, разискания, трябва да 

ожидами. Следва отзив за две книги на Др. Манчов
24

, които 

също, макар и принципното му одобрение, будят възражение 

относно някои небългарски според Богоров думи. Прави преглед 

и на речника на Неофит Рилски
25

, в който намира, че не е дал 

точни български съответствия на турски думи. Критичният 

преглед върху учебника по математика на Т. Шишков
26

 също 

буди възмущението му с чуждите думи, подробно разгледани и 

                                                 
21

 Вероятно Богоров, който е пребивавал в редица западноевропейски 

градове и знае какво е произношението на собствени имена като Париж 

напр., има предвид руските правила за предаване на топоними. 
22

 Момчилов, И. Грамматика за новобългарския език. Русчук, 1868. 
23

 Негова милост. 
24

 В периода 1869–1870 г. Др. Манчов издава 8 книги. Богоров не 

уточнява кои има предвид.  
25

 Става дума за прилòжения към „Болгарска граматика, сега перво 

сочинена” (1835) „Речи Турски и неколко гречески, …”. 
26

 Шишков, Т. Наръчен учебник за начална математика в три курса. 

Виена, 1869. 
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съпоставени с Богорови предложения, които изглеждат неумест-

ни от съвременна, а вероятно и тогавашна гледна точка. Следва 

критика на в. „Македония” и в. „Право”, в която иронията взема 

връх. „Това са нашите вестникари в Цариград – обобщава той, – 

човеци без сциантифически познанеа, без прави разсъжданеа, 

още и които не познават длъжността си” [Пак там, с. 14].  

Прави впечатление общият негативизъм, който лъха от 

брошурата. В нея Богоров проявява нетолерантност и филологи-

ческо високомерие, противопоставяйки себе си на почти всички 

български книжовници, активно пишещи и публикуващи през 60-

те години. Пуристичните му позиции се втвърдяват и дават нача-

лото на догматично тълкуване на идеята за езикова чистота. С 

този принципно твърд пуристичен курс са белязани насетне 

творбите му до Освобождението и особено в периода след това. 

Всички това се отнася на първо място до „Третье 

упътване за българский език” (1872), издадено също като пред-

ходните две упътвания във Виена. То е допълнен вариант на пуб-

ликация със същото заглавие, излязла година по-рано на страни-

ците на сп. „Читалище”
27

. Какви са причините да влага средства в 

повторно, макар и допълнено, отпечатване на текста, може само 

да се предполага
28

; със сигурност обаче може да се допусне, че 

Богоров проявява с това настоятелност и упоритост в отстояване 

на мнението си. А то е изпълнено с негативизъм, на места непре-

мерен и несправедлив, често лишен от така характерния за 

началните години на книжовната му дейност принцип на подбор 

на езикови средства, чието основно предимство е езиковата ко-

муникативност. 

Обект на нападките му става на първо място Петко Сла-

вейков, остро критикуван за честата употреба на турцизми, както 

и на русизми, с което доказва своите „неразбрани мисли за бащи-

ний наш език” [Богоров 1872: 6–8]. В резултат Богоров обобщава, 

                                                 
27

 Читалище, 1871, кн. 21, с. 641–654. 
28

 По повод на публикацията в сп. „Читалище” и възгледите, изложени в 

нея за устройството на чист български книжовен език, Д. Иванова 

отбелязва, че те „не са нови, но той намира за необходимо още веднъж 

да ги представи на вниманието на читателите, неудовлетворен от 

състоянието на практиката” [Иванова 1994: 36]. 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 60 

че „Българите не разбират Славейковий писмовен език”, тъй като 

е „размесен с Русски и български речи или думи, а тия речи тре-

бува да имат едно тъкмено значение и няма никаква бележка вър-

ху тях коя да са приеме в българско значение и коя в Русско [Пак 

там, с. 12]. Подробно изброява такива думи, като за чужди прие-

ма тези, образувани със суфикс -ия (т.е. черковнославянско-

руски); парадоксално е обаче, че предлага отечество или бащи-

ния вм. татковина, като последната е образувана тъкмо със су-

фикса -ия. Той въстава срещу много нови думи, заподозрени за 

черковнославянски, като дружество, читалище, училище, 

напредък, дроб (математически термин), обявявам, младеж, 

нагон, месояден (тук предлага ядимесо гадина!), свидетел, точка, 

количество, кислород, наказвам и пр., и пр. (с. 7–11). На силно 

неодобрение са подложени Х. Данов, обвинен, че не са български 

според Богоров в словообразувателно отношение термини и 

общоупотребими думи като число, единица, точка, кислород, 

приятел, наказвам и др. (с. 9); Л. Каравелов, който си позволява 

да използва думи като горчив и съдба; С. Радулов (с. 16). А кога-

то критикува Н. Геров за употребата на „руски речи, които идат 

добре и на български”
29

, размахва пръст: „Българските и руските 

речи едни към други имат лика и прилика като два стръка аглика” 

(с. 17). 

Тук той обаче за втори път се застъпва за някои стари за-

емки вместо българските им новоизковани заместници, напр. 

календар вм. летоструй. Всъщност това му служи да отправи 

пореден укор към Х. Данов, „който си прави оглушки до нине” (с. 

9–10). Защитава и някои гръцки: “Най-сетне школо  е позната на 

цял народ, както и дума ангел, та защо да ги променяваме с рус-

ки речи?”. С това изказване би могло да се помисли, че Богоров 

застъпва функционалния и комуникативния критерий при оцен-

ката си на лексиката, игнорирайки етимологията, ако не 

продължаваше с отхвърлянето на славянските заемки: „Започне 

ли човек да крои и да въвожда в езикът ни, без да гледа на свой-

щината му, имена още и глаголи от сичките Славенски наречия, 

които, пощо са произлезли от един извор, имат едни и същи ко-

                                                 
29

 Геров, Н. Извод из физика. Част пръва. В Белград, 1849. 
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рени; тогас Българский език ще заприлича на циганска вулия с 

Русски, Сръбски, Чехски, Лехски и Моравски думи, приети в него 

уж според Български корени!” (с. 15). Неговото отрицание кул-

минира в нападателни изрази, когато подлага на укор и езика на 

Л. Каравелов и С. Радулов – „А пак някои си хитри гадини 

въвождат в Български език и причастие” (с. 16).  

В брошурата е добавено и мнението му за програмната 

статия на М. Дринов „За новобългарското азбуке”. Парадоксът е, 

че след като в първия си издаден труд – превода на „Математиче-

ска география” от 1842 г. – Богоров въвежда фонетичния вариант 

на възвратноместоименната клитика се
30

, критикува Дринов, кой-

то също препоръчва формата се, квалифицирайки я като един 

„барбаризм” (с. 19). Причините са определено пуристични, макар 

и да не се обосновава в брошурата. Няколко години по-късно в 

ст. „За местоимение са”
31

 Богоров е убеден – тъй като се изговаря 

в Македония, – че е сърбизъм; освен това се в старопланинските 

диалекти означава ʼпостоянноʼ (ʼвсеʼ). Формата са смята за ши-

рокоупотребима, както и за местоимение от старопланинския 

диалект, който „е и основата на писмовният ни език”. Към това 

допълва, че и формата църква вм. бълг. черква е сърбизъм (с. 2), 

назовавайки черковнославянския език именно в тази фонетична 

форма, която се използва от българските учени днес. 

Накрая на упътването вниманието му е провокирано от 

езика на превода на Й. Груев „Физика за главни народни учили-

ща” (1872), за която пише също, че не е намерил в нея нищо дру-

го освен „шилове и бодове” и добавя, че до този момент, за да 

разбере някой какво пише в българска книга, е трябвало да знае 

руски език, а отсега нататък трябва да знае и чешки (с. 21). 

Всъщност, като разнищва етимологията на неодобрените 

от него думи, Богоров като че ли продължава етимологичните 

опити на Раковски
32

. Например, визирайки сп. „Мирозрение”
33

, 

                                                 
30

 Вж. Първичка българска граматика. Пеща, 1844, в която застъпва 

варианта са. 
31

 Книговище за прочитане, кн. 5, 1874. 
32

 Раковски умира през 1867 г. 
33

 Вероятно излизалото през 70-те години списание „Мирозрение или 

български инвалид”, продължение на сп. „Мирозрение” от 1850 г. 
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издавано от И. Добровски, Богоров извежда етимологията на 

името на списанието от миро („свето масло”) и зрение. За думата 

мир в значение на ʼсвятʼ Богоров пише назидателно: „речи, въве-

дени от такива черковници, които искат да са покажат пред 

народът, че уж знаят повече нещо от него, кога говорят с невра-

зумливи думи, както го правят и повечето от днешните учени” (с. 

9). 

Прави впечатление, че Богоров не е отправял неодобрение 

към езика на Раковски, поне не открито. Дали е водил скрита 

полемика с него, е трудно да се каже, тъй като Раковски излага 

идеите си още през 50-те и 60-те години. Пристрастията на Ра-

ковски към езиковата старина са били добре известни на възрож-

денските учени, били са обсъждани. Критичният дискурс на Бо-

горов обаче го подминава, което навежда на предположението 

най-малкото за симпатии между тях – забележки за езика на дру-

гия и от двете страни липсват. Знае се, че са били близки съуче-

ници в Куручешменското училище в Цариград през 30-те г. на 

ХIХ в.
34

, а е възможно да са се познавали още в Карлово, където 

са били ученици на Р. Попович. Съвсем естествено е да се пред-

положи, че между тях е имало обмен на идеи, който довежда до 

контраверсни лингвистични позиции у двамата, водещи обаче до 

един и същ пуристичен резултат.  

Действително частичният руски фонетичен облик на чер-

ковнославянския дава правото на Богоров да подчертае, че не е 

бил наш говорим език, а освен това има големия грях, че “е изле-

ян натъкмо според гръцкий”, след като е русифициран вариант на 

старобългарския, на който, от своя страна, са преведени от гръц-

ки свещените книги (с. 4). За това той съди от фолклора, разбира 

се, без да отчита хронологичното и териториалното му вариране, 

както и нещо твърде важно: че архаичният език е имал много по-

богати функции и по-широки сфери на употреба, каквито гово-

римият език, представен изключително от диалектите, е нямал и 

                                                 
34

 В автобиографията си „Живота ми, описан от мене” (1887) Богоров 

разказва за приятелството си с Раковски и вечерните разходки край 

„лъскавото море”, когато „при свирните от цигулките из султановия 

сарай бленувахме заради заспалата българска народност” [Богоров 1970: 

25]. 
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няма да има. Фолклорните образци стават основа на убеждението 

му да утвърждава само новобългарски говорими езикови средства 

(“бащин език”) както в граматическо, така и в лексикално отно-

шение (Пак там, с. 5).  

Така архаичният български в неговия порусен вариант 

(черковнославянския език) бива поставен от него в редиците на 

чуждите езици. Крайното му отричане, постепенно наслояващата 

се неприязън към всичко небългарско в лексиката води до нещо 

неефективно в старанието му да прочисти напълно езика – до 

странните му етимологии при тълкуването на думи, употребявани 

от негови съвременници, и до пуристичните им замествания с 

още по-странни неологизми, често противоречащи на словообра-

зувателните типове и начини в българския език. Не е цел на 

настоящата интерпретация на Богоровата дейност те да бъдат 

излагани, тълкувани и оценявани – някои от неологизмите му са 

дори твърде сполучливи и се знае, че днес се използват най-

естествено и безалтернативно, без да има и спомен за неудобство 

от комуникативен характер. Резултатът обаче е един: в крайна 

сметка най-острите стрели на критиката си Богоров отправя сре-

щу архаичната лексика, заподозряна за повлияна от гръцкия език, 

руската лексика и въобще срещу заемките от славянските езици.  

Не би било без смисъл да се зададе въпросът дали – освен 

тези от лично естество, дължащи се на характера на книжовника 

– няма и външни фактори за безкомпромисната му позиция от 

началото на 70-те години насетне. Би могло за такъв външен под-

тик да се приеме според мен участието му в Славянския конгрес 

(събор) в Москва
35

 през 1867. Вероятно той е подействал на Бого-

ровото патриотично чувство: панславянската идея в нейната рус-

ка разновидност го е смутила и той започва да оценява заемането 

от руски като езикова агресия, дошла да замени гръцката, срещу 

която пише в ранните си години. Показателно е, че след конгреса 

той заминава за Виена, после за Букурещ и отново за Виена, 

                                                 
35

 Посочването в Енциклопедия на българската възрожденска 

литература (1996: 71), че Богоров е участник в конгреса в Петербург, е 

неточно, тъй като конгресът се е състоял в Москва. И. Богоров се оказва 

първият българин, приет официално от руския император Александър 

Втори в Царско село край Петербург. 
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откъдето издава трите упътвания; освен тях Богоров издава там  

„Френско-български речник”
36

 (1869) и „Българско-френски реч-

ник” (1871). Може би именно довършителната работа върху реч-

ниците го кара да размисли върху обогатяването, нормализиране-

то и кодифицирането на българската лексика. Богоров разбира 

сложността на такова огромно дело, непосилно за един човек. „Да 

са исхвърлят познатите речи, с които посредством езикът си са 

разумява по между си един шест милионен народ, то е работа на 

една Академия
37

 … Нам нине не остава друго, освен да събираме 

онова, щото имаме, щото е наше, и да го вардим като един безцен 

камик” (с. 18) заключава той. Застъпничеството за българския 

език следователно има и идеологическа, по-скоро политическа 

причина – както у Раковски и отново с обратен знак: към осъвре-

меняване на книжовния език.  

Опасността за българския език той провижда от три стра-

ни. От едната стои гръцката езикова и културна експанзия и нега-

тивното влияние на гръцкия език върху образоваността на бълга-

рите, емоционално описани като част от възрожденската история 

в ст. „Няколко думи за бащиний наш язик” в поредицата „Книго-

вище за прочитане” (което излиза в общо 6 книжки през 1874 

г.)
38

. Тогава, като неин антипод, като спасение, идва българското 

школо, което отваря в Габрово отец Неофит, обаче “Неофитовото 

школо сбърка в това, че наместо да предава на учениците си по 

народний наш език, да го избродеви, да го събира и да го разра-

ботева, то разгласяваше да е долен и прост и трябувало да са 

промени с неговата майка славянский, сиреч: да са изхвърлеват 

познатите от народът думи, та да се наместват с други непознати, 

уж славянски …” [Богоров 1874: 2]. И когато учениците, закър-

мени с това елитарно схващане, отиват да се учат в Русия – по-

следвалата опасност, заменила гръцката, “на връщане, както е 

                                                 
36

 За отпечатването на този речник Богоров похарчва лични средства в 

размер на 1000 златни наполеона. 
37

 Под линия отбелязва, че в Русия великоруският език се говори само от 

6 млн. души, т.е. колкото са и българите, като останалите говорят 

малоруски и полски – дали забележката му не е във връзка с известно 

усилие да омаловажи рускоезичното влияние, може само да се подозира. 
38

 Книговище за прочитане, г. I, кн. 1. Виена, 1874, с. 2–4. 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 65 

познато, станаха наставници и даскали нам на българите. А както 

им беше вдъхнато още от началото на учението им, че народний 

език е долен и прост, то тии, без да вникнат испървом как говори 

народът и да са упознаят що-годе с езикът му, започнаха да пре-

дават уки на един размесен с чуждо наречие език, и тъй излезе 

наяве словенский или както го наричат някой си, писмовний, 

който са намира днес в повечето школски книги” (с. 2). “Някой-

си казват още – продължава по-нататък авторът, – че ний Бълга-

рите както един народ, който започнува сега да са учи и да са 

просветява и няма на свой язик нито науките, нито научните ре-

чи, то те трябувало да са приемат от Руски, та според това учени-

те ни в Саморастна (естествена, бел. моя) История нарекоха жи-

вотно добитакат, че уж таковато нещо нямали Българите; жабри 

– хрелиете или ушите на рибата; пайвутка – поповата лажичка; 

пощепровод – пашникът; в Химия: кислород – кисленикът, че са 

раждал (?) от киселина както – телето от кравата и др.т. Нима 

ний не можем да скроим според свойщината и правилата бащин-

ски потребните нам думи, ... и наместо: числителница, рисувание, 

начьртание, да кажем: сметачница или броячница, белезене, 

набрездене?” (с. 4). И Богоров логично отхвърля тази рускоезич-

на интервенция със следните доводи: “Такова едно размесване на 

българский наш език с чуждо наречие не може да бъде никак 

прието, че то е против етимологията, против логиката, и човек да 

списува на него, трябува да потъпчи правий разум: 1) че то про-

излазя против незнаянието на българский език от нас, учените; 2) 

че произлезлите имена от един говор (глагол) имат значение на 

истий говор, от който са произлезли; 3) защото сглобените говори 

с предлог, според българска свойщина, имат противно значение с 

руските; 4) защото наместо употребените руски речи ний си има-

ме чисто наши български и си ги разбираме” (с. 4). 

Няма да бъде нелогично да се предположи, че пуризмът 

на Богоров е обективно извикан и от отхвърлянето на черковно-

славянския език и поддръжката на новобългарската линия през 

втората четвърт. До тях той стига по типичния за него път на 

просветител, убеден от личните си наблюдения в чужбина (имат 

се предвид престоите в Одеса, Лайпциг, Париж, Влашко, а по-

късно и в Москва, Виена, Букурещ), където вижда как културни-
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ят, икономическият, научният и техническият напредък имат за 

фундамент модерния говорим език, изместил латинския и заел 

изключително място в образованието и науката. Аналогията с 

класическия черковнославянски и новобългарския език за него е 

прозрачна и той посвещава цялата си книжовноезикова дейност 

на утвърждаването на говоримия новобългарски, който е макси-

мално съвременен, т.е. функционален, и отхвърлянето на архаич-

ния. За забелязване е, че по това време вече две десетилетия бъл-

гарите се образоват в светски училища и черковнославянският не 

е езикът на учебниците; не е черковнославянски и езикът на пе-

риодиката през 70-те години. С тази фраза Богоров назовава само 

архаичната лексиката, съхранила се от времето на класическия 

старобългарски език и приютена в черковнославянския език – 

т.нар. фонетични, граматични и лексикални черковнославянизми, 

употребявани тогава от българските книжовници и интегрирани 

до немалка степен днес в съвременния книжовен език. Несъмнено 

неговата неприязън към т.нар. „черковнославянизми” има за ос-

новна причина функционирането им. Това се доказва от факта, че 

в категорията черковнославянизми той включва само онези думи, 

които не са характерни за говоримата реч на българите – най-вече 

абстрактна лексика, в това число сложни думи по архаичен кни-

жен образец, сегашните деятелни причастия, съюзи, предлози и 

др. Употребяваната в говоримата реч лексика, чиято фонетика в 

текстовете е порусена – от типа на муж, перво, дожд и под., – 

той реставрира и не коментира като небългарска.  

Постепенно у Богоров се затвърдява страхът, че всеки 

чужд език – и най-вече руският, – от трета страна, представлява 

опасност за българския, че би накърнил неговата чистота и 

съответно съществуването му. Парадоксалното е, че за разлика от 

чехите например, които отхвърлят немския, но допускат до-

някъде други славянски елементи – заради панславистичната 

идея, модерна по това време за славяните в Австро-Унгария, то у 

Богоров съпротивата е най-вече срещу черковнославянско-

руското и въобще славянското влияние. В статията си „Един и 

общ български език”
39

, също поместена в „Книговище за прочи-

                                                 
39

 Книговище за прочитане, г. I, кн. 4, 1874, с. 1–9. 
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тане”, той обвинява русите, които „са крият под булото на Славя-

ни да разпростират Рускиат език между сичките славянски наро-

ди уж с име панславизи, а по-добре е да се нарече панрусизи, че 

днес с име Славянски език са разбира Рускиат, когато тии истите 

никак не приемат да са заличи тяхното бащинско име Росия и да 

са нарече Славяниа... А най-злото е – продължава с патос той, – 

че тии, ако и да не налитат толкова на нас, ний сами, без да са 

осетим, слугуваме на панруската им мисъл, и са затичаме да пра-

вим писмовния наш език Руско-Български, та им ставаме слепи 

подлизурки, без да го щем. … Българскиат език наспоред Рускиат 

е много по-богат. Махни от страна на Рускиат език сичките 

немски, френски и татарски речи, че с останалото, което наричат 

велико-руско, от Ломоносово време, срещнете Българскиат, и ще 

видите” [Пак там, с. 1–2]. От тези позиции той критикува ориги-

налната и преводната поезия на Райко Жинзифов. Към сърбите, 

които полагат сериозни усилия за асимилиране на македонските 

българи, също изпитва неприязън. Гърците също са в групата на 

отхвърляните авторитети поради това, че старобългарският език е 

„излеян според Гръцкиат” (с. 2). Статията е обобщение на убеж-

дението му, че устният (естественият) български език е развален 

от турски, а писменият (книжовният) – от гръцки и руски. Смята, 

че задачата на българите – създаването на общобългарски език – 

е по-лесна от тази на немците, тъй като, за да се създаде “един и 

общ български език”, е достатъчно само българския учен да оти-

де по селата, където “селяните говорят по чисто български и по-

добре изговарят думите, когато гражданите, размесени с различ-

ни народности, са си изпоразвалили езикът и употребяват млого 

речи чужди, турски, гръцки и др.т., та нам на българите бащин 

език е селскиат народен език, който живее днес”. И конста-

тира, че общият език е възможен, тъй като в говора на народа 

“между Охридско и Шуменско няма никаква разлика, както и 

между Сливенско и Свищовско” (с. 2). Одобрението към съвре-

менните му говорими български езикови формации като един-

ствен източник на книжовни средства, чието предимство е тяхна-

та познатост и стабилност в узуса, взема превес над високопре-

стижните в своята традиционност и класичност, но „небългарски” 

езикови единици от архаичния език. Това е именно основната 
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причина езикът и възгледите на И. Богоров да бъдат справедливо 

определяни като демократични в онова деидеологизирано значе-

ние на термина, което е ангажирано с употребата на езикови 

средства, употребявани от преобладаващата част от българите, 

която по правило не е образована и съответно повлияна от книж-

ни образци.  

 

* * * 
 

За състоянието на пуристичната доктрина – особено през 

70-те години на ХIХ в., когато Богоровият пуризъм приема все 

по-догматичен израз, от важно значение са реакциите на негови 

съвременници. Справедливо ще бъде да се каже, че положител-

ните отзиви за чистаческата му дейност са по-скоро рядкост. 

След излизането на първото  упътване през 1869 г. за брошурата 

излиза отзив на страниците на вестник „Свобода”
40

,  в който Лю-

бен Каравелов пише следното: „г. Богоров има голямо право, 

дето са подсмива над нашите писатели, които съвсем са оруссиле 

българският език, но и той, в своите брошури, често прави същи-

те погрешки”.  

Постепенно обаче симпатията и меката критика на Л. Ка-

равелов ще се трансформират в открита ирония срещу радетеля за 

чистота на българския език, постигната на всяка цена. След изли-

зането на „Книговище за прочитане” копривщенецът, който от-

режда специален отдел за книжнина в списание „Знание”, посве-

щава две статии на Богоров. В първата
41

 Каравелов открито се 

обръща към него, за да омаловажи упрека му към български кни-

ги и автори в бр. 4 на „Книговище за прочитане”, за който смята, 

че „не заслужава и най-малко внимание”. Оценките му за Богоро-

вите критики са емоционално-негативни (те са „буламаче”). „Си-

ромах г. Богоров! И тоя човек са е завзел да оправя българският 

език и да пише филологически изследования!” обобщава за него 

Каравелов на с. 79. Интересното е в това обаче, че не го упреква 

за неологизмите и крайния му пуризъм, а за безполезността на 

усилията му. Каравелов, който смята, че  филологията „е принад-

                                                 
40

 Свобода, І, бр. 3, с. 23, 19 ноем. 1869. 
41

 Знание, бр. 5, г. I, 15 март 1875, с. 78–79. 
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лежност на ситите и на безделниците”, става крайно ироничен в 

обобщението си: „г. Богоров е от оние велики филологи, които съ 

писали не за живите същества, а за архивете” (с. 78).  Възмутен от 

българската част на „Българо-французския лексикон”, възкликва: 

„Да ни упази господ бог от подобни филологи” (с. 79). Но Кара-

веловият негативен патос не се отнася само до Богоров; той изп-

итва неприязън и към Българската книжовно дружество, неговите 

членове и особено към председателя му М. Дринов. 

Втората Каравелова статия
42

 има за обект кн. 6 на „Книго-

вище за прочитане”. Каравелов заявява, че в съчиненията му не се 

намира „ни една здрава мисал”, тъй като Богоров „анатомира 

сяко новопоявивше са литературно дело, премята различни думи, 

превожда ги на български и съветува писателите да ги приемат 

бездруго, защото той, г. Богоров, са е родил в Калофер, дето бъл-

гарете съ свети и безгрешни и в етимологическо, и в синтактиче-

ско отношение.” И ехидно подхвърля: „Разбира се, че ние сме 

готови да приемеме съветите на г-на Богорова и да бъдеме негови 

последователи само в такъв случай, ако негово словесие пожелае 

да не оскърбява така безжалостно Сопотненци, Карловци, 

Коприщенци, Русенци и Свищовци, т.е. ако усвои барем следую-

щите думи”. Имитирайки предложените пуристични замествания, 

му предлага вм. д-р Богоров да се подписва като „врач Богоров”. 

Цитира го обстойно и казва, че не разбира нищо. В обобщение го 

назовава „български оракул”. 

Действително Богоров е личност, която провокира – и с 

езика на съчиненията си, и с езика на критиката си. Така напри-

мер, когато излиза преводът на географията на Бардовски през 

1842 г., Найден Геров пише за нея пространна рецензия, издаде-

на отделно като брошура от 25 с. С нея започват сложните им 

взаимоотношения
43

. Н. Геров оценява превода като „пръвакът, 

така да речем, на тая градина (българската книжнина, бел. моя)” 

[Геров 1842: 3]. След като му благодари за доброто и похвално 

                                                 
42

 Знание, бр. 17, г. I, 15 септ. 1875, с. 271. 
43

 И. Богоров и Н. Геров са връстници и съученици. Двамата са учили по 

едно и също време в Одеса, където Н. Геров завършва най-напред 

гимназия (1839–1842), а след това и Ришельовския лицей, където по 

същото време се учи и И. Богоров (1840–1843). 
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дело обаче, Н. Геров подлага превода на обстойна критика. Лю-

бопитна е препоръката му на термина калка землеописание вм. 

география – „И така не е ли по-добре наша си дума и всякой да я 

разумее, нежели чужда и никому неизвестна?” (с. 6). Оказва се, 

че в този случай не Богоров е изявеният радетел за чист българ-

ски език, а Н. Геров, тъй като калкирането, „като съзнателна ин-

тервенция в подкрепа на автохтонизацията”, е проява на скрит, 

„тих” пуризъм [Гутшмит 1998: 100].  

Целият текст на рецензията по-нататък представя крити-

чен коментар на тълкуването от страна на Богоров на фонетиката 

на членните форми и тяхното записване. Като го упреква в про-

тиворечия, Н. Геров показва, че е добре запознат със старобъл-

гарския език, който разграничава от черковнославянския; това му 

дава куража да спомене на три пъти, че е подготвил публикация, 

с която ще изясни и следователно оспори написаното от Богоров 

относно континуантите на някои старобългарски вокали. Геров 

отбелязва, че преводачът има свой новобългарски, който не е 

новобългарският език на останалите им съвременници. Съмнява 

се в научната му обективност и го обвинява, че си измисля пра-

вила, несъществуващи в живия език, аргументирайки се с приме-

ри от народни песни (с. 18). На с. 20 коментира подписа му Иван 

Андреа Богоев, което според него свидетелства, че е учил в гръц-

ко училище
44

. Иронизира го, че ако формата е родителният падеж 

на името Андрей, то това са „славянщини” и следователно няма 

правото да обвинява другите в употребата им. Присмива му се, че 

допуска редукция, че не знае пунктуацията и др.  

Когато през 1851 г. излиза Богоровата “Кратка география 

математическа, физическа и политическа”, отзивите също не са 

ласкави. На страниците на „Цариградски вестник”
45

– подразнен 

от неологизмите на Богоров – Найден Геров (подписан като 

Млъчън) пише подигравателно за усърдието, с което „г. Андреев 

ся подвизава на писменното поприще, та с жялост гледаме, че не 

ще научи Блъгарский язик, и колкото повече пише на тоя язик, 

толкова повече ся побръква в него, та никак вече не можем да му 

                                                 
44

 Самият Н. Геров учи също в гръцко училище в Пловдив (1834–1836). 
45

 Цариградски вестник, год. II В, бр. 53, 22 септ. 1851 г. 
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ся надеяме да стане писател”. Обвинява го, че не знае добре рус-

ки, което отпраща към годините, прекарани от двамата в Одеса: 

„Два пъти  ся е подигравал той с Блъгарский язик, иска и трети 

път да го клъчи и да го мачка, както му дойде на ум. Пръвити две 

негови грамматики показахъ, че той не отбира что е Грамматика, 

та за това никой не ся обади да му каже ничто, и то му ся стори, 

че е Грамматический Наполеон…”. 

Отзивът със сигурност отново е засегнал честолюбието на 

Богоров, тъй като годишнината на „Цариградски вестник”, към 

който той има сантимент, сочи, че редакторът му е вече нена-

вижданият от него Александър Екзарх, обвинен, че е купил вест-

ника с измама
46

. С публичното си мнение за първия превод, за 

граматиката, както и за географията му Н. Геров определено е 

предизвикал огорчението и раздразнението на Богоров, откъдето 

вероятно и започва размяната на мнения, които не винаги са 

издържани в добрия тон. Така започва враждата между Богоров, 

от една страна, и Н. Геров, Й. Груев, Х. Данов и целия пловдив-

ски кръг книжовници, от друга. Много по-късно – след Освобож-

дението – в предговора на „Речник на българския език” Н. Геров 

ще вметне за двата преводни речника на Богоров следното: „Но в 

тия речници речи-ти, които Богоров дава за Блъгарски, повячето 

от половин-тъ той е взел от Русски-ти речници или сам той ги е 

сковал, та и едни-ти и други-ти нито ся употребляват от Блъгари-

ти, нито ся известни тям, а пак от чисто Блъгарски-ти речи, които 

ся употребяват в народа, няма нито половинъ-тъ в тия речници” 

[Геров 1895/1975: IV]. 

Богоров си спечелва врагове не само сред пловдивчани. 

Мнозина подминават нападките му, без да отговарят публично. И 

все пак обвиненията му са като че ли най-многобройни към Пет-

ко Славейков, чийто принос за изграждането на новобългарския 

книжовен език е несъмнен. Естествено Славейков, сам нарекъл се 

„страстен рачител на критики и отговори”
47

, реагира при всеки 

                                                 
46

 За сложните отношения между И. Богоров и А. Екзарх вж. по-подр. 

Николова 2011. 
47

 В статията „Ответ г. Горскому…”, в. „България”, г. І, бр. 33, 

7.ХІ.1859. 
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удобен случай. Предизвикателството идва с публикуването на 

упътванията през 1869, 1870 и 1871/1872 г., в които най-чести са 

упреците към П. Славейков. Последният отговаря през 1871 г. 

във в. „Македония”
48

 и сп. „Читалище”
49

.  

Славейков се опитва да бъде справедлив, отчитайки в ста-

тията „За нашия книжовен език” във в. „Македония”, че Ив. Бо-

горов несъмнено е първоначинател на българското вестникар-

ство. Но веднага го жегва: „Основател обаче на българското 

вестникарство праведно може да ся счете г-н А. Екзарх от Желез-

ник, със старанията и усилванията на когото „Цариградский 

вестник” можа да трае 13-14 години, когато толкоз други появени 

изпосле вестници ни един до днес не е можел да прескочи петата 

година”. А когато в „Кратък годишен месецослов за година 1874” 

Славейков употребява думата благопоспешен, подхвърля в шего-

вит тон читателите да не я тълкуват „по богоровски” (от поспи-

ват) (Славейков 1979а: 93). На други места в статията споменава, 

че Богоров иска да го наречем пазач или вардач вм. пазвантин, 

подхвърля иронично, че използва самотикно вм. инстинктивно 

(с. 400–481).  

В статия в сп. „Читалище” той нарича словотворческите 

опити на Богоров „буграви калъпи”, а относно езиковото строи-

телство пише по-нататък, че създаването на неологизми ще дове-

де до неразбирателство и безизходица, ненужно оригиналничене 

– така и така думите ще са нови, нека поне изберем обединител-

ния принцип, съветва той. Споменава пак Богоров, който би се 

наредил сред събратята си по перо, ако не са думите му „особени, 

които други не разбират, както може най-добре да ся види този 

недостатък в книжевните произведения на г-на Богорова”. И все 

пак критиката на Славейков е по-скоро доброжелателна, той при-

знава Богоровите усилия за чист български език и го нарича ста-

ри побратим. Но забелязва, че авторът на упътванията „са преда-

ва с особит и донякъде оригинален мирак върху изчистението на 

българския език” (с. 219). Желанието му да почисти езика от 

„всички чуждици, които съ вмъкнали в него извън”, е „желание и 

                                                 
48

 Македония, г. V, бр. 20, 18 май 1871, с. 1. 
49

 Читалище, г. V, кн. 5, 15 март 1875, с. 219–221. 
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хубаво, и достопохвално, и уместно. За да го постигне обаче г. 

Доктор не е избрал най-правия и най-прекия път. Тъй са струва 

поне нам и ний исказвами нашето мнение. Свободен е всеки да 

ни възрази” (с. 220). Славейков смята, че Богоров „сам си пада в 

онъзи погрешка, за която осъжда другите” и читателите не разби-

рат езика му и дава примери. Всъщност критическият коментар 

на Славейков е аргумент в разбирането на неговия пуризъм
50

: 

„Исхвърлят са някои внесени, но вече известни и всекиму по-

знати думи, а са внисат таквиз новоискалъпени речи…, които 

може да отбира само искалъпвача им” упреква той и предлага 

заместниците им да се търсят „из устата на народа”. Накрая ми-

ролюбиво завършва: „ний ще помолим негова милост да не ни 

вижда за грешка, ако продължавами да пишим така, както ми-

слим, че по-лесно ни разбира една не малобройна читающа пуб-

лика” (с. 221). В знак за диалогичност на следващата страница 

препечатва от „Книговище за прочитане” статията „Един и общ 

български език” (с. 222–225). 

Етимологичните опити на Богоров при тълкуването и пу-

ристичното заместване на набедени и реални русизми и черков-

нославянизми са предмет на закачки от страна на П. Славейков, 

които продължават до края на житейските им пътища. Напр. в 

Автобиографията
51

 си думата вредни тълкува под линия така: 

“Думата “вредни”, почтений ми читателю, е шопска дума, т.е. 

чисто българска, и дядо Богоров я има изтълкувана в Българския 

си речник… Но тебе, читателю, ако не ти се харесва тая дума или 

ако я разбираш по източнобългарски и не можеш в този смисъл 

да я употребиш, то може да си послужиш и с готовата за в такъв 

случай чужда дума “способен” и “способна”. Но аз бих те по-

съветвал по-добре да употребяваш тази чисто българска дума, а 

че да си я разбираш както искаш и кога както ти изнася” [Славей-

ков 1979б: 48].  

                                                 
50

 Коментирайки полемиките между Богоров и Славейков, Д. Иванова 

смята, че двамата са изразители на “позициите на крайния и умерения 

пуризъм и по отношение мястото на словотворчеството сред начините 

за обогатяване на книжовната лексика” (Иванова 1994: 156). 
51

 Тя остава неиздадена до късно, когато Г. Константинов я публикува в 

том с избрани Славейкови произведения през 1939 г.  
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Отношение към пуризма на Богоров взема и Христо Бо-

тев, чиято критика е лишена от добродушния хумор на Славей-

ков. Коментарът му е интерпретиран от Р. Русев по следния 

начин: “Лошото мнение, което Ботев си е съставил за Богоров 

като човек, който се е заел да “разваля” българския език и да го 

направи “неспособен за нищо” (в-к “Независимост”, 1874), става 

причина той да се изказва за Богоровата книга “Селският лекар”
52

 

дори без да я е чел, преди тя да е излязла, подтикнат към това 

само от едно съобщение, че е била сложена под печат” [Русев 

1961: 48]. Навярно подбудите на Ботев са в унисон с неприязънта 

на Каравелов, с когото делят творчески, идеологически и изда-

телски идеи, към Богоров. 

Когато през следващата година Богоров издава „Селският 

лекар”, във в. “Ден”
53

 излиза неподписана рецензия – вероятно на 

редактора Стефан Бобчев. Авторът ѝ също не приема езика на 

Богоров и призовава към компромис. “Колко щеше да бъде хуба-

во – казва той там, – ако г-н Богоров поне в тоя случай са вазге-

чтишаше от своята севда и да бъде пурист, та че и книгата му да 

бъдеше по-достъпна за селяни и граждани, сиреч за всички чита-

тели”. 

През 1875 г. на страниците на сп. „Читалище”
54

 излиза 

анонимното мнение на „един млад, но ревностен български уче-

ник в Габровското училище” (с. 411). В брой 9 на списанието той 

прави преглед на първите четири книжки на „Книговище за про-

читане”. Анонимният автор не е съгласен с виждането на Бого-

ров, че „чуждите народи ни пречат, защото ако българите решат, 

ще създадат „един и общ български език”. Смята, че на българите 

все още липсва научен език и терминология, каквито руският 

език вече е изградил не без помощта на черковнославянския и от 

които българите биха могли да се възползват. Подканва Богоров 

да раздели речника си на две части: една „за чисто български 

думи, а друга за чужди думи, които са употребяват в българския 

                                                 
52

 „Селският лекар” излиза през 1875 г. 
53

 Ден, бр. 1,  12 февр. 1875. 
54

 Читалище, г. V, бр. 9, 15 май 1875, с. 411–420 и бр. 10, 30 май, с. 454–

460. 
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език, както в пишимия, тъй и в говоримия… И Руссите употре-

бяват чужди думи, но имат „словари иностранних слов”. Комен-

тира отделни думи с неправилно вменено от Богоров значение: 

„Стомаха заменено с жерката, воденицата; че защо да не е сто-

мах, когато е в общо употребление и сполучено употребено” (с. 

419–420).   

В бр. 10 на списанието анонимният дописник се връща 

отново към кн. 1 на Книговище за прочитане”, в която е публику-

вана Богоровата статия „Няколко думи за бащиний наш язик”, и 

изразява възмущението си от тълкуването на употребени от други 

автори думи и от неологизмите му: „Бог не знае нищо, а Богоров 

знае всичко, и термини да сковава, и на думите опако значение да 

дава! Нечут и невиден реформатор на  българския език. С маги-

ческия си жезъл всичко ще превърне – добре; но ако го оставят” 

(с. 458). „Жално ни е за господин Богоров, че са тъй увлякъл и 

заблудил” (с. 459) заключава той. 

Несъгласие със „словотворческите опити на учения”, 

следствие на възгледите му за прочистване на българския език от 

чужди езикови средства, изказват мнозина още, напр. Й. 

Хаджиконстантинов Джинот, както и “някой си Драгойски, който 

отбелязва, че читателите “през глава се смеят с езика му” [Ивано-

ва 1998: 52]. 
 

* * * 
 

В патриотичния си стремеж да съхрани чист българския 

език, Иван Богоров го смята за лесна плячка на чуждоезиковото 

влияние поради общите генетични корени на лексиката на трите 

езика: български, руски и черковнославянски. Към страха му се 

прибавя и възгледът за характера на модерния книжовен език, 

формиран не без познанието върху западноевропейските кни-

жовни езици
55

, който е “бащин” – “писмен и говорим”. Този 

възглед не допуска намесата на архаичната формация и Богоров 

търси всякакви причини да го отхвърля при изграждането на но-

                                                 
55

 Особено онези, които познава при пребиваването си в Германия, 

Париж и Виена, – все езици, в които протичат активни пуристични 

процеси през ХIХ в. 
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вобългарски език. От гръцкия език той се страхува дотолкова, 

доколкото е застрашаващо изместването на българския в учили-

щата и оттам от изместването му като книжовен въобще за смет-

ка на гръцкия. Но в лексикално отношение малко са гръцките 

думи, на които търси заместници, дори проявява известна търпи-

мост към тях заради всеобщата им употребителност; а колкото до 

турските думи – той говори за тях само най-общо; рядко е и не-

одобрението, отправено заради тях към други книжовници.  

Богоровият пуризъм започва както у повечето български 

възрожденци: настояване за еманципацията на българския език, 

маркиране с отрицателен знак на употребата на чужди езици като 

комуникативно средство между българите, постепенно прерас-

тващо в отрицание на отделни езикови единици. Ето защо Бого-

ровия пуризъм не може да бъде датиран след 1873 г., когато из-

лиза “Книговище за прочитане” – той еволюира постепенно, за да 

кулминира в това нарочно посветено на чистенето на езика спи-

сание през Възраждането, в което ученият се оказва „затворен в 

кулата на пуризма” [Боршуков 1970: 19]. Оттук нататък той ще се 

отдаде изключително на темата за чистотата на книжовния език; 

филологическото му честолюбие ще расте все повече, все по-

рядко ще бъде готов на компромис. 

Наблюденията върху изказванията на Иван Богоров, про-

чита на публикациите му от ракурса на възгледите му за езикова-

та чистота показват няколко типа пуризъм. 

Според вида на препоръките и на заместванията, кои-

то прави, би могъл да се квалифицира като етнографски. Смятам, 

че представите му за чист „бащин език”, който може да се намери 

по селата, може да бъдат сравнявани с идеята за рурален сръбски 

език, претворени от Вук Караджич [вж. Русев 1968: 551], но не и 

по практическите резултати. Караджич успява да въздейства на 

езиковата практика и чрез езика си, и чрез кодификационните си 

трудове така, че архаичните книжни елементи да бъдат сведени 

до минимум. Богоров в това отношение води битка, която е пред-

варително загубена, както отбелязва в изследването си Р. Русев 

[Пак там, с. 552]. Причина за това е традицията, както и стре-

межът към интелектуализация на лексиката на българския език, 

която се осъществява от 60-те години насетне в българската ези-
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кова ситуация, като езиков израз на общия стремеж на българите 

към европеизация. Богоров не разбира нещо, което разбират П. 

Славейков, Х. Ботев, Л. Каравелов, В. Чолаков и мн.др. български 

книжовници от този период: че новите комуникативни реалности 

и нужди изискват и нови езикови средства. Съчетаването на пле-

бейския подход с пуристичната стратегия от Богоров, което е 

израз на просветителския подход към книжовния език, не успява. 

Неприемането на неговите неологизми, както и крайното про-

чистване откъм заемки както традиционни, така и от други пре-

стижни и недотам престижни езици, може да бъде и израз на иде-

ята, вкоренила се в българското общество и у българските кни-

жовници, че интелектуализацията на езика на модерното обще-

ство изисква сериозни отстъпки по отношение на езиковата чи-

стота; че постигането на тази цел изисква колкото демократичен, 

толкова и елитарен подход в езиковото строителство.  

По въпроса защо не могат да бъдат приети новите думи, 

В. Попова предполага, че е “защото носят белег на престарание, 

на крайно увлечение и индивидуализъм, на несъобразяване със 

словотворческите и семантичните закони на езика” [Попова 1982: 

123]. Към това следва да се добави важният факт, че в зрелите си 

години И. Богоров влиза в противоречие с комуникативния прин-

цип, с който се е съобразявал в началото на дейността си. Освен 

това пренебрегването на патината на традицията отнема от фор-

миращия се книжовен български много важна функция – пре-

стижната. Именно в този смисъл новобългарският модел от вто-

рата четвърт на ХIХ в., за който се смята, че оказва решаващо 

трасиране на по-нататъшното изграждане на книжовния език, не 

успява да се наложи в пълнота
56

. В българския случай пуризмът 

се оказва едно от следствията на тая линия, макар и не единстве-

но на нея, като съпротива към огледалната култура (най-вече 

гръцката като образец за архаизация и руската като органично 

                                                 
56

 Едно от доказателствата за което е, че едни от най-видните 

представители на новобългарската линия Н. Геров и Й. Груев се 

съобразяват с езиковата архаика не само като инструмент на компромис 

по отношение на разнородния узус. 
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вплела се в черковнославянския език), като белег на отграни-

чаване.  

Богоровата пуристична дейност е насочена навън, 

срещу чуждоезикови влияния: заемки от чужди езици и форма-

ции, етикирани като чужди, което го определя като външен или 

ксенофобски. Принципно такъв е типът пуризъм във всички но-

воформиращи се книжовни езици в епохата на национализма, 

пуризмът всъщност е елемент на началното им формиране. 

Именно затова, тъй като през 50-те – 70-те години (и по-късно) 

българският книжовен език е вече във фазата на интензивното си 

изграждане, този тип пуризъм се пресреща с глада за интелек-

туални средства. Друга причина за неуспеха на Богоровия краен 

пуризъм е поставянето на опасността от глотофагия на българ-

ския език във времев контекст, в който опасността е отминала.  

Целите на пуристичната му дейност са няколко. На 

първо място следва да се изтъкне, че той е защѝтен: Богоров пре-

следва една високо патриотична цел – да го опази от всякакви 

вече съществуващи или възможни чуждоезикови влияния. Ето 

защо за Богоров “пуризмът не е бил само своеволие. В основата 

си той е стремеж към запазване” [вж. и Русев 1968: 549]. Недалеч 

от тази цел е старанието му за просвещение на българите чрез 

модерния език. Неговият педагогически пуризъм е част от усили-

ята за образоване на масите. В този смисъл може да се каже, че 

Богоров е деец на Българското просвещение, макар да не го 

нареждаме до писатели и публицисти, посветили нарочни тексто-

ве на темата.  

Не би било лишено от основания да се каже, че Богорови-

ят пуризъм е ангажиран и идеологически. Той няма формàта на 

обвързването на Раковски, който открито се противопоставя на 

руската политика спрямо българите
57

 и това се отразява на пури-

стичните му актове. Но едва ли Богоров не си е давал сметка за 

величието на руската култура, част от която е руският език. Това 

величие, съчетано с руската политика на Балканите, го е плашело 

и той е почувствал рускоезичното влияние като агресивно за не-

                                                 
57

 Вж. напр. памфлета „Преселение в Русия или руската убийствена 

политика за българите”, издаден в Букурещ през 1861. 
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укрепналия книжовен български. Така той чрез противопоставя-

нето си срещу всичко рускоезично “става, макар и по-късно, след 

Априлов, израз на реакцията, езикова, срещу руска и славянска 

изобщо намеса в българския език” [Йоцов 1992: 22]. 

В крайна сметка “усилията на един Иван Богоров да из-

гради книжовния език почти изключително с родни средства 

остават изолирани” [Гутшмит 1982: 100]. Не без значение за това 

са и личностни особености и на първо място неговата суета, во-

деща до извънмерна ревност, разбирана в най-широки граници. 

Въпреки че е привърженик на плуралистичния подход в избора и 

утвърждаването на нормите и тяхната кодификация, И. Богоров 

постепенно повишава самочувствието си на творец на книжовния 

език. Словотворческите му актове доказват виждането, че едно 

лице, един творец е в състояние да наложи форма или употреба в 

книжовния език – език, който е предназначен да бъде средство за 

общуване на всички ползватели на българския език. Макар и кри-

тик на идеята да съществува „книжевен началник” (в случая в 

лицето на Александър Екзарх – вж. Николова 2011), самият Бого-

ров с настоятелното си налагане на неологизми, с преобладава-

щите си критични забележки в общуването с други книжовници 

от неговата епоха проявява самочувствието на единствен ментор 

на новобългарската книжнина. 
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ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕВОДА НА ИНФИНИТИВА, 

ПРИЧАСТИЕТО И ДЕЕПРИЧАСТИЕТО ОТ ТУРСКИ 

ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ 

 

Ембие Кязимова 
 

FEATURES OF THE TRANSLATION OF INFINITIVES, 

PARTICIPLES AND ADVERBIAL PARTICIPLES FROM TURKISH 

INTO BULGARIAN  

 
Embie Kyazimova  

 
Abstract: This work aims to establish and systematize the features 

of translation from Turkish into Bulgarian of infinitives, participles and 

adverbial participles. The use of non-finite verb forms in Bulgarian is 

restricted by the literary norm, while non-finite verb forms in Turkish 

demonstrate great variety and active use. In translation, it is particularly 

difficult to communicate into Bulgarian the grammatical meaning of these 

verb forms due to existing differences in both languages’ morphological 

systems. The paper focuses on the importance of the non-finite verb forms’ 

syntactic function which in Turkish can be viewed in both the nominal and 

verbal paradigms. 

 

Key words: Bulgarian, Turkish, infinitive, participle, adverbial 

participles. 

 

Настоящото изследване представлява опит за разглеждане 

проблемите при превода на инфинитива, причастието и деепри-

частието от турски език на български. По принцип преводът 

трябва да бъде адекватен, т.е. да бъде предаден най-точно ориги-

налният текст със средствата на езика, на който се превежда, без 

да се внасят чужди нетипични елементи. При езици с различни 

морфологични системи не може да се получи точно предаване на 

граматическите значения. Тъй като броят на неспрегаемите гла-

голни форми в съвременния турски език е извънредно голям (три 

вида инфинитив, шест вида причастия и около 15 вида дееприча-

стия) спрямо неспрегаемите глаголни форми в българския език, 
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появата на неувереност и колебание при употребата и превода им 

е напълно естествена. 

А. Боржаков в статията си, посветена на “имената за дей-

ствие” в югозападните тюркски езици [Боржаков 1979], специал-

но отбелязва, че при превода им на европейски езици се губи 

истинското значение на тюркските глаголни форми. Използване-

то на термини от индоевропейското езикознание без каквито и да 

било уточнения често води до заличаване на тюркската специфи-

ка.  
 

Инфинитив 
 

Отсъствието в съвременния български език на инфинитив 

от класически тип създава известни трудности при превода му. 

Инфинитивът в турския език функционира в глаголната и имен-

ната парадигма, поради това при превода му на български език 

трябва да се има предвид неговата синтактична функция и да се 

акцентира върху това дали в конкретния случай надделява гла-

голността, или субстантивността. В зависимост от това инфини-

тивните форми на турския език се предават на български с да-

изречения или с отглаголни съществителни. При преобладаване 

на семата „глаголност” логично е да се мисли, че по-адекватен е 

преводът с да–конструкции, а при преобладаване на семата „суб-

стантивност” за предпочитане е инфинитивът да се превежда като 

отглаголно съществително. Глаголността на инфинитива във 

функцията на подлог проличава и от превода на български език с 

финитни глаголи, които влизат в състава на да-конструкциите 

(табл. 1) . 
 

Таблица 1. 
  

1. Yaşamak güzeldir. Хубаво е да се живее. (букв.: Да 

живееш е хубаво). 

2. Ağlamak para etmez. Не си струва да се плаче. (букв. Да 

плачеш пари не струва).  

3. Beni ölmek korkutmuyor.  Умирането не ме плаши (Y.Faruk 

Erenci, Beni Ölmek Korkutmuyor) 

Мен да умра не ме плаши. 
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4. Yaşamak bir sanattır, 

birlikte yaşamak ise büyük-

sanattır. 

Да живееш е изкуство, но да жи-

вееш с някого заедно е още по-

голямо изкуство. 

 

Във функция на непряко допълнение (dolaylı tümleç) ин-

финитивът приема падежни окончания за дателен, местен и отде-

лителен падеж и така функционира в субстантивната парадигма, 

но наличието на семата на глаголност се доказва с възможността 

на използване на успоредни отрицателни форми с глаголната 

наставка за отрицание -ma,-me. Това усещане за глаголност е 

причината видовете допълнения, изразени с различни видове 

инфинитив, да се превеждат с да-конструкции (табл. 2). 
 

Таблица 2.  
 

1. Bu kız aramaya, 

düşünmeye (Д. п.) değer bir 

şey değildi. 

Не беше нещо, струващо си да се 

търси и мисли за момиче. 

2. Tam kutup noktasında 

pusula deli olmuş gibi 

dönmeye (Д. п.) başlar. 

Точно в точката на полюса на по-

лярния връх компасът започва да 

играе (букв. да се върти) като 

полудял. 

3. Fatma markete ekmek 

almaya (Д. п.) gitmiş. 

Фатма отишла в супермаркета да 

вземе хляб.  

 

4. İnsan soyu ne yazık ki, 

sükûneti kavgaya, anlaşmayı 

tartışmaya dönüştürmekte (М. 

п.) bütün öbür yaratıklardan 

önde geliyor. 

Колко жалко, че човешкият род 

идва преди всички други създания 

по отношение на това да превръща 

спокойствието в караница и раз-

бирателството в спор. 

5. Konuştuğu zaman 

kadınlardan bahsetmekten 

(Отд. п.), genç kızlardan 

şikâyet etmekten (Отд. п.) 
hoşlanır. 

Когато разговаря, му е приятно да 

обсъжда жените и да се оплаква 

от младите момичета [АТБР 2009: 

121]. 
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Инфинитивът във функцията на допълнение няма падеж-

но оформление т.е. е в именителен падеж (табл. 3, примери 1, 2) 

или приема окончание за винителен падеж. В двата случая инфи-

нитивът се превежда с да-конструкция, въпреки че формата с 

падежно окончание по-скоро е по-близка към отглаголно съще-

ствително, тъй като определеността се свързва с падежната 

наставка за винителен падеж (табл. 3, примери 3, 4, 5).  
 

Таблица 3.  
 

1. Atalarımızın ar ve haya 

perdesi yırtılmak (Им. п.) 

diye pek düşündürücü bir 

tabirleri vardır.  

Нашите деди имат един твърде 

дълбокомислен израз като „Той 

няма срам и съвест ” (букв. „да 

се разкъса завесата на срама и 

съвестта”). 

2. Ali ile tanışıklık oluncaya 

kadar Behin, İstanbul’ a gidip 

babası ile de konuşmak (Им. 

п.) istedi. 

Бехин пожела, преди да устано-

ви запознанство с Али, да отиде 

до Истанбул и да поговори с 

баща си [АТБР 2009: 1303]. 

3. Bazıları entari üstüne kürk 

giymeyi (Вин. п.) daha çok 

severlerdi. 

Някои от тях повече харесваха 

да обличат кожено палто върху 

блузата [АТБР 2009: 1171]. 

Буквално: Някои от тях повече 

обичаха обличането на кожено-

то палто върху блузата. 

4. Annem eniştemizin bu son 

sozlerini dinlemeyi (Вин. п.) 

artık abes bulurdu. 

Майка ми вече намираше за 

ненужно да слуша тези послед-

ни думи на свако ни.  

5. Para kazanmayı (Вин. п.) 

hiç sevmiyordu ama hesapsız 

harcamaya bayılıyordu. 

Никак не обичаше да печели 

пари, но умираше да ги харчи 

без сметка. 

6. Ahmet oturmasını, 

kalkmasını ve konuşmasını 

bilmeli. 

Ахмет трябва да знае как да се 

държи и говори. букв. Ахмет 

трябва да знае как да сяда, да 

става и да говори. 
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Инфинитивът в съчетание със следлога için ‘за, за да’ 

(табл. 4 , примери 1, 2), следлога üzere – ‘да’, ‘за да’ (примери 3, 

4), следлога ile, следлога ötürü ‘за, заради’ изпълнява функцията 

на следпоставено обстоятелствено пояснение (ilgeç tümleci) (при-

мери 5, 6). В съчетание със следлога ile (пример 11) инфинитивът 

се превежда с финитна форма на глагола. В съчетание с думата 

maksadıyla (maksad ‘цел’ + ı – афикс за принадлежност 3 л. + 

ile – следлог) се превежда „с цел да....” (таблица 4, пример 7), 

в съчетание със следлога ötürü ‘за, заради’ се превежда „поради 

това, че“ (таблица 4, пример 6). 
 

Таблица 4.  
 

1. Balo ve kokteyl partisine 

bir davetiye alabilmek için 

keselerinin ağzını açmak 

kifayet etmezse avuçlarını 

açarlar. 

И ако се окаже, че не достига това да 

разтворят кесиите си, за да се сдоби-

ят с покана за бал или коктейл, тога-

ва те молят някой да им помогне с 

пари [АТБР 2009: 96-97]. 

2. Söylemek için geldim. Дойдох, за да кажа. 

3. Beni bir daha devlet 

işlerinde kullanılmamak 

üzere azlettiler. 

Уволниха ме и то така, че никога 

повече да не мога да постъпя на 

държавна работа [АТБР 2009: 111]. 

4. Gitmek üzere kalktı. Стана, за да си тръгне. 

5. Arif gibi bir adamla çene 

yarışına girmek 

istememekle beraber susup 

oturamazdı. 

Все пак той не можеше да мълчи и да 

седи, въпреки, че не искаше да влиза 

в спор с човек като Ариф [АТБР 

2009: 999]. 

6. Çocuklarına karşı 

vazifelerini 

yapamamaktan ötürü, bir 

yandan vicdan azabı 

çekiyor... 

От една страна, тя има угризения на 

съвестта поради това, че не може да 

изпълнява задълженията си спрямо 

своите деца [АТБР 2009: 1022]. 

7. Şehri güzelleştirmek 

maksadıyla arabacıların tek 

çeşit elbise giymeye 

mecbur edilecekleri 

söylendi. 

Каза се, че с цел да разхубавят града 

файтонджиите ще бъдат задължени 

да носят един вид облекла.  
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Инфинитивът в именителен или друг падеж в положител-

на или отрицателна форма може да бъде предикат на главното 

изречение и се превежда с да-конструкции. В дадения случай 

глаголната сема на инфинитива се усилва чрез присъединяване на 

наставката за сказуемост. С други думи инфинитивът запазва 

своята субстантивна сема чрез запазване на наставката -mak/-mek 

и в същото време функционира като финитен глагол, присъеди-

нявайки наставката за сказуемост (табл. 5, примери 1, 2, 3).  
 

Таблица 5.  

 

1. Maksadı tekrar 

benimle barışmaktı. 

Целта му беше отново да се помири с 

мен [АТБР 2009: 874]. 

2. Maksadım evrakları 

geriye almaktı. 

Имах намерение да си взема докумен-

тите обратно. букв. „Намерението ми 

беше да си взема документите обрат-

но.” [АТБР 2009: 874]. 

3. Hükümet bu barbarca 

saldırıların önüne 

geçmemektedir. 

Но правителството не пресича тези 

варварски нападения. 

 

Преводът с да-конструкции се отнася и до инфинитива 

във функцията на предикат на подчиненото изречение (табл. 6, 

примери 1 – 3). В по-редки случаи инфинитивът във функция на 

предикат на подчиненото изречение може да се превежда с фи-

нитна форма на глагола (табл. 6, пример 5) или минало страда-

телно причастие (табл. 6, пример 4). 
 

Таблица 6.  
 

1. Eğitimin yalnız 

yöntemlerini değil, 

içeriğini de gözden 

geçirmek, düzeltmek 

gerekmektedir. 

Необходимо е да се прегледат и ко-

ригират не само методите, но и 

съдържанието на обучението и възпи-

танието [АТБР 2009: 599]. 

2. Bildiğinden şaşmazsın, 

kafanın dikliğine gitmek 

Правиш каквото си искаш и смяташ 

за голяма работа това да се водиш по 
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marifet sanırsın. твърдоглавието си [АТБР 2009: 345]. 

3. Ben büyünce uzun 

boylu, ince endamlı, 

kaytan bıyıklı bir 

delikanlı olmak ve hep 

öyle kalmak 

emelindeydim. 

Аз имам мечта, щом като порасна, да 

бъда висок, строен момък с тънки и 

дълги мустаци и все така да остана 

[АТБР 2009: 373]. 

4. Kaçakçı kamyonları 

bazen, o da bir habercinin 

yardımı ile içeride 

yakalanmakta. 

Камионите на контрабандистите по-

някога биват залавяни вътре в стра-

ната, но и то с помощта на информа-

тор [АТБР 2009: 525]. 

15. Türkiye’ nin nüfus 

patlaması konusunda 

araştırmalarda 

bulunmaktayız. 

Провеждаме изследвания по въпроса 

за демографския взрив на Турция. 

 

Причастия 
 

Причастията в турският език са неспрегаеми глаголни 

форми, които не се изменят по род и не се членуват поради 

отсъствието на категория определеност в турския език, докато 

българските причастия се изменят по род и число и могат да се 

членуват. 

Разнообразието на турските причастия по признака ‘вре-

ме’ е много по-голямо в сравнение с причастията в българския 

език. По признака време турските причастия са – сегашно прича-

стие, сегашно-бъдеще причастие, бъдеще причастие, минало при-

частие на -dık
8
 и минало причастие на -mış

4
, докато в българският 

език са сегашно и минало.  

Турските причастия се превеждат с български причастия. 

Сегашното причастие на -(y)an/-(y)en, се превежда на български 

със сегашно деятелно причастие -ащ, -ещ (табл. 7, пример 7). 

Поради стилистичните норми обаче то се превежда с относител-

ните местоимения който, която, което (табл. 7, примери 1, 3, 4). 

В редица случаи е възможен превод на сегашното причастие на -

(y)an/-(y)en с глагол в сегашно време (табл. 7, пример 6) или със 

страдателно причастие (табл. 7, примери 2, 5). Субстантивирани-

те причастия се превеждат на български с подчинени подложни 
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изречения – подлогът се изразява с цяло изречение, а не с отделна 

дума или съчетание (пример 10).  

Съществителните имена, които са приели окончание за 

принадлежност за 3 лице единствено и множествено число, кога-

то се намират пред сегашно причастие, образувано от непреходни 

глаголи, на български се превеждат с притежателните местоиме-

ния чийто, чиято, чието, чиито (примери 11 и 12). Определяе-

мото, което се определя от сегашното причастие, може да се 

изпуска и тогава то се субстантивира – приема окончание за 

множествено число, за притежание и падеж. Субстантивираните 

причастия най-често се срещат в поговорките и пословиците и се 

превеждат с подчинени подложни изречения, в които подлогът се 

изразява с цяло изречение, вместо с отделна дума или словосъче-

тание (пример 13, 14). 
 

Таблица 7.  
 

1. Dernekler sakınca 

bulunan hallerde yetkili 

kılınan merciin emriyle 

faaliyetten alıkonulabilir. 

В случаите, при които се наблюда-

ват незаконни прояви, и по заповед 

на упълномощените инстанции, на 

сдруженията може да им се забрани 

да упражняват дейност [АТБР 2009: 

67]. 

2. Çıkarılan haberlerin aslı 

olmadığı anlaşılmıştı. 

Беше станало ясно, че разпростра-

нените новини са неоснователни 

[АТБР 2009: 77]. 

3. Ağlamayan çocuğa meme 

vermezler. 

 

Нищо не ти се дава, докато сам не 

си го поискаш. (букв. „На детето, 

което не заплаче, не му дават да 

суче.”) [АТБР 2009: 50]. 

4. Ahbap kusuruna bakan 

ahbapsız kalır. 

Който гледа недостатъците на при-

ятелите си, остава без приятели 

[АТБР 2009: 52]. 

5. Babasından kalan 

servetin altından girip 

üstünden çıkmıştı. 

Беше прахосал богатството, оста-

нало от баща му [АТБР 2009: 71]. 

6. İki haftadan beri komşu Тук са нетърпими горещини, които 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 94 

vilâetleri kasıp kavuran 

dayanılmaz sıcaklar 

burada... 

от две седмици насам съсипват и 

изгарят съседните области. 

7. Bize doğru gelen 

öğretmenimizdir 

Идващият към нас е учителят ни. 

8. Bahcede koşan küçük 

çocuk oğlumdur. 

Детето, което тича в градината, е 

синът ми. 

9. Bunu yapan, biraz evvel 

benimle beraber gülen 

keskin kara gözlü genç 

kadındı. 

Извършителят на това е младата 

жена с остри черни очи, която 

преди малко се смя с мен. 

10. Minderde oturan bize 

doğru bakıyordu. 

Този, който беше седнал на мин-

дера, гледаше към нас (букв. 

Седящият на миндера гледаше 

към нас). 

11. Anneleri çalışan 

çocuklar daha özgüvenlidir. 

Децата, чиито майки работят, са по-

самоуверени. 

12. Evi yanan aile yardım 

bekliyor. 

Семейството, чиято къща изгоря, 

чака помощ. 

13. Anlayana sivri sinek 

saz, anlamayana davul 

zurna az. 

На такива като него няма нужда да 

му се обяснява надълго и нашироко, 

докато на други трябва да им обяс-

няваш до утре., букв. “За този, 

който иска да разбере, мухата и 

комарът са саз, а за този който не 

иска да разбере, тъпанът и зурната 

му идват малко.”  

14. Düşenin dostu olmaz. Който се провали (букв. падне), 

няма приятели или Падналият няма 

приятели. 
 

Когато причастието от глагола olmak се съчетава със 

съществително име, получило окончание за притежание за 3 лице 

(таблица 8), то се превежда с който имам или който нямам.  
 

Таблица 8.  
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1. Beş çocuğu olan bir baba 

geldi. 

Дойде един баща, който има пет 

деца. 

2. Beş parası olmayan zavallı. Горкия, който няма пет пари. 

 

Сегашното причастие на -an/-en се превежда и с глагол в 

сегашно време (таблица 9). 
 

Таблица 9.  
 

1. İki haftadan beri komşu 

vilâetleri kasıp kavuran 

dayanılmaz sıcaklar burada... 

Тук са нетърпими горещини, които 

от две седмици насам съсипват и 

изгарят съседните области. 
 

Миналото причастие на -dık
8
 се превежда на български 

със сегашно деятелно причастие -ащ, -ещ или с относителните 

местоимения който, която, което (таблица 10). 
 

Таблица 10.  
 

1. Kurduğu sofraya, yaptığı 

salataya git de bak. 

Пък иди да видиш и масата, която 

тя е сложила, и салатите, които е 

приготвила. 

2. Yaptığım deliliğe ne 

zaman ah vah diyeceğimi bir 

kestirebilsem! 

Само да можех да зная кога ще 

прокълна лудориите, които съм 

вършил[АТБР 2009: 51]! 

3. Annem evinden, 

eşyasından, güç belâ ile 

kurduğu yuvasından 
ayrılmak istemiyordu. 

Майка ми не искаше да напусне 

къщата си, вещите и гнездото си, 

което беше съградила с голяма 

мъка [АТБР 2009: 511]. 

4. Parmağındaki zümrüt 

yüzüğü ile bu salonda 

herkesin saygı gösterdiği bir 

varlıktı. 

Благодарение на пръстена си с изу-

мруд на ръцете си в този салон тя 

беше създание, на което всички 

оказваха уважение [АТБР 2009: 

1630]. 
 

Причастията на -(y)acak/-(y)ecek с окончанията за принад-

лежност и дателен падеж -(y)acağına/-(y)eceğine образуват подчи-
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нени обстоятелствени изречения, които при превод се свързват с 

главното чрез съюзите вместо да (таблица 11). 
 

Таблица 11.  
 

1. Derslerini okuyacağına 

arkadaşlarıyla sinemaya gitti. 

Вместо да чете уроците си, отиде 

на кино с приятели. 

Ankara’ ya gideceğine 

İstanbul’ a gitseydi. 

Вместо да отиде в Анкара, да беше 

отишъл в Истанбул. 
 

Бъдещите и миналите причастия могат да бъдат разшире-

ни с помощта на сегашното причастие на глагола olmak – olan, 

което не е перифраза. Разширените причастни форми съдържат 

значението уточнение или конкретизация: gelmiş adam и gelmiş 

olan adam. В първия случай по-адекватният превод е ‘дошъл чо-

век’ или ‘дошлия човек’, а във втория случай – ‘човекът, който е 

дошъл’. 

Миналото причастие на -dık
8
 и бъдещето причастие на -

(y)acak/-(y)ecek с окончанията за принадлежност и местен падеж 

образуват подчинено обстоятелствени изречения за време. Те 

предшестват главните изречения. При превод на български език, 

тези подчинени изречения се свързват с главното изречения чрез 

когато, като, ще (таблица 12, примери 1, 2, 3, 4). Съчетанието -

dığı zaman, образувано от миналото причастие на -dık
8
 и думата 

zaman ‘време’ или съчетанието -acağı zaman, образувано от 

бъдещето причастие на -(y)acak/-(y)ecek и думата zaman ‘време’, 

както и със синонимите vakit ‘време’, sıra ‘момент, време’ участ-

ва в образуването на подчинени обстоятелствени изречения за 

време, които на български език се превеждат с местоименното 

наречие когато (таблица 12, примери 5, 6, 7, 8, 12, 13). Подлогът 

на подчиненото изречение се изразява с окончание за принад-

лежност.  
 

Таблица 12.  
 

1. Sofya’ ya ilk gittiğime çok 

heyecanlıydım. 

Когато отидох за първи път в 

София, бях много развълнуван. 

2. Matematikten 90 puan Когато получих 90 точки по мате-
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aldığımda çok sevinmiştim. матика, бях се зарадвал много. 

3. Altı yaşıma bastığımda, 

Erzircan’ın Vaskirt köyüne 

geldik. 

Когато встъпих в шестата си го-

дина, дойдохме в село Васкирт, 

Ерзинджан. 

4. Okula gideceğimde 

hazırlanmam gerekiyor. 

 

Когато ида на училище, се налага 

да се подготвя. 

5. Büyük kızı kocaya kaçtığı 

zaman küçükleri on iki dönüm 

tarlanın hakkından gelecek 

kadar yetişkindiler. 

Когато голямата му дъщеря из-

бяга при мъжа си, малките бяха 

дотолкова поотраснали, че да се 

справят с нивата от 12 дьонюма 

[АТБР 2009: 530]. 

6. Verimli bir işe adayacağı 

zamanını, abur cubur işlere 

harcamak ağırlarına gider. 

На него му идва тежичко да израз-

ходва времето си, което би могъл 

да посвети на някоя полезна дей-

ност [АТБР 2009: 27]. 

7. Buradan gittiğim vakit, 

gerçekten çok iyi olacağım 

Когато си замина оттук, наистина 

ще бъда много добре. 

8. Okulun önünden geçtiği 

sıra çocuklar bahçede 

oynuyorladı. 

Когато мина пред училището, 

децата играеха в градината. 

9. Geçen akşam eve geldim. Миналата вечер дойдох в къщи. 

10. Yine bir gün o kızı geçen 

yıl gördüğü incirlikte bir daha 

gördü. 

И отново през един такъв ден той 

пак видя онази девойка в смоки-

новата горичка, където я беше 

видял миналата година [АТБР 

2009: 465]. 

11. Hafızamı yokluyorum, bu 

imza ile karşılaştığım gün, 

yirmi yılın gerisinde. 

Проверявам в паметта си деня, 

когато се сблъсках с този подпис 

преди повече от двадесет години 

[АТБР 2009: 528]. 

12. Otele geldiğimiz zaman, 

kumandanı salonu adımlarken 

bulduk.  

Когато пристигнахме в хотела, 

заварихме командващия да крачи 

напред-назад из салона [АТБР 

2009: 41]. 

13. Hilmi Beyin bir âdeti de 

kira arabasına bindiği zaman 

А навик на господин Хилми му 

беше, когато се качи на каруцата 
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arabacı ile şifahî bir mukavele 

akdetmesiydi. 

под наем, да сключва с каруцаря 

устен договор. 
 

Миналото причастие на -dık
8
 и бъдещето причастие на -

(y)acak/-(y)ecek с окончанията за принадлежност и за отделителен 

падеж образуват подчинени обстоятелствени изречения за при-

чина. Подчиненото изречение се намира пред главното или се 

вмъква между неговите главни части. На български език се пре-

вежда – понеже, тъй като, поради това че и др. (таблица 13, 

примери 1, 2). 
 

Таблица 13.  
 

1. Samsun’ a yolculuk 

yapacağından bugün 

görüşemedik. 

Понеже щеше да пътува за Сам-

сун, днес не се срещнахме. 

2. Maaşları alamadığımızdan 

geziye katılamadık. 

Поради това, че не получихме 

заплати, не можахме да се вклю-

чим в екскурзията. 
 

Миналото причастие на -dık
8
 и бъдещето причастие на -

(y)acak/-(y)ecek в съчетание със следлога için ‘за, за да, с цел’ 

образуват подчинени обстоятелствени изречения за причина. 

Подчиненото изречение се намира пред главното или се вмъква 

между неговите главни части. На български език се превежда с 

понеже, тъй като, поради това че и др. (таблица 14, примери 1, 

2). 

Миналото причастие на -dık
8
 и бъдещето причастие на -

(y)acak/-(y)ecek с окончанията за принадлежност и за отделителен 

падеж могат да се съчетават със следлозите dolayı ‘заради, пора-

ди, в резултат на’, ötürü ‘за, заради’ (таблица 14, примери 3, 4, 

5). 

Миналото причастие на -dık
8
 в съчетание със следлога gibi 

‘като, подобно на’ образува следпоставени подчинени обстоятел-

ствени изречения, които имат няколко значения:  

1. Следпоставени подчинени обстоятелствени изречения 

за време – действието на сказуемото в главното изречение се 

извършва непосредствено след действието, изразено с причастие-



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 99 

то. На български език се превежда с щом като, веднага щом ка-

то, още веднага като (таблица 14, пример 6).  

2. Следпоставени подчинени обстоятелствени изречения 

за начин – изразяват начина, по който се извършва действието в 

главното изречение. Превежда се с както (таблица 14, пример 7).  

3. Образува вметнати изречения и ако подлогът е изразен 

с отделна дума, тя получава окончание за родителен падеж (таб-

лица 43, пример 8).  

4. Следпоставени подчинени обстоятелствени изречения 

за сравнение (начин) – когато действието в подчиненото изрече-

ние се сравнява с това в главното, превежда се с както, така и 

(таблица 14, пример 9). 
 

Таблица 14.  
 

1. Bu büyük şehirde ona ilk 

hitap eden adam olduğu için 

ona yüreğini açmak 

ihtiyacını duyuyordu. 

Той чувстваше нужда да разтвори 

сърцето си пред него, понеже беше 

първият човек, който го заговори в 

този голям град [АТБР 2009: 600].  

2. İstanbul’a gideceğimiz 

için görüşmeyi erteledik. 

Поради това, че ще отиваме в Ис-

танбул, отложихме срещата. 

3. Maaş alamadığımızdan 

dolayı hakkımızı nasıl 

arayabiliriz? 

Поради това, че не получихме за-

плати, как можем да търсим правата 

си? 

4. Müşterimiz düğün 

yapacağından dolayı daireyi 

acil satacaktır 

Клиентът ни, поради това, че ще 

прави сватба, спешно ще продаде 

апартамента. 

5. Gerekli destek ve yardımı 

alamadığımızdan ötürü bu 

yıl festival düzenleyemedik. 

Поради това, че не получихме необ-

ходимата подкрепа и помощ тази 

година, не успяхме да организираме 

фестивал. 

6. Acı haberi aldığı gibi 

annesini aradı. 

Веднага щом научи тъжната вест, 

потърси майка си. 

7. Çok beğendik, 

konuştuğumuz gibi olmuş. 

Много ни хареса, станало е, както 

говорихме. 

8. Emine Erdoğan 

Hanımefendi’ nin söylediği 

Както съобщи г-жа Емине Ердоган, 

премиерът Реджеп Тайип Ердоган 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
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gibi Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan SEV Koleji’ nin 

açılışına katıldı. 

взе участие в откриването на Коле-

жа „СЕВ“. 

9. Yabancı konuklar 

düzenlediğimiz törene 

katıldıkları gibi biz de 

onların törenlerine 

katılacağız. 

Както чуждестранните гости взеха 

участие в тържеството, което орга-

низирахме, и ние ще вземем участие 

в организираните от тях церемонии. 

 

С окончанията за сказуемост в изречението причастията 

образуват подчинени изречения и изпълняват ролята на сказуеми 

в тях. Значителният дял на семата глаголност става причина при-

частията на -dık
8
 и на -mış

4
 да достигнат пълна лексикализация и 

да се трактуват в турската лингвистична литература като пълно-

ценни глаголи със значение на минало свидетелско време и ми-

нало несвидетелско време. Подчинените изречения, чиито сказу-

еми са минали причастия на -dık
8
, се превеждат с минало или 

сегашно време в зависимост от времето на сказуемото в главното 

изречение. С окончанията за притежание причастията на -

(y)acak/-(y)ecek в изречението образуват подчинени изречения и 

изпълняват ролята на сказуеми в тях. Същото значение се преда-

ва и с причастието -(y)acak/-(y)ecek с окончанията за принадлеж-

ност в съчетание с yerde – -(y)acağı yerde/-(y)eceği yerde. Подчи-

нените изречения, чиито сказуеми са бъдещи причастия, се пре-

веждат с бъдеще време (табл. 15).  

Във функция на сказуемо се среща пожелателното прича-

стие на -(y)ası/-(y)esi. В тази функция причастието често се съче-

тава с наставката, показваща субективна модалност -imiş (табл. 

15, пример 2). 

Може да се твърди, че при функционирането на прича-

стията в служба на сказуемо се извършва граматична категориза-

ция, т.е. причастието започва да се осмисля като глагол, дости-

гайки крайния предел на семата глаголност, а самите причастия 

се осмислят като глаголи от сегашно-бъдеще, бъдеще, минало 

свидетелско и минало несвидетелско време. Тази интерпретация 

се подкрепя от факта, че в други позиции на изреченските члено-

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbenidesevinyalnizimben.tumblr.com%2Fpost%2F53264730836%2Fulkeyi-bas-m-za-y-kacak-gibi-duruyordu&ei=3XsoVMMfwd_LA_b4gKAG&usg=AFQjCNGK8fh5w7gWD1oFw_L-p39fcYPXtQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
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ве тези причастия не достигат предела на своята транспозиция, 

като само в определени случаи се лексикализират. 
 

Таблица 15.  
 

1.Parmağındaki zümrüt 

yüzüğü ile bu salonda herkesin 

saygı gösterdiği bir varlıktı. 

Благодарение на пръстена си с 

изумруд на ръцете си в този салон 

тя беше създание, на което всички 

оказваха уважение [АТБР 2009: 

1630]. 

2. Bu ameliyatı yapan 

doktorun eli öpülesiymiş. 

Ръката на лекаря направил опера-

цията, е да бъде целувана (да ти 

идва да я целунеш). 

3. Bir melek ki, ölesiye 

sevilesi. 

Един ангел е, който да бъде оби-

чан до смърт. 
 

Деепричастия 
 

Деепричастията са много жива форма на глагола, за-

стъпени както в книжовния език, така и в диалектите. 

Адекватният превод изисква специален подбор не толкова 

на лексика, а на граматически средства, без които преводът би 

загубил много от стилистичната си и художествена стойност. 

Сериозен проблем при превода на деепричастията представлява 

отсъствието на съюзни или относителни думи в турския език, 

каквито са относителните местоимения и наречия, както и обрат-

но – предаването на турски на цели български конструкции с 

турски деепричастия. 
 

Деепричастие на -(y)ıp
4 

 

В семантичен план деепричастието на -(y)ıp4 изразява 

действена обстоятелствена характеристика за начин, съотносима 

в темпорално отношение с действието, изразено от сказуемото на 

главното изречение (преди, едновременно с това действие и след 

него). 

Деепричастието на -(y)ıp4 може да бъде предикат на под-

чиненото изречение, което най-често се явява обстоятелствено 

допълнение на главното. Деепричастието на -(y)ıp4 изразява дей-



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 102 

ствие, което е извършено, извършва се или ще се извърши преди 

действието на главното изречение (табл. 16, примери 1, 2, 3, 4, 5). 

Деепричастието ağlayıp (в табл. 16, пример 5) е преведено 

с финитна глаголна форма – плачела, тъй форма плачейки е сти-

листично ограничена поради твърде книжния характер на това 

деепричастие в българския език или за да се избегне натрупване 

на еднотипни форми. В това изречение се наблюдава и стили-

стичното явление, характерно за турските синтагми, особено в 

рамките на сложното изречение, което се нарича takı ihtisarı или 

takı kısaltılması, буквално съкращаване на окончанията при глаго-

лите, които се повтарят (табл. 16, пример 5). Когато подлогът в 

сложното изречение е общ, граматическата форма на последния 

финитен глагол се отнася и за предходната инфинитна форма на 

глагола.  

За турския език е характерна по-рядка употреба на съюзи-

те, тъй като частите на изречението могат да бъдат свързани и с 

помощта на деепричастията. Поради тяхната функционална си-

нонимност значението на деепричастието на       -(y)ıp4 се преда-

ва на български със съюза и, или и като, когато (табл. 16, приме-

ри 7–13). Обикновено деепричастията на -(y)ıp4 се превеждат със 

спрегаеми глаголи или отглаголни съществителни, съединени със 

съюза (табл. 16, примери 7, 8, 10, 11), или с да-конструкции, кога-

то е използвана наставка, изразяваща необходимост, задължител-

ност (lazım) (табл. 16, пример 3). 

 

Таблица 16. Превод на деепричастията на -(y)ıp
4 

 

1.Hayatını, gençliğini bir 

mirasyedi gibi hiç 

düşünmeden yiyip bitirmiş. 

Той бе прекарал и завършил жи-

вота си, младостта си като прах-

осник, изобщо без да мисли. 

2.Hayran olduğum adamı 

miskin bir mektep çocuğu gibi 

yaka paça alıp götürdü. 

Той грабна за яката и поведе чо-

века, от когото се възхищавах, 

като мързеливо дете от училище. 

3.Gözlerini açmaya razı 

olması için ata biner gibi 

göğüsüne oturup zıplamak, 

uzun bıyıklarını dizgin gibi 

За да се съгласи да отвори очите 

си, трябваше да сядам на гърдите 

му, както се възсяда кон, и да се 

друсам, да хващам и дърпам 
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yakalayıp çekmek ve bir misli 

bağırmak lazımgelirdi [Нури 

1957: 15]. 

дългите му мустаци като юзди и 

да подвиквам известно време. 

4.Herkes gibi merdivenden 

inip çıkmak benim için değildi 

[Нури 1957: 19]. 

Не бе за мен да слизам и да се 

качвам по стълбите като всеки 

(друг). 

5.Büyük annem 

Seraskerkapısına, 

mabeyincilerin konaklarına 

giderek ağlayıp sızlıyormuş, 

fakat bu yalvarmalar bir türlü 

netice vermiyormuş [Нури 

1957: 13]. 

Баба ми често посещавала Воен-

ното министерство и началниците 

на татко, плачела и се вайкала, но 

молбите ѝ не давали никакъв ре-

зултат [Хафъзов 1991: 11]. 

6.Kundura ve çoraplarımızı 

çıkardık, paçalarımızı sıvadık, 

ellerimizde tüfeklerimizi hazır 

tutup, ağır ağır bataklığın 

yapışkan sularında ilerledik. 

Ние си събухме обувките и чора-

пите, запретнахме крачолите си и 

държейки готови пушките си в 

ръце, напреднахме бавно през 

лепкавите води на блатото. 

7.Sırtüstü yatıp gözlerinizi 

kara bir bezle bağlayın. 

Легнете по гръб и превържете 

очите си с черна превръзка [АТБР 

2009: 1186]. 

8.Derhal ayağa kalkıp, bir caz 

havası tutturup hora tepmeye 

başladı. 

Той веднага се изправи на крака, 

подхвана някаква джазова мело-

дия и започна да тропа с крака 

[АТБР 2009: 578]. 

9.Bir yandan kollu tulumdan 

ağır ağır su çekip, sağda solda 

çelimsiz gök kuşakları 

yaratarak bahçeyi suluyor. 

От една страна, той вади бавно 

вода с ръчната помпа, а от друга 

страна пък, полива градината, 

предизвиквайки на всички страни 

безформени небесни дъгички. 

10.Babasından kalan servetin 

altından girip üstünden 

çıkmıştı. 

Беше прахосал (altından girip 

üstünden çıkmak, букв. „влизам 

под него и излизам над него”) 

богатството, останало от баща му 

[АТБР 2009: 71].  

11.Göğsümü sıraya yaslayıp 

çenemi biraz yukarı 

Когато опирах гърдите си към 

чина и вдигнех брадичката си 
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kaldırdığım vakit pancurların 

arasından gökyüzünün bir 

parçasiyle beraber akasyanın 

yaprakları arasından bir tek 

apartıman penceresi ve bir 

balkon pamaklığı görünürdü 

[Нури 1957: 7]. 

малко нагоре, зад жалузите, заед-

но с едно късче от небосвода, се 

виждаше между листата на акаци-

ята само един прозорец на апарта-

мент и парапетът на един балкон.  

12.Bir gün kuşlara bez ve 

tahta parçalarıyla yuva 

yapmak için ağaçların tepesine 

çıkar, bir başka gün ocak 

bacasından taş atıp aşçıyı 

korkutmak için dam tepelerine 

tırmanırdım [Нури 1957: 16]. 

Един ден се качвах до върховете 

на дърветата, за да правя гнезда на 

птиците с парцали и дъсчици, а 

друг ден се катерех по върховете 

на покривите, за да хвърля камък 

през комина на огнището и из-

плаша готвача. 

13.Ayşe fırından ekmek alıp 

eve geldi. 

Айше взе хляб от фурната и дойде 

в къщи. 

 

Деепричастие на -(y)arak
2 

 

Деепричастието на -(y)аrak/-(y)еrek показва действие, 

което се извършва едновременно с действието, изразено със ска-

зуемото на главното изречение. В изречението това деепричастие 

изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение за начин (табли-

ца 17, примери 1–3). Това деепричастие е синонимно с дееприча-

стието на -(y)a/-(y)e (пример 4, 5). Превежда се чрез перифраза от 

типа като… или с деепричастието на -йки (табл. 17).  

Подобно на деепричастия на -(y)ıp
4 

и при това дееприча-

стие в едно изречение могат да се срещат две или повече деепри-

частия на -(y)аrak/-(y)еrek (таблица 17, примери 6, 7). Деепри-

частното действие, изразено с -(y)аrak/-(y)еrek, може да изразява 

действие, предшестващо главното, тогава това деепричастие се 

явява граматически синоним на деепричастието на -(y)ıp
4
 (приме-

ри 8, 9). Ако в изречението са употребени и двете деепричастия, 

то деепричастието на -(y)ıp
4
 предшества това на -(y)аrak/-(y)еrek 

(пример 10).  

В някои примери срещаме несъответствие на това прави-

ло (примери 11, 12).  
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Таблица 17.  
 

1.Bir müddet bütün 

kuvvetimizi gözlerimizde 

toplayarak ve karanlıkları 

deşerek sessiz sessiz 

bakışıyorduk. 

Известно време се споглеждахме 

мълчаливо, събирайки всичката си 

сила в очите си и пронизвайки 

мрака. 

2.İkide bir kendini sırtüstü 

saman dalgalarının içine 

atarak yüzme taklidi 

yapıyordu. 

 

От време на време, хвърляйки се 

по гръб сред вълните от слама, 

правеше подражание на плуване. 

3.Gerçekleri çarpıtarak 

gösteriyor. 

Той представя истината, като я 

изкривява. 

4. Kaşlarından süzülen 

yağmur damlalarını eliyle 

sıvazlayarak onlara baktı. 

Kaşlarından süzülen yağmur 

damlalarını eliyle sıvazlaya 

sıvazlaya onlara baktı. 

Той погледна към тях, изтривайки 

с ръка дъждовните капки, които се 

стичаха от веждите му [АТБР 

2009: 1187]. 

 

5. Yetmişer kiloluk varilleri 

raylar üzerinde yuvarlayarak 

tıngır tıngır getiriyorlar. 

Yetmişer kiloluk varilleri 

raylar üzerinde yuvarlaya 

yuvarlaya tıngır tıngır 

getiriyorlar. 

Те с дрънкане примъкват седем-

десетлитровите варели, търкаляй-

ки ги върху релсите. 

 

6. Hayalinin bir yapıntısı değil 

de gerçeğin ta kendisiymiş 

gibi heyecanlanarak, coşarak 

bu kaybedilmiş cennete ağıtlar 

yazıyordu. 

 

И вълнувайки се и въодушевявайки 

се, като че ли неговите мечти не са 

били измислица на въображението 

му, а самата действителност, той 

пишеше елегии за този загубен 

рай. 

7. Büyük kızları ve oğulları 

evlenerek, gurbete çıkarak, 

kasabadan ayrılmışlardı. 

Голямата им дъщеря и синът им, 

след като се задомиха, бяха оти-

шли на печалба в чужбина и бяха 

напуснали градчето [АТБР 2009: 
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510]. 

8.Belediye doktoru tarafından 

tasdik edilerek gömülmesine 

ruhsat verilir. 

Belediye doktoru tarafından 

tasdik edilip gömülmesine 

ruhsat verilir. 

За погребването му се издава раз-

решително, като същото се заве-

рява от общинския лекар [АТБР 

2009: 1108]. 

9.Uyuşmazlığın her safhasında 

taraflar da anlaşarak Yüksek 

Hakem Kuruluna başvurabilir. 

Uyuşmazlığın her safhasında 

taraflar da anlaşıp Yüksek 

Hakem Kuruluna başvurabilir. 

А страните пък, споразумявайки се 

помежду си на всеки етап от 

съдебния спор, може да се обър-

нат към Висшия съдебен съвет 

[АТБР 2009: 77]. 

10. Mesela beni lastik top gibi 

havaya fırlatıp tutar, yahut 

kalpağının üstüne oturtup 

ayaklarımdan tutarak sıçrar, 

fırıl fırıl çevirirdi [Нури 1957: 

11]. 

 

Така например той ме подхвърля-

ше и хващаше като гумена топка 

във въздуха или пък ме караше да 

седна върху калпака му, хващаше 

ме за краката и подскачаше и ме 

въртеше насам-натам. 

11. Büyük annem 

Seraskerkapısına, 

mabeyincilerin konaklarına 

giderek ağlayıp sızlıyormuş, 

fakat bu yalvarmalar bir türlü 

netice vermiyormuş [Нури 

1957: 13]. 

Баба ми често посещавала Воен-

ното министерство и началниците 

на татко, плачела и се вайкала, но 

тези молби не давали никакъв 

резултат. 

12. Koşarak annemin yanına 

gittik, o hemen bizi giydirip, 

kendisi de hazırlandı. 

Дотичахме при майка ми (букв. 

„отидохме при майка си тичай-

ки/тичешком”), тя веднага ни об-

лече и самата се приготви. 
 

Деепричастие на -(y)a/-(y)e 
 

Деепричастието на -(y)a/-(y)e в рамките на сложното из-

речение в синтагмите изпълнява службата на обстоятелствено 

пояснение за начин, поради което е възможен преводът с наречие 
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или чрез перифраза от типа като…., както … или с деепричасти-

ето на -йки (табл. 18).  
 

Таблица 18.  
 

1. Utanç ve kahırdan, 

yumruklarını ısıra ısıra bir 

zaman ağladı. 

Тя плака известно време, гризейки 

юмруците си от срам и мъка 

[АТБР 2009: 50]. 

2. Zavallı kadını gurbet ellerde 

ağlata ağlata bu hâle 

getirdiğine dair bir kanaat 

hâsıl olmuştu. 

Беше се породило мнението, че 

той е докарал горката жена до 

това състояние, като я разплаквал 

в чуждата страна. 

 

Деепричастие на -madan/-meden 
 

Тази форма означава, че действието на главното сказуемо 

се върши, без да е извършено деепричастното действие. В изре-

чението изразява обстоятелствено пояснение за начин. Превежда 

се с без да и се явява граматически синоним на деепричастието 

на -(y)arak/-(y)erek в отрицателна форма (таблица 19, примери 1–

3). Деепричастието на -madan/-meden показва също така, че глав-

ното действие се върши преди деепричастното действие. Изпъл-

нява функция на обстоятелствено пояснение за време. Превежда 

се с ‘преди да’, ‘без да’ (примери 4, 5). 
 

Таблица 19.  
 

1. Yıllar yılı gramere 

bakmadan üç kelime 

yazmadığını kendi itiraf eder. 

Самият той си признава, че от 

години не е написал и три думи, 

без да погледне в граматиката 

[АТБР 2009: 509]. 

2. Daha uykuya dalalı iki 

dakika olmadan uyandırır ve 

Kalenderdeki yalımıza, 

civardaki koruda, veyahut 

Boğazın sularında geçmiş bir 

uzun rüya anlatırmış [Нури 

1957: 13]. 

Само две минути след като заспи-

вала, се събуждала и започвала да 

разказва на татко своите дълги 

сънища за нашата вила в Кален-

дер, за гората около нея или за 

водите на Босфора [Хафъзов 1991: 

10]. 
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3.Hiç konuşmadan güneş 

batıya ağıncaya dek çalıştılar. 

Работиха, без изобщо да разгова-

рят, чак докато слънцето надвис-

на на запад [АТБР 2009: 51]. 

4. Hüseyin kapının yanına 

çömelmiş, koskoca 

bıyıklariyle utanmadan 

ağlıyor, ben Bağdatta, 

Suriyede Arap dilencilerden 

öğrendiğim dualarla büyük 

annemin, teyzelerimin 

eteklerini öpüyordum [Нури 

1957: 15]. 

Хюсеин беше клекнал край врата-

та и плачеше, без да се срамува от 

дългите си мустаци, а аз с молит-

вите, които бях научила от араб-

ските просяци в Багдад и Сирия, 

целувах полите на баба и на всич-

ките си лели подред. 

5. Hikayeye girmeden evvel 

uzun uzun gevezelikler 

yapmamalıyız. 

Преди да навлезем в разказа, не 

бива да се впускаме в широко-

пространни глезотии [АТБР 2009: 

573]. 
 

Деепричастие на -(y)ın
4
ca

2 

 

Това деепричастие показва, че действието се върши преди 

действието, изразено със сказуемото на главното изречение. Дее-

причастното действие на подчиненото обстоятелствено изрече-

ние, образувано с деепричастието на -(y)ınca
4
,
 
и действието на 

главното изречение могат да имат общ подлог (таблица 20, при-

мер 1, 2). Също така деепричастното и главното действие могат 

да имат свои самостоятелни подлози (таблица 20, пример 3, 4). 

Преводът на такива структури предлага по-голям избор на пери-

фразиране, тъй като има значението на последователно извър-

шване на действието, но включва и значение за предел, т.е. за да 

се извърши главното действие, предадено със спрегаем глагол, 

трябва да се стигне до момента, когато действието, предадено с 

деепричастието на -(y)ın
4
ca

2
 е приключило. По такъв начин с дее-

причастието на -(y)ınca
4
 се образуват аналози на подчинени об-

стоятелствени изречения, наречени tümcemsi, и на български език 

се предават с конструкции от типа на „като”, „след като”, щом 

като, когато. Също така деепричастното и главното действие 

могат да имат свои самостоятелни подлози (примери 7, 8). 
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Таблица 20.  
 

1. Yalnız, bu ayrılığın, vakit 

gelince güneşin batması, 

yağmurun yağması gibi hiçbir 

tedbirle önüne geçilmiyecek 

bir felaket olduğunu gayet iyi 

aklıyordum [Нури 1957: 14]. 

..., само че твърде добре преценя-

вах, че тази раздяла, като (ѝ) дой-

де времето, е едно нещастие, 

което не ще може да се предотвра-

ти с някаква мярка, като залязва-

нето на слънцето и валенето на 

дъжда. 

2. Nihayet annemin hastalığı 

artınca babam hiç olmazsa 

onu İstanbul’ a götürmek için 

bir ay izin istemiş ve cevap 

beklemeden yola çıkmış [Ну-

ри 1957: 13]. 

Най-после, когато болестта на 

мама напреднала много, баща ми 

поискал поне един месец отпуск, 

за да я заведе в Истанбул, и без да 

чака отговор тръгнал на път. 

3. Berk sınıfa girince 

arkadaşları ona birer birer 

sarıldılar. 

Когато Берк влезе в класната стая, 

приятелите му го прегърнаха един 

по един. 

4. Yeni öğrenci odaya girince 

sınıfta bulunan öğrenciler onu 

selamladılar. 

Когато новият ученик влезе в 

клас, учениците, които бяха в 

класната стая, го поздравиха. 

5. Ertesi günü babam horozun 

ölüsünü bulunca, küplere 

bindi. 

На другия ден баща ми изпадна в 

ярост, щом като намери петела 

мъртъв.  

6. Üç ördek onları görünce 

paytak paytak kaçıştılar. 

Трите патици, щом като ги видя-

ха, се разбягаха, клатушкайки се 

[АТБР 2009: 1017–1018]. 

7. Bahar gelince yağmurlar 

başladı. 

 

Щом като дойде пролетта, започ-

наха дъждовете. 

8. Babam gelmeyince akşam 

yemeğine başlamıyacağız. 

Няма да започнем вечерята, дока-

то не дойде баща ми. 

9. Fakat annemi ayakta 

görünce sevinçle koştuğunu, 

yeni yürüyen bir çocuk gibi 

onu bileklerinden tutarak 

ağladığını hiç unutmam [Нури 

Но никога няма да забравя как 

дотича радостно и как плака, като 

я хвана за китките, сякаш бе току-

що проходило дете. 
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1957: 13]. 

10. Bunun sebebine gelince, 

öyle sanıyorum ki, ben 

etrafındaki hayata pek fazla 

kendini kapıp koyuveren hafif 

ve dikkatsiz bir çocuktum 

[Нури 1957: 8]. 

Ако дойдем до причината за това, 

струва ми се, че бях едно лекоми-

слено и безгрижно дете, което 

лесно се влияе от околния живот и 

се увлича от него. 

 

В пример 9 прави впечатление, че преводачът е пропуснал 

да преведе деепричастието görünce, като тук на български е под-

ходящо да се преведе с „като (я) видя”. В пример 10 преводът на 

„bunun sebebine gelince” не е много пълен и удачен. Лексикализа-

цията на някои деепричастия е често срещано явление, което 

предполага употребата на тяхно място на наречия или изрази, за 

случая „що се отнася до...”.  

 

Деепричастие на -dık
8
ça

2 

 

С деепричастието на -dık
8
ça

2
 се образуват подчинени об-

стоятелствени изречения за време. Това деепричастие изразява: 1. 

многократно повтарящо се действие и се превежда с винаги ко-

гато, когато (таблица 21, пример 1), 2. постепенно извършване 

на едно действие, паралелно с главното, превежда се с като 

(пример 2), 3. действие, което е предел за извършване на друго 

действие, превежда се с докато (пример 3).  
 

Таблица 21.  
 

1. Vakit buldukça kitap okuyordu. Винаги когато намереше вре-

ме, четеше книги. 

2. Çocukalr büyüdükçe dertler de 

mi büyüyor? 

Като растат децата и грижи-

те ли растат? 

3. Kar yağdıkça okula 

gidemiyorduk. 

Докато вали сняг, не можехме 

да ходим на училище. 
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Деепричастие на -dık
8
tan

2
 sonra 

 

С помощта на деепричастие на -dık
8
 tan

2
 sonra се образува 

подчинено обстоятелствено изречение за време, което обикнове-

но се вмъква между главните части на изречението или стои пред 

подлога и се превежда със след като (табл. 22). Въпреки че това 

сложно деепричастие -dık
8
tan

2
 sonra може лесно да се преведе на 

български език, някои преводачи го пропускат при превода. В 

пример 5 от таблицата преводачът е превел деепричастието 

söyledikten sonra като пошепна тихо, вместо след като пошепна 

тихо. В някои преводи срещаме предаване на глаголното дей-

ствие със съществително, например ayrıldıktan sonra – букв. след 

като се раздели (с, от), преведено като след раздялата (си с). 

Българското съществително раздяла предава значението на 

турската инфинитна форма в развитие, поради което този превод 

се оказва удачен (пример 4 от същата таблица). 
 

Таблица 22.  
 

1.Annemi yabacı bir toprakta 

bıraktıktan sonra İstanbul’ a 

dönmek babamın işine 

elvermemiş. 

След като оставил майка ми в 

чужда земя, татко не сметнал за 

нужно да се върне в Истанбул. 

2.Yeni gelen, birkaç dakika 

sustuktan, önüne baktıktan 

sonra birdenbire söylenmeye 

başladı. 

След като помълча и се притесни 

(букв. гледа пред себе си) за ня-

колко минути, новодошлият из-

веднъж започна да си мърмори. 

3. Uzun bir gezinti yaptıktan 

sonra bile içimdeki hırçınlık 

geçmedi. 

Раздразнението му не премина 

дори и след като си направи една 

по-дълга разходка. (Раздразнение-

то ми не премина дори и след като 

си направих една дълга разходка.). 

4. Pek günahına girmiyeyim 

ama, galiba aşçı kadın 

tarafından babama 

gamazlandık, ve zavallı 

Hüseyin ondan iki tokat 

yedikten sonra bir daha ata 

Да не влизам много в грях, но като 

че ли бяхме наклеветени от гот-

вачката пред баща ми и бедният 

Хюсеин не посмя повече да при-

пари край коня, след като изяде 

две плесници от баща ми. 
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yanaşmağa cesaret edemedi 

[Нури 1957: 12]. 

5. İkincinin sonlarına doğru 

kapı aralandı; içeri giren Sör 

hocaya bir şey söyledikten 

sonra beni eliyle dışarı çağırdı 

[Нури 1957: 22]. 

Към края на втория час вратата се 

открехна, след като влязлата вътре 

сестра каза нещо на учителката и 

ме повика навън с ръка. 

6. Hüseyin’den ayrıldıktan 

sonra da böyle yaptığımı 

hatırlıyordum [Нури 1957: 

16]. 

Спомнях си, че постъпих именно 

така след раздялата си с Хюсеин. 

 

Деепричастие на -ken 
 

Подчиненото изречение, образувано с деепричастието на -

ken, и главното изречение могат да имат общ или различен под-

лог. Деепричастието на -ken има по-свободна употреба и по-

голяма възможност за съчетаване с темпоралните основи на гла-

голните времена, както и със съществителни имена. Обикновено 

означава действие в подчиненото изречение, което протича заед-

но с действието на сказуемото в главното изречение. Така с дее-

причастието на -ken се образуват подчинени обстоятелствени 

изречения за време, които на български се превеждат с конструк-

ции от типа на когато, тогава когато, като (табл. 23, примери 1, 

2). Деепричастните форми на -mişken, -acakken също така имат 

времево значение (таблица 23, примери 3, 4). Формата на -mişken 

означава завършено действие с перфектен (резултативен) оттенък 

(пример 3). Деепричастието на -ken, образувано от основата на 

бъдеще време, изразява намерение за извършване на някакво дей-

ствие (пример 4). 
 

Таблица 23.  
 

1. Gecmisi incelerken de 

eleştiri hassamızı uyanık 

tutalım. 

Когато изследваме миналото, да 

държим будно чувството си за 

критика [АТБР 2009: 547]. 

2. Kötü konuşuyoruz, bilhassa 

tanımadıklarımıza hitap 

Говорим лошо, особено когато се 

обръщаме към хора, които не по-
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ederken tamamıyla 

kekeliyoruz. 

знаваме, заекваше напълно. 

3. Ankara’ ya gitmişken 

arkadaşını ziyaret et. 

Като си отишъл в Анкара, посети 

приятеля си. 

4. Tam bir şey söyleyecekken, 

birdenbire konuyu değiştirdi. 

Тъкмо щеше да каже нещо, из-

веднъж промени темата. 

5. Rolümü mutlaka çok iyi 

oynuyor olmalıyım ki, bunları 

anlatırken titriyorum, sesim 

tıkanıyor, gözlerim yaşlanıyor 

[Nuri 1957: 39]... 

Сигурно трябва да играя много 

добре ролята си, та докато раз-

казвам това, треперя, гласът ми се 

задавя, очите ми се насълзяват. 

6. Aileyi ilgilendiren bir konu 

tartışılırken amcasına bütün 

ömründe ilk ve son defa 

bağırıvermişti. 

 

Той за пръв и последен път в жи-

вота си беше изкрещял на чичо си, 

когато се спореше по един 

въпрос, отнасящ се до семейство-

то. 

7. Ona mantık ve kıyaslarını 

yaparken, hissine ve 

taassubuna kapılmamasmı 

tavsiye edecektim. 

 

Щях да му препоръчам, когато 

разсъждава и сравнява, да не се 

поддава на чувствата и фанатизма 

си. 

 

Деепричастие на -r ...-maz 
 

За деепричастие се счита и съчетанието на положителната 

и отрицателната основа на сегашно-бъдеще време. На български 

език преводът се извършва с помощта на щом и щом като, но не 

се изключва и перифразата още не...+ спрегаема глаголна форма 

(табл. 24). 
 

Таблица 24. 
 

1. Gözümüz yılmış, havada bir 

bulut parçası görür görmez 

işkilleniyoruz. 

Ние сме уплашени и затова 

ставаме подозрителни, веднага 

щом видим дори и късче облак 

в небето. 

2. Bir hizmetçi beni Nazırın 

yanına götürecek, o da, 

Един прислужник ще ме заведе 

при министъра, а той, едва-що 
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diplomamı görür görmez „Hoş 

geldin hanım kızım” diyecek 

[Nuri 1957: 100]... 

види дипломата ми, ще рече: 

„Добре дошла, дъще!” [Хафъ-

зов 1991: 93]... 

3. Eve gider gitmez benim 

tarafımdan bu zavallı küçüğe bir 

suvenir olarak [Nuri 1957: 46]... 

Като се върнеш вкъщи, да пре-

дадеш на бедното дете един 

сувенир [Хафъзов 1991: 43]. 

 

Преводът на откъса „gider gitmez” с „като се върнеш” не е 

точен, тъй като в него липсва моментът на изненадата или мо-

менталното извършване на действието, което на български би 

трябвало да бъде още щом се върнеш или веднага щом се върнеш. 

 

Деепричастие на -alı/-eli 
 

С деепричастие на -(y)alı/-(y)eli се образуват подчинени 

обстоятелствени изречения за време. Действието, изразено с дее-

причастието, се счита за начало на действието, изразено с преди-

ката на главното изречение. Превежда се с откакто..., откакто 

не... и оттогава, когато... (табл. 25, примери 1, 2, 3, 4). Деепри-

частие на -alı/-eli се употребява и заедно с минало свършено вре-

ме на същия глагол, от който е образувано (пример 5). Дееприча-

стие на -alı/-eli може да приема окончание за отделителен падеж 

и да се употреби заедно с думата beri, превежда се с откакто... 

(пример 6). 
 

Таблица 25.  
 

1. Şumen Üniversitesi’ nden 

mezun olalı 10 yıl oldu. 

Откакто съм се дипломирал в 

Шуменския университет, са 

минали 10 години. 

2. Seni görmeyeli ne çok oldu. Колко много стана, откакто не 

съм те виждал. 

3. Bursa’ ya geleli üç yıl oldu. Станаха три години, откакто 

дойдох в Бурса. 

4. Emir'i görmeyeli 5 ay olmuştu. Станаха 5 месеца, откакто не 

съм виждал Емир. 

5. İstanbul'a geldim geleli hiç 

yağmur yağmadı. 

Откакто дойдох в Истанбул, 

не е валяло дъжд. 
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6. 2002'den beri yani iktidara 

geleliden beri bilanço. 

Баланс от 2002 насам, т.е. от-

както дойдоха на власт. 
 

Деепричастие на -ca
4
 sına

2 

 

Значението на подчиненото изречение, образувано с дее-

причастието -ca
4
 sına

2
, е за сходство, подобие, степен на проявле-

ние на действието. Превежда се с подобно, като че ли, до такава 

степен че, буквално като че ли (табл. 26, примери 1, 2). 

 

Таблица 26.  
 

1. Kendimi delirmişçesine 

piyano çalan bir piyanist gibi 

hissediyorum. 

Чувствам се като пианист, който 

свири на пиано като че ли е полу-

дял. 

2. Şarkıyı seninle 

dinliyorcasına dinledim. 

Изслушах песента, като че ли я 

слушам с теб. 
 

Деепричастие на -maksızın/-meksizin 

 

Деепричастие на -maksızın/-meksizin образува подчинени 

обстоятелствени изречения за начин (табл. 60) и означава, че дей-

ствието не се е извършило. Превежда се с без да..., без да се... 

(таблица 17, примери 1, 2, 3). 
 

Таблица 17.  
 

1. Et yemeksizin sadece sebze 

ve meyve ile beslenme. 

Хранене със зеленчуци и плодове, 

без да се консумира месо. 

2. Üniversitede 24 saat 

uyumaksızın nöbet tutan 

güvenlik görevlileri vardır.  

В университета имаше охраните-

ли, които даваха дежурство по 24 

часа без да спят. 

3. Başını kaldırmaksızın hep 

aynı durumda 

sessiz ve hareketsiz. 

Той е все в същото положение 

мълчалив и неподвижен, без да 

повдига главата си [АТБР 2009: 543]. 
 

В заключение можем да кажем, че за по-точния превод на 

инфинитива, причастието и деепричастието от турски език на 

български преводачът трябва добре познава особеностите на тези 
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неспрегаеми глаголни форми, за да може адекватно да ги предаде 

на българския език, без те да изгубят истинското си значение. 

Поради факта, че инфинитивът, причастието и деепричастието в 

турския език могат да функционират в глаголната и именната 

парадигма, при превода им на български език е необходимо да се 

взема предвид синтактичната им функция. При превода е необхо-

димо да се има предвид, че книжовната норма на съвременния 

турски език предполага широко използване на инфинитните фор-

ми, докато в българския език инфинитивът липсва, а причастието 

и деепричастието имат значително по-ограничена употреба. 
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ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРЕВОДА НА 

НЕМСКИ ЕЗИК НА КНИГАТА НА ВИОЛЕТА 

КЪНЧЕВА „ПРИНЦЕСАТА ОТ ПЛЕТЕНИЯ КОШ“
58

 

 

Антоанета Димитрова 

 
DIFFICULTIES IN TRANSLATING VIOLETA KANCHEVA’S BOOK 

THE PRINCESS FROM THE BRAIDED BASKET INTO GERMAN 

 

Antoaneta Dimitrova 

 

Abstract: The article presents the techniques used in translating of 

creative metaphors and realia from Bulgarian into German based on Violeta 

Kancheva’s book “The Princess from the braided basket”. We can identify 

Kancheva’s texts as “poetic prose”, based on her prevailing metaphorical 

style. 

 

Key words: Literary Translation; techniques in translating metaphors, 

techniques in translating realia. 

 

Проблемните моменти при художествения превод от ро-

ден на чужд език са от различно естество и все пак, най-общо 

казано, бихме могли да ги обособим в три групи, изхождайки от 

схващането за превода като билингвален и бикултурен аспект, а 

именно: (1) проблеми въз основа на езикови особености, които са 

характерни за родния език и са неприсъщи на езика, на който се 

превежда; (2) проблеми, обусловени от наличието на самобитни 

явления в родноезичната култура, за които търсим начи-

ни/похвати за възпроизвеждане чрез изрази в езика цел (ЕЦ); (3), 

както отбелязва Анна Лилова [1981: 21 и сл.], „[н]ай-труден и 
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 Настоящата статия е част от бъдещата ми монография „Мизерно 

заекване – или мълчание? Проблемни моменти при художествения 

превод“. Мотото в заглавието на монографията е алюзия към думите 

„kümmerliches Stammeln sei besser als Schweigen!“ (бълг. „по-добре 

мизерно заекване, отколкото мълчание“) – цитат от статия върху 

финландската рецепция на творчеството на Хесе [Immonen – срв. Pfeifer 

1977: Bd. 1, 104 и сл.] – А. Д. 
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най-важен в художествения превод не е лингвистичният, а худо-

жествено-образният момент, способността на преводача да пре-

създаде образния свят на произведението“, тъй като „основен 

аспект на понятието художествен превод е неговият художестве-

но-естетически аспект, естетическата същност и образната му 

природа“. 

Представянето на проблемни моменти при художествения 

превод от български на немски език е въз основа на избора на 

книгата „Принцесата от плетения кош“ от писателката Виолета 

Кънчева, тъй като нейните текстове биха били чудесен избор за 

онзи, който иска да си навлече проблеми при превеждането им. 

Определението “писателка” е валидно за Кънчева само 

дотолкова, доколкото стихосложението не е присъщо за нейното 

творчество. Абстрахирайки се от формата обаче, можем да опре-

делим по-сполучливо текстовете ѝ като “поетична проза”, в която 

докосванията до “същинската действителност” на душата – също 

както в поезията – са кондензирани в самобитни метафори. 

Дело на Кънчева са книгите „Шапка от латинка“ [1987], 

„Петата на Ева“ [2000], „Знаци за добро“ [2001], „Душата ми, 

залята с вино“ [2003]
59

, „Приказни зодии“ [вж. Кънчева 2008, 

Kantscheva 2008] и „Принцесата от плетения кош“ [вж. Кънчева–

Kantscheva 2013]. На всички тези произведения е присъща фраг-

ментарна структура, като решаващ фактор за спояване на отдел-

ните фрагменти в смислово хомогенна цялост се явява тяхната 

тематичност. 

Въз основа на общото усещане след прочита на творбите 

на Кънчева бихме могли да ги окачествим като „знаци за добро“, 

по името на една от нейните книги, а думите на видния български 

писател и публицист Герчо Атанасов [1987: 5] в предговора към 

„Шапка от латинка“ бихме могли да отнесем към цялото ѝ твор-

чество: „Бъдете добри и деликатни, внушава ни тя, съчувствувай-

те на слабите, помагайте им, не вирете нос, живейте живота си 

открито, радвайте се на небето и земята, на слънцето и дъжда, на 

всяка жива твар, на всичко красиво и добро, което ни заобикаля, 

пазете го, обичайте го и вие ще бъдете обичани, да, обичани – 

                                                 
59

 За метафоричните образи в тази книга [ вж. Димитрова 2011]. 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 120 

най-хубавото нещо, което можем да постигнем на този свят: да 

обичаме и да бъдем обичани!“. 

Двуезичното издание „Принцесата от плетения кош“ – 

„Die Prinzessin von Geflochtenkorb“ е замислено като помощно 

средство по художествен превод за специалностите „Приложна 

германистика“ (ОКС „бакалавър“) и „Немска филология – Линг-

вистика и превод“ (ОКС „магистър“). При запознаването си с 

изходния текст (ИТ) и преводния текст (ПТ) студентите могат да 

изживяват нови измерения на метафориката у Кънчева след 

„Приказни зодии“ – „Die Sternzeichen: Traum- und Märchenbilder“, 

да коментират различни похвати при превода на креативни мета-

фори и да предлагат свои собствени интерпретации. 

През уч. 2012/2013 г. беше създаден екип от група студен-

ти: от специалностите „Немска филология“ (Тина Вълчева, Лора 

Тамер, Берна Мустафа и Хюлия Шериф) и „Приложна германи-

стика“ (Севда Арнаудова) в ОКС „Бакалавър“, както и от Ма-

гистърска програма „Немска филология – Лингвистика и превод“ 

(Катерина Станева, Биляна Крумова и Сияна Петкова)
60

. В об-

щата редакция освен Каталин Себестиен (по това време лектор от 

Германската служба за академичен обмен в Катедрата) се включи 

студентката от магистърската програма „Лингвистика и превод“ 

Снежанка Филева, която се занимава с преводаческа дейност. 

По-долу са поместени мненията на две от участничките в 

екипа за книгата и за превода. 

Севда Арнаудова („Приложна германистика“): „За мен 

преводът на книгата за Дозлето беше предизвикателство. Една 

приказка има много литературни стилистични фигури. Трудно е 

да се намери точен превод на тях. Ако не познаваш достатъчно 

света на детската приказка в немската литература, не си никога 

сигурен, дали въобще ще бъдеш разбран. Освен това Дозлето е 

българска приказка с типични за българската традиция бит, герои 

и изрази. Не бях сигурна например как трябва да се преведат 

кринче, содена питка – розова и с трапчинки, локум и захарни 

петлета, каче и черга. Не знаех и дали изрази като прегоряла 
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 Книгата е преведена под мое ръководство и обща редакция [вж. 

Кънчева–Kantscheva 2013]. 
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пъпна връв и цветята кълват капките дъжд изобщо съще-

ствуват на немски. Мисля, че децата навсякъде по света имат 

богато въображение, така че ще разберат приказката“ [вж. Кънче-

ва–Kantscheva 2013: 5]. 

Биляна Крумова („НФ – Лингвистика и превод“): „Много 

изразителен, богат и описателен речник на авторката! – опреде-

лено беше удоволствие за мен да превеждам този текст, както и 

не толкова лесна задачка! Приказката действително си е предиз-

викателство, много интересна е – много образно са представени 

нещата и човек се пренася много лесно в един свят, където всич-

ко е възможно :). Прекрасна е приказката! :)“ [вж. Кънчева–

Kantscheva 2013: 5]. 

При прочита на книгата „Принцесата от плетения кош“ на 

Виолета Кънчева бихме могли да я преозаглавим „Детството на 

магьосницата“ под въздействието на редица асоциации с приказ-

ката „Детството на магьосника“ („Kindheit des Zauberers“), в коя-

то Херман Хесе, друг „майстор на Съвършената дума“, е втъкал 

спомени от своето детство. 

При немския превод на заглавието, „Die Prinzessin von 

Geflochtenkorb“, беше използван похватът „неутрална лексика 

(ИТ) – словесна игра (ПТ)“: за предлога от в локалното следпо-

ставено определително словосъчетание от плетения кош уми-

шлено беше избран като съответствие не предлогът aus, а пред-

логът von, който освен като предлог за място сигнализира благо-

родническо потекло при употреба пред nomina propria. Именно с 

това значение предлогът von е семантично съвместим със съще-

ствителното Prinzessin, съответствие за принцеса. За съответствие 

на словосъчетанието плетения кош беше създадена сложната 

дума Geflochtenkorb според немските словообразувателни нор-

ми
61

. 
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 Преводът на заглавието е мой, което не е отбелязано в публикуваното 

издание. Първоначалното измислено съответствие за плетения кош 

беше Flochtenkorb, от което (с известно съжаление) се отказах след 

консултация с Каталин Себестиен – А. Д. 
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Книгата е структурирана в отделни глави, всяка от които е 

озаглавена с ред от популярната (поне в близкото минало) бъл-

гарска детска броилка „Едно малко Дозле“. 

При възпроизвеждането на редовете на тази забавна без-

смислица със средствата на ЕЦ започват “мъките” на преводача и 

неговото „мизерно заекване“ – в духа на метафоричните опреде-

ления за художествения превод бихме могли да сравним утеши-

телно-оптимистично ПТ с „мизерно заекване, което все пак е по-

добрият вариант от мълчанието“. 

Надеждата, че броилката за Дозлето все пак не е непрево-

дима, е свързана с наличието на такъв феномен – безсмислени 

детски римушки броилки – и в немската култура, благодарение 

на което възприемането на българската “безсмислица” би било 

невъзпрепятствано. 

По-долу са поместени броилката за Дозлето и немският 

превод
62

: 
 

Детска броилка „Едно мал-

ко Дозле“ 
Едно малко Дозле, Дозле, 

на търкало лопале лопаличко 

Чичи ричи песен пее, 

лозе пази кошнички 

Der unsinnige Fingerabzählreim 

„Dossel“ 

Ein kleiner Dossel, Dossel, 

hämmerte an einem Rädchen, 

Spatzen zwitschern, singen 

Liedchen, 

Vogelscheuchen hüten Körbchen 
 

По тази причина при първата поява на броилката в ИТ, в 

преводния текст е пояснено, че става дума за такива безсмислени 

детски стихчета: 

 ИТ: В ухото ми зажужа: „Едно малко Дозле, Дозле, на 

търкало лопале лопаличко...“. Още не бях чула „Чичи 

ричи песен пее, лозе пази кошнички“ и калинката отлетя 

[с. 8]. 

ПТ: In meinem Ohr summte der unsinnige Abzählreim: „Ein 

kleiner Dossel, Dossel, hämmerte an einem Rädchen...“ 

Bevor ich den Rest des Reimes – „Spatzen zwitschern, 
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 Преводът на броилката е мой, което не е отбелязано в публикуваното 

издание – А. Д. 
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singen Liedchen, Vogelscheuchen hüten Körbchen“ – hörte, 

war der Marienkäfer weggeflogen. [с. 9] 
 

Веднага след това място в ИТ се разбира, че броилката е 

изречена от самото Дозле, което също се появява за пръв път в 

повествованието. При превода на описанието на Дозлето – кол-

кото палец и този палчо – направихме справка в немския текст 

на приказката за Палечко и въз основа на тази справка избрахме 

daumengroß и dieser Daumendick като съответствия в ПТ [с. 8 и 

сл.]. 

При превода на репликата на героинята към персонифи-

цираната калинка също се наложи справка с немски лексикони. 

Оказа се, че такова “наричане” съществува и в немската култура. 

От подобен немски израз заимствахме Marienwürmchen като си-

ноним за Marienkäfer. Освен това семантичната съвместимост в 

ИТ между персонифицираната калинка и лакирано е възможна 

въз основа на асоциацията с образ на девойка с лакирани нокти. 

Двете немски съответствия обаче не са от женски род и предиз-

викването на такава представа е невъзможно. Ето защо се наложи 

“дописване” в преводния текст, където съответствие за лакирано 

е изразът mit seinen glänzenden geöffneten Deckflügeln: 

 ИТ: Калинка ме полази. Заговорих ѝ: 

– Хвръкни, хвръкни, калинке, кажи ми къде ще отлетя. 

Тя лакирано ми се усмихна и мълчаливо отлетя [с. 8]. 

ПТ: Ein Marienkäfer kroch auf meine Haut. Ich sprach zu 

ihm: 

„Marienwürmchen fliege weg, zeig mir, wohin ich fliegen 

werd.“ 

Er lächelte mich mit seinen glänzenden geöffneten 

Deckflügeln an und flog lautlos davon. [с. 9] 
 

Заглавието на книгата създава очакване за приказен текст, 

ето защо първата глава в преводния текст започва с формулиров-

ка, обичайна за немските приказки: 

 ИТ: Веднъж бях принцесата от плетения кош [с. 8]. 

ПТ: Es war einmal eine Prinzessin – die Prinzessin von 

Geflochtenkorb, und das war ich. [с. 9] 
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Още във второто изречение Кънчева измъква от бездън-

ната ракла на словесното си богатство разгърната метафора: пле-

теният кош е „с малка извита кобиличка – ръка, която се мята 

на рамо, а кошът увисва – раница“ [с. 8]. 

При превода на това място е приложена комбинация от 

два похвата, посочени у Нюмарк [срв. Newmark 1981: 87–91] – 

възпроизвеждане на същия образ и преобразуване на метафората 

в сравнение: „mit einem kleinen gebogenen Halbhenkel – eine Hand, 

die man auf die Schulter wirft, und der Korb hängt dann wie ein 

Rucksack hinunter [с. 9]. 

Тук трябва да отбележим, че възпроизвеждането на същия 

образ, употребата на сравнения, както и комбинацията от тези два 

похвата са основните техники в ПТ при избора на съответствия за 

необичайните метафори от ИТ. 

Следните примери онагледяват прилагането на похвата 

„възпроизвеждане на същия образ“: 

 ИТ: Долът е сухо дърво, обърнато към небето [с. 25]. 

ПТ: Das Tal ist ein trockener Baum mit Blick gen Himmel. 

[с. 25] 
 

 ИТ: Дините, кръгли и шарени – оголени души срещу 

слънцето. А пъпешите – пукнати усмивки, миришат на 

лято [с. 38]. 

ПТ: Die runden und bunten Wassermelonen sind entblößte 

Seelen unter der Sonne. Und die Zuckermelonen sind ein 

aufgeplatztes Lächeln und riechen nach Sommer. [с. 39] 
 

 ИТ: Тичах, малка пеперуда, която се бои за крилцата 

си, дано останат сухи [с. 26]. 

ПТ: Ich rannte: ein kleiner Schmetterling, der um seine 

Flügel fürchtet und hofft, dass sie trocken bleiben. [с. 27] 
 

 ИТ: Само баба умее да прави такава содена питка – ру-

мена, с трапчинки [с. 34]. 

ПТ: Nur Oma kann so ein Fladenbrot machen – rosig, mit 

Grübchen. [с. 35] 
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 ИТ: Денят се търкулва през глава и спира да си почине 

на баира. […] Денят се е свил в скута на баира и спи. 

Косите му са бакърени [с. 38]. 

ПТ: Der Tag rollt Hals über Kopf und bleibt am Hügel 

stehen, um sich auszuruhen. […] Der Tag liegt 

zusammengerollt im Schoß des Hügels und schläft. Seine 

Haare haben eine Kupferfarbe. [с. 39] 
 

 ИТ: Прозорците са с потни чела и рамките им са при-

гладени перчеми. Дебела и шарена, чергата дреме. 

Прагът мърка. Вечерта е вятър, който чука по вратата 

[с. 38]. 

ПТ: Die Fenster sind mit verschwitzten Stirnen versehen 

und ihre Rahmen mit geglätteten Tollen. Die Matte döst, 

dick und bunt. Die Schwelle schnurrt. Der Abend ist ein 

Wind, der an die Tür klopft. [с. 39] 
 

 ИТ: Въртележката – влажно носле срещу вятъра, усеща 

миризмата на панаира [с. 40]. 

ПТ: Das Karussell ist ein feuchtes Näschen gegen den Wind, 

den Duft des Jahrmarktes schnuppernd. [с. 41] и др. 
 

По-долу са приведени илюстриращи примери за употреба 

на сравнения в ПТ като съответствия за метафори от ИТ: 

 ИТ: Когато обрасне буйно с треви и бурени, колкото 

храсти, [долът] е ухо, долепено до земята – слуша и 

предрича бури, дъждове и стихии [с. 24]. 

ПТ: Das üppige Wachstum von  Kräutern und Gräsern lässt 

[das Tal] einem Ohr ähneln, das, an der Erde geklebt, Töne 

hört und erkennt und Stürme, Regen und Gewitter 

prophezeit. [с. 25] 
 

 ИТ: Колибата, клепнали уши на покорно куче, пази бо-

стана [с. 38]. 

ПТ: Die Hütte, die das Melonenfeld beschützt, ist wie die 

hängenden Ohren eines gehorsamen Hundes. [с. 39] 
 

 ИТ: Леглото ми е захарен памук, потъвам [с. 40]. 
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ПТ: Mein Bett ist wie Zuckerwatte, ich versinke. [с. 41] и 

др. 
 

Чрез употреба на сравнения в ПТ като съответствия за ме-

тафори в ИТ наистина се постигна по-слабо шоково въздействие 

върху реципиентите от приемната култура. В противен случай 

обаче ПТ би станал съвсем непрозирен и естетическата наслада 

би могла да се превърне за немските реципиенти в естетическо 

напрежение при вникване в чудатите образи (чудати впрочем в 

немалко случаи и за българския читател!). А при положение, че 

книгата на Кънчева изобилства с такива образи, възниква опас-

ност тези непрестанни напъни да доведат до чувство на досада – 

и в крайна сметка, до захвърляне на книгата недочетена. 

Комбинацията от дословен превод и сравнение се среща в 

ПТ предимно на места, където става дума за съответствия на две 

необичайни метафори в ИТ, употребени в съседство, например: 

 ИТ: Дънер, с дълга зелена брада от набола трева, при-

мамваше – столче. Седнах и се свих – прилепнала гъбка 

[с. 8]. 

ПТ: Ein Baumstumpf mit einem langen grünen Grasbart 

lockte mich, einem Stühlchen gleich. Ich setzte mich hin und 

bückte mich: ein Pilzchen, ihm auf der Haut klebend... [с. 9] 
 

 ИТ: А сокът беше искряща капка, излята в седефена 

чашка – напръстник [с. 10]. 

ПТ: Und der Saft war ein funkelnder Tropfen, eingeschenkt 

in ein  Perlmuttässchen, einem Fingerhut ähnlich. [с. 11] 
 

 ИТ: Жълт перчем е топлата пара и се вие над паницата 

и се гони с вятъра [с. 52]. 

ПТ: Der warme Dampf ist wie ein gelber Haarschopf, er 

schlängelt sich über der Schüssel und läuft um die Wette mit 

dem Wind. [с. 53] и др. 
 

В редки случаи при превода е приложен похватът „ели-

минация“. От приведените по-долу три примера в първия случай 

в ПТ е направена морфо-синтактична трансформация; при втория 

случай става дума за словесна игра с частите на сложна дума в 
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ИТ лай-кучка – лае, именно вербалната фраза е елиминирана при 

превода; в третия случай елиминацията на метафората пазвата от 

ИТ е комбинирана с неутрализация при превода на пъхахме се 

(ИТ) с wir gingen (ПТ): 

 ИТ: Дозлето настигна Охльо. Не знам какво си казаха, 

не чух. Палчо ме задържа. Ние се спуснахме по улейче-

то като по пързалка [с. 10]. 

ПТ: Der Dossel holte die Schnecke ein. Ich konnte ihren 

Wortwechsel nicht vernehmen, ø aber dann gingen wir doch 

zur Schnecke zu Besuch, auf der Fühlerrinne wie auf einer 

Rutschbahn herabgleitend. [с. 11] 
 

 ИТ: Баба и леля […] търсят най-едрата лайкучка. А тя 

не само не лае, ами разцъфтяла в луда усмивка, подкан-

ва: „Ето ме. Откъсни ме. Ако искаш, порадвай ми се!“ [с. 

24] 

ПТ: Oma und die Tante […] suchen nach den größten 

Kamillenpflanzen. Und sie ø, in einem wilden Lächeln 

erblüht, fordern auf: „Hier sind wir, pflück uns ab. Wenn du 

Lust hast, genieße uns!“ [с. 25] 
 

 ИТ: Пъхахме се все по-дълбоко в пазвата на гората [с. 

44]. 

ПТ: Wir gingen immer tiefer ø in den Wald hinein. [с. 45] 
 

Друг проблемен момент при превода беше наличието на 

различни реалии „като елемент от местния и историческия коло-

рит“, както определят тази безеквивалентна лексика Сергей Вла-

хов и Сидер Флорин [1969] – става дума за митологични, фолк-

лорни и най-вече битови реалии
63

. 

                                                 
63

 Класификацията на Влахов и Флорин включва три големи групи: (1) 

географски и етнографски реалии (подгрупи: географски понятия; 

етнографски понятия; фолклорни и митологични понятия); (2) битови 

реалии (подгрупи: храни, питиета; облекло, накити; жилища, покъщни-

на, съдове; превозни средства; музикални инструменти, танци, игри; 

мерки, парични единици, военни реалии); (3) обществени и историче-

ски реалии (подгрупи: административно териториални единици и насе-

лени места; лица, длъжности, занятия, титли, обръщения; институти, 
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Следните примери онагледяват (1) прилагането на транс-

литериране в ПТ за митологичната реалия караконджул от ИТ; 

(2) прилагането на похвата „(ИТ) реалия – (ПТ) название със 

сходно значение“ за фолклорната реалия самодива, употребена 

като метафора и сравнение в ИТ; (3) комбинация от първите два 

похвата – транслитериране и добавяне на описателно название в 

ПТ, с пояснителна бележка под линия за фолклорната реалия 

кукери, употребена като сравнение в ИТ: 

 ИТ: Ами караконджулът, дето вие от тавана с ветрове-

те, дето плаче с капчука, дето е тъмното око през деня. 

От страх, извивам се като дим през капандурата и си 

казвам: „Ако ме заговори караконджулът, нищо няма да 

чуе, аз съм няма. Ако иска да ме пипне, няма да може, аз 

съм невидима“ [с. 54]. 

ПТ: Und der Karakondjul,  der im Dachboden mit den 

Winden heult, der mit der Traufe weint, der das dunkle Auge 

am Tag ist? Vor Angst winde ich mich wie der Rauch durch 

das Dachfenster und sage zu mir: „Wenn der Karakondjul 

mich anspricht, hört er nichts, ich bin stumm. Wenn er mich 

berühren will, kann er es nicht, ich bin unsichtbar.“ [с. 55] 
 

 ИТ: А дядо съска като пръснат въглен: 

– Метне косалите и хуква. Самодива – да омагьосва 

мъжете! […] 

Боже, сякаш е самодива, наказана да живее при нас, така 

шушнат плитките ѝ [с. 54; 56]. 

ПТ: Und Opa zischt wie verstreute Glut: 

„Sie wirft die Zöpfe über die Schulter und rennt los! Wie 

eine Waldnymphe bezaubert sie nur die Männer!“ […] 

Mein Gott, sie ist wie eine Waldnymphe, die bestraft ist, bei 

uns zu wohnen, so flüstern ihre Zöpfe. [с. 55; 57] 

 

 ИТ: Окичени от главата до петите с привързаните сно-

пове лайка, те приличат на кукери [с. 28]. 

                                                                                                         
организации, органи на държавно управление и др.; членове на партии, 

организации, патриотични и религиозни групировки) [вж. Вла-

хов/Флорин 1969]. 
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ПТ: So sehen sie wie Kukeri oder Schembartläufer
64

 aus. [с. 

29] 
 

Примери за употреба на различни битови реалии са: са-

леп – Sahlep; боза – Boza и „в устата си вече усещам сладко-

киселичкия вкус на резливата боза“ – in meinem Mund spüre ich 

schon den süß-sauren Geschmack des herben Bozas [с. 20 и сл.]; 

дисаги – Felleisen; ошав – Dörrobst; хурка – Spinnrocken; къделя – 

Rohwolle и др. 

Комбинацията между подгрупа храни (локум на клечка) и 

подгрупа превозни средства (писана каручка) е усложнена от 

още една реалия, но в метафорична употреба, шарена захарна 

пръчка: 

 ИТ: На писана каручка си отиват принцеса Тинтири с 

локум на клечка в ръка, мъжът с маймунката. Във възду-

ха е дирята на въртележката, а пътят е шарена захарна 

пръчка [с. 42]. 

ПТ: Auf einem bemalten Holzwagen fahren Prinzessin 

Tintiri mit dem Lokum am Stiel in der Hand und der Mann 

mit dem Äffchen heim. In der Luft bleibt die Spur des 

Karussells und der Weg ist eine bunte Zuckerstange. [с. 43] 
 

Интерес представлява също преводът на разговорна и 

простонародна лексика, например: весел сеирджия – ein 

Schaulustiger; тараби – Zaunlatten; пустата му кутийка – das 

verfluchte Kästchen; чудо голямо – es macht ja nichts; през девет 

села в десето (по аналогия на израза през девет планини в десе-

та, характерен за народните приказки) – am Ende der Welt; мо-

менце – Mädchen; косали – Zöpfe и др. 

Тук нека отбележим присъствието в ИТ
 
на кукуряк – 

съответствието в ПТ е Nieswürze. Като синоним за кукуряк 

(Helleborus) откриваме христова роза в заглавието на текст в 

                                                 
64

 Справка на немски език за обичая „кукери“ вж. в онлайн 

пътеводителя, вж. http://bulgariatravel.org/data/doc/GER_23-Kukeri.pdf. 
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един български сайт. Там това цвете с лечебни свойства е опре-

делено също като „предвестник на пролетта“
65

. 

Синоними за нем. Nieswurz са Christrose (досл. христова 

роза), Schneerose (досл. снежна роза) и Lenzrose (досл. пролетна 

роза)
66

. Ето защо вместо Nieswürze по-добро съответствие би би-

ло Lenzrosen по две причини: (1) поради близостта в семантиката 

на немската дума с българската представа за кукуряка като вести-

тел на пролетта; (2) поради поетичната окраска на немското 

название. 

В ИТ се срещат няколко названия на детски игри. Това са: 

(1) детски игри, действително съществуващи в българска-

та култура, например: играем на криеница – Versteck spielen; 

(2) преиначени названия на познати детски игри, напри-

мер: играе на прескочи поляна (по аналогия на детската игра пре-

скочи-кобила) – spielt Wiesespringen; 

(3) измислени от Дозлето игри, например: Да играем „На 

гости“ – Spielen wir Zu Gast; играта „На пазар“ – das Spiel Auf 

dem Markt; играта „Пазачи на къщата“– das Spiel Wächter des 

Hauses. 

Наличието на такива названия позволява семантична 

трансформация при превода на репликата на героинята към Доз-

лето: 

 ИТ: – […] Хайде да се завъртим! [с. 36] 

ПТ: […] „Komm,  wir spielen Drehen!“ [с. 37] 
 

Проблемен момент беше възпроизвеждането на образа на 

Белята, който в ИТ се припокрива с образа на млада циганка, 

предлагаща различни изкушения на малкото момиче (това място 

от ИТ наподобява местата от приказката за Снежанка, когато 

злата мащеха ѝ предлага различни отровни предмети). 

Преводът вероятно не е успял да постигне такова припо-

криване на двата образа, отново поради разликата на граматични-

те родове на избраните съответствия, der Schabernack и eine junge 

Zigeunerin: 

                                                 
65

 Вж. http://kasnaprolet9999.blog.bg/hobi/2010/03/05/kukuriak-predvestnik-

na-proletta-hristova-roza.504664. 
66

 Вж. https://de.wikipedia.org/wiki/Nieswurz. 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 131 

 ИТ: Изведнъж усещам, че Белята се приближава, скри-

та в дисагите на млада циганка. 

Ето, спира пред нашата порта, наднича през тарабите и 

подвиква: 

– Ела насам, моменце. Ще ти продам бели лъжици. 

– Имаме си – обръщам ѝ гръб. 

– Виж какви хубави гребенчета – подмамва ме тя. 

– Гребенчета, като гребенчета, имам си – все стоя гър-

бом и си шепна: „Отивай си, Беля такава!“ [с. 20] 

ПТ: Auf einmal spüre ich, dass der Schabernack sich 

nähert, versteckt in dem Felleisen einer jungen Zigeunerin. 

Nun bleibt sie vor unserer Pforte stehen, späht durch die 

Zaunlatten und schreit: 

„Komm her, Mädchen. Ich verkaufe dir weiße Löffel.“ 

„Solche haben wir“, drehe ich ihr den Rücken zu. 

„Schau mal die schönen Kämmchen“, lockt sie mich. 

„Kämmchen wie Kämmchen, solche hab ich“, stehe ich 

immer noch mit dem Rücken zu ihr und flüstere zu mir 

selbst: „Geh weg, du Schabernack!” [с. 21] 
 

Още един проблемен момент беше възпроизвеждането на 

оживения пазар, сравнен в ИТ със стар циганин продавач, който 

шумно предлага и хвали стоката си – типичен образ в българския 

бит от близкото минало. 

Присъствието на такъв образ обаче не е типично за 

немската култура, нито за немските пазари, където производите-

лите на различни продукти кротко стоят зад щандовете. Ето защо 

не можем да бъдем сигурни, че преводният текст на това място 

има същото въздействие като ИТ: 

 ИТ: Пазарът прилича на стар циганин – шумен и весел, 

разгорещен и разгърден. Крещи с пълно гърло: Насам, 

насам на хубавата стока [с. 32]. 

ПТ: Der Markt ähnelt einem alten Zigeuner – laut und 

heiter, leidenschaftlich und mit entblößter Brust. Er schreit 

sich die Kehle aus dem Hals: Hier, hier ist die gute Ware. [с. 

33] 
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Затруднения при превода се появиха в още два случая: 

при избора на съответствия за компост и за Чамкория. Наложи се 

да помоля Кънчева за пояснение, тъй като думата компост 

липсваше в тълковните речници, а местността Чамкория се нами-

ра твърде далече от местата, където писателката е прекарала дет-

ството си
67

. 

За компос в ИТ приложихме транслитериране, понеже яв-

но ставаше дума за оказионализъм: 

 ИТ: Баба поръсва в тиквата с шепа ошав и омайва съсе-

дите с вълшебната дума компос […] 

В меката сладост на тиквата всеки търсеше ушенце 

ябълка, костилка от черешка, сбърчен нос на сливка. Та-

зи захарна смешка баба наричаше важно компос. [с. 52; 

54] 

ПТ: Oma bestreut den Kürbis mit einer Handvoll Dörrobst 

und bezauberte die Nachbarn mit dem Zauberwort Kompos. 

[…] 

In der weichen Süße des Kürbisses suchte jeder ein 

Apfelöhrchen, den Kern eines Kirschleins, die runzlige Nase 

eines Pfläumchens. Diesen Zuckerscherz nannte Oma 

wichtigtuerisch Kompos. [с. 53; 55] 
 

Оказа се, че думата Чамкория наистина е употребена не 

като топоним, а със значение ‘акациева гора’ и проблемът беше 

разрешен с избор на съответствие от ЕЦ с това значение: 

 ИТ: Сборът е до Чамкория [с. 40]. 

ПТ: Der Jahrmarkt ist am Akazienwald. [с. 41] 
 

Последната глава на книгата, „Без Дозлето“, е малко 

тъжна, като края на детството на всеки човек. Там изживяваме 

раздялата на малкото момиче с Дозлето: „Дозлето с нахлупена 

шапка, с тежка от спомени кошничка се препъва самотно по своя 

път, раменцата му се повдигат, значи плаче. Потъва в гората, без 

да се обърне“ [с. 62]. 

                                                 
67

 Чамкория е старото име на зимния курорт Боровец по северните 

склонове на Рила планина, а Кънчева е прекарала детството си в 

Североизточна България, където няма местност с такова име – А. Д. 
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Дозлето си отива – но не се сбогува, и разбираме защо: 

след много години друга “принцеса”, внучката, си бъбри с него, 

„и така... до безкрайност“ [с. 62] – сещаме се за „Приказка без 

край“ на Михаел Енде. 

Книгата завършва с една чудесна метафора: „А под [дъга-

та] блъсвам спомена. Той няма плитки, но прилича на мен“ [с. 

62]. 

За щастие, Erinnerung, немското съответствие на спомен, 

е от женски род и спомага за изграждането на метафоричния об-

раз в преводния текст: „Und unter den Regenbogen stoße ich nun die 

Erinnerung. Sie hat keine Zöpfe, doch sie gleicht mir“ [с. 63]. 
 

От коментара на превода на книгата на Кънчева пролича-

ва тайната на “магията” на нейната “поетична проза”: тя пощипва 

от езиковата къделя всевъзможни думи, точи шарени нишки от 

тях, намотава от нишките кълбо метафори и го търкулва из лаби-

ринта на текста към душата на читателя
68

. 
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ЗА ОБЩИТЕ ЗАЕМКИ В ТУРСКИЯ ЕЗИК И УРДУ В 

КОНТЕКСТА НА МЕЖДУЕЗИКОВОТО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Мийрям Салим, Айджан Пенева 
 

ON THE COMMON BORROWINGS IN TURKISH AND URDU IN THE 

CONTEXT OF LINGUISTIC INTERACTIONS 

 

Abstract: The lexis of each language is susceptible to foreign influ-

ences. Therefore, by studying the lexical borrowings, we can study the histo-

ry of linguistic interactions between the nations being in contact. This study 

aims to demonstrate the common vocabulary in Turkish and Urdu/Hindi 

borrowed from Arabic and Persian in the context of linguistic interactions. 

The paper examines the words borrowed from Arabic and Persian into Turk-

ish and Urdu. It classifies the borrowed words as such contemporarily used in 

the modern Turkish and archaic words. The paper also considers the adapta-

tion of the same words in both languages, as well as some established varia-

tions in the meaning of the borrowed lexemes. 

 

Key words: Turkish, Urdu, Hindi, lexis  

 

Езикът и културата са необходими условия за съществу-

ването и развитието на всяко общество. В своето развитие всяко 

общество по различни причини осъществява контакти със съсед-

ни и несъседни народи, което несъмнено води до явленията кул-

турно и езиково взаимодействие. В системата на лингвистичната 

проблематика особено място заемат езиковите контакти и взаи-

модействия, интересът към които намира израз в големия брой 

езикови изследвания от тази област. Издирването, събирането, 

систематизирането и анализът на различните видове лексикални 

заемки като резултат от езиковите контакти и взаимодействия 

има особено голямо значение за разкриването, определянето и 

изясняването на генезиса или етнолингвистичната принадлеж-

ност на носителите на даден език като цяло или пък на някоя те-

риториално-етнографска група от него; на историята на самия 

език, произхода и състава на неговата лексика, диалектното му 
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деление и основните черти на самите диалекти, хронологията на 

едно или друго езиково явление и т.н. [Добрева 2008: 5].  

Езиковедите са единодушни по отношение на това, че 

чрез изследване на лексическия състав на един език в голяма сте-

пен може да се получи информация както за езика, културата и 

начина на живот на дадено общество, така и за отношенията му с 

други нации [Аксан 1998: 139]. Лексиката е езиковата област, 

която е най-податлива на изменения, обусловени от извънезикови 

фактори, като промените в обществото, в обществените настрое-

ния и нагласи, в социалната психология. В епохи на дълбоки со-

циални, политически и икономически преобразувания иноваци-

онните процеси в езика се ускоряват и лексикалната система се 

динамизира значително. Разширяването на речниковия състав на 

езика е естествен и непрекъснат процес. От една страна, се из-

вършва постоянно попълване на лексикалната система с нови 

думи, създадени със средствата на домашното словообразуване 

или заети от чужд език. От друга страна, наблюдават се промени 

в лексикалната семантика и прагматика, някои думи развиват 

нови значения, други променят оценъчното си съдържание. Част 

от речниковите единици по различни причини се архаизират и 

преминават към пасивния словен запас, а някои от вече излезлите 

от употреба думи се актуализират и се възобновяват като активни 

лексикални средства [Благоева 2007/URL; Коркмаз 1995: 843–

858]. 

Заемките в един език са важно свидетелство както за ико-

номически, политически, културни и битови контакти между 

различни народности и общности, така и в откриване и изследва-

не на особеностите на езиковата система и проследяването на 

отделни етапи от нейното развитие. Настоящото изследване е 

опит за представяне на общата лексика, заета от арабски и пер-

сийски език в турски и урду в контекста на езиковото взаимо-

действие. Статията представлява част от едно по-задълбочено 

изследване върху общите езикови елементи в тези два езика. В 

разработката е използван е ексцерпиран лексически материал 

от Турски тълковен речник (TDK 2005) и османотурски речници, 

Урду – турски речник, Урду – руски речник и други източници. 

Установените като общи за двата езика лексеми са разпределени 
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по тематични групи, като освен класифицирането им се акценти-

ра и върху основните специфични прояви, характерни за адапта-

цията на заемките в турския език и урду. 
Индия – обикновено името на тази държава се свързва със 

свещените крави, червената точка, йогата, сарито, индийските 

филми и музика, но у нас се знае сравнително малко за нейната 

история, култура и особеностите на езика. Известна е връзката ѝ с 

Англия и Пакистан, но са малко познанията за общите езикови и 

културни елементи между Индия и Турция. Тук в дълбока древ-

ност се зараждат редица цивилизации, най-вече по долината на 

река Инд, които впоследствие развиват търговия и обогатяват 

културното наследство на човечеството в продължение на векове. 

Ислямът навлиза в Индия чрез мюсюлманските търговци по юж-

ните пристанища, където процъфтява индо-римската търговия. 

Мисионерите суфи изиграват важна роля за превръщането на 

мнозинството от населението от будисти и индуисти в последова-

тели на исляма. През 1504 г. Бабур основава държавата на Вели-

ките Моголи със столица Делхи и въвежда централноазиатските 

изкуство и архитектура в Индия. Влиянието на исляма обхваща 

всички области на живота: облеклото, храната, архитектурата, 

структурата на градовете, моралните ценности, изкуството, тра-

дициите и езика. Постепенно в Индия се оформят две езикови 

групи – урду и хинди. Периодът на управлението на Моголската 

империя е „златният период” за урду. Това е периодът, през кой-

то езикът урду „процъфтява”.  
Хинди принадлежи към индо-иранския клон на индо-

европейското езиково семейство. Той е разпространен в Индия в 

щатите Бихар, Джхаркханд, Уттар Прадеш, Мадхя Прадеш, Чха-

тисгарх, Раджастан, Харияна, Химачал Прадеш и Делхи. Според 

Конституцията на Индия той е един от двата (наред с английския) 

официални езика за комуникация в държавните институции и 

един от двадесет и двата в страната, които имат статут на нацио-

нален език
69

. Основните индийски езици са тясно свързани с пер-

                                                 
69

 Всъщност двете понятия „хинди” и „урду” често се смесват и 

предизвикват спорове между лингвистите. Терминът за назоваване на 

език урду се появява към ХІІ век и постепенно започва да се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4
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сийски език, напр. урду, бенгали, пенджаби, гуджрати, телугу и 

хинди. Те са едни от известните езици на Индия, които в сравне-

ние с останалите се повлияват в по-голяма степен от персийски 

език в периода на взаимодействие на двата народа. Урду се е ус-

тановява като независим език в края на IV век. Този език се гово-

ри повече от мюсюлмански групи в Индия. Лексикалната база на 

урду се формира от арабски, персийски и хинди думи.  
Един от основните фактори, повлияли за развитието на 

урду, са контактите на населението и армията с тюркските народи 

след завладяването на Делхи. Великият индийски лидер Махатма 

Ганди казва: ”Индия е майка. Тя има две деца, едното от които 

са тюрките, а другото – индийците” [Гедикли 2007/URL]. Ико-

номическите и културните взаимоотношения между древна Ин-

дия и тюрките датират още от ведическата епоха (пр. 1000 г. 

пр.н.е.)
70

. 

                                                                                                         
отъждествява с хинди. Разумно е да се приема, че книжовният хинди и 

книжовният урду представляват два различни формални регистъра с 

общ език прародител – диалекта Кхари боли, свързан с щатите Уттар 

Прадеш и Делхи (т.е. двата езика са разновидност на един език, но 

изпълняват различни социални функции). Двата книжовни езика се 

различават по следните особености: 

* източника на лексикални заемки – в хинди речниковият фонд е по-

санскритизиран, докато в урду присъстват най-вече арабски и 

персийски заемки; 

* азбуката – хинди използва адаптация на Деванагари, чийто 

първоизточник е Гупта брахми, а писмото на урду се базира на 

персийско-арабската азбука; 

* в урду има пет съгласни, които са заети от персийския и не присъстват 

в хинди. 
70

 В своето хилядолетно развитие Индия би могла да мине без много от 

своите скъпоценни достижения на ума, чувствата, волята и вярата, но не 

би била Индия без своята ведическа култура. Защото тази култура не е 

просто период в историята на страната. Тя е свещеният извор на 

религията, философията, гражданското поведение и социалните 

отношения. Според разбирането на индиеца Ведите съдържат 

божествените истини, разкрити на избрани мъдреци, или витаещи като 

откровения, и имат силата на всеобхватен кодекс. В цялата история на 

Индия Ведическата епоха е била приемана като идеал и всички 
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Има твърдения, че езикът, който моголите са използвали, 

не може да е оказал голямо влияние на развиващия се урду език, 

тъй като моголите вече са били приели арабското и/или персийс-

ко писмо преди/след исляма. Различни доислямски тюркски или 

персийски племена, като например хуни и якути и др., са говоре-

ли на персийски език. Интерес представлява фактът, че някои от 

думите от тюркски произход в урду са запазени във формата, в 

която се употребяват в старотурския език (пред ХІІІ в.), а в съв-

ременния турски претърпяват промени. Срв. tamğa – damga (пе-

чат), yaylak – yayla (плато). Има и заемки от тюркски произход, 

които са претърпели промени при адаптацията им в урду, като 

например turah (в съвременния турски език töre – обичай).  

Няма съмнение, че урду е заимствал лексика от арабски и 

персийски език. Но лексикалното наследство на урду показва, че 

той е заел и голям брой думи от тюркските езици. Повечето от 

султаните и благородниците през периода на Салтаната са тюрки 

от Централна Азия, които насърчават тюркската литература на 

тази територия. Така например моголският император Бабур на-

писва „Бабурнаме” (Книга на Бабур) на един от тюркските езици 

– чагатайски език, а синовете му Кямран и Хумаюн творят поезия 

на урду. Изследванията на езиковеди като Еркан Тюркмен, Дже-

лял Сойдан, Халил Токер (Турция) са насочени към установяване 

и анализ на тюркски езикови елементи в урду [Сойдан 2003; То-

кер 2006]. Затова не би било грешно твърдението, че урду е бил 

повлиян от тюркските езици. Така например, думи от тюркски 

произход като bohça, bayrak, tuzuk (tüzük), tamğa (damga), çaku 

(çakı), yal (yele), yûrûk (yörük), yaylâk (yayla), kizil (kızıl) присъст-

ват в речника на урду и са актуални за съвременния език [вж. 

УТР]. 

Известно е, че арабският език оказва влияние върху много 

езици, най-вече от гледна точка на лексиката. Езиците, повлияни 

от арабския, са главно в държави, приели исляма, или в общнос-

ти, които са били под властта на владетели, изповадващи исляма. 

В процеса на историческото си развитие турската лексика пре-

                                                                                                         
следващи поколения са смятали за свой дълг да доближат живота на 

човека до условията на този златен век [Чолаков 1996 / URL]. 
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търпява значителни изменения и се попълва от многобройни за-

емки. Арабските лексикални заемки проникват и трайно се усво-

яват в литературния и разговорния турски език от най-ранните 

периоди на неговото развитие. 

В Индия арабският и персийският език навлизат чрез тър-

говците, нашествениците и проповедниците. Персийският език, 

от своя страна, в продължение на векове се смята за втория език 

на Близкия изток и ислямския свят. В Европа е известен най-вече 

с уникалната си литературна традиция, произвела едни от най-

известните епоси, разкази и лирични стихотворения на световна-

та литература. Той е известен още като „лингва франка” на съв-

ременния индийски субконтинент. Персийският език използва 

арабската графика, но е един от най-старите индоевропейски ези-

ци. В Индия персийският език и персийската поезия се превръ-

щат в мода по време на управлението на могула Акбар. Малко 

по-късно персийският, приет за официален език, се слива с хинди 

и е в основата на езика урду [URL 2016]. 

Според статистическите данни броят на общите арабски, 

персийски и западноевропейски лексеми, навлезли в урду и турс-

ки език е около 2600, а броят на тюркските заемки в урду е 150 

думи [Юрдакул 2015/URL]. Общите арабски и персийски заемки 

в турския език и урду могат да бъдат обособени в различни тема-

тични групи. Примерите в настоящата разработка са представи-

телна извадка от ексцерпирания материал. Конкретните илюстра-

ции са на заемки с фонемния им състав в урду и турски език, като 

се отбелязва изписването им в езика, от който произлизат. В таб-

лиците по-долу заемките в урду се предават на латинска транск-

рипция, а в турския език – на турска латиница.  
 

Имена на храни и напитки 
 

Имената на напитките и храните в един език, освен че по-

казват кулинарната култура на етническата общност, хвърлят 

светлина и върху чуждестранното влияние в тази област [Аксан 

1998: 66]. Употребата на думи като кебап, пилаф, хелва, шербет в 

урду и турския език, предоставя информация за кулинарната кул-

тура на двете общности и техните общи характеристики: 
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Урду Турски език Български 

език 

Изписване 

kabaab kebap кебап باب  .ар ک

pulao, pulav, 

pilaf  

pilav пилаф الو  .перс پ

panir peynir сирене ير ن  .перс پ

sabzi  sebze зеленчуци بزى س  перс. 

halwa  helva халва لوا  .ар ح

sharbat  şerbet шербет ت شرب  aр. 

 
Названия за части на човешкото тяло 
 

Важен показател за общото влияние на арабски и пер-

сийски език върху урду и турски език са думите, използвани за 

обозначаване на частите на човешкото тяло. От най-дълбока 

древност човекът опознава обкръжаващия го свят чрез осъзнава-

не на себе си. Турците и индийците обогатяват и изразяват предс-

тавите си за заобикалящата ги природа и човешко тяло, използ-

вайки и названия от арабски и персийски произход:  

 

Урду Турски език Български 

език 

Изписване 

badan beden тяло دن  .Aр ب

jism cism (cisim) тяло سم  .Aр ج

chehra çehre лице T چهره/U. چہره 

Перс. 

jild cild (cilt) кожа, дерма لد  .Aр ج

dimaagh dimağ мозък, ум  دماغ Aр. 

 

Думи, свързани с обкръжаващата среда 
 

В тази група влизат всички названия на места, които изг-

раждат обкръжението на човека. Установените в тематичната 

група лексеми са актуални за съвременния турски език и урду: 
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Урду Турски език Български 

език 

Изписване 

bazar pazar пазар ازار  .Перс ب

dukaan dükkan магазин ان  .Aр دوک

shahr şahr > şehr 

(şehir) 

град T.- شهر /U.- شہر  

Перс. 

qasba kasaba град به ص  .Aр ق

maidan meydan площад  ميدان Перс. 

saahil sahil бряг ساحل  Aр. 

makan  mekan място كان  .Aр م

diwaar  duvar стена  وار/دوار  .Перс دي

 

Думи, свързани с наука и образование 
 

Образованието обхваща преподаването и придобиването 

на знания и специфични умения в определена област. За основна 

цел на образованието се смята и предаването 

на културни традиции между поколенията. Затова и лексемите, 

свързани с образование, училище и всички пособия, използвани в 

тази област са от голямо значение и се характеризират с широка 

употреба в двата езика: 

 

Урду Турски език Български 

език 

Изписване 

madrasa(h) medrese медресе  سة  .Aр مدر

maktab mekteb 

(mektep) 

училище  تب ك  .Aр م

taarikh tarih история  خ أري  .Aр ت

kitaab kitab (kitap) книга  تاب  .Aр ك

qalam kalem писалка  لم  .Aр ق

 

Названия на роднински връзки 
 

Основната градивна единица на обществото или на един 

народ несъмнено е семейството. Роднинството и роднинските 
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връзки са своеобразно изразяване на характерни отношения меж-

ду близки в семейството и фамилията. Затова една от най-

важните тематични групи е именно тази, обозначаваща общите 

думи, използвани за назоваване на роднински връзки: 

 

Урду Турски език Български 

език 

Изписване 

daamaad damad (damat) 

güvey 

зет  داماد Перс. 

waalida(h) valide (anne) майка ه د  .Aр وال

waalid valid (baba) баща د  .Aр وال

aurat avrat (kadin) жена عورت Aр. 

haala hala (babanin 

kizkardeşi) 

леля حاال Aр. 

 

При лексикалното заемане думата преминава от езика из-

точник в езика приемник, където претърпява определена фоне-

тична, морфологична и семантична адаптация. Констатираните и 

представените в настоящата разработка общи лексикални заемки 

в урду и турски език позволяват разглеждането им от няколко 

лингвистични аспекта.  

На пръв поглед прави впечатление разликата във фоне-

тичния състав на някои арабски и персийски думи в турския език. 

В много езици заемките имат специфични фонетични характе-

ристики, които ги различават от родната лексика. В приведените 

примери се забелязва, че в турския език заемките претърпяват 

промяна по определени фонетични закономерности и се произна-

сят в съответствие с установени звуковите норми на езика. Най-

ярко са изразени особеностите при гласните. Докато в урду се 

запазва оригиналното произношение на кратката гласна а в араб-

ските заемки, то в турски език тя се трансформира в гласна е: 

kabaab – kebap, makan – mekan, badan – beden, madrasa – medrese, 

maktab – mekteb, şahr – şehr и др. 

По отношение на съгласните също може да се отбележи 

особеност в арабските заемки в турския език, при която звучните 

съгласни b, c, d в края на думата на турска почва се заменят със 
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съответните им беззвучни p, ç, t, тъй като в турския език не е 

възможен звучен завършек на думата: cild – cilt, damad - damat, 

kitâb – kitap, kabâb – kebap, maktab – mektep и др. В урду звучните 

съгласни в края на думите се запазват. 

При персийските заемки в турския език също се наблюда-

ва адаптиране към фонетичната система на турския език и произ-

носителни му норми. Характерните за езика дълги гласни се 

трансформират в кратки или в други гласни: bâzar – pazar, 

maydan – meydan, divâr – duvar, panir – peynir, âyine – ayna и 

др. 
Причината за различните изменения в произношението на 

арабските и персийските заемки в турския език се крие в разлика-

та между звуковия състав на езиците източник и езика приемник, 

а именно изобилието на съгласни и относително ограничения 

брой гласни в арабския и богатата вокална система на турския 

език. 

В морфологичен аспект може да се отбележи наличието 

на съществителни, прилагателни, съюзи от арабски и персийски 

произход в турския език и урду. 

В таблицата по-долу са посочени примери, които илюст-

рират общите лексикални заемки в двата езика, определени като 

части на речта: 

 

Урду Турски 

език 

Синоними 

на турски 

Превод на 

български 

език 

Част на 

речта 

Ajnabi Ecnebi Yabancı чужде-

нец,странник,

непознат 

Прил. 

İnqilab inkılab(=in

kılap) 

Devrim революция Същ. 

baadshah padşah Padişah падишах Същ. 

pareshaan perişan dağınık, 

düzensiz, 

karmakarışık 

безре-

ден, разпръсн

ат;нещастен; 

скапан 

Прил. 
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Talaffuz telaffuz höyleyiş, 

söyleniş 

произноше-

ние 

Същ. 

Saabit Sabit değişmeyen, 

kımıldamayan 

постоянен, 

непроменлив 

Прил. 

Jaan Can hayat, kişi, 

birey, gönül, 

sevimli 

Живот, душа, 

любим 

Същ. 

Jannat Cennet öldükten 

sonra sonsuz 

bir mutluluğa 

kavuşulacak 

yer, uçmak, 

behişt 

рай Същ. 

charaagh çerağ 

(eskimiş) 

çırağ, mum, 

kandil, lamba 

свещ, лампа Същ. 

Chashm Çeşm göz око Същ. 

Haq Hak adalet право,правда; 

истина; спра-

ведливост 

Същ. 

Hayaat Hayat canlı, sağ 

olma durumu, 

yaşam 

живот Същ. 

Khabar Haber Bir olay 

üzerine 

edinilen bilgi, 

salık 

новина Същ. 

Kharaab Harap yıkkın, viran разрушен, 

съсипан 

Прил. 

deewana(h) Divane deli, kaçık, 

budala. 

лудетина, луд Прил. 

dushman düşman hasım враг Същ. 

Zauq Zevk tadım, tat вкус Същ. 

Zehn Zihin  bellek, bilinç, 

dimağ. 

ум, разум, 

памет 

Същ. 

Rab Rabb Allah, Tanrı Бог Същ. 
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(=Rab) 

Rang reng (= 

renk) 

ışığın gözde 

oluşturduğu 

duyum 

цвят Същ. 

Zahmat zahmet sıkıntı, eziyet, 

rahatsızlık 

затруднение, 

притеснение, 

мъка, безпо-

койство 

Същ. 

Zulf zülf 

(=zülüf) 

yüzün iki 

yanından 

sarkan saç 

lülesi, saç 

къдрица Същ. 

Salaam selam sağlık, 

selamet, barış, 

güvenlik 

(esenleme) 

Поздрав 

(мир, спо-

койствие) 

Същ. 

Sabab sebep neden причи-

на, повод 

Същ. 

Shart şart koşul условие Същ. 

Shaayad şayad 

(=şayet) 

eğer, ola ki, 

olabilir ki 

ако, може би Съюз 

Saahib sahib 

(=sahip) 

malik собственик, 

притежател 

Същ. 

Sabr sabır dayanç търпение Същ. 

Ziyaafat ziyafet şölen пир,тържеств

о 

Същ. 

tabassum tebessüm gülümseme усмивка Същ. 

Zulm zulm(=zulü

m) 

kıygı, eziyet, 

cefa 

несправедли-

вост, наси-

лие,  

тирания, гнет 

Същ. 

‘ilaaj ilaç Bir hastalığı 

iyi etmek için 

madde, deva 

лекарство Същ. 

Ghazal gazel Divan газела Същ. 
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edebiyatında 

bir nazım 

biçimi 

Fursat fırsat uygun durum 

veya şart, 

vesile, 

okazyon 

възможност Същ. 

Faryaad feryad (= 

feryat) 

haykırış, 

çığlık 

вик, вопъл Същ. 

Qismat kısmet nasip късмет Същ. 

kaarwaan kervan kervan, kafile, 

yolcu katarı 

керван Същ. 

Kafan kefen ölünün 

gömülmeden 

önce sarıldığı 

beyaz bez 

саван Същ. 

Gul gül Gülgillerin 

örnek bitkisi  

роза Същ. 

Lekin lakin ama но Съюз 

Magar meger 

(=meğer) 

lâkin, halbuki но Съюз 

Mausam mevsim sezon сезон Същ. 

Nazuk nazik ince, zarif, 

güzel 

нежен, тънък Прил. 

Niyat niyet meram, 

maksat, gaye 

цел Същ. 

Wiiraan viran yıkık, 

yıkılmış, 

harap 

сру-

тен,порутен 

Прил. 

Wafaa vefa sözünde 

durma 

обещание Същ. 

 

Глаголът като общ езиков елемент в турския език и урду 

се изразява в употребата на неговата сложна форма, състояща се 

от име и спомагателен глагол. Общото за двата езика е, че първи-
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ят компонент на тази конструкция е арабска или персийска заем-

ка (съществително име), а вторият е спомагателен глагол, харак-

терен за съответния език, като в случая на турски е etmek, а в ур-

ду е karna:  

 

Урду Турски 

език 

Превод на български език 

nafrat karna nefret 

etmek 

мразя 

israar karna ısrar etmek настоявам 

tark karna terk etmek напускам, изоставям 

aazaad karna azat etmek освобождавам 

tamir karna tamir 

etmek 

В урду ”строя , построявам“;  

В турски „поправям“ 

pareshaan 

karna 

perişan 

etmek 

В ур-

ду “тормозя, дразня, притеснявам; 

В турски “пръскам , опустошавам , 

разрушавам ” 

 
В заключение може да се отбележи, че общите елементи 

между Индия и Турция, независимо дали са в областта на езика, 

културата или традициите, са съществували векове наред, същес-

твуват и днес. Общите арабски и персийски лексически заемки в 

турския език и урду се срещат и са в употреба в различни сфери 

на езика на етническите общности, ползващи тези два езика. На-

ред с това при употребата на лексемите се наблюдават определе-

ни различия, основно във фонетично отношение, което се свързва 

с промените, настъпващи при адаптацията на заемките в езика 

приемник. Тези особености са характерни за заетите арабски и 

персийски думи в турския език, в който заемките претърпяват 

промяна по определени фонетични закономерности и се изписват 

и произнасят в съответствие с установените звукови норми на 

езика след езиковата реформа. В урду същите лексикални заемки 

запазват фонемния си състав от езика източник. 
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СОЦИОКУЛТУРНИ МОДЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО 

ОБЩЕСТВО В „БЪЛГАРСКИТЕ” РОМАНИ НА ИЛИЯ 

ТРОЯНОВ („СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И СПАСЕНИЕ 

ДЕБНЕ ОТВСЯКЪДЕ“, „КУЧЕШКИ ВРЕМЕНА“), 

ДИМИТЪР ДИНЕВ („АНГЕЛСКИ ЕЗИЦИ“) И 

СИБИЛЕ ЛЕВИЧАРОВ („АПОСТОЛОВ“) 

 

Снежана Бойчева  

 
SOCIOCULTURAL MODELS OF BULGARIAN SOCIETY IN THE 

'BULGARIAN' NOVELS BY ILIYA TROYANOV DIMITAR DINEV 

AND SIBYLLE LEWITSCHAROFF 

 

Snezhana Boycheva 

 

Abstract: The constellation of characters in the three studied novel s 

by Troyanov, Dinev and Levicharov outline the macro – and micro- structure 

of the socialist society with its institutions, communities, individual groups 

and individuals and the associated socio-political, community, group, family, 

personal and intimate relationships. The wide range of interactions involve 

interpersonal relationships with in the core and extended family , professional 

and a social communities ,  which epitomize the main features of the socialist 

way of life – a strong ideological control of private and, in many cases,  

intimate life by the Party, establishment and public organizations. Between 

the officialdom and nomenclature on the one hand and the alternative 

(protest) behavior on the other, there are large massеs of people who have 

adapted to the regime and live in constant fear for their social, professional, 

and even mental and physical survival. 

 

Кеy words: structure of socialist society, interpersonal relationships, 

ideological social structures. 

 

Социализмът си „произведе гражданите, от които има 

нужда, т.е. хора, способни да живеят единствено в общество от 

този тип” [Зиновиев, цит. по Знеполски 2008: 259]. В констелаци-

ята на персонажите в романа на Динев прозира структурата на 

социалистическото общество в града и селото: висшият ешелон, 

чийто представители имат нисък образователен ценз, е предста-
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вен индиректно, в повечето случаи със средствата на иронията, 

сарказма и персифлажа, средният ешелон демонстрира Младен 

Младенов, човек образован и лоялен към властта, нисшите про-

слойки, занимаващи се с физически труд, представлява братът на 

Младен – миньорът Иван и отчасти тъстът му Михо. Висшият и 

средният ешелон – силните на деня – са менторите на режима, 

респ. извършителите на престъпления спрямо слабите социални 

слоеве, които представляват по-скоро жертви, отколкото бунтари 

или в масовия случай принадлежат към групата на адаптиращите 

се към системата. Тази група на мълчащите, на зрителите, на па-

сивните наблюдатели, които нямат позиция, на съучастниците 

(Mittäter) тематизира Троянов в литературна препратка – разказа 

на Бай Дан за това, кои грешници срещат най-напред по пътя на 

страданията Данте и Вергилий, не размирниците, нито вернопо-

даниците. А безразличните, изживели живот си, без да заемат 

позиция, действали малодушно и нерешително, мълчали и никога 

не се осмелили „да се надвесят през прозореца, нито веднаж в 

живота си не са били нито размирници, нито верноподаници“ 

[Светът 190]. Трите групи, участници в обществения „договор” 

по време на социализма, са очертани в алегорията на Троянов – 

палачи, жертви, безразлични/пасивни. Като пасивни жертви на 

системата са представени и политическите затворници – предста-

вители на интелигенцията, хора с буржоазен произход – „единият 

преди войната е бил посланик в Париж, другият беше следвал 

история в Сорбоната, третият беше превеждал Стендал и Балзак. 

Той мечтаеше да преведе Албер Камю и въпреки че всяка седми-

ца молеше за позволение и книги, никога не получи разрешение. 

Не знам какво имаше директорът против Камю” [Светът 200]. 

Откъсът едновременно е ироничен намек за невежеството на то-

гавашните управници, но и за неприемането на така нареченото 

декадентско, буржоазно, упадъчно изкуство в лицето на модерни 

автори като Албер Камю. 

Българското село, там където не се преекспонира неговата 

възрожденска идилия, и при тримата автори е символ на изоста-

налост, простотия и поради обезлюдяването – на липса на пер-

спектива [вж. също Hoppe 1979: 13]. Единствено децата посе-

щават баба и дядо през ваканцията и едва издържат скуката [вж. 
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АЕ 284]. Подчертана е връзката между поколението на бабите, 

дядовците и внуците – Искрен е дълбоко наранен от загубата на 

баба Здравка, след която сякаш зейва бездна [АЕ 339]. Празнота-

та означава липсата на оня стълб, който досега е крепил моста 

между двете поколения. Споменът за Златка е повод да се очертае 

връзката между „тъга и спомен”: „Между тъга и спомен имаше 

някакви връзки, често пъти едното предизвикваше другото. Кога-

то Искрен бе натъжен, той потъваше в спомени, когато си спом-

няше, често се натъжаваше” [АЕ 339]. 

Бедността и мизерията, която тематизират и тримата ав-

тори и която не напуска българското общество след формалния 

край на социализма, дори се задълбочава, се основава на факта на 

демонстрираната в текстовете липса на икономическа целесъоб-

разност с примери като Кремиковци и Димитровград. Причината 

за ерозирането на социалните права, за които многократно става 

дума в романите, трябва да се търси в това, че те са конституира-

ни като вид подаяние на социалната държава при социализма, 

като компенсация за политическо послушание, а не са социални 

придобивки, извоювани с икономически инструменти като про-

изводителност на труда, ефективност на икономиката, нови тех-

нологии. Оттук и социалната фрустрация, която съпътства този 

процес на редуциране на социалните права [вж. Знеполски 2008: 

251]. 

 

Социалистическото семейство 
 

И в трите романа се тематизира семейството в контекста 

на домогванията на тоталитарната власт до него като “основна 

клетка на социалистическото общество” [Kassabova 2007: 125]. 

Семейството се разглежда, от една страна, като средище на раз-

лични отклонения от принципите на социалистическия съвместен 

живот, от нормите на социалистическия морал (бягство в чужби-

на, говорене против властта – сем. Луксови в романа наТроянов, 

българското семейство на повествователката в романа на Левича-

ров), от друга страна, като важно средство за борба с тези откло-

нения (сем. Апостолови, сем. Младенови в романа на Динев). От 

трета страна семейството се явява спасителен пристан за онези 
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„вътрешни емигранти”, които искат да се изплъзнат от тоталния 

контрол на властта (Бай Дан, Слатка и Златка, Михо, Огнян, 

Иван). Във всички тези случаи обаче властта реализира задачата 

за социалното дисциплиниране. Обратното би било пагубно за 

доминиращата идеология, която не може да си позволи разложе-

ние в нито една от своите структури, дори сферата на личното 

пространство, частната сфера на човека до голяма степен е под 

контрол.  

Структурирането и местоживеенето на т.нар. разширено 

семейство (семейство Апостолови) е проекция (микрокосмос) на 

миграционните процеси, протекли в резултат на индустриализа-

цията на страната. Колективният образ на семейството, предста-

вен от Динев, е показателен за социалната база и за нагласите на 

голяма част от хората. Те идват от патриархалното българско 

село в панелните квартали на големия град и трайно обвързват 

местоживеенето с работното място, което се превръща в топос за 

социална интеграция, социалните контакти се осъществяват в 

заводския почивен дом, заводския стадион, заводския клуб, за-

водската детска градина и т.н. Концентрацията около работното 

място е средата, която унифицира, приспособява, обвързва, за-

крепостява личността. Практически се идентифицират две корен-

но различни сфери – частната и обществената, респ. професио-

налната. Динев отразява бремето на конгломерата работно място 

чрез отказа на Йордан Апостолов да прекарва и отпуските си с 

едни и същи хора, както и чрез протеста на младите (Светльо, 

Искрен, Драгомира) и жените (Доротея, Марина) срещу липсата 

на респект към личното пространство и срещу дисциплиниращата 

роля на семейството, което представлява индиректно отхвърляне 

на вмешателството на тоталитарната държава в личната сфера на 

човека. 

Контролът върху социалната и личната сфера (семейство-

то) е основна характеристика на режима и основен мотив в из-

следваните произведения. Подобен контрол се упражнява и в 

демократични страни чрез институции като министерство на се-

мейството (Германия) или чрез службите за закрила на детето с 

цел превенция на семейното насилие, но не с цел да се идеологи-

зира или унифицира личния живот на хората. Oсвен това възпи-
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танието на децата на Запад е изключително семейна задача и ни-

какви обществени институции като детски градини и пр. заведе-

ния не могат да заместят индивидуалната роля на майката и ба-

щата, на семейството в начина на възпитание. Поради това е 

установена професия – домакиня и майка за жените, които не 

работят. Семействата, които са предмет на литературно пред-

ставяне в романа на Динев, демонстрират нагледно осъществява-

нето на повелята на партията за възпитанието на децата не в до-

машна среда, а от структурите на обществото поради важността 

на възпитанието за формирането на „правилния” мироглед [вж. 

Kassabova 2007: 128]. В случая със семейството на Искрен възпи-

тателната задача е прехвърлена от „лошото” влияние на родите-

лите към обществените институции като детски организации и 

училище, както и към случайни субекти от улицата и по-късно от 

ъндърграунда. В семейство Апостолови се сблъскваме с противо-

поставянето между комунистическото схващане за възпитание на 

Йордан Апостолов, старите патриархални, религиозни традиции 

(в лицето на прадядото поп Серафим) и буржоазните, индивидуа-

листични, просветителски нагласи (в лицето на дядото Огнян), 

етикетирани от новата власт като „реакционни” и „ретроградни”, 

като „отживелици” [Ташев 1969: 149]. Майката на Искрен е 

откъсната от възпитанието на детето си, включително в хода на 

своята еманципация. По литературен път Динев внушава идеята 

за централизираното възпитание в ущърб на изконните традиции 

за формирането на подрастващите в семейна и родова среда. Тук 

трябва да отбележим, че процесът на възпитание винаги е бил 

обект на социална ангажираност, в случая обаче се дава решите-

лен превес на обществената сфера и в огромна степен се игнори-

ра семейството поради невъзможността режимът пряко да му 

наложи своите представи за това, какво включва „правилното” 

възпитание на децата. 

От приведените примери става ясно, че акцентът в семей-

ната политика е поставен на първо място върху социалната функ-

ция на семейството като основна поддържаща структура на си-

стемата (Младен се жени за Доротея заради общественото си 

положение), и на второ място върху репродуктивната функция 

(Йордан се надява на мъжки наследник). Ролята на възпитател 
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семейството играе едва на трето място – в случаите на двете се-

мейства главно с лошия родителски пример.  

Тезата, която Динев утвърждава по литературен път, е 

твърде голямата ангажираност на обществото във възпитанието 

на децата именно по идеологически причини. Наред с еманципи-

рането на жените, родителите са освободени посредством много-

бройните детски ясли и градини (което е предимство на социал-

ната политика по време на социализма), от възможността изцяло 

да поемат в ръце възпитанието на децата си. Това не е приемливо 

и допустимо за режима, тъй като въпреки контрола семейството е 

единствената относително свободна зона в структурите на тота-

литарната държава [вж. Брунбауер 2010: 394]. Детските заведе-

ния и масовите организации имат за цел да отслабят ролята на 

родителите при формиране на децата като личности [вж. Паунова 

2003: 214]. Обществена тайна е, че единствено в домашни усло-

вия е възможно артикулирането на критика спрямо режима. Точ-

но този феномен тематизират Динев и Троянов, подсказвайки, че 

съмненията относно неясното влияние на родителите върху 

„формирането на бъдещите социалистически граждани” имат 

своето основание. И двамата автори показват табуизирането на 

разговорите на принципа: това, което се говори в къщи, не се 

говори навън. В този смисъл детските заведения и масовите мла-

дежки организации са директната връзка на държавата с подрас-

тващите, те са инструмент, който да засили лоялността на младо-

то поколение към социализма [вж. Брунбауер 2010: 422]. Oт дру-

га страна, те се субсидират от държавата и се предприемат важни 

социални мерки за повишаване на раждаемостта като идеологи-

ческа задача на режима, както и за облекчаването на задължения-

та на работещата жена, която едновременно е майка и домакиня. 

С литературните си типажи Динев разрушава мита за со-

циалистическото семейство, построено на основата на любовта, 

като в това число противостои на умопомрачителното „изискава-

ние” за сексуално въздържание преди брака, издигнато в ранг на 

морална стойност, което психолозоте и социолозоте на режима 

поставят като условие за щастлив и дълготраен брак [вж. Папазов 

1953: 24]. Оставяме настрана псевдонаучните твърдения за роля-

та на въздържанието върху физическите, психическите, ментал-
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ните качества на подрастващите, както и обвиненията в „морален 

нихилизъм”, с които едва ли не трябва да се занимае милицията, 

прокуратурата и съдът [вж. Kassabova 2007: 133–137]. „Промис-

куитетът”, който на определена степен от брачния живот демон-

стрират героините на Динев – Марина и Доротея, –  едната, за-

щото се влюбва истински, другата, за да изживее сексуалните си 

фантазии и надмогне себеунижението и депресията, – се смятат 

за аномалия, тъй като са обществено укорими – реакцията на тех-

ните съпрузи е породена не толкова от ревност, а от срам, от чув-

ството за опозоряване и наранена чест, най-вече обаче от грижата 

за това, какво ще кажат хората. 

Внедрявайки социалната структура на обществото в сю-

жета на текстовете си, тримата автори директно или индиректно 

опровергават популярната теза, че комунизмът ще разруши се-

мейството, която се проповядва от ранната съветска идеология 

[вж. Juliver 1988: 39], и внушават, че именно диктаторският ре-

жим има нужда от основната си „клетка” и я използва, за да 

поддържа идеологическата си стабилност. Нещо повече, семей-

ството се разглежда, поне на повърхността, като единствено 

възможната форма на съжителство между мъж и жена и за отгле-

ждане на деца. Друга тема е, че двуличието на режима маргина-

лизира в морално и социално отношение (сиропиталища) т.нар. 

„незаконно родени деца”, термин, споменат дори в закона за 

извънбрачно родените деца и абсурден от правна гледна точка 

[вж. Kassabova 2007: 126]. Укрепването на семейството се по-

твърждава и от наши, и от чужди изследователи, които противо-

поставят модела на социалистическото семейство на развилите се 

впоследствие, включително в постсоциалистически страни, ал-

тернативни форми на съжителствo и отглеждане на деца [вж. 

Здравков 1964: 118, Haney 2000: 110].  

Така нареченото “здраво социалистическо семейство със 

здрав морал” е част от утопията на социализма. Нагледно го де-

монстрират и двете семейства в сагата на Динев – Апостолови и 

Младенови, отчуждени не само в думите и жестовете един към 

друг, но и в мълчанието между тях. Тези структури функциони-

рат, те не живеят. Изневерите, както и ревността са част от нор-

малността в семейството въобще [вж. АЕ 299 и сл. ]. Нормалното 
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изстудяване на отношенията между брачните партньори има раз-

лични основания, при Апостолови то е в резултат на това, че Ма-

рина не е спазила патриархалната традиция да запази девствено-

стта си, нещо, което тормози примитива Йордан, при Младенови 

бракът е по-скоро негласна договорка и двете страни не се впе-

чатляват от вътрешните проблеми при положение, че се спазва 

етикетът на образцовото семейство навън в обществото. Пара-

доксът е, че правилата в семейството, включително в интимната и 

емоционалната сфера, са уредени със закон в рамките на социа-

листическия семеен кодекс, където е записано, че семейството не 

може да съществува иначе освен като институция на емоционал-

ната връзка и интимната близост [вж. Брунбауер 2010: 391]. 

Налице е разминаване между постулатите на закона и естествено-

то развитие на житейските ситуации в семейната среда. 

Романът на Динев опровергава посредством описаните 

семейни модели несъстоятелността на социалистически постула-

ти, залегнали в законите [вж. Наказателен кодекс от 1956, 68, 288] 

и по-късно в моралния кодекс на социалистическа България като: 

сексуални връзки само в рамките на съпружеските отношения, 

изневярата била буржоазна „отживелица”, а не потребност, 

сексът е средство за репродукция [Чакъров 1961: 30], сексът като 

удоволствие не бива да бъде самоцел, това се счита за „разпусна-

тост и упадък на нравите” [Цонков 1965: 50], „за социалистиче-

ския човек по важност любовта далеч надминава сексуалното 

привличане” [Златарева 1963: 51 и сл.], препоръчва се сексуално 

въздържание преди брака (поради което Йордан е „смаян“ след 

първата брачна нощ от невярността на Марина и това разрушава 

връзката между тях от самото начало), онанирането и мастурба-

цията са вредни за човешкото здраве и т.н. [вж. Жената днес 

1972, 3,4,5,7].  

Изневярата в двете семейства Младенови и Апостолови 

има различни мотиви, при Младенов хедонистични, наслаждение 

от свободната, неангажираща любов с проститутката Изабела, 

при Марина – влюбване, зрялата, „истинска” любов с шофьора 

Ангел. И в двата случая реакциите на партньорите са осъждащи: 

Доротея, въпреки липсата на чувства, е уязвена, унизена и при-

бягва до алкохолизъм и опит за самоубийство, Йордан, който в 
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семейството и в работата си се проявява като самодържец и дик-

татор, прибягва безнаказано към цинична жестокост и убийство. 

И в двата случая близките реагират, но по различен начин – Михо 

в защита на излъганата си дъщеря Доротея, Огнян в защита на 

нещастно омъжената си дъщеря Марина. Дори „партизанинът-

герой” Светлин е възмутен от сина си Йордан и смята, че с право 

жена му го е напуснала. Но обществото е на друго мнение, то е 

представено в романа отчасти от майката на Марина, която след-

ва принципа „какво ще кажат хората”, идеологически втълпяван 

от социолозите на социализма: „В светлината на комунистиче-

ския морал изневярата е нарушение на принципа на колективиз-

ма. Изневеряващият слага своя личен интерес – стремеж към раз-

нообразие, даже своята нова любов, над интереса на семейството 

като общност. Той поставя своето удоволствие над дълга към 

другия съпруг, към децата, към семейството, към обществото” 

[Златарева 1963: 133]. Т.е. съпружеската изневяра не се разглежда 

като някаква частна, лична работа, дори когато е породена от 

любов, както е случаят с Марина, или от стремежа към разнооб-

разие, какъвто е случаят с Младен и Изабела. Изневярата се разг-

лежда в обществен план като пробив в най-малката клетка на 

общностния колектив, тя се превръща в обществено зло, което 

трябва да се разчисти по „пътя към комунизма“ [вж. Брунбауер 

2010: 453]. “Създаването и поддържането на семейството не е 

само личен въпрос. То е и важен обществен въпрос…” [Златарева 

1968: 120]. С цел създаване на „здраво социалистическо семей-

ство” държавата може да отнеме родителските права на родители, 

които не възпитават правилно децата си [вж. Семеен кодекс от 

1968, параграф 1]. „Правилно” означава лоялност към Партията 

държава с всички средства, което демонстрира разказвачът в ро-

мана на Динев чрез психически и физически терор, упражняван 

от героя на Динев Йордан, верен на своята професия милиционер.  

Семейните отношения в сагата на Динев онагледяват ре-

дуцирането на голямото семейство в процеса на урбанизацията 

(три и повече поколения) до три или четири члена на семейството 

(родители и деца, нуклеарно семейство). „Блюстителите” на со-

циалистическия начин на живот виждат в традиционното патри-

архално семейство положителни (запазване на традициите и се-
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мейните ценности) и отрицателни страни (религиозно влияние, 

суеверие, отживелици), застрашаващи устоите на социалистиче-

ския морал. Затова процесът е двупосочен: от една страна урба-

низацията разделя поколенията в града и селото (Апостолови се 

преместват да живеят в града), от друга страна, връзката между 

тях се запазва, главно по икономически причини (лични стопан-

ства), но и по причина на отглеждане на децата (Светльо и Дра-

гомира прекарват ваканциите на село). Третото основание за 

поддържане на връзките с разширеното семейство (братовчеди, 

лели, чичовци) са именно т.нар. „връзки”, които са много важни 

за социалистическата битова култура с „натрупването на социа-

лен капитал” [Дичев 2003: 48]. Особеното в случая е, че това 

натрупване се извършва основно чрез „роднински структури” и 

техните мрежи, които до голяма степен заместват в областта на 

„социалното подпомагане” държавата, обществото и особено 

църквата с пословичната ѝ пасивност в социално отношение [вж. 

Popova 2007: 109]. Клановостта, поддържането на близки и по-

знати, е основен белег на социалните отношения, което Динев 

демонстрира в епизодите с „уреждането” на роднини като Доро-

тея, Михо на престижна и доходоносна работа. Троянов също 

дава „роднински” пример за този феномен с първата жена на чичо 

си. Поддържането на разширеното семейство не може да се вме-

ни изцяло на социалистическото развитие, което, разбира се, с 

икономиката на дефицита във всички сфери изостря необходимо-

стта от тези контакти. Този феномен е характерен за колективи-

стичния тип култури в този регион на Европа, същевременно 

обаче няма как да подминем обстоятелството, че феноменът на 

връзките доминира социалистическите взаимоотношения. Той 

няма как да се обясни с „грижата на партията за човека” в усло-

вията на държавния социализъм, което по-скоро би трябвало да 

изключва личната, семейната, родовата, груповата протекция. 

Случва се точно обратното – „нищо не става без връзки” [вж. 

Popova 2007: 109]. 

Като обобщен извод за функциите на семейството при со-

циализма в семейната сага на Динев се налага следният извод: 

семейството при социализма трябва не просто да оцелее, то тряб-

ва да оцелее на всяка цена, въпреки отчуждението и скритата 
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ненавист вътре в него (Младенови, Апостолови), защото има да 

изпълнява не само биологични функции (раждането – режимът 

особено много се грижи за демографския прираст – и отглежда-

нето на децата [вж. Iliev 2003: 93 и сл. ], но и социални функции 

(легитимирането на обществената система), при което зад фаса-

дата на стожер на режима се разкриват пропасти от лицемерие и 

фалш. Имитирайки в определени случаи – типизиран пример за 

което са Апостолови и Младенови, – сплотеност, любов, задру-

жие, сигурност, спокойствие, то изпълнява идеологическата зада-

ча да демонстрира предимствата на режима пред „разврата и 

пошлостта” на капиталистическия свят. “Не е тайна, че капитали-

стическата идеология преди всичко търси почва в семейните оби-

чаи и семейните традиции” [Пешева 1963: 11,16]. В нашия случай 

семейството с традиционните си ритуали се явява заплаха за ре-

жима. 

И в двете семейства – Апостолови и Младенови – децата 

опонират на родителите. Искрен Младенов слуша внимателно 

високопоставения си баща по една единствена причина: да наме-

ри повод да му противоречи [вж. АЕ 319]. На този фон той про-

тивопоставя възгледите на баба Златка за миналото и възгледите 

на баща си за бъдещето: „Тя (Златка – С.Б.), която сама бе изжи-

вяла нещата, за които разказваше, понякога признаваше, че може 

и да се заблуждава; той, който никога не бе виждал онова, което 

щяло да стане („светлото бъдеще” – С.Б.), беше винаги абсолют-

но сигурен” [АЕ 319]. Разликата между двете позиции е ясно 

очертана: преживяното, реално съществуващо минало, все пак се 

поставя под съмнение от предвоенните поколения (Златка), мо-

далното бъдеще, бъдещето като утопия или празна фраза („свет-

лото бъдеще”) не подлежи на съмнение (Младенов и компания). 

Това е екстраполация на житейската философия на два вида све-

тоусещане – чисто човешкото чувство за съмнение и несигурност 

(Златка), от една страна, и сляпото предоверяване на една догма и 

безкритичното ѝ деклариране (Младенов), от друга страна. 

Детската фантазия на Искрен е провокирана от житейската фило-

софия на Златка, разказваща приказки „за едно време”, в които и 

самата тя се съмнява, а не от самоуверената безпардонност на 

Младен, който по комунистически „заковава нещата”. Наивните 
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лозунги на Младен за светлото бъдеще, когато „всички хора ще 

са щастливи, защото няма да им липсва нищо. Ще получават 

всичко, което желаят, всичко, от което се нуждаят. Няма да знаят 

какво е нужда и тъга” са опровергани от детското остроумие на 

Искрен: „Хич няма да е хубаво тогава… Защото тогава хората 

няма да могат да имат приятели. В училище учихме, че истински-

ят приятел в нужда се познава”. На безсмислието на клишето, 

изречено от възрастния Младен: „Всекиму според потребности-

те…”, детето Искрен противопоставя прагматизма на мисленето в 

обикновена житейска ситуация – приятелството. Докато Искрен 

все пак противоречи на баща си, третото поколение, чийто пред-

ставител е баба Златка, въобще не разговаря с Младен. В лицето 

на поколението на Златка, хора с богат житейски опит, партийни-

ят функционер „удря на камък” с безпочвените си декларации и 

празни от съдържание лозунги. Метафората, която Динев 

използва, за да подчертае правотата на Златка, въпреки напред-

налите ѝ години, е, „гърбавостта на Младен”, въпреки неговата 

младост. Тази, която куца, върви изправена и горда през живота, 

този, който прави шеметна кариера нагоре, е огърбавял от те-

жестта на несъстоятелния си път [вж. АЕ 319 и сл.]. Резултатът в 

крайна сметка е: разрив между поколението на Златка и Младен и 

доверие между поколението на Златка и Искрен, неслучайно Ис-

крен споделя първите си любовни трепети не с родителите си, а 

именно с баба Златка [вж. АЕ 332]. Паметта за Златка е от изклю-

чително значение: „Това е, понеже никога не престанах да говоря 

с мъртвите…” [АЕ 322 и сл.]. Контактът с мъртвите е гаранция за 

поддържането на спомена. Много важно се оказва и разбирането 

за преходността и илюзията на живота – “…как литнаха годинки-

те? Само за малко погледнах през прозореца, и ей ги – отлетели. 

Сякаш всичко лъжа е било. Трябва обаче да ги е имало тези годи-

ни, само дето са се скрили от мен… Брей, че лъжец е тоя живот, 

истински измамник… Ама човек все така го обича” [АЕ 334]. За 

разлика от хора като Младен, партийни „вождове” със самочув-

ствието и съзнанието на „незаменими фигури”, „божества” [КВ 

184], Златка живее с човешките си съмнения, с амнезията за 

дългите години, прекарани на земята, с мисълта за илюзорността 

на същия този свят (живота като „лъжец и измамник”).  
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Жените в семейството са освободени от патриархалната 

опека, за да влязат под опеката на идеологията и на патернали-

стическата държава. Като цяло обаче равноправието на жените в 

България и в другите социалистически страни е напреднало мно-

го повече отколкото в капиталистическите икономики (с изклю-

чение на скандинавските страни) [вж. Брунбауер 2010: 416 и сл.]. 

Друг е въпросът, че това равноправие коства твърде много на 

българката като двойна заетост в професията и в домакинството. 

Героините на Динев Доротея и Марина само отчасти са предста-

вителни за заетостта на българката в професионално отношение, 

и двете отделят твърде много време за личното си развитие, от-

колкото средностатистическата българка. 

Семейните структури, очертани и в трите романа, демон-

стрират равенството на половете и еманципацията на жените в 

семейството (образование, професия) като достижения, за което 

на Запад и в Америка все още се говори и се води борба, особено 

що се отнася до равноправното заплащане на мъжкия и женския 

труд. Друг е въпросът, че тези достижения до голяма степен се 

ограничават от неспазването на основни човешки права. И съвсем 

отделна тема е, че еманципацията на жената по време на социа-

лизма (кранистки, трактористки) я превръща не само в основен 

икономически субект в семейството, но и спомага тя да бъде 

двойно натоварена с професия и домакинство, да изгуби ролята 

си като основен фактор за отглеждането и възпитанието на децата 

[вж. Брунбауер 2010:381 и сл.]. 

Женските образи в романа на Динев са изградени кон-

трастивно в рамките на своята поколенческа принадлежност. Как 

Златка и Доротея се справят с кръшкането на мъжете? Златка: 

„…го фраснах с тая дървена лъжица по главата …”, Доротея: 

депресия, алкохол, унизителни жестове („тя го заплю”) и демон-

стративно мастурбиране, вербална атака в идеологически план 

(„по-добре да се цитира Чехов отколкото Ленин”) [АЕ 322 и сл.]. 

Любовта и ударът с лъжицата решават проблема в единия случай, 

липсата на любов, бракът като договор не могат да бъдат компен-

сирани с компромиси във втория случай. Следва заплаха за раз-

вод, в случай че Доротея продължава демонстративно да излага 

високопоставения си съпруг на обществени места, не заради лич-



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 165 

ните им отношения, а защото това би било пагубно за кариерата 

на партиеца Младен. 

Това, което се смята за анахронизъм, „отживелица от ми-

налото” в рамките на т.нар. социалистически морал [вж. Ненова 

1972: 217] като брак по сметка, брачна изневяра, отклоняване на 

родителски задължения към децата (Младенови), жестоко, почти 

деспотично отношение към децата и съпругата (Йордан Апосто-

лов) е факт не само в литературната фикция на Динев, но и в ре-

алния живот на социалистическото общество.  

Резюме: Литературното внушение относно социалистиче-

ското семейство като основна структурна единица на социума и 

основен обект на литературно пресъздаване в романа на Динев е, 

че за режима важността на семейството не се изразява в запазване 

на интимността, светостта, автономията му като лична сфера, а е 

средство да се „надникне” зад завесата, или по-скоро под чарша-

фите, за да бъде осъществен контрол в най-недосегаемата струк-

тура на общността – семейството. Особено отчетливо протекцио-

низмът на държавата спрямо семейството е разработен в епизо-

дите, където се демонстрира интервенцията в личната сфера – във 

възпитанието на децата и в държавно организираното свободно 

време на трудещите се. Eманципацията на младите хора (Дра-

гомира, Искрен, Светльо) от семейството е в опозиция с патерна-

лизирането, което се завръща под друга (идеологизирана) форма 

– като опекунство от страна на Партията и на различните детски 

и юношески организации, в които религиозната вяра, практику-

вана все още в рамките на рода и семейството, се заменя с вярата 

в Партията държава. Персонажите в семейната сага на Динев, а и 

героите на Троянов все пак концентрират в семеен план своите 

усилия върху индивидуалното и семейното благополучие, а не 

върху интересите на социалистическия колектив, каквато е пове-

лята на Партията. Мотото „Моят дом е моята крепост” е задъ-

лжително дори за отявлени партийни кадри, каквито са Младен и 

Йордан. „Малката правда” за протежиране на роднини, познати и 

близки е част от тази семейственост и клановост, широко възпри-

ети в обществото. Особена важна е ролята на социалния произход 

в социалистическото общество, в биографичен план натежава 

„произходът от бедно селско или работническо семейство”. Като 
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т.нар. „обикновени хора” или „простолюдието” не се причисляват 

нито към „комунистическата партия, нито към някоя дисидентска 

група. С други думи, те „я карат някак си” [вж. Брунбауер 2010: 

42], което отразява трипластовата социална структура на социа-

листическото общество – управляващи (партокрация в лицето на 

Младен Младенов), противници на режима, най-често пасивни 

(вътрешна емиграция в лицето на Огнян, Михо, Иван, Доротея, 

Марина, Златка, българските роднини на повествователката в 

романа на Левичаров) и потърпевши (голямата маса на приспосо-

бяващи се към условията на диктатура). 

Основният извод от ексцерпираните примери на семейно 

поведение в трите романа може да бъде направен в две посоки: от 

една страна, семейството е паралелна структура на официалния 

режим и негова опора, от друга страна, то изпада в противоречие 

с принципите на социалистическата обществено-политическа 

система и я поставя под въпрос чрез относителната си автоном-

ност като запазена територия на личността и суверенитета, глав-

но под формата на вътрешна емиграция и социална мимикрия. 
 

Партията майка и социалистическото семейство 
 

Политико-идеологическото голямо семейство е надпоста-

вено, едва след него се нарежда естественото биологично семей-

ство [вж. Günther 1993: 158]. Това схващане е в разрез с патриар-

халните български традиции, въздигащи в култ бащата, старей-

шината на рода, самия род и разширеното семейство. Въвеждане-

то на вожда и партията в системата на роднинските връзки („ба-

щата на нацията”, „партията майка”) е друг е вид идеологизиране 

и обсебване на най-интимната сфера на човека, на семейството. 

Истинските родители, чиято роля е прехвърлена на един чужд 

човек – вожда, на едно абстрактно понятие – партията, са поста-

вени и от Динев, и от Троянов в контекста на зависимостта от 

политическата конюнктура, в която те добиват истинското си 

значение не като родители и възпитатели на децата си, а като 

изпълнители на държавната и партийната повеля. Ярък пример за 

това е Йордан, за когото бащата е на първо място партизанин и 

активен борец – тук Динев радикализира отношенията баща-син 

като ги свежда единствено до обществения престиж на бащата 
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Светлин, който носи на сина привилегии. Напълно отсъства ин-

тимната, личната обвързаност между родител и дете. Нещо пове-

че, в един момент тя се превръща в нетърпимост на бащата и 

майката, представени като фигуранти, към фанатизирания мили-

ционер Йордан, който с действията си надминава по лоялност 

към властта бащата партизанин, и то в бруталния смисъл на ду-

мата. Разминаването между родители и деца стига дотам, че у 

Йордан се появява т.нар. синдром Павлик Морозов, показателен 

за който е разривът между Йордан и дядо му поп Серафим, само 

защото дядото заклеймява комунистите като сатаната на земята. 

Йордан „осиротява”, не защото съзнателно иска да скъса с ми-

налото си, той се оказва „бездомник”, защото е позволил да бъде 

осиновен от партията майка и нейните властови структури. Раз-

ривът между поколенията и прекъсването на традицията е дис-

курсът, който тематизират и трите романа. Този дискурс освен 

лично измерение има и обществено значение, тъй като се извър-

шва подмяна на ценности. Традиционното възприемане на роди-

ната като майка (друг е въпросът за адекватността на това срав-

нение) бива изместено или стои в пряка зависимост от партията 

майка: „А имаме мама любима, / Изпълнена с обич е тя / За нас и 

за нашта Родина / Се грижи деня и нощя” [Радевски 1951: 26]. 

Инфантилизирането на родината като подопечна на партията е 

груб взлом в установения канон от ценности и е още един аргу-

мент за инструментализирането на историята и националните 

символи и превръщането им във функция на апологетизираната 

партия държава. И тъй като човек може да има само една майка и 

не може да избира между две или повече, налице е налагане на 

едно идеологическо клише като вид психическа репресия, и то в 

ранна детска възраст, че пионерите са рожби на пионерската ор-

ганизация, респ. на партията майка. Прави се опит в микроплан 

естествената, божествената връзка родители-деца да се замени от 

зависимостта вожд-деца. В макроплан историята на партията се 

отъждествява с историята на обществото.  

Осмислянето на тематизираните исторически феномени 

от близкото минало на България са според Троянов задължителна 

част от формирането на идентичността, особено за младите поко-

ления, умишлено или не, държани встрани от проблематиката на 
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преосмисляне на близкото минало, както в семейството, така и в 

училище. Обществото сякаш пази тайната на срама, премълча-

вайки и табуизирайки тези дискурси.  

На определени, очертани в обзора на социалната структу-

ра аспекти от социалния живот в социалистическото общество и 

семейство ще се спрем по-подробно в следващите подглави. 
 

Страх. Капсулираност, контрол, цензура  
 

Страхът от тоталния контрол и следенето, на който са 

подложени в България героите в романа на Троянов, както в пуб-

личното пространство, така и в личната сфера, се пренася и в 

чужбина. Яна изтръпва при вида на приближаваща се към нея 

жена в автобуса, която иска само да подари бонбон на малкия 

Алекс [вж. Светът 105]. Същият този страх от всички и от всичко 

кара Яна и Васко да проявят необоснована търпимост към греш-

ката на продавачката в магазина, вместо суверенно и категорично 

да откажат предложената стока [вж. Светът 121]. Герои като Бай 

Дан, които открито протестират срещу режима, са по-скоро 

изключение. Както е известно, явлението граждански протест е 

чуждо на социалната действителност в социалистическа Бълга-

рия. Липсата на суверенитет и самочувствие на личността, липса-

та на гражданско общество, пословичното търпение, незащитено-

стта на населението и неговата безпрекословна подчиненост на 

властовите структури – всички тези характеристики са типични 

за голяма част от героите в трите романа. Те се проявяват дори в 

условията на относителна свобода и в условията на демократични 

порядки, в които попадат героите емигранти.  

Страхът и сплашването са основни инструменти в управ-

ленския модел на социалистическа България. По време на разпи-

тите в службите за сигурност бивши предприемачи, индустри-

алци и интелектуалци биват унижавани и тормозени, биват ква-

лифицирани като „паразити” заради социалния си статус, тъй 

като не принадлежат към класата на пролетариите [вж. Светът 

93]. Държавна сигурност шпионира не само така наречения кла-

сов враг, но арестува и осъжда на затвор хора, които разказват 

политически вицове [вж. Светът 103]. Пропагандните стратегии 

на органите за сигурност Троянов демонстрира с разказа за бъл-
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гарската проститутка, която след неуспешен опит за бягство е 

принудена да разказва по националното радио за мизерията, 

експлоатацията, антихуманността на Запада и Америка, тя се 

разкайва за „най-голямата глупост в живота си, като повярвала в 

приказката за златния Запад” [Светът 117]. Няколко месеца след 

това „покаяние” тя отново избягва на Запад. 

Чрез образа на семейството на Йордан Апостолов Динев 

демонстрира контрола на обществото в свободното време – пред-

приятията в социалистическа България имат собствени детски 

градини, почивни станции, магазини, цехове за услуги, спортни 

съоръжения, културни клубове, библиотеки, което, от една стра-

на, е социална придобивка, от друга страна, концентрация на сво-

бодното време в контролирани от властта места. Kогато предпри-

ятието има една почивна станция, която се дотира, то е ясно къде 

ще почиват подопечните ѝ работници и служители. Под претек-

ста на целесъобразност се овладява личната сфера на гражданите. 

T.e. мултифункционалността на работното място е едновременно 

предимство и недостатък на това социално пространство. Семей-

ната и личната среда, която най-трудно се поддава на контрол и 

за това е „опасна” като източник на опозиционно поведение (не-

политизирана ниша), е част от противодействието на режима. От 

друга гледна точка, личната сфера и семейството стратегически 

се капсулират от същия този режим, за да се изолират от полити-

ката. По-безопасно е да колекционираш марки (вж. дядото на 

повествователката в Левичаров: „Апостолов”), картички, салфет-

ки, т.е. да си част от 99,99%-те процента, отколкото да се интере-

суваш от политиката, за която се гласува така монолитно. В този 

смисъл мнимата автономия на дома и семейството е част от стра-

тегията и не може да се обяви за частна сфера (семеен живот, 

който не е под влияние на държавата, е възможен само в перифе-

рията на обществото), затова и семейството е обявено за „основна 

клетка на социалистическото общество” [вж. Брунбауер 2010: 29 

и сл.]. Тоталната политизация на общественото и личното про-

странство води до ефекта на преследвания и натикания в ъгъла, 

който, нямайки изход, се обръща срещу преследвача си, срещу 

системата, която го ограничава. С това се обяснява активната, по-
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често обаче пасивната опозиция (говоренето между четирите 

стени) в изследваните романи.  

Контрол от яслата през ученическите години и работното 

място до отпуската и прекарването на свободното време. Всички, 

от невръстните деца до старците, са въдворени в съответните на 

възрастта организации – чавдарче, пионерче, комсомол, партия, 

Отечествен фронт, пенсионерски клуб. Религиозните ритуали на 

кръщене и брак са заменени с граждански. Обхващането на насе-

лението в масови организации от ранна детска до пенсионна 

възраст би било наивно, а и цинично да се интерпретира като 

знак за демократичност, още по-малко като признак за лоялност 

на масите към властта, както го представя комунистическата 

пропаганда [вж. Müller 2000: 26]. 

Контролът върху големи маси хора се реализира не само 

от институциите и масовите организации, но и чрез дефицита на 

стоки от първа необходимост, мотив, който присъства и в трите 

романа. Чакането на ред за различни стоки от апартамент до 

тоалетна хартия се превръща в първостепенна „задача” на бъл-

гарския потребител, а осигуряването на ежедневните нужди от 

елементарни стоки струва неимоверни усилия, нерви и време. 

Бананите подаръци за Коледа идват от „братския кубински 

народ”. За повечето деца те идват само по Коледа, не и за Искрен, 

син на партиен велможа: „…у тях имаше купища банани, само 

дето не му позволяваха да си взема от тях за закуска в забавачка-

та” [АЕ 218]. 

Капсулираността на живота обхваща не само обществена-

та и професионалната сфера, но и голяма част от частния живот 

на хората: 

На северното крайбрежие отседнаха най-дълго на добре 

оградения и недостъпен  за други курортисти плаж на ЦК на 

партията. Там всеки спасител бе ченге от ДС, всеки сладоледчия 

– от контрашпионажа, а имаше подозрение, че дори шамандурите 

имаха някакъв чин… Но по-добре щеше да е народът да не вижда 

властта гола. Понеже онзи, който познаваше народа, много добре 

знаеше колко обича той да разправя разни истории, да се смее, 

колко  бързо губеше уважение  и което беше най-

страшното, можеше да загуби страха си. Комунистическата пар-
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тия добре познаваше  народа, затова огради плажовете си от не-

го. И народът търсеше другаде повод за смях. [АЕ 240 и сл.]  

Оградата и ограждането са символи на режима. Така, 

както българите са оградени с телени огради от останалия свят, 

така и властта се самоогражда от собствения си народ. Очевидна 

е авторовата алюзия към приказката „царят е гол”, отнесена този 

път колективно за партийния и държавния елит. Именно голотата 

издава обикновения произход на този елит („потяха се, изгаряха, 

белеха се. Досущ като телата на народа” [АЕ 241]. Това, което в 

случая отделя върхушката от народа, е привилегията народът да 

се забавлява, да се смее, да измисля разни истории за т.нар. елит. 

Тук Динев визира вицовете, които се разказват за властта, които, 

от една страна, са вид компенсация за наложения тотален кон-

трол, от друга страна обаче, представляват реална опасност от 

санкции, включително затвор и физическо унищожение. Това е 

причината в сферата на изкуството алегоричното писане, хуморът 

и четенето между редовете дълго време да остане единствената 

форма на дисидентство и съпротива срещу тоталния контрол и 

пълната изолация. Динев конкретизира дискурса за политическия 

виц, като го вкарва в контекста на детското мислене: малките 

Искрен и Симо чуват и заучават фраза, която не им е ясна, но 

предупреждението, че тя не бива да се разказва („Само не го ка-

звай на вашите, че ще те набият”) [АЕ 243], я прави още по-

любопитна за тях. И Искрен решава да я изпробва, изтърсвайки 

на вечеря по време на новините, показващи Тодор Живков, „че 

другарят Живков може да ръси лайна и през гъза, и през устата” 

[АЕ 243]. По-интересна е реакцията на околните, издаваща оня 

смразяващ кръвта страх, който всъщност прави възможно съще-

ствуването на този режим: „Разговорът на родителите му секна 

като отрязан, телевизорът бе мигновено спрян, лицата се опнаха 

сериозни, стаята притихна. Гробната тишина бе разсечена от две 

бързи крачки и екота на един шамар” [АЕ 244]. Липсват разгово-

ри, обяснения, единственият въпрос, който Младен задава на 

нищо неразбиращия Искрен, е „от кого и къде е чул това”. Този 

въпрос е фундаментален за принципа на тоталитарната власт: 

„убийте вестоносеца”, той продължава да действа и в условията 

на прехода към демокрация. Не е важно, какво е казано, важното 
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е кой го е казал, и той трябва да понесе наказанието. Дори 

невръстният Искрен усеща вътрешно тази дихотомия между ис-

тината и приносителя на вестта за нея и скрива своя „източник”. 

Заплашен е, разбира се, най-вече от таткото партиен функционер: 

„Чуй добре какво ще ти кажа. Искаш ли да затворят татко в за-

твора и ти никога повече да не го видиш? – Не, Искрен не искаше 

в никакъв случай. – Тогава никога не казвай това, което каза пре-

ди малко, никога повече, иначе ще ни сполети голяма беда” [АЕ 

244]. Играта на криеница, на забрани и санкции, на мнителност и 

недоверие, влиза и в частната сфера, опира до отношенията роди-

тели-деца и е част от „възпитателния процес” на „новия човек”. 

Троянов и Динев използват метафората за „онемяването” 

освен в контекста на страха и цензурата и във връзка с вътреш-

ната цензура, самоналагането на мълчанието като необходима 

предпазливост предвид санкционирането на инакомислието като 

престъпление спрямо системата. Дори наследниците на полити-

ческите затворници години наред се страхуват и срамуват да го-

ворят за своите близки (деца се отричат от бащи), тъй като по-

следствията са страшни за поколения напред. Стига се дотам, че 

след промените истински репресираните се възприемат едва ли 

не като „деспотични фанатици”, които дори само с присъствието 

си напомнят на т.нар. нормален гражданин за „безбройните мал-

ки компромиси, които самият той е допускал и които би искал да 

забрави”. „Този народ не иска да си спомня. Най-доброто, което 

може да ти се случи в политическия живот, е да нямаш биогра-

фия – ние с биографиите само подклаждаме лошата съвест на 

останалите” [КВ 26 и сл.]. Самоналагането на „бели петна” в ин-

дивидуалната и колективната памет е свързано с дискурса за со-

циалния миметизъм, примиряване и приспособяване по време на 

тоталитарния режим с цел социално и професионално оцеляване 

и избягване на потенциални жертви (масов конформизъм). Вед-

нага трябва да се отбележи, че този тип поведение се констатира 

в изследваните романи, без да се произнася осъдителна присъда, 

тъй като засяга екзистенциално големи маси от хора в условията 

на диктатура. Тенденцията на масов конформизъм, макар и с 

друг, но също толкова тоталитарен ракурс, продължава и след 

промените – внушително се увеличава броят на дисидентите, 
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репресираните, демократите, голяма част принадлежащи към 

бившите властови структури (“нагласената опозиция”) [вж. КВ]. 

Именно социалната мимикрия изтласква на преден план хора, 

нямащи нищо общо с истински репресираните (физически, пси-

хически и духовно), които не заемат онези социални и политиче-

ски позиции, които имат дисидентите в другите постсоциалисти-

чески страни [вж. Знеполски 2008: 84 и сл.]. 

Динев иронизира в цитирания епизод „купуването” на 

т.нар. обикновени граждани, които се превъзпитават на принципа 

на тоягата и моркова. Те се ползват от привилегията да летуват на 

охраняемия плаж на партийните другари, но в замяна на това 

трябва да изпълнят безсмислени „научни” задачи в полза на ста-

тистиката, която по социалистическо време, а и след това е нари-

чана „стъкмистика”. Тези учени биолози нощуват в станцията на 

ЦК „само за да бъдат хапани от комарите… Партията им възло-

жила да изготвят статистика колко често са били ухапани от ко-

мар… За тази цел всеки от тях трябваше да преспи веднаж на 

балкона и на сутринта позволяваха на Искрен да преброи поду-

тините от ухапванията…” [АЕ 242]. Хиперболизираната история, 

която разказва Динев, е начинът да се демонстрира, от една стра-

на, стратегията на купуване на интелигенцията в изпълнение на 

„стратегическите задачи на партията” на „научния фронт”, от 

друга страна, Динев визира безумието на определен род научни 

изследвания и експерименти, които обаче осигуряват кариерата и 

издигането в академичната и обществената йерархия. 

Друг феномен, на който Динев обръща внимание в посо-

чения цитат, е липсата на илюзия у управляващите, че между тях 

и народа има пропаст, която освен със страх е запълнена и със 

смях. Въпреки страха и санкциите народът намира начин да се 

посмее на „голата” власт. Този плаж на „големите клечки” освен 

ограден, е и изкуствен, несъответстващ на красивата природа 

наоколо. Дори партийните функционери се чувстват некомфорт-

но, наблюдавани и пазени от Държавна сигурност. Специално 

откъсът акцентува върху липсата на детски глъч и смях. Но този 

плаж им е необходим за освежаване на стари връзки и създаване 

на нови контакти, човек „да се ослуша, понеже слънцето, морето 

и жегата правеха доста разговорчиви дори другарите от ЦК” [АЕ 
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241]. И Троянов, и Динев обръщат за пореден път внимание на 

механизма на създаване на зависимости чрез следене, слухтене и 

подслушване, като основен принцип за политическия рекет и 

като основен двигател на управлението в строгата му йерархиче-

ска структура. 

„Мисълта, че трудещите се може би правят през свобод-

ното си време каквото си искат, тревожи идеолозите на бита, за-

щото Партията иска да контролира гражданките и гражданите 

през цялото време на живота им” [Брунбауер 2007: 252]. Още 

през 1947 г. към Министерството на труда и социалните грижи се 

създава специален отдел „Отдих и култура”, което, от една стра-

на, е част от социалната политика, финансирана от социалистиче-

ските предприятия (затова трудът и почивката са тясно обвърза-

ни), от друга страна, поема чрез колективни занимания функция-

та на моделиране на личната сфера на всеки човек – свободното 

време [вж. Popova 2007: 115–117]. Дисонансът между грижите за 

свободното време и контрола (който наред с отнемането на опре-

делени свободи не допусна чалгата в изкуството и културата), 

отразява не само логически парадокс, но е израз на идеологиче-

ското попечителство в частната сфера [вж. Popova 2007: 116], към 

която спадат заниманията по време на отпуск, описани в романа 

на Динев. Пасажите в романа „Ангелски езици”, тематизиращи 

проблематиката за свободното време в социалистическа Бълга-

рия, налагат извода, че то не е единствено грижа и избор на от-

делния човек, а има социализираща, колективизираща, но и уни-

фицираща идеологическа функция. Неслучайно униформите уче-

ниците носят дори извън училище, в свободното си време [вж. 

АЕ 392]. 

Държавна сигурност се намесва в живота не само на “про-

стосмъртните”, но и на партийните функционери. Следенето на 

„врага” с партиен билет е част от стратегията на тоталния кон-

трол. След като достигат слухове за връзката на другаря Младе-

нов с проститутката Изабела, службите се намесват и кариерата 

налага жертва от страна на героя, което променя изцяло филосо-

фията му на живот: да черпи с пълни шепи от позволените и не-

позволените неща. Свикнал той да „сразява”, да удря своите опо-

ненти, сега той е „удареният” [вж. АЕ 326].  
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Доказателство, че страхът ръководи всички действия на 

хората в условията на диктатура, е фактът, че тайната за бягство-

то отвъд Желязната завеса се пази дори от близките – майка, 

сестри, роднини, тъй като структурите на Държавна сигурност 

проникват и в най-личното пространство [Светът 56]. „Стените се 

сдобиха с уши и много хора бяха откарвани с камиони като до-

битък в най-забутаните пасища. Всеки можеше да бъде враг на 

народа… Исоп и Младен разпалено разкритикуваха на едно 

събрание новата линия на партията. Още на другата сутрин те 

седяха… в един камион.” Интернирането в дълбоката провинция 

и обявяването за народен враг е резултатът от повсеместното 

дебнене, следене, подслушване, от една страна, и от огласяването 

на личното мнение, респ. на критични думи към партията, от дру-

га страна. Цялата тази активна чистка се провежда под циничния 

надслов, цитат на Дзержински: „Трябват ни хора с горещи сърца 

и чисти ръце”. „Акцията“ се провежда в личен и обществен план. 

„Прочистват” се неудобни хора и партии – партийният плурал-

изъм, който просъществува няколко години след 1944 г. много 

скоро е ревизиран с екзекутирането на Никола Петков и асими-

лирането на Земеделския съюз в „клон на комунистическата пар-

тия. Един клон, един израстък без корен” [АЕ 81]. Диктатурата 

върви по естествения си път на експроприирането или екзекути-

рането на личности и партии, път на едномислие и безалтерна-

тивност. „Индулгенцията”, която се ползва за спасяване от „ка-

мионите” и лагерите, е героичното минало и жертвите, дадени от 

семейството (Септемврийското въстание, сраженията край Драва, 

Съпротивата и т.н.). Станой изкупва живота на сина си Младен и 

приятеля му Исоп, които макар с избити зъби и насинено лице 

избягват лагерите на смъртта [АЕ 82]. 

Страхът е основен инструмент в просъществуване на си-

стемата не само сред „поданиците”, но и сред сатрапите. „Сталин 

здравата го е било страх от летене. Качвал се е на самолет един-

единствен път, екскортиран от четири изтребителя, вкопчен в 

креслото и бял като тебешир” [А 80]. Потвърждение на тази теза 

е цялостното поведение на Йордан Апостолов – жесток към сла-

бите, от една страна, и страхлив и подло отмъстителен към сил-

ните на деня. 
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В контекста на цензурата (външна и вътрешна) е поставен 

и методът на социалистическия реализъм (като „отражение на 

действителността“). Той е обявен за задължителен метод в из-

куството, с което държавата демонстрира открита намеса в рабо-

тата на всички дейци на изкуството и културата. Положителният 

герой е задължителен, както и ясно очертаният външен и вътре-

шен враг. Героичното е неотменима част на всяка тоталитарна 

култура, то е свързано с култа към монументалността в строител-

ството на паметници и в архитектурата въобще – основен мотив в 

романа на Левичаров, – с позоваването на народа, с търсенето на 

външния и вътрешен враг [вж. Günther 1993: 6 и сл.] – основни 

мотиви в романите на Троянов и Динев. Позоваването на народа 

във всички тоталитарни култури (в името на народа, народът ис-

ка, изисква и пр.) на пръв поглед създава впечатление за нещо 

естествено, разбираемо, просто и ясно, за здрав разум, но всъщ-

ност е търсене на легитимация, която не е дадена от същия този 

народ [вж. Günther 1993: 196]. Фалшивата героика на настоящето 

и компенсаторното позоваване на дълголетната героична история 

е червената нишка, преминаваща през фабулата и на трите из-

следвани романа – контрапункт на принципа на социалистиче-

ския реализъм, очертавайки един друг тип реализъм – реализма 

на „реалния социализъм”, главно в негативните му измерения. 

„Положителният герой” в тях е паметта за близкото минало и 

неговото преосмисляне в перспективата на едно несветло бъдеще 

в посткомунистическа България. Песимистичната визия за Бълга-

рия е свързана с тематизираната и от тримата автори „фасадна 

демокрация”, установила се пак в името на народа [вж. Троянов: 

КВ] при завръщането си в България Алекс и Бай Дан от романа 

на Троянов съзират на границата предизборен плакат на същия 

партиен функционер, който ръководи полицейската хайка при 

претърсването на къщата след бягството на семейството на Запад. 

Примерът е показателен за многократно визираната и в трите 

произведения липса на промяна в много области на социалния и 

политически живот в България – феномен, актуален и в наши 

дни. 

Изводът: от една страна, е повсеместен опитът идеологи-

чески да се навлезе в личната сфера, вкл. в интимния живот на 
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гражданите, от друга страна, този опит да се моделира личният 

живот по правилата на идеологемите не успява. Примерите и 

формите на съпротива, тематизирани от Троянов, Динев и Леви-

чаров, са различни, главно скрити. Наред с идеологизирането на 

културата и изкуството индиректно се прокарва внушението, че 

властта финансира, и това трябва да се признае, изключително 

последователно културните занимания на гражданите, като ху-

дожествени състави в читалищата, стимулира книгоразпростра-

нението чрез достъпни цени, развива масовата култура – само-

дейни състави и т.н., т.е. създава „културни навици”, нещо, което 

е съществен дефицит в последващи етапи от социалното развитие 

в България.  
 

Социалистическо възпитание 
 

Основните цели на социалистическото възпитание 

пропагандата формулира с фразите: всестранно и много-

странно развита личност 
 

Искаше да направи сина си многостранно развита лич-

ност. Същото правеше и партията с пролетариата. Онова, което 

можеше партията, го можеше и Йордан. Неслучайно той беше 

стоманеният меч на пролетарската революция. Искаше да възпи-

тава стоманени деца. [АЕ 268].  

Героят на Динев Йордан Апостолов с неговата „не особе-

но многопластова същност” се чувства „призван” да изгражда в 

децата си многостранно развити личности: Динев персифлира 

това клише, като представя възпитанието на децата като комби-

нация от обиди („мамино детенце”, „разглезен слабак”), забрани 

(една седмица без телевизия) [АЕ 277 и сл.] и психически натиск 

– трябва да плуваш, трябва да караш ски и колело, трябва да се 

самоотбраняваш – това са императивите на бащата възпитател, 

които на моменти преминават в терор – задължителния студен 

душ в банята [АЕ 271 и сл.]. Картината добива комичен нюанс, 

когато се оказва, че у Йордан липсват всички тези способности, 

на които учи децата си [вж. АЕ 268]. Освен това на методите на 

възпитание в многостранно развити личности липсва именно 

многостранността: какво може да се очаква от псевдоинтелект 
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като Йордан, наизустил няколко претенциозни цитата, които упо-

требява не на място [АЕ 272]. Методите на Йордан във възпита-

нието на децата са свързани с описаните вече тероризиращи 

прийоми („Да чакаш от него добра дума е все едно да чакаш от 

умрял писмо”) [АЕ 277], които прилага на арестантите в каче-

ството си на милиционер. „Да получиш от умрял писмо” е мотив, 

който Динев доразвива и репетира дълго време след конкретния 

повод за това изказване на Марина по отношение на педагогиче-

ските способности на съпруга ѝ Йордан. Чрез двете деца Светльо 

и приятеля му Сашко Динев пренася проблематиката за възпита-

нието на подрастващите в топоса на гробищния парк, където де-

цата чакат някой мъртвец да им пише от отвъдното. Така „рази-

гран”, мотивът „писмо от умрял” се превръща в синоним на 

всички утопии, които предлага идеологията на тоталитарната 

държава. Кулминацията в развитието му е посещението на класа 

на Светльо в мавзолея, при „другаря Димитров”, „най-известния 

мъртвец в страната, да получиш писмо от него, щеше да е стра-

хотно. И оттогава Светльо тайно закопня за това. Но писмо все не 

идваше и не идваше, понеже другарят Димитров, вероятно дори и 

мъртъв, бе много зает” [АЕ 281].  

Убеждението на Йордан, че строгото възпитание е про-

диктувано от обич към децата, не помага никому, свидетелство за 

което е епизодът със състезанието с велосипеди, в което участва 

синът му Светльо. Лишил се от победата, за да помогне на падна-

ло дете, Светльо бива осмян и наруган заради достойната си 

постъпка. Тук Динев тематизира онзи невероятен феномен соци-

алистическо състезание, където в унисон с политическото проти-

вопоставяне всички са ти не просто конкуренти, а противници, 

дори врагове, където не действат правилата на играта, а победата 

е достатъчно основание да се приложат всички средства на всяка 

цена. По този начин олимпийският принцип метаморфозира в 

своята противоположност: не участието е важно, а победата.  

Алтернатива на силовите методи на Йордан предлага се-

мейството на съпругата му Марина, принадлежащо към т.нар. 

социалистическа интелигенция. Дядото Огнян, представител на 

академичната общност, учи Светльо на буквите, използвайки 

играта като способ за възпитание. Играта като важна съставна 
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част от идентичността на човека, основен мотив в романа на Тро-

янов, е онзи неотменим фактор, който възпитава и формира чове-

ка, неговото въображение, креативност и с това оформя житей-

ската му философия. На принципа на играта като възпитателен 

метод Динев противопоставя идеологическото възпитание със 

символи като портрета на Тодор Живков на стената в класната 

стая, масовите организации, налагани от най-ранно детство, бре-

мето история, което се стоварва върху крехките детски рамене. 

Подобно на Троянов и Левичаров Динев също проблематизира 

експроприирането на далечната славна българска история под 

идеологическата шапка на тоталитарния режим: „Чавдар, чието 

име носеше организацията, е бил войвода на хайдутите и се е 

борил срещу турците” [АЕ 275]. 

Парадоксалността и необозримостта на ситуацията, в коя-

то изпадат подрастващите, обсебени в масовите организации на 

чавдарчетата, пионерите и комсомолците Динев пародира с про-

словутия поздрав „Бъди готов” „Винаги готов”: „Ала за какво 

трябваше да е винаги готов, на Светльо не му стана ясно” [АЕ 

276], както и на всички останали участници в тези заклинания. 

Поздравът има формата на ритуално вричане, което подобно на 

сектантски култ те обрича на нещо, в което трябва да вярваш. 

Контекстът на поздрава подсказва, че онова, в което безрезервно 

трябва да се вярва, не е някакъв идеал, а партията, мистично при-

добила стойността на религия. 

В концепта възпитание на подрастващите Динев включва 

и компоненти като стоманата и желязото, любими сравнения в 

идеологическата пропаганда на комунизма. Епитетите стоманен, 

железен се свързват в българския език с имена като характер, 

воля, нерви. Модерният немскоезичен читател асоциира стомана 

и желязо с явления от историята на Германия – в спектъра от 

пруският абсолютизъм и милитаризъм (вилхелминизма) през 

националсоциализма и католицизма (прословутите католически 

пансиони) до прочутите стоманени заводи Круп. Споменатите 

конотации на стомана и желязо не актуализират в немския кул-

турен контекст значения като „многостранно развита личност“, 

още по-малко те могат да бъдат идентифицирани с нонсенса 

„всестранно хармонично развитие на човека, „гражданин на 
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социалистическото и комунистическото общество с висока кул-

тура, с високи духовни и материални потребности“ [БКП 

1963: 956]. Сарказмът на Динев стига връхната си точка в окси-

морона „деца от стомана”, който не се вмества дори в речника и 

на най-усърдните пропагандатори на социалистическата идея за 

възпитание.  

Стоманата се идентифицира в романа с личностното раз-

витие (сила на волята, ума и духа, сила на характера), като целта 

са споменатите лозунги за многостранно (всестранно) развити 

личности, което цитатът от романа на Динев съотнася не само с 

възпитанието на подрастващите, но и с превъзпитанието на 

възрастните от страна на партията държава: „Същото правеше и 

партията с пролетариата” [АЕ 268]. Метафорите стомана и же-

лязо са част от пропагандната стилистика на комунистическата 

идеология. Те се употребяват в случаите, когато трябва да се по-

твърди и докаже твърдостта и непоклатимостта на системата и на 

отделните нейни поддръжници, които в случая са квалифицирани 

като „стоманен меч на пролетарската революция”. Нещо повече, 

в духа на „Как се каляваше стоманата” тези метафори добиват 

свръхчовешки измерения. Подобна конотация откриваме и във 

фразата, която олицетворява истинския комунист – „не човек, а 

желязо” (Веселин Андреев: Балада за комуниста). Неслучайно 

стоманодобивната промишленост е символ на модерното разви-

тие на социалистическата промишленост, а Кремиковци става 

нарицателно за т.нар. постижения на социалистическата иконо-

мика, неин приоритет и нейна гордост. Повечето нововъзникнали 

градове в Източна Европа през социалистическия период се 

свързват именно със стоманолеярната промишленост – Магнито-

горск в СССР, Нова Хута в Полша, Сталинщат/Айзенхютенщат в 

ГДР, Сталинварош/Дунайварош в Унгария [вж. Брунбауер 2007: 

139]. Фундаментът на социалистическото развитие – стоманодо-

бивната промишленост и нейният продукт стоманата, напуска 

сферата на материалното и преминава в менталната, духовната 

сфера, стоманата, желязото и бетонът „влизат в главите” [Анге-

лова 2012: 234], за да циментират системата за десетилетия 

напред. Кремиковци и неговото стоманодобивно производство 

имат не само икономическо значение, те носят в себе си преди 
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всичко идеологическа символика като „микрокосмос на българ-

ския социализъм” в образа на „новия човек”, неговата социализа-

ция и интеграция в „социалистическия начин на живот”. Речта на 

Т. Живков при откриването на комбината [вж. Работническо 

дело от 6.11. 1963] потвърждава свръхдетерминираността на ме-

талургичния комбинат преди всичко като обект на престиж и 

пропаганда, като самоцел (производство заради производството). 

Доказателство за това е, че въпреки своята антиекологичност и 

неефективност дълги години след промените той не може просто 

така да бъде затворен [вж. Брунбауер 2007: 170] . Още един знак 

за това, че и след 1989 г. комунизмът и произвежданият от него 

„мисловен бетон” не е разбит и запазва своите идеологически 

позиции.  

Редът, който създава Диневият герой в рамките на слу-

жебните си задължения като милиционер и който в неговите очи 

олицетворява пълноценния начин на работа, липсва в семейство-

то му – той губи контрол върху децата си. Динев по литературен 

път съхранява семейството като територия на бунта, в конкретния 

случай на неосъзнатия бунт на младите не само срещу тероризи-

ращия ги баща, но и срещу терора на режима, чийто представител 

е бащата. Особено парадоксално звучи в случая известното пра-

вило за важността на първите седем години във възпитанието на 

децата на фона на педагогическите подходи на милиционера и 

доносника Йордан. Правилото за първите седем години иронично 

е доразвито в романа: „Най-важни за възпитанието на децата са 

първите седем години, после обществото ще се грижи за тях… 

Нашите деца трябва да станат пълноценни членове на общество-

то…” [АЕ 292]. Който познава на собствен гръб тази загриже-

ност, ще се досети за реда от предначертани събития, които не-

отменно присъстват в биографията на социалистическия гражда-

нин: чавдарче, пионерче, комсомол, евентуално партиен член или 

най-малко член на някоя ОФ-организация, ред за кола, ред за 

жилище, почивка във ведомствена станция, пенсионерски клуб, 

достойно погребение и всичко това под „зоркото око” на партия-

та държава.  

Възпитанието на децата в семейството на Йордан следва 

методологията на неговото лично поведение спрямо другите в 
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службата и в обществото: на дъщерята се „заповядва”, тя трябва 

да стои мирно, да не мърда от мястото си и да слуша [АЕ 38]. 

„…ако е послушен и прилежен, и смел, тя щяла да го обича още 

повече” [АЕ 204] и т.н. Възпитанието на децата включва и физи-

ческо насилие – от страна на Йордан Апостолов [АЕ 311] са вка-

рани в действие макаренковските методи, за да се изпълнят пове-

лите на партията: „Ние имаме нужда от здрави, физически и ум-

ствено пълноценни деца – бъдещи граждани на комунизма” [Ма-

ринчешка, Кавръкова 1962: 48, 54]. Очевидно пълноценността в 

повелите на партията и в представите на Йордан се изчерпват 

главно с физическата и идеологическата закалка, между впрочем 

подход, характерен за възпитанието на младите по време на 

националсоциализма (Хитлерюгенд). Тези принципи на възпита-

ние намират по-късно своето продължение в машинизирането и 

метализирането на човешкото тяло в естетиката на италианския 

футуризъм. Във всеизвестния манифест на Маринети механиката 

и машината се издигат в символ за човешко поведение: „Ние чув-

стваме като машини, ние се чувстваме като машини, и ние сме 

машини, и ние сме механизирани” [вж. Günther 1993: 196 и сл.]. 

Не бихме искали да продължим анализа за механизирането и ме-

тализирането на големи области от обществения живот и из-

куството в постмодерната епоха и в съвременен план.  

Дискриминацията между половете е също в унисон с „ми-

сленето” на Йордан – дъщерята е необходимото зло, което се е 

родило първо (сексистко е също отношението към съпругата Ма-

рина). Важното дете следва: наследникът Светлин, момчето, 

което въплъщава продължаването на рода. Но не това е решава-

щият аргумент в желанието за наследник – подобни мисли за 

отговорността пред рода и родовата памет отсъстват. Идеята за 

естествената приемственост и възпроизводството на рода е идео-

логически ярко оцветена: „Ти си моята гордост – говореше той, 

голям човек ще стане от теб, по-голям от Младенов, по-голям от 

всички младеновци. И тогава ще ги научиш ти тях. Точно така ще 

стане. Чуваш ли ме, сине. Така ще стане… ще им вземеш страха 

на всички Младеновци” [АЕ 62, 141]. Въжделението на бащата за 

перспективата на сина е „голям човек”, което на пръв поглед е 

естествено, последващото сравнение с младеновци обаче издава 
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липсата на идеална цел и е израз на низки страсти: безсилие и 

ярост („ще ги научиш”), реванш, борба за отмъщение, власт и 

надмощие от страна на смачкания и унизен от партийната власт 

на младеновци Йордан. Съдбата на сина е „проектирана” като 

контрапункт на безпомощността на бащата в контекста на собст-

вените комплекси за малоценност.  

„Не искам да ставаш отмъстителен като баща си… Не ис-

кам да бъдеш като баща си” [АЕ 316] – това е завещанието на 

майката на Младен Златка към внука си Искрен. Две философии 

се сблъскват в романа в отношенията между поколенията – от 

една страна, бащата и майката на Искрен, заети с кариерата си, 

практически нямащи отношение към възпитанието на сина си, 

нещо повече, вместо към детето любовта на единия отива при 

публиката в театралната зала, на другия – при проститутката [вж. 

АЕ 318], и от друга страна, баба Златка, за която поколението на 

сина ѝ е изгубило най-важното – смисъла да живееш за другите. 

Смисълът да живееш за другите е поставен в контекста на пре-

ходността – гробището, където Златка редовно ходи с Искрен при 

починалия си съпруг, оставя на гробарите шише хубава ракия, за 

нея те един ден биха казали: „Брей, имаше една Здравка, абе и тя 

бая поживя, ама въпреки това е жалко, че вече я няма”. Какво 

повече може да постигне човек в живота?” [АЕ 317] Динев не-

двусмислено разграничава в ценностно отношение поколенията 

на Златка и това на сина ѝ Младен. Първото е възпитано в пред-

военните години и носи в себе си предприемаческия дух на вре-

мето, патриархалните възпитание и ценности, второто се е загу-

било между утопични идеали и цели, заменяйки предприемаче-

ството с кариеризъм, загубвайки в крайна сметка всякаква пер-

спектива (вж. също Троянов, епизода с врачката). За това поколе-

ние, в лицето на Младен, ценностите се изчерпват с конюнктурна 

власт, страхопочитание от страна на „низшестоящите”(„всички 

учители се страхуваха от баща му (Младен – С.Б.)”, [АЕ 317]. 

Баба Златка, „може с единия крак да беше в гроба, затова пък 

другият беше най добрата опора, която съществуваше за него на 

този свят” [АЕ 318]. Не родителите, а поколението на бабите и 

дядовците е моралният левел на Искрен. В условията на социали-

стическото семейство, в което много често поколенията съжител-
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стват в един дом, този конфликт и тази опозиция между поколе-

нията са очевидни.  

Патриархалното възпитание се демонстрира, както бе ве-

че коментирано, главно чрез поколението на бабите и дядовците 

в романите на Троянов и Динев и в частност с всеобщата и непо-

колебима, априорна любов към майките чрез образа на Румен 

Апостолов в романа на Левичаров: за никоя майка не бива да се 

говори лошо. Особено е важно да се обича собствената майка, 

несъпоставима с ничии други [вж. А 76]. Мълчанието на герои-

ните на Левичаров за тяхната майка, резервираното им отноше-

ние към нея, меко казано, уязвява българското чувство към тази 

семейна „институция”, която по никакъв начин не може да бъде 

поставяна под въпрос. В този смисъл отношението към майката 

надминава и прословутата максима за покойниците (или добро, 

или нищо), лаудациото към майката е задължително в този тип 

културна общност. Символиката на отношението към майката 

като константна величина в рамките на ценностната система е 

свързана с възпроизводителната функция на жената, с опазването 

на рода и семейството, със съхраняването на родовата памет и 

етническата и националната идентичност. В същото време култът 

към майката и майчинството силно се идеологизира и отчасти 

профанизира: „…да се издигне в култ добрата, всеотдайна бъл-

гарска майка” [Димитров 1955:49] главно заради репродукцион-

ната ѝ функция като „инструмент” за увеличаване прираста на 

българската нация. 

Децата в никакъв случай не трябва да бъдат разглезвани 

[вж. Пешева 1965: 126], много често под този вербален израз се 

разбира следното: на децата не бива да се показва, че са обичани, 

децата се целуват само, когато спят. В този смисъл действат геро-

ят на Динев Йордан и семейство Младенови, които избягват да 

показват любовта си към Искрен, приоритет за тях е задоволява-

нето и презадоволяването с материални блага. На този фон е 

красноречиво разминаването между думи и дела в сравнението с 

проститутката Изабела: „Едната (майката – С.Б.) някога му бе 

обещала да му даде цялата си любов, другата (проститутката 

Изабела – С.Б.) му бе дала цялата си любов, без нищо да обеща-

ва” [АЕ 349]. Изабела и Надарения (фигура от ъндърграунда) със 
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своя житейски опит са далеч по-ангажирани с Искрен, отколкото 

собствените му егоцентрични родители: „…баща му в целия си 

живот не бе прекарал с него дори приблизително толкова време, 

колкото Надарения през тия два месеца и половина” [АЕ 355]. 

Резултатът от възпитателния процес логически е фактът, че един-

ственото, от което се нуждае Искрен, са парите и името на висо-

копоставения баща: „Вълшебната” фраза „Аз съм синът на друга-

ря Младен Младенов” кара полицаите да козируват пред него и 

цялата му компания. Освен тази фраза и парите нищо, свързано с 

бащата, не се появява в съзнателния му живот. И той мечтае за 

деня, когато „нямаше да се нуждае дори от тях” [АЕ 365]. “Ще ми 

се да съм някой друг, да имам друг дом, други родители и друго 

име” [АЕ 419]. 

Този ракурс опира до голямата тема за възпитанието на 

децата, поверено изключително на обществените структури, мно-

го често умишлено лишено от личната перспектива на родители-

те. От социологическа гледна точка това се обяснява със заетост-

та на родителите в деловата и обществената сфера, от идеологи-

ческа гледна точка обаче е въпрос на контрол от страна на режи-

ма върху подрастващото поколение. Но както се оказва и в рома-

на на Динев, реалният живот е доста по-хитър – това обяснява 

намесата на улицата и ъндърграунда в механизмите на възпита-

ние. Този извод трябва да направим с уточнението, че намесата 

на улицата и неангажираността на родителите с възпитанието на 

децата не са непременно атрибути на социалистическия обще-

ствен модел. 

В контекста на възпитанието Динев тематизира мотива за 

приятелството. То също е проблематично и трудно постижимо за 

Искрен. Много скоро героят осъзнава защо учителите му се под-

мазват и все го хвалят, защо всички деца искат да са му приятели: 

заради „хубавите му скъпи играчки или заради баща му, или за-

щото просто у тях можеха да опитат неща, които ги нямаше по 

магазините” [АЕ 317]. Когато заменя „лицемерите” с истинските 

приятели, „един заекваше, друг беше кривоглед, трети имаше 

заешка уста”, майка му загрижено пита, няма ли други приятели, 

т.е. без дефекти, нормални, нещо, което е показателно за марги-

нализирането на недъгавите в „справедливото” социалистическо 
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общество. „С това добро сърце хич няма да ти е лесно” е заклю-

чението на майката [АЕ 319]. 

Част от възпитанието на младото поколение минава на 

площада в театрално подготвените манифестации, присъстващи 

като епизоди в романите на Троянов и Динев. Пасажите демон-

стрират т.нар. „насилствено хармонизиране”, за да се създаде 

илюзията за хармония във всички области от живота – театрали-

зиране на живота (манифестации и помпозни празници) със 

същата цел, което Троянов и Динев асоциират със захаросването, 

подсладяването, бутафорията в социалистическата действител-

ност. Широко практикуваните манифестации пред „елита” на 

държавата и партията съдържат също атрибути от театралния 

декор – сцена, драпирана с картини, музикални и светлинни 

ефекти, илюминации, речи. Знамена, лозунги, плакати, скулптури 

по тържествено украсените площади и улици трябва подобно на 

потьомските села да създадат декорацията, показното демонстри-

ране на комунистически символи, скриващи безутешната сивота 

на екстериора и интериора в социалистическите градове. Волята 

на режисьорите на театралния спектакъл „манифестация” е да се 

демонстрира единството между Партията и народа, но инсцени-

ровката показва съвсем друго – Партията е на пиедестала (поди-

ума), народът – в ниското, масите минават покрай пиедестала 

като дресирани коне. Вместо единство се демонстрира суборди-

нация и ясна разграничителна линия. Всеки детайл от драматур-

гията е нареден отгоре, строго планиран и контролиран, нищо не 

е оставено на волята на случайността – оттук и липсата на чув-

ството за спонтанност и истинско въодушевление, характерно за 

обществени прояви като демонстрации, митинги и т.н. Участието 

в тези мероприятия е принуда и досадно задължение, което фор-

мално се изпълнява.  

В подобна тоналност са емоциите, които събужда тради-

раният спомен за многократните ученически посещения на „до-

лината, в която някога една хайдушка чета издебнала билюк ени-

чари и ги изтрепала. Оттогава всички ученици от околностите се 

събираха тук веднаж – храстите сигурно бяха оглушели от десе-

тилетните хвалебствия на преславното минало. Тичай на пръсти, 

иначе ще чуеш как пукат костите, прошепна Боро” [Светът 35]. 
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Иронията на Троянов тук не е насочена към съхраняването на 

културната памет (говоренето за миналото), а към начините и 

методите на оглушителното ѝ натрапване в крехката детска 

възраст, когато говоренето за еничарски кланета изисква особена 

чувствителност, за да не те преследва цял живот кошмарът на 

„оглушелите храсти” и на „пукащите кости”. „Мероприятия” от 

този тип и тяхната десетилетна повторяемост са почти единстве-

ният начин за съхраняване на историческата и културната памет у 

младите поколения. На този фон приказното, фантастичното, 

мистичното в литературата се отричат като „буржоазни”, дека-

дентски останки и следователно като метод на обучение и възпи-

тание [Умленски 1951: 5 и сл.]. Приказното се ограничава с „чу-

десата на комунизма”, възпети от поети като Асен Босев, Ангел 

Каралийчев (създатели на политическата приказка), Никола Фур-

наджиев, Николай Зидаров, Михаил Лъкатник, Христо Радевски 

[вж. Chranova 2006: 179–190]. 

Дискурсът за инструментализирането на историята за це-

лите на възпитанието на подрастващите, е тема и в трите романа. 

„Постановление на ЦК на БКП за състоянието и задачите на 

детската литература” от 1953 г. ѝ вменява като приоритет отразя-

ването на „героичните борби на трудещите се под ръководството 

на Партията за освобождение от капиталистическото робство” 

[Постановление 1953: 2]. Тъкмо обратното е записано в закон от 

1920 г: „Не се допускат детски книги и списания с открита и гру-

ба партийна насоченост, с което в децата да се насаждат неравен-

ство, омраза, нетолерантност и маргинализиране на различни 

обществени слоеве” [Закон 1920: 2]. Към задължителния канон на 

цели поколения ученици по време на социализма в България се 

числи „Воля” от Митко Горчивкин, където могат да се прочетат 

натуралистичните описания на две детски ръце, откъснати от 

играчки, подхвърлени от лошите капиталисти. Един от разказите 

в сборника „Аз живях социализма: 171 лични истории” тематизи-

ра тази „педагогика на ужасите” [вж. Gospodinov 2006: 440]. 

В заключение: в социалистическото възпитание на под-

растващи и възрастни доминират механизмите на унифицирането 

и контрола. Изключително право на Партията е да задава „пра-

вилните”, неподлежащи на дискусия насоки. Всички отклонения 
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от тези насоки се етикетират като „вражеска подривна дейност”, 

т.е. като провинение, изходът от което е „осъзнаването” му и 

връщането в „правия” път [вж. също Wolf 2009: 116]. Наред с 

традиционни ценности (доколкото те са запазени от режима) като 

уважение към възрастните поколения, почитане на историята и 

нейните авторитети, на традициите и обичаите, респект към се-

мейството, почит към образование, култура и просвета, патрио-

тизъм, идеологията на комунизма оставя своя отпечатък в съзна-

нието и манталитета на подрастващи и възрастни, превръщайки 

възпитанието от потребност за запазване на традиционни ценно-

сти в политическа стратегия за легитимиране на властта на режи-

ма. Посочените по-горе литературни и документални примери са 

част от доказателствата в тази посока. 
 

Социалистическият труд 
 

Склонността към героизиране е според Мария Тодорова 

белег на балканския манталитет, но и следствие от патетизиране-

то на живота в годините на тоталитарната държава [вж. Todorova 

2002: 486]. Комбинирането на героизма с труда е основен посту-

лат в идеологията на режима. Традиционно трудът се свързва 

исторически с ценностната система на една общност (трудолю-

бие, усърдие, упоритост, креативност), която създава човешката 

цивилизация, и генеалогично с потребността на човека, трудейки 

се, да създава материални и духовни стойности. Комунистическа-

та пропаганда извежда феномена труд от естествената му среда 

на основна човешка ценност, потребност, предпоставка за социа-

лизация и просперитет и го превръща в героически акт (герой на 

социалистическия труд е званието, което получават отличилите 

се труженици на социализма) по пътя към т.нар. хармонично раз-

вита личност [вж. Popova 2007: 115, Ангелов 1984: 116]. Основа-

нията за това могат да се търсят в две посоки: в масовите трудови 

акции като построяването на цели градове (Динев: Димитров-

град) с доброволен, безвъзмезден труд (бригадирското движе-

ние), което граничи с човешки поносимото, що се отнася до усло-

вията на труд, и се разминава икономически с естеството на 

наемния труд, който се заплаща. Другата причина за издигането 

на труда в ранг на подвиг е липсата на стимули за работа, поро-
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дени от уравнивиловката, която поставя кадърни и некадърни, 

успели и неуспели на едно ниво в заплащането и в обществената 

йерархия. Освен това трудът, особено тежкият физически труд, 

наивно-сантиментално бива обявен за празник, трудейки се, бри-

гадирите пеят борчески песни, радват се, смеят се. Подобно 

оповърхностяване на отношението към тежък физически труд 

недвусмислено издава пропагандна цел. 

Героичното е институциализирано чрез закон и управля-

вано от държавата чрез раздаване на званията герой на социали-

стическия труд, герой на НРБ, герой от войната, герой партиза-

нин. Званията са свързани и носят след себе си не само слава, но 

и привилегии и премии. Премирането на героичното рано или 

късно подкопава идеалния му характер и го комерсиализира. 

Налице е регулирано от държавата, бюрократично производство 

на герои. Най-важното в случая е масовизирането на явлението в 

противовес на същността на героизма като нещо изключително, 

трудно достижимо. Героят обикновено е самотен, той се издига 

над масата [вж. Günther 1993: 155 и сл.]. Чрез масовизацията на 

явлението се обезсмисля, девалвира разбирането за героизма като 

изключителна способност и заслуга. Масовизирането на явление-

то се подпомага и от стремежа и повелята всеки да се идентифи-

цира с него, да му подражава. Перпетуирането на пангероизма 

води до инфантилизиране, до прекъсване на процеса на узряване 

на личността. Не случайно героите са все синове, които следват 

примера, съветите, напътствията на своите бащи водачи и след 

„извършен героизъм” се чувстват задължени да се отчитат пред 

тях [вж. Günther 1993: 181]. Тук е мястото да се обърне внимание 

на парадокса между стремежа на тоталитарния режим да произ-

вежда герои като знак за изключителните достойнства на тази 

обществена система и за възможностите за развитие на отделния 

човек, от една страна, от друга страна обаче, се задейства ре-

флексът на масовката, на унификацията – защо някой да стои по-

високо от другите. По този начин изключителното не може да 

устои на принципа за уравнивиловка и се задейства конвейерното 

производство на герои и заслужили хора. Това особено проличава 

в раздаването на звания на хора на изкуството, където се налага 
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не само степенуването на званията за заслуги, но и раздаването 

им на верните на режима творци.  

Трудът като героизъм и няколкократното изпълнение на 

трудови норми е симптом за свръхчовешките, ирационалните 

измерения на това явление. Трудовият герой е „мъченик” до та-

кава степен, че неговите подвизи трудно се поддават на поетизи-

ране и романтизиране, но затова пък успешно се разпространяват 

чрез масмедиите [вж. Günther 1993: 167]. Липсата на героизъм в 

буржоазното общество се критикува еднакво силно както от 

гледна точка на комунистическата, така и от страна на нацинал-

социалистическата идеология [вж. Günther 1993: 175), още едно 

потвърждение за допирните точки на двете обществени системи. 

Култът към героичното и монументализма в екстериора деперсо-

нализира, обезценява индивидуалното, особеното, различното. 

Тоталитарната естетика се характеризира с равна, гладка повърх-

ност, която нивелира, отстранява, маргинализира всеки ръб, изда-

тина и различие [вж. Günther 1993: 188]. Всичко това насила хар-

монизира процесите вътре в обществото и атакува навън различ-

ното извън унифицираната маса. 

Героите на труда, т.нар. по съветски образец стахановци, 

се „произвеждат” по два начина: или трудовите норми се зани-

жават и стават възможни за изпълнение, или системата на „геро-

ите на труда” може да функционира единствено в условия на 

свръхчовешки героизъм [вж. Знеполски 2008: 205]. 

Челният съветски опит е тематизиран многократно в ро-

мана на Динев. Героизирането на труда се заимства от съветските 

другари – алтернативен вариант за печелившо предприятие с па-

зарни механизми в условията на социализма предлага разказвачът 

на Динев: Директорът на ЗЗУ „беше следвал в Америка и имаше 

много контакти и… постоянни поръчки… При средна надница от 

пет лева в страната, неговите работници получаваха от десет до 

двайсет лева. Разбира се, той самият беше прибрал доста пари, но 

на кой му пука, след като и работниците бяха доволни и лека-

полека си възвръщаха вярата в комунизма. Да, ама на партията не 

ѝ харесваше тая новопридобита с американска помощ вяра. Мах-

наха директора, даже се говореше, че го окошарили. Това било 

лошо за завода, понеже… бизнес партньорите… прекратили пре-
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говорите, отказали се от всякакви договори и си заминали” [АЕ 

500].  

В изкуството и науката българите също се учат от челния 

опит на съветските другари. И всичко, което прилича на Рамбо, 

било то във филм, или в скулптура, нищо не струва, макар че 

всички, от командира до последния новобранец в казармата гле-

дат с удоволствие този филм и несъмнено подражават на героя 

[АЕ 495 и сл.].  

Мотивът за тоталната заетост на социалистическия трудов 

пазар и липсата на безработица също е литературно загатнат: 

„Трябва бързо да си намерим работа. Тия тъпанари комунистите 

преследват хората без работа като престъпници” [АЕ 497]. Шляе-

нето и седенето в работно време по кафенетата е осъдително, 

дори наказуемо чрез въведената през 1946 г. „принудителна мо-

билизация” за нетрудоустроени [вж. Popova 2007: 117]. Друга 

тема е как се уплътнява работното време, пример за това е аб-

сурдният дневен ред в работния ден на партийния функционер 

Младенов, изпълнен с умозрителни вглеждания в скъпия кожен 

тефтер, иначе пълен с мероприятия, със самодоволното седене в 

удобното кожено кресло и с внезапни, изненадващи проверки за 

назидание на непослушните директори на заводи. 

Социалната сигурност (работно място за всеки), гаранти-

рана в социалистическия период, е част от социалния статут – 

човек извън системата на трудови отношения се счита за „асоци-

ален”, което героят на Динев визира с репликата, изразяваща 

страховете от социално декласиране. Повсеместната трудова зае-

тост, макар с цената на уравнивиловка, води, от една страна, до 

липсваща безработица, което е положително в социален аспект, 

от друга страна обаче, липсват всякакви стимули за конкуренция 

и утвърждаване на професионализма като принцип за заемане на 

определена позиция. Тъй като всички, без изключение, трябва да 

бъдат участници в трудовия процес, най-отгоре са лоялните към 

режима, което не изключва непременно професионални качества. 

Именно това предпоставя трудовата философия у голяма част от 

трудещите се: „…няма смисъл да си даваме зор. Да си седим 

тук… Така и така заплатата ни си тече” [АЕ 501]. 
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Темата за опазване на околната среда и огромните пора-

жения, нанесени на природата от модернизирането на държавата 

чрез индустриализация (особено в сферата на металообработва-

нето и химическата промишленост), липсата на инвестиции в 

пречисвателни съоръжения обстойно тематизира Илия Троянов в 

литературните си репортажи. В резултат на пренебрегване на 

екологичните проблеми – „Почти всички работници страдат от 

професионални заболявания, оловно съдържание в кръвта… мно-

го често имаме отравяния с кадмий. Медицински прегледи извън 

завода не се признават. Профсъюзите не предприемат нищо по 

този въпрос” [КВ 219]. През деня се имитират подобрения на 

средата, а всичко, което е отровно, нарочно се изпуска през 

нощта. Дълбоко законспирирана тайна е отравянето на хората в 

заводите, профсъюзите не са фактор, който може да промени 

нещата, напротив, те са съюзник на заводската партийна „поли-

тика”: „Всеки се страхува да не загуби мястото си, затова всеки 

мълчи. Само когато сме помежду си, се оплакваме и псуваме” 

[КВ 220]. Стачките са плахи, повечето се страхуват, а и няма кой 

да поведе стачките, профсъюзите изпълняват декоративна функ-

ция, защита на интереси на хартия, не в действие, водачите им са 

част от номенклатурата с всички полагащи се привилегии, следо-

вателно те нямат никаква мотивация да променят статуквото, 

защото това би променило личния им статус [вж. КВ 224]. Бута-

форията се представя за истина, при посещение на министъра е в 

ход илюзията „правим се на екологични”, преустановява се горе-

нето, всичко се отразява от партийни медии, други в страната 

няма, а външни не се допускат [вж. КВ 221]. Не само работещите, 

но и техните семейства са потърпевши от лошите условия – 

„…жилищните блокове на работниците са построени непосред-

ствено до завода. На това му се казваше социалистическа грижа. 

С тези фабрики бе обезлюдено населението на съседните села” 

[КВ 228]. Т.е. индустриализацията, безспорно необходима за раз-

витието на модерната държава, е същевременно демографски и 

екологичен проблем: „Градът почерня, не преувеличавам, почер-

ня от пушилката. Който излезеше с бяла риза, се връщаше вкъщи 

с черна” [КВ 229]. 
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Последиците от работата в цехове без вентилация е, че 

работещите там до края на деня са физически, а след тридесет 

години здравословно съсипани: „Обществена тайна е, че в някои 

крупни комбинати средната продължителност на живота е 55 

години” [КВ 222]. Цената на сигурността на работното място и 

липсата на безработица е работа в условията на XIX век. Тези 

условия, отдавна немислими в Европа, се запазват и в посткому-

нистическа България: „Единствената разлика от преди сто години 

е, че ползваме барути, че шахтите са електрифицирани. Копаем 

въглищата на ръка… Дирекцията няма интерес да подобри ра-

ботните условия. Всяка година в мината умират много мъже” [КВ 

224]. 

Неефективност на гигантите в икономиката (техническа 

изостаналост, високо електро- и водопотребление, екологично 

необезпечени, липса на пазари след разпадането на СИВ) и липса 

на малки и средни предприятия – гръбнака на всяка добра иконо-

мика са другите проблеми, засегнати от Троянов в „Кучешки 

времена” [КВ 202]. Модернизацията на обществото се изразява в 

индустриална експанзия [вж. Знеполски 2008: 321 и сл.], развитие 

на тежката промишленост по съветски образец, въпреки че тра-

диционно България е аграрна държава с много добри дадености 

за възход на селското стопанство – според Троянов тя е в състоя-

ние да изхрани Балканите. От индустриалния тип модернизация 

обаче не се повишава качеството на живота. „Напред излиза ци-

вилизационно-имитативният план, външното наподобяване на 

формите на западната модернизация, но по същество неподпла-

тени с качеството, което те предлагат. Новопостроените маги-

страли след месеци се покриват с дупки, панелните жилищни 

комплекси са вдъхновени от концепциите на Корбюзие, но вед-

нага след реализацията си се превръщат в бидонвили на етажи, 

модерните заводи, закупени от Запада, произвеждат некачествени 

и неконкурентни стоки” [Знеполски 2008:323] и замърсяват при-

родните ресурси поради неспазване на екологичните норми. За 

неконкурентността на комунистическата икономика най-добре 

свидетелства фактът, че при отваряне на пазара след 1989 г. 

предприятията не могат да пласират стоките си.  
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Такава е съдбата на икономическата и пропагандна мета-

фора на социализма, Кремиковци, тематизиран в романа на Леви-

чаров като символ на българо-съветската дружба, но и като осно-

вен „отровител” на въздуха около българската столица. Креми-

ковци обстойно е представен в литературните репортажи на Тро-

янов главно с политико-идеологическото си значение, а не с ико-

номическата си ефективност – става дума не за реализирането на 

икономическа програма (много скоро се оказва, че липсват както 

суровинни, така и човешки ресурси и трябва да бъдат внасяни от 

СССР), а за създаването на нова социална идентичност и 

съпричастност, която да демонстрира новия, социалистически 

начин на живот. Мегаломанията в построяването на металургич-

ния „гигант” е сравнима с тематизираната от Левичаров гиганто-

мания в представянето на историческото наследство на България. 

Троянов се спира главно на идеологическата страна на символа 

Кремиковци, която се потвърждава в редица научни изследвания, 

включително по време на режима. Въпреки доказаната неефек-

тивност на комбината той е начин за „подобряване” на класовия 

състав на столичното население, на което се гледа с подозрение 

заради буржоазния му манталитет, т.е. чрез Кремиковци се 

осъществява целенасочено създаване на работническа класа в 

буржоазна София, извършва се вид социална реконструкция на 

обществото, част от политиката на социално инженерство за 

превръщане на аграрна България в пролетарска държава. Разбира 

се, Кремиковци едновременно с идеологически изпълнява и ико-

номически функции за форсирана индустриализация на страната 

и за създаване на материалната база на модерната икономика [вж. 

Знеполски 2008: 199]. Основна тема, която отваря споменаването 

на Кремиковци в романите и литературните репортажи, е замър-

сяването на природата и на жизненото пространство на българите 

в лицето на урбанизираната среда, чиято грозота и непригодност 

за нормален живот тематизират изследваните текстове. Екология-

та и опазването на природата никога не са били приоритет в пла-

новото социалистическо стопанство, чиято главна цел е пре-

изпълнението на петилетни планове в индустрията на всяка цена, 

включително с цената на замърсяване на въздуха, водите, почва-

та. Очевидно с аграрен профил (80% от населението е селско) 
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социализмът се втурва да индустриализира страната, само и само 

да се докаже на омразния империализъм, че и ние имаме тежка 

индустрия. Инвестициите в екология се считат за непродуктивни, 

обновяването на техниката и технологиите се смята за излишно 

харчене на пари и пробив в рутината на производствения процес. 

За да се хвалим с рекордни добиви, тровим земята с изкуствени 

торове – производство на прочутата ни химическа промишленост 

[вж. Oschlies 1988: 360 и сл.]. И не на последно място внушението 

на трите романа е липсата на коректив – на гражданско общество, 

което обяснява пасивността и незаинтересоваността на обще-

ствеността от това, което се случва в икономиката и в простран-

ството извън стените на дома. Грижата за публичното простран-

ство е занемарена въпреки комунистическата идея за общност на 

собствеността, която явно не стимулира нейното опазване, 

напротив, на нея се гледа като на анонимна, ничия територия. 

В контекста на трудовата заетост Левичаров сблъсква два 

основни възгледа за т.нар. „социално подпомагане”, което в со-

циалистически план се идентифицира с преразпределението на 

финансов ресурс, раздаване на пари на глава от населението, до-

като в пазарен смисъл това означава учене, как се правят пари, 

как се увеличават доходи. Двата подхода се отъждествяват с две-

те страни на максимата: „Не раздавай риба, а научи някого как се 

лови риба. За хора като героя на Левичаров Табаков раздаването 

на пари на калпак е „идиотия” и няма нищо общо със социалното 

подпомагане и солидарност [вж. А 222], нито с характера на про-

изводствените отношения, които героят репрезентира. 
 

Социализъм и привилегии 
  

Принципът на „правоимащите” обстойно е тематизиран 

от Троянов – те не чакат за жилища, пазаруват „в специални” 

магазини със западни стоки, „за които обикновеният народ само 

можел да мечтае – в техните домове целогодишно има на трапе-

зата банани, а не само по Коледа”. Чрез играчките на Искрен и 

други луксозни предмети и продукти е литературно въведена 

темата за ползването на специално снабдяване, за достъпа до 

конвертируем ресурс, специална почивна база и дори специално 

здравеопазване, което демонстрира и сблъсъкът на Младен и 
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Йордан пред родилното отделение в романа на Динев. Михо, 

казва Доротея, трябва да е благодарен на зет си Младен, на кого-

то дължи всичко [АЕ 261] – замяната на скапаната къща с апар-

тамент, работата си и възможността да краде, положението на 

дъщеря си, която може да има главните роли в театъра и т.н. „Де-

цата ходели в елитни детски градини, училища, специални, често 

чуждоезикови гимназии, независимо от оценките можели да 

следват, каквото пожелаят, и да специализират в чужбина” [КВ 

186), и то в западни страни, където простосмъртните не можели и 

да стъпят. Така изглежда справедливостта според Троянов и Ди-

нев в българското социалистическо общество. В сравнение с ре-

зиденциите на Т. Живков (32 на брой) дворците на българските 

царе (3 на брой) „приличат на бедни къщурки”. Разкошът и 

луксът обаче се прикриват „в рамките на характерното притвор-

ство” като вид „публичен маскарад”. Палатите на социализма са 

построени в същия стил на гигантоманията, монументализма, 

приличат по-скоро на мавзолеи, отколкото на жилищни сгради, 

„обзаведени” са с „мраморни релефи”, с „огромни вани с позла-

тени арматури”, присъщи на римските велможи. Сякаш цялата 

неестественост и антропофобия е впрегнала сили, за да създаде 

подобен екстериор и интериор [вж. КВ 181 и сл.]. 

 „Връзките” засягат обществената, но и личната, нещо по-

вече – интимната сфера. „Изборът” на съпруга след многото по-

хождения, инвентаризирани в номенклатурния кожен тефтер на 

партийния секретар Младенов, е резултат и смесица от груба пре-

сметливост, цинизъм и злоупотреба със служебно положение и 

няма нищо общо с чувства, сантименти – най-доброто, което се 

случва в интимната сфера на Младен е разгарянето на сексуални 

страсти. Доротея, бъдещата съпруга, прилича на ловен трофей, 

който е представителен, красив, млад, може лесно да бъде при-

мамен поради своята неопитност и с гордост да бъде показван, 

което е и целта на брака. Тя е прекалено амбициозна, за да не се 

осланя на любовта, „прекомерно бедна” (живее в кирпичена къща 

с баща алкохолик), за да зависи от мъжа си и да е подчинена на 

волята му безпрекословно. Механизмът на зависимостите, в слу-

чая по социален статус, действа безотказно в тоталитарното об-

щество, включително в интимната семейна среда [Светът 112 и 
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сл.]. Доказателство за това е и последващата кариера на Доротея 

като актриса и ролите, които тя ще получи след телефонно 

позвъняване на директора на театъра [вж. АЕ 195 и сл.]. 

Склонността към ползване на контакти („връзки”) при 

решаването на проблеми вместо обръщането към компетентните 

държавни институции може да се обясни и с манталитетни при-

чини, коренящи се исторически в ноторната слабост на държав-

ните структури и тяхната отдалеченост от повечето социални 

групи, поради което се засилва факторът разширено семейство, 

род, клан, селищна общност [вж. Sundhausen 1999: 64]. По този 

начин междуличностните контакти се явяват алтернатива на 

официалните институции, защото функционират бързо, точно и 

адекватно в полза на една или друга страна при „разрешаването” 

на спор и проблем. 

В контекста на утилитарното отношение към човека инте-

ресен паралел е направен между бутафорната семейна връзка на 

Младен и Доротея („само се правим, че се обичаме и въпреки 

това се чувстваме добре”) и работата на проститутката Изабела, 

чиито клиенти също се чувстват добре („ние обичаме илюзиите, 

без тях изобщо не бихме могли да живеем”). На този паралел е 

противопоставена партията, която е „толкова жестока… защото 

се опитва да забрани на хората да се заблуждават”. Тази гледна 

точка е представена от Изабела, живееща като жрица на любовта 

едновременно в сферата на прагматичното (продава тялото си) и 

на ирационалното (предлага страсти и емоции) и на която е чуж-

до онова двуличие на последователните морални принципи, 

предписани от партията като “образцово” поведение [АЕ 120]. 

Същата тази лицемерна образцовост проличава в протоколната 

женитба на Младенов (не може един партиен секретар да не е 

женен) и в кръщаването на първородния син на Младен с името 

Искрен като „символ” на любовта между двамата съпрузи [АЕ 

126]. Мотивът за евфемизирането на системата, „обличането” ѝ в 

красиви думи, който доминира текста на Троянов, е продължен от 

Динев. Механизмът на „връзките” е основополагащ принцип в 

социалните взаимоотношения: Динев привежда многобройни 

примери за това – учителката на Искрен по немски език, австрий-

ка по произход, обръща на детето на другаря Младенов специал-
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но внимание в сравнение с другите деца, тъй като очаква от него 

съдействие за виза за родината ѝ, което в социалистическите 

условия е трудно да се постигне без ходатайство [АЕ 203, 207]. 

По време на социализма жилище не се купува, не се наема, както 

е в нормалните общества, с жилище трябва да се “уредиш”, както 

и с кола, и с ред други „тривиалности”, които, макар и скъпи, се 

предлагат свободно извън „социалистическия лагер”. Към завет-

ната цел жилище водят пътища, пътеки и пътечки, една от които 

е да се престараваш пред началниците, което и правят героите на 

Динев. При всеобщ дефицит на всякакви стоки и услуги връзките 

играят първостепенна роля – Йордан показва служебната карта на 

милиционер и стая в Поморие, и то с изглед към морето, веднага 

се намира [АЕ 164]. Явлението се „изражда” дотам, че дори в 

нормални условия, когато липсва дефицит, този принцип на раз-

даване под тезгяха продължава да действа по инерция и се 

превръща в последователен поведенски модел. 

Условията на дефицит налагат специалното снабдяване на 

номенклатурата – за болната Доротея веднага ще се доставят ле-

карства от чужбина, а лекарите в същото време са задължавани 

„да лекуват по съветските методи”. И лекарите, които не се при-

държат към това, поемат риска да бъдат квалифицирани като 

нелоялни – „лекарят осъзнаваше големия риск… Моля ви, не ме 

разбирайте погрешно. В много области на медицината съветските 

методи са по-добри от другите, но в психиатрията те са доста 

остарели” [АЕ 338]. Към запазените територии на номенклатура-

та, освен специалното снабдяване, се числят определени специ-

алности във висшите училища за децата на партийните величия 

като специалността, която следва Искрен – Международни ико-

номически отношения, където достъпът за „простосмъртни” е 

почти изключен. Приоритет и същевременно привилегия за този 

контингент млади хора е и освобождаването от нелеката казарма 

или алтернативната служба като адютант при някой социалисти-

чески генерал [вж. АЕ 366]. „Децата ходели в елитни детски гра-

дини, училища, специални, често чуждоезикови гимназии, неза-

висимо от оценките можели да следват каквото пожелаят и да се 

специализират в чужбина” [КВ 186], и то в западни страни, къде-

то децата на т.нар. обикновени хора не можели и да стъпят. 
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 Откровената кражба е част от привилегиите на социали-

стическия елит, като тази зараза, тръгвайки от „главата”, вмири-

сва и останалата част от тялото на целокупния български народ: 

„Между 1982 и 1985 г. министърът на строителството беше дал 

разрешение за построяване на огромни вили за Александър Ли-

лов, Огнян Дойнов и някои други властващи. По това време аз 

бях директор на една от участващите организации. Лилов получи 

вилата си съгласно изискания си вкус: 1200 кв.м жилищна площ, 

три етажа и мази на две нива. Всичко струваше 650 000 лв., кол-

кото струват 50 жилища. Лилов обаче плати само 62 000 лв. Ко-

гато се кандидатира за нашия избирателен район, аз публикувах 

този скандал в местната преса. Лилов отговори, че било естестве-

но един професор, една публична личност да може да си изработи 

една вила през трудовия си живот“ [КВ 146 и сл.]. В случая фра-

зите „изработвам си една вила” през „трудовия живот” звучат не 

само доста евфемистично, но и изпадат семантично в своята про-

тивоположност, нямаща нищо общо с почтен труд и заслужено 

възнаграждение. „Изработвам си” конотира значението „издей-

ствам си по партийни заслуги”, защото единствената призната 

публичност по това време е в рамките на партийния статут, който 

безспорно Лилов притежава като висш партиен функционер, а не 

в качеството си на професор. „Трудовият живот” в контекста на 

Лилов означава освен остър ум преди всичко лоялност към пар-

тията, а не трудов стаж в популярния смисъл на думата. При-

мерът с Лилов показва, че в социалистическото общество има 

един единствен канал за признаване на социалното авансиране – 

партийната кариера. Равното лишаване от средствата за произ-

водство – както се вижда – не отменя неравенството в разпреде-

лението на житейските блага [вж. Знеполски 2008: 291, 296]. Тъй 

като тези български професори, лишени от този тип партийно 

признание, трудно се сдобиват с панелно жилище, и преди, и 

сега. 

Социализма и контрабандата, част от темата за „привиле-

гиите” на властта, Троянов онагледява с пример за министъра на 

спорта Лъчезар Аврамов, който натрупва голямо за тогавашните 

представи състояние, благодарение на контрабандата с лекарства, 

произвеждани в България, пренасяни от елитни спортисти в 
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съгласие с митническите власти. Партийната върхушка е не само 

корумпирана, тя е корумпираща надолу по веригата, като осиг-

урява чрез контрабанда липсващите в Народната република фи-

нансови ресурси за премиите на елитните спортисти, които офи-

циално получават единствено моралната награда на „Герои на 

НРБ”. Корупцията се разкрива и осъжда от съда единствено бла-

годарение на появилата се завист в коридорите на властта, като 

осъдени са изпълнителите, мулетата, спортистите, а не главата. 

Главата се издига до външнотърговски министър – ярък пример 

за характерното за режима санкциониране чрез повишаване в 

йерархията, типичен за механизмите, по които управленските 

пластове само се разместват, без да бъдат отстранени от система-

та: „колкото повече крадял и лъжел, толкова повече се изкачвал в 

партийната йерархия” [КВ 267] или „Строгостта на закона дости-

гаше само до съответното ниво на собствения капитал, след което 

веднага се превръщаше в ласка. Така беше във ВСИЧКИ 

СТРАНИ ПО СВЕТА” [АЕ 477 и сл.]. Тук отново наблюдаваме 

типичния за Динев и Троянов подход за поставяне на „български-

те” характеристики в европейски и световен контекст. 

Както контрабандата, така и каналите за наркотици не мо-

гат да се реализират без участието на тайните служби, филиали 

на КГБ [вж. КВ 274]. Около три четвърти от хероина за Западна 

Европа и досега минава по балканската линия. С наркоканалите 

по времето на соца с един куршум се улучват два заека: хем се 

трови омразният Запад, хем се трупа така необходимата валута 

[вж. КВ 273]. Като всеки челен опит и черноборсаджийството 

тръгва от Москва, където „партийните големци се отдавали на 

престъпността с гигантомания, отговаряща на скоростта на пети-

летните планове: хайверът, „черното злато”, било опаковано в 

консервни кутии с етикети моркови, грах, боб, които на Запад се 

превръщат в хайвер, като огромни мрежи, от рибарите до митни-

чарите, обслужват престъпната схема. Корумпирането на всички 

по веригата става по ценоразпис – Троянов привежда пример от 

управлението на небезизвестния Гайдар Алиев, в което всяка 

една служба си има съответната цена, от главния прокурор до 

директор на предприятие, механизъм, който в посткомунистиче-

ския период се пренася успешно в купуването на депутатски 
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мандати. Цената на Гайдар-Алиевата „свобода да прави каквото 

си иска” са кораби с диаманти, злато, хайвер, напитки, които се 

изпращат на върхушката в Москва. В замяна на това Алиев е сво-

боден да убива, да преследва, да тормози противниците си, 

необезпокояван от никого. Когато Андропов прави опит „да раз-

чисти това разбойническо гнездо”, се проваля, защото следствие-

то стига до другарите от ЦК на КПСС. Следователите биват 

уволнени заради престараване и своеволие и съответно повишени 

за компенсация в депутати в Думата [вж. КВ 268 и сл.]. „Съжде-

нието на Свети Августин, според когото всяка държава е разбой-

ническа банда, никъде не било доказано по-добре, отколкото в 

Съветския съюз и неговите сателитни държави” [КВ 270]. Докато 

в другите страни, където също има корупция и организирана 

престъпност, тя се налага срещу държавните принципи и органи, 

то на Изток тя се зарежда с енергия директно от държавата, което 

представлява вид легитимиране на мафията. В източноевропей-

ската версия тя бива толерирана, прикривана и дори подкрепяна 

от държавата, нещо повече, двете структури са в симбиоза, и това 

се доказва от многобройните случаи на съучастие на правоохра-

нителните органи в акции от другата страна на барикадата. 

Държавата и мафията в случая са двете страни на един медал [вж. 

КВ 270 и сл.].  
 

Социализъм и малцинства  
 

Мотивът за двоякото отношение на социалистическата 

държава към малцинствата занимава Троянов и Динев. От една 

страна, те са обект на повсеместна омраза, въпреки твърденията 

за прословутото добросъседство между етносите, от друга страна, 

се визира ангажираността на партията и държавата за тяхното 

образование и трудово възпитание, раздават им се жилища, т.е. 

полагат се грижи се за тяхната социална интеграция [вж. АЕ 268]. 

В контекста на опита за асимилация на турското, а и на 

ромското малцинство чрез смяна на имената с български – т.нар. 

възродителен процес (самото наименование е циничен евфе-

мизъм) – се разглежда като „прогресивна асимилация” (защото 

имало и „груба, реакционна, шовинистична, империалистическа 

асимилация“), чиято основна цел е създаването на „единна кому-
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нистическа нация” около българския елемент. Националната 

държава не предполага автономия на малцинствата, което не 

означава непременно отнемане на културната им специфика [Реч 

на Т. Живков пред ЦК на БКП, цит. по Брунбауер 2010: 494].  

Динев тематизира процеса на преименуване на български 

граждани от турски произход със средствата на литературната 

фикция. През болестта на съпругата си Доротея Младен проглеж-

да за болестите на Партията – „сделките с оръжие и наркотици, 

понеже те осигуряваха до голяма степен стандарта в страната, 

смяната на имената на турците” [АЕ 366 и сл.]. Последното идва 

в повече дори за един комунист интернационалист, чийто първи 

приятел обаче се казва Исоп. Динев представя и другата гледна 

точка в паметта за събитията 84 – 85-а година, когато малка част 

от партийната номенклатура открито говори срещу безумието 

възродителен процес, който освен че отнема човешки права, зле-

поставя нацията и е в ущърб дори на самата партия: „Младен 

шумно се противопостави срещу тези мерки с цялата острота на 

езика си, с цялата сила на ума си и с всички средства, с които 

разполагаше. За кратко, много кратко, успя да окаже влияние, за 

кратко, много кратко, се почувства отново щастлив и удовлетво-

рен, както в младостта” [А 367]. Откъсът е показателен за безпо-

мощността на подобна гледна точка, за нейната пожелателност 

чрез честите повторения на определението „за кратко”. Острото 

противопоставяне на този политически акт сигурно е съще-

ствувало в редки случаи, но поради страха от последствията по-

добен тип поведение е по-скоро маргинално явление: „Но тогава 

дойде да го вземе някакъв мъж, когото никога не бе виждал, и го 

покани в колата си. На едно тихо място извън града и близо до 

реката колата спря” [А 367]. Последствията очевидно се свързват 

с ДС и с предупреждението за опасност: за Младенов и за Парти-

ята, които губят популярност, доверие, а с това и властта [АЕ 

367]. Разговорът между Младенов и сътрудника от ДС е показа-

телен както за идеологическата основа на политиката спрямо 

малцинствата, така и за дълбинната същност на отношението на 

българина към турското малцинство конкретно: „…кой българин 

наистина обича турците?”. В психологически план Динев поставя 

под въпрос обичта на българина към турците, използвайки веч-
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ния исторически аргумент за петстотинте години турско робство, 

за избиването и гаврата с прадедите и с позоваването на фолкло-

ра. По-важното в случая обаче е утопичната идея за чист, „хомо-

генен народ”, за изглаждането на етническите различия чрез об-

разование и индустриализация, за създаването на „единна социа-

листическа нация” [АЕ 368]. Много често използвано обяснение 

от страна на властите в социалистическа България за неконформ-

но поведение (случая Младенов), което противостои на официал-

ната партийна политика, е обяснението ad hominem: Тъй като 

Младенов има лични проблеми с болестта на жена си Доротея, 

той се държи неадекватно и нелоялно към Партията, това е обяс-

нението на службите за протестния акт на партийния функцио-

нер. Поведението му не е резултат на чувството за справедливост 

и равнопоставеност спрямо турското малцинство, а е следствие 

на несправяне с лични проблеми – прийом от инструментаруима 

на ДС, който не решава, а подменя проблема. 

Младенов се опитва да протестира и бива смачкан в този 

порив на съвестта си. „Посредственият ум” и „изкорубеното сър-

це” на Йордан Апостолов обаче няма как да породят угризенията, 

които очевидно измъчват Младен Младенов. Въпреки че възро-

дителният процес не е в „обсега на неговите трудови задълже-

ния”, той сам търси изява и проявява инициативата в почивните 

си дни „да се отличи” в борбата срещу „реакционните традиции” 

на турското малцинство, което ревниво пази обичаи и имена – 

целта на „възродителите” е то да даде своя принос за „единна 

социалистическа нация”, за „нов живот с ново българско-

славянско име”. Подобни пропагандни фрази се използват в род-

ното село на героя, където „цялата работа беше свършена много 

бързо, за един ден, и тъй като Йордан изпълни ролята си много 

убедително, всички в селото започнаха да му викат Йордан 

Кръстител”. „Закачката“ на Динев с християнството продължава 

и в усилието на неговия герой да преправи полумесеца, татуиран 

на ръката на Исмаил, на сърп и чук. След всички гаври с чо-

вешкото достойнство Йордан се връща вечерта с чувството за 

добре свършена работа. Дори баща му партизанинът е възмутен 

от действията на Партията и на собствения си син: „Тая партия 

стана пълен боклук… Все съм знаел, че нямаш капка акъл, ама че 
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си паднал толкова ниско, ей това не съм очаквал… Вместо да си 

гледаш почивните дни и да се занимаваш със сина си, си тръгнал 

да караш хората насила да си сменят имената. Кой прави такива 

работи? Как ще гледам утре хората в очите?... Права беше жена 

ти да те остави. Ти си болен. Наистина си болен” [АЕ 384 и сл.]. 

Другата гледна точка в колективната памет, контрапункт на 

усърдието на Йордан по време на възродителния процес, се оли-

цетворява и от Светлин – той, подобно на Младенов, се срамува 

от налудничавата идея насила да се сменят имената на българ-

ските турци и диагностицира болестите на системата: шизофрен-

ния опит за хегемонизиране на обществото чрез силов контрол 

върху традициите, основани на етническия произход. Циничната 

теза за последствията от възродителния процес (голямата екскур-

зия), че българските турци „мечтаели” да живеят в прародината 

си Турция, също е представена от Динев. Да видиш прародината 

си, със сигурност е мечта, но насилственото изселване няма нищо 

общо с мечтаенето: „Мнозина оказаха съпротива, но тогава на 

помощ се притече Народната милиция, а тя можеше да превърне 

всеки човек в мечтател. Народната милиция беше организа-

ция/мечта, най-прекрасната мечта, която партията все още има-

ше”. Триста хиляди „мечтатели” турци се изселват [АЕ 431]. 

Подсказан е още един „мотив” на властта за провеждането на 

възродителния процес – „да намалеят опашките” пред български-

те магазини, което напомня за решаване на проблемите на прин-

ципа има човек, има проблем, има хора, има проблеми. Опашките 

обаче не намаляват, пренасянето на проблема от национална на 

етническа основа не е решение нито за турците, нито за българи-

те. 

Преднамереността на българите спрямо циганите, с които 

българите трябва да делят една стая в имигрантския лагер Пел-

ферино, епизод от романа на Троянов, разкрива друг момент от 

отношението на българите към чуждостта. В много страни, както 

и в България, циганите са част от интракултурната чуждост и 

стават нерядко обект на ксенофобски и националистически набе-

зи, въпреки непрекъснатото репетиране и деклариране на фраза-

та, че с турци и цигани българите от време оно живеят в добро-

съседство. Социалните предразсъдъци на българите спрямо цига-
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ните („тежка миризма”) [вж. Светът 86 и сл.], както и изолиране-

то им ясно се очертават в романа на Троянов. Богдан се опитва да 

обясни несъстоятелността и едностранчивостта на подобна пози-

ция с факта, че никое мнозинство не може или не иска да си 

представи, че потиска малцинствата, винаги се твърди обратното 

– малцинствата пречат на мнозинството, в крайна сметка Богдан 

избира взаимодействието като принцип – и двете страни „трябва 

да направят нещо” [вж. Светът 86]. Мисловното клише, че други-

те трябва да се нагодят към „стандарта”, а не „стандартът” към 

другите, издига стени между културите. Вземайки повод от епи-

зода с циганите, Троянов провокира размисли относно генерали-

зирането на съждения за определени раси, националности, етно-

си, без да се имат предвид индивидуални качества и особености, 

с което се пропрява пътят към стереотипите и предразсъдъците, 

респ. към демонизирането на определени културни общности. 

Режимът се чувства застрашен не само от отклоняващото се 

”аморално” поведение на отделни индивиди и групи, но и от ет-

нокултури, различаващи се от културата на мнозинството. По 

същество това означава, че в единния социалистически начин на 

живот не може да присъстват и други образци на култура, на ин-

тракултурна чуждост, което в най-голяма степен засяга културите 

на малцинствата. Ако все пак форми на етнокултури се развиват 

като цигански оркестри, фолклорни състави, театри на турското 

малцинство (което наред със заетостта на малцинствата в трудо-

вия процес е постижение на системата), то те са под обичайния 

контрол на политиката, прилаган към всички етнически групи, 

включително и българската. Особено чувствителен е режимът 

към битовата култура на малцинствата, чиито атрибути демон-

стрират изповядването на исляма – като фереджета и шалвари в 

облеклото на жените мюсюлманки. Традиционното облекло се 

възприема като етнокултурен белег, като отклонение от хомоген-

ната национална култура, като „замърсител” на социалистическия 

начин на живот. Тоталитарната държава коригира отклонението 

чрез етнокултурно уеднаквяване. „Грижата” в този контекст се 

проявява предимно в курсове по „Шев и кройка”, които под пре-

текста за преодоляване на изостаналостта и повишаване на бито-

вата култура на малцинствата се превръщат в инструменти на 
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основната цел – „хомогенна социалистическа култура” [вж. Бру-

нбауер 2010: 367]. Дискурсът за малцинствата е продължен от 

Троянов в литературните му репортажи, където авторът се спира 

главно на малтретирането им от страна политическите партии в 

постсоциалистическа България – циганите са обект на манипула-

ция, особено по време на избори [вж. КВ 168]. 
 

Социалистическата казарма 
 

Армията, наред с училището и масовите организации е 

неразделна част от политиката на обхващане на масите в органи-

зационни структури, които лесно се контролират. Разбира се с 

уточнението, че армия е имало и ще има, и независимо от обще-

ствено-политическата система тя представлява образование, 

структурирано на принципа на йерархията и в този смисъл кон-

тролът, включително политическият контрол е същностна черта 

на всяка армия. Троянов и Динев се спират на определени харак-

теристики, тясно свързани с паметта за тази обществена структу-

ра в социалистическа България. 

Алтернативна памет за българската казарма, в противовес 

на пропагандното клише за нея като „ковачница за мъже” с 

изключително голяма възпитателна функция, са представените в 

романите на Троянов и Динев комични, таргикомични и трагични 

истории, които години наред се разказват и препредават от поко-

ление на поколение и представляват ядрото на спомените от мла-

дежките години на мъжката част от обществото.  

Казармата като „ковачница за мъже” – под това клише 

според авторите се крие не толкова разбирането за патриотичен 

дълг към България, а суеверието, че единствено в казармата 

момчетата израстват като мъже. Извън лозунга обаче се очертава 

огромната пропаст между идеологически клишета и реални прак-

тики:  

Какво разбираше армията под „истински мъже”, беше 

много трудно да се  обясни, но много лесно да се проумее. До 

третия ден всеки го знаеше, но от третия ден нататък и най-

твърдите съжаляваха, че са придобили това познание… Ден за 

истински мъже. И минаваше цяла вечност, докато той свършеше, 

и в края на деня човек даже не си знаеше името, камо ли пола. 
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Сякаш го делеше цяла вечност от времето, когато все още е имал 

име, семейство, дом, любима, приятели и интереси. Той се опит-

ваше, поне докато марширува, да си спомни онова време, но тро-

потът на кубинките и потракването на камъните в джобовете бе-

ше толкова оглушително, че едвам смогваше да спаси няколко 

плахи образа [АЕ 409]. 

От обяснението на разказвача на Динев за „истинските 

мъже” става ясно, че то няма нищо общо нито с патриотизма, 

нито с мъжеството, а загатва за онези извращения и нелицепри-

ятни сцени, разиграли се в българската казарма, за които намеква 

и Троянов [вж. Светът 39 и сл.], и които са далеч от нормалността 

в човешките взаимоотношения. Светът на казармата и светът на 

живота вън са рязко разграничени, като това разграничение оста-

ва „военна тайна”: по съвета на командира всички трябва да 

напишат до близките си, „че човек се чувства тук много добре, 

понеже армията се грижи много добре за хората си… и да не 

споменават никаква информация и дори най-дребни подробности 

за онова, което ставаше или имаше вътре”. Театрално-

евфемистично Динев дава израз на прословутите отношения 

между стари войници и новобранци, които обаче далеч не са тол-

кова безобидни, колкото ни внушава литературната фикция:  

Когато примерно някой от старите войници се затъжеше 

за родното си място, някой новобранец трябваше да се престори 

на влак, който след уволнението щеше да го заведе натам. А на 

онези, дето идваха от село, трябваше да им кукурига като петел, 

за да ги буди, или да лае и да се прави на куче, което пази двора, 

после да се прави на крава, магаре, овце, пуйки, и трябваше да се 

превъплъщава в ролята си правдоподобно, защото иначе… всич-

ки новобранци трябваше да започват представлението отначало 

[вж. АЕ 409 и сл.]. 

Театралните роли на „влак”, „петел”, „куче”, „крава, ма-

гаре” и т.н. съвсем не носят на новобранците естетическо удовле-

творение и креативна изява, а са част от насилието и садистични-

те практики, демонстрирани, възпитавани и представяни като 

„истинско мъжество” в родната казарма. Статистиката показва, че 

финалът на подобни „представления” нерядко е суицидът. Затова 

„отърваването” от казармата или стремежът към алтернативна 
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служба е основно усилие в българското социалистическо семей-

ство, в което се вливат немалко и всякакви по вид ресурси, главно 

протекции. Огледален образ на извращенията в казармата 

(„ужасът на всяко момче”) са „способите” за избягване на воен-

ната служба, като се започне от „оправянето” с връзки през симу-

лирането на хронични заболявания и се стигне до седенето „дни 

наред без гащи върху бирена бутилка” с цел „диагноза” хомосек-

суалност [АЕ 366]. 

„Войникът беше войник, само когато беше мокър и кален” 

(АЕ 492). В родната социалистическа казарма ботуши се купуват 

веднъж на две години и само в два размера, или умираш от болка 

и мазоли, или не можеш да ходиш: „Ботушите бяха мокри. Не 

можеха да изсъхнат. Мехурите по стъпалата не му даваха по-

кой...” [Светът 39 и сл.]. Но това е малкият проблем предвид тра-

гичните събития, случващи се по време на службата: „Една гра-

ната избухна сред дружбата на петима деветнайсетгодишни... 

Мълчанието притисна оцелелите в леглата им. Отчаянието се 

вледени в тях” [Светът 40]. Оскъдните изречения за трагедията, 

разиграла се в казармата – граната убива петима войници, – са 

така ситуирани в контекста, че читателят не остава с впечатлени-

ето за нещастен случай, който може да се случи навсякъде и по 

всяко време. Без да бъде експлицирано, тук се визира вид 

престъпление, което остава обаче неартикулирано (притискащо 

мълчание от страна на оцелелите). Чувството за тайнственост и 

мистерия, за гузност предизвиква вледеняващ страх, немислим е 

дори опит да се каже нещо на глас, като за това са „виновни” не 

само военната дисциплина, военната тайна и йерархията. Цялата 

атмосфера на „схематичното” предаване на „случая”, отнел пет 

млади живота, води до внушението за казармата като “месомела-

чка” [Господинов 2011: 6] в буквалния и преносния смисъл, за 

прекрачване на закона, което никога няма да бъде разкрито. Зато-

ва и разказът преминава в размисли за „навън”, за „неделята”, за 

уволнението, за свободния свят, за часовете до края на службата, 

които войниците броят всеки ден. Тези размисли са заглушени от 

откъслеците пропагандни клишета, изкрещени от коменданта за: 

„световен мир, братство, дълг, заплаха, защита, всичко свято за 

войника, империализъм, ревизионизъм, Берлин, жертвите, които 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 209 

всеки един трябва да направи. Вие сте избрани да служите на 

отечеството, на братските народи и на световния мир. Речта 

свърши. Комендантът даде заповед за песен „Пред нас блести 

зора на бъдещето”. С апломб изговорените идеологеми оконча-

телно пломбират човешки поносимото – въпреки командата 

„свободно”, всички са застинали в страх: „Лицата на войниците 

бяха като смачкана хартия, предната редица като смачкано лю-

бовно писмо, втората – смачкана обикновена картичка до вкъщи, 

отзад – смачкано потвърждение за прием в университета” [Светът 

41]. Смачкана е интимната сфера на човека, неговият дух и ду-

ховност, смачкано е човешкото достойнство. Тук не става дума за 

строгост, ред, дисциплина и изпълнение на заповеди, характерни 

за всички военни структури по света, не става дума дори за допу-

стимата степен на манипулативност, литературното внушение на 

Троянов е за издевателство над човешката психика. 

Заплахата от Турция и НАТО и спасението от Русия са 

неизменни атрибути на идеологическото ‘възпитание’ в армията: 

Турците имат петстотинхилядна редовна армия, ние – стохиляд-

на. При едно нападение от НАТО наш дълг е да удържим поне 20 

минути. Докато дойдат руснаците [АЕ 49]. 

Войната, не толкова като част от историята, а като атри-

бут на военната политика, е показана в романа на Троянов не 

само с оглед на героизма и подвизите, извършени в името на дъл-

га към отечеството и нацията – главен акцент (не единствено) в 

социалистическата пропаганда, – а от гледна точка на трагедията, 

която тя носи в човешки, семеен, родов план. Съпругата на офи-

цера „трябваше да се уповава на надеждата мъжът ѝ скоро да се 

върне от фронта, здрав, наред с ума, без да подскача на патерици, 

като онези, които се завръщаха, точещи се мълчаливо по улиците, 

от гарата до кметството, където кметът държеше смущаващо 

кратка реч и ги обявяваше за демобилизирани” [Светът 23]. Пате-

тиката на героизма и саможертвата в защита на отечеството, част 

от колективната историческа памет за войните, съхранявана чрез 

войнишките гробища и паметници, отстъпва място на инстинкта 

за самосъхранение на личността и семейството, което е част от 

фамилната памет. Част от паметта за героиката е да останеш вое-

нен инвалид, изоставен от държавата и управниците. Кметът, 
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представител на институционализираната власт, държи сму-

щаващо кратка реч, обявявайки демобилизация. Литературното 

внушението на Троянов е за нерадостната съдба на осакатените 

войници, скитащи по улиците немили-недраги, просещи прехра-

на, облечени в дрипи, картина, рязко контрастираща с предпоста-

вената от институционализираната памет героика на войната. 

Внушението на автора е за унизеното човешко достойнство, 

експресивно представено в картината на войниците герои, прину-

дени да ядат мухлясалия хляб и чорбата, която всеки скитник би 

„бутнал погнусен настрана”. Човеците и човешкото деградират 

до състояние, характерно за „лишеи и червеи”. Патетиката на 

героизма, която липсва в романа, но се предава като историческа 

памет, е в контраст с жалката картина на войнишката трагедия, 

позната ни от други произведения на изкуството, третиращи 

включително съдбата на немили-недрагите борци за национално 

освобождение. Единственото, с което жената на офицера се гор-

дее, е, „че той предпочита да гладува, вместо да се унижава” 

[Светът 23]. Тази гледна точка към войната, униженията, глада, 

болестите (холерата), смъртта, човешкия живот като евтина стока 

е елемент от неофициализираната колективна памет, запазил се 

във фамилната памет с „оглушителното виене на жените”, при 

поредните известия от фронта за изтребването на мъже, братя, 

синове и овдовяването на цели семейства. Тук е мястото да цити-

раме гледната точка на австрийския писател Карл Крауз за вой-

ната в Последните дни на човечеството: „За идеалите си народи-

те съдират и продават кожата си на пазара” [Kraus 1986: 256]. 

Идеалите, защитата на отечеството са едната страна на медала, 

другата е представената от Троянов родова памет за дълбоката 

травма в душите на потърпевшите и техните семейства. 

И Динев акцентува в романа си „Ангелски езици” върху 

личностното възприемане на войната, върху демотивиращото ѝ 

влияние в рамките на отделното семейство, в бита на обикнове-

ния човек, в опита му да възпита поколението си в нормални 

условия. Здравка ражда и петте си деца в по време на войни, 

атентати и преврати – първите две по време на Балканските и 

Първата световна война, третото – в тежкия следвоенен период, 

четвъртото – по време и след кървавия военен преврат от 1923 г., 
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петото – след атентата в църквата „Св. Неделя”. Трогателен е 

опитът на жената и майката да даде на децата си „мирни” имена – 

Мира, Победа, сякаш за да предизвика желания мир, на което 

свещеникът реагира със скептична усмивка – израз на утопията за 

един мирен, нормален живот. (В условията на социализма тези 

имена, както и много други: Сталинка, Правда, Борба се възпри-

емат като символи на идеология и предизвикват неловкост у но-

сителите си въпреки гордостта на родителите [вж. Господинов 

2011: 23].) В романа дихотомията война-мир е представена в кон-

текста на историческо събитие – сватбата на цар Борис III и ца-

рица Йоана: „Народът ликуваше, защото сватбите го радваха по-

вече от войните, бунтовете и революциите” [АЕ 76]. На пръв по-

глед това е аксиоматично съждение, което няма нужда от декла-

риране. В дълбочина обаче то поставя въпроси за цената и ценно-

стите, които репрезентират войните, въстанията, революциите и 

отговорът на тези въпроси не е еднозначен. 

Възхваляването на войните като част от колективната па-

мет, с която един народ се гордее заради националните си идеали, 

попада в противоречие с нормалността на всекидневието, с ав-

тентичността на човешките взаимоотношения, ако разбира се, 

престанем да приемаме, че войната е естественото състояние на 

човечеството. В този пункт националните идеали се разминават с 

ценностите на отделния човек, на семейството и рода – правото 

на живот и на човешко достойнство.  
 

Сивото ежедневие и „бягството” от него 
 

И тримата автори тематизират обстойно мотива за без-

утешната еднотипност на социалистическата архитектура и за 

свързаната с нея сивота, неестетичност и враждебност на ексте-

риора (грозни панелни блокове) и интериора в бита на българите. 

Това еднообразие прозира в човешките взаимоотношения, в по-

веденските и мисловни модели. 

Алтернатива на грозотата и враждебността на социали-

стическата архитектура Левичаров съзира в прекрасната възрож-

денска архитектура на старите български градове, в тайнството 

на българските средновековни манастири [A 58 и сл., 111 и сл.]. 

Неизбежен в случая е контрастът между сивото социалистическо 
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ежедневие и красотата, пъстротата на западната архитектура, 

неизбежен е и културният шок, който получава героинята от ро-

мана на Троянов Яна при вида на красивите жилищни сгради в 

Триест. 

Алтернатива на сивотата на ежедневието в социалистиче-

ска България е бягството в занимания с изкуство, във фантазията, 

в мечтите или в лудостта. Яна вярва в „живителната сила на фан-

тазията. Какво друго му оставаше тогава на едно чувствително 

младо създание в тази сива епоха, освен да заспи зимен сън, от-

дадено на безконечни въжделения” [Светът 2]. Доротея, жената 

на партийния функционер Младен Младенов от романа на Динев, 

поема по „другия път”, изпадайки в състояние на тиха депресия. 

Това е нейният начин да се спаси от влудяващото я еднообразие, 

да „заспи зимен сън” и да „презимува”, по цял ден втренчена в 

картината с двата гълъба. В самотата си тя се чувства спокойна, 

изпълнена и предпазена от заобикалящата я пустота. Алтернати-

вата на Слатка от романа на Троянов са сладката и сладкишите, 

които приготвя и с които подслажда ежедневието си, „захаро-

сваше мечтите, копнежите и амбициите на своите дъщери, докато 

съвсем се покриха с коричка” [Светът 15]. Покриването с корич-

ката на мечтите и въжделенията е метафора за трудното преодо-

ляване на тъжната реалност и не е спасение от депресиращото 

ежедневие. Мотивът за подслаждането напуска личната сфера и 

добива политически измерения. Троянов иронизира икономиче-

ските отношения с братска социалистическа Куба (дружбата 

между братските социалистически страни), далечна страна, от 

която обаче България солидарно внася захарта. Захарта е символ 

не само на солидарността и на социалистическата дружба. Тя е 

символ на купонната система, на икономиката на дефицита. Про-

блемът дефицит на храни, стоки и услуги е предмет на литера-

турно представяне и в трите романа: Троянов детайлно описва 

симптомите, кулминацията и драматичната развръзка на култур-

ния шок, който Яна и Васко изживяват в магазин за захарни изде-

лия в Триест, Италия. Яна не може да издържи физически и пси-

хически „сполетялата” я картина на изобилие на предлаганите 

продукти и панически напуска магазина, без да може да избере и 

купи нещо [Светът 109]. Българската проститутка – друга фигура 
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от същия роман – предвид празните рафтове и опашките пред 

магазините в България, не може да си представи, че нещо в мага-

зина може да „свърши”, че тук, на запад винаги всичко е налице, 

и днес, и утре, и вдругиден [Троянов 2007: 119].  

Две са алтернативите да избягаш от „сивата” епоха, осо-

бено ако си чувствителен и фин, което, от своя страна, импли-

цира по пътя на антиномията представата за това какъв тип хора, 

с каква сензитивна нагласа биха могли да се чувстват комфортно 

и уютно в тази епоха. Първата възможност е летаргията (зимният 

сън) и сънищата въжделения, втората възможност е фантазията и 

нейното удовлетворяване в света на изкуството. „Тук (в из-

куството – С.Б.) живееше магьосник, който липсваше в обикно-

веното, неиграно, непроиграно всекидневие” [Светът 28]. Мо-

тивът за „безцветното” ежедневие Троянов недвусмислено 

обвързва с липсата на „играта”, която придава краските, тоновете, 

цвета на живота, както и смисъла на съществуването. Не е слу-

чайно споменаването на певческото изкуство и на храма опера, 

издигнали „престижа на родината” в целия свят, то обаче не е 

поставено както обикновено в контекста на националната гор-

дост, а представлява вид спасение на чувствителността предвид 

задължителните алтернативни занимания по „тракторознание”, 

шлосерство, електротехника и др. [Светът 28], принадлежащи 

към канона на българското училище. 

Протестът на младите срещу контрола и унификацията е 

друг начин да се излезе от сивотата и еднообразието – „И те под-

стригаха косите си отстрани съвсем късо, пробиха си ушите, сло-

жиха си обици, окачиха дрехите си с вериги и тръгнаха така по 

улиците” [АЕ 39]. Единствените, на които им „стиска” в тази 

държава, са момчетата пънкари, само те се опълчват на системата 

с арт протеста си. И реакцията не закъснява: „…отрязаха им пер-

чемите и ги изправиха пред едно огледало. Ей така трябвало да 

изглежда социалистическата младеж, ей това да им е за пример и 

да се придържали към този образ, а ако не можели, щяла да им 

помогне Народната милиция. Тя щяла да ги държи под око и по 

всяко време да им предлага бръснаро-фризьорски услуги” [АЕ 

394]. Именно компанията на Светльо, синът на милиционерския 

сатрап Йордан, се противопоставя на режима, към който бащата 
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изпитва зоологическа привързаност. И дъщеря му Драгомира 

избягва в Австралия, поради което брат ѝ неминуемо ще го „юр-

кат малко повечко” в казармата. Идеята за наследниците на ко-

мунистическите фамилии като бунтари е част от колективната 

памет, но в рамките на литературната фикция има по-скоро по-

желателен характер. Протестът на Светльо е срещу бащата мили-

ционер, малтретирал хора в подземията на полицията: „Ти ме 

отвращаваш… Имаш ли изобщо представа как се чувства човек, 

научил от вестника, че собственият му баща е най-големият гад в 

града? И отгоре на това да установи, че той се гордее с това?... 

Ето как се чувства… – Светльо засмука, колкото можа, слюнка от 

пресъхналата си уста и я изплю в лицето на Йордан” [АЕ 406]. 

Протестът на другия млад герой Искрен е в отхвърлянето на ба-

щиния авторитет в личен и обществен план – Искрен използва 

предоставения му финансов ресурс, за да започне собствен биз-

нес след промените, след което спонсорът баща бива безцере-

монно отстранен със слогана „За комунисти забранено” [вж. АЕ 

440]. Кои всъщност протестират? В новата си роля на ДС-

служител Йордан локализира „субектите на държавна измяна” и 

за голяма негова изненада извършителите се оказват ученици, 

„най-добрите в класа” (клише, използвано в апотеоз на ремсисти-

те), млади хора от „добри семейства… на тях със сигурност нико-

га нищо не им е липсвало”. Но изненадата става неприятна, кога-

то сред „нарушителите” се оказва синът на неговия полицейски 

шеф полковник Царев, чието участие Йордан съзаклятнически 

прикрива. Литературното внушение е, че протестират именно 

най-задоволените (което не е безспорно), безспорна е обаче лип-

сата на свобода и на права у младите хора. Алегорията за капсу-

лираното социалистическо общество е създадена в романа на 

Динев в контекста на неговото инфантилизиране. Инфантилното 

соцобщество подобно на дете (Светльо) е напъхано в един ъгъл, 

заобиколено от решетки като в проходилка и на части, по лъжич-

ка му се подават разни „вкусотии”, главно „гумени” (ерзац) и 

малки свободи, като основно те са във вид на дрънкалки-

залъгалки, които вдигат много шум и са безопасни за спокой-

ствието на властта, играеща ролята на обществен настойник и 

опекун. До определена възраст детето общество се задоволява с 
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играчките симулации, като все още гледа през решетките онези 

по-скъпи неща, хубави, но недостъпни. Понякога през решетките 

се подават обаче нелицеприятни неща – „бръмбари, мухи и умре-

ли оси, един път даже червей” [АЕ 140 и сл.] и тогава неминуемо 

идва контрареакцията – когато някой е натикан в ъгъла, той няма 

друг изход, освен да се съпротивлява чрез говорене или действие. 

Говоренето за Живков коства на малкия Светльо загуба на дет-

ското приятелство, когато на плажа той неволно изрича спомена-

тите заучените фрази („Т. Живков ръси лайна през гъза и през 

устата”), родителите на приятелчето му Сашко веднага напускат 

„опасния” район [АЕ 169]. А родителите на Светльо и Искрен са 

ужасени от детските волности. Споменатите епизоди са красно-

речиви както за външната, така и за вътрешната цензура в пове-

дението на цялата социалистическа общност.  

От друга страна, мимоходом се признават определени 

„достижения” на социалистическия начин на живот – на фона на 

нечетящата маса днес Динев демонстрира приоритета на книгите 

и домашните библиотеки чрез героинята си Марина, жената на 

Йордан, чиято утеха е четенето, компенсиращо отчуждеността в 

семейството и контрола от страна на държавата: „Утеха в тези 

тежки години ѝ бяха само децата и книгите. Марина четеше 

непрекъснато. Беше се абонирала за всички издания на поредица-

та „Световна класика", а щом видеше опашка пред някоя кни-

жарница, се нареждаше, без да се замисли” [АЕ 299 и сл.]. Този 

пасаж извиква в съзнанието на читателя най-малко три позабра-

вени феномена: първо, опашка пред книжарница, явление, необи-

чайно за настоящето (включително поради широкото предлагане 

и високите цени на книгите спрямо доходите в България), т.е. 

потребност от този вид изкуство, и второ, книгата като част от 

всеобщия дефицит при социализма. От трета страна, тази очевид-

но съществуваща потребност дали поради лисата на плурализъм в 

медийното пространство, или по образователни и възпитателни 

причини, е задоволима от голяма част от населението поради 

изключително достъпните цени на продукта книга по това време. 

Подобно на Марина, за героинята в романа на Троянов Яна кни-

гите и изкуството като цяло са начинът да преодолее еднообрази-

ето на социалистическото ежедневие. 
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В заключение т.нар. бягство от реалността се идентифи-

цира с описаните феномени, които могат да се квалифицират и 

обобщят като паралелна реалност, чието предназначение е в 

определени моменти да се избегне директният допир с безутеш-

ното настояще. Изследваните литературни текстове предлагат 

няколко варианта за формиране на подобна реалност – фантазия-

та като изкуство, мечтателство, игра (Яна, Доротея, Марина, Ог-

нян), но и депресивни състояния (Доротея), пътуването (Алекс, 

Бай Дан) романтизираната българска история (Румен Апостолов), 

мистиката и фантастиката (Светльо, Искрен), проектираща по-

добро бъдеще, „подслаждането” на живота с обръщане към себе 

си и към любими занимания (Слатка, Златка, Иван, Михо). Във 

всичките си проявления паралелната реалност представлява ино-

фициален, персонален, интимен (сакрален), почти таен житейски 

акт, нямащ нищо общо със задължителностите на деня. 
 

Заключение 
 

Констелацията на персонажите в трите изследвани романа 

на Троянов, Динев и Левичаров очертават в макро и микроплан 

структурата на социалистическото общество с неговите институ-

ции, общности, отделни групи и индивиди и свързаните с тях 

обществено-политически, общностни, групови, родови, семейни, 

включително лични и интимни отношения. Широката палитра на 

взаимодействия включва главо междуличностните отношения в 

рода и смейството, в професионалните и социалните общности, 

чрез които изкристализират основните характеристики на социа-

листическия начин на живот – силна идеологическа обвързаност 

на частната, а в много случаи и на интимната сфера с контрол от 

страна на Партията, държавните институции и обществените ор-

ганизации. В резултат на това се установява самоконтролът като 

основен поведенски модел, свързан с липсата на свобода на сло-

во, лично мнение и сдружаване извън номенклатурата на офици-

ализираните форми, чиито проявления са външната и вътрешната 

цензура, вътрешната емиграция, бягството зад граница. Възпита-

нието на подрастващи и възрастни е възложено в голяма степен 

на идеологизираните обществени структури, обхващащи по въз-

растов признак цялото общество. В същото време семейството 
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наред с ролята си на „основна клетка на социалистическото об-

щество“ остава единствената относително автономна структура, 

съхраняваща, много често в противовес на нормите на комуни-

стическата идеология както основни патриархални и възрожден-

ски традиции, ценности и ритуали, така и алтернативни модели 

на поведение и мислене, обикновено скрити между четирите сте-

ни, с което поставя под въпрос, делегитимира, а понякога и за-

страшава устоите на режима. Между представителите на офици-

алната власт и номенклатура и носителите на алтернативните 

(протестни) поведенски модели се е настанила огромната маса от 

хора, приспособили се към стандартите на режима, живеещи в 

непрекъснат страх за своето социално, професионално, а поняко-

га психическо и физическо оцеляване. 
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ЛЕЧЕБНАТА СИЛА НА ПРИРОДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:  

ДЪРВО, ВОДА И КАМЪК 

 

Неврие Чуфадар 

 
THE HEALING POWER OF NATURAL MATERIALS  SUCH AS 

WOOD, WATER AND STONE 

 

Nevrie Chufadar 

 

Abstract: In folklore natural materials such as wood, water and stone 

possess healing powers and exclusive properties. In Turkish epic, legends, 

beliefs and popular natural healing these natural materials are sacred. Turks 

accept tree is a symbol of motherhood, fertility and greatness. Water is a 

source of life itself. In mythological texts in natural healing folk beliefs water 

is sacred and healing. In the epic Dede Korkut water as a natural material 

always helps the man. Turks’ natural healing and folklore believe in the 

healing power and energy of the stone. In Turks manuscripts in natural folk 

healing practices among plant and animal products are found stones and 

gems. They were used in diagnosis, treatment and prevention of human 

diseases.  

 

Key words: wood, water, stone, health, power, healing 

 
Природните компоненти – вода, дърво и камък са основ-

ните и свещени елементи на мирозданието при древните тюрки. 

Дървото освен това е символ на майчинството, плодородието и 

величието, водата е в основата на пречистването, а камъкът 

натрупва в себе си земните сили и енергия и при допир ги преда-

ва на човека. Тези техни качества са накарали древните тюрки да 

се обръщат към тях за помощ при болести и раждане на деца. 

Трите елемента се обединяват не само с това, че представляват 

природни елементи на модела на света, но и с това, че притежават 

кут. Кут е сакралната жизнена сила – нещо, което ги обединява и 

ги свързва в единна система. Представите за присъствието на кут 

(жизнената сила) в планината (камък), реката (вода), дървото, 

слънцето и небето отразяват размити граници на базовата опози-

ция „природа-човек”. В същото време водата и камъкът изпъл-



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 224 

няват в една или друга степен гранична функция между света на 

живите и света на мъртвите, докато на дървото е присъща по-

скоро свързваща функция. При водата и камъка акцентите са 

първичност в мирозданието – според повечето легенди те са ос-

новните елементи при създаването на земята, дървото е по-

късната субстанция, по-близко е към „живата” природа, а в някои 

случаи е медиатор на „кут” (жизнената сила) и притежава свой-

ства да лекува, като отделя лековито мляко.  

Така дърво, вода и камък често се допълват един друг и 

формират логичен и плавен преход между света на боговете, на 

живите хора и света на мъртвите. Отбелязва се топологично 

сходство между функциите на Дървото – то едновременно е де-

миург и божество, което може да поражда хора. Така, в една ал-

тайска легенда се разказва за дървото като източник на творение 

на света: „…Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu ağacı Tanrı gördü 

ve "dalları olmayan ağaca bakmak hoş bir şey değil; buna dokuz tane 

dal bitsin” dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. Tanrı yine şöyle dedi: "Dokuz 

dalın kökünden dokuz kişi türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun” – 

…Беше поникнало едно дърво без клони и клончета. Господ видя 

това дърво, „никак не е приятно да гледаш дърво без клони; нека 

да му поникнат девет клона”, каза. На дървото поникнаха девет 

клона. Господ отново така каза: „От корените на деветте кло-

на девет души да се породят и от тях девет народа да се създа-

дат” [Абдулкадир 1972: 15]
71

. 

Дървото и особено букът (kayın) и борът (çam) се почи-

тат от древните тюрки като божество (ilahe), което може да по-

ражда хора.  

Дървото е транслатор на живота и лечител на хората и в 

този смисъл поема функции на богиня майка. Така, според мито-

логичните представи на древните тюрки, от клоните на дървото 

тече мляко, което изцелява, дава му сили и бодрост, а в някои от 

тюркските митове кут (жизнената сила) слиза от небето през 

световното дърво в утробата на жена, която по такъв начин за-

                                                 
71

 Преводите  на  използваните цитати на турски език език, включително 

и на текстовете от „Книгата на Деде Коркут” в настоящата работа, са 

преведени на български език (от мен: Неврие Чуфадар). 
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бременява. Съществуват вярвания, че дървото може да промени 

съдбата на жени, които нямат деца – в Анадолските приказки, в 

поемата „Манас”, се споменава за обичая да се отправят молби за 

дете към ябълково дърво. Един от ритуалите за изпълняване на 

молба на бездетна жена е описан от Г. Наумова: „Ако омъжена 

жена дълго време няма деца, тя се оттегляла в гората при све-

щеното дърво. Постила под него бяла кобилешка кожа с глава и 

копита. Върху нея поставя стомна с кумис (кобилешко мляко), 

сяда и се обръща към дървото с молба да ѝ бъде дарено дете. 

Същевременно жената излива кумис върху корените на дървото. 

Ако духът на дървото чуе молбата, то започва да пука и върху 

кобилешката кожа пада червей. Жената го хваща и го изяжда. 

От това зачева, защото духът на дървото я е оплодил. Щом 

изяде червея, тя казва: „Подари ми щастливо дете, което да 

живее вечно!” [Наумова 2001: 179–180]. 

Към дървото се обръщат и с молби за здраве, за късмет. 

Подобни вярвания според Х. Юлкер са се запазили в много обла-

сти на Турция. В община Кония Деребуджак, град Генджек и 

община Бейшехир, град Хуглу, хората посещават две големи 

дървета „ziyaret ağacı” (дървото на посещенията), на които 

завързват парчета плат и си пожелават нещо, което искат да се 

сбъдне. В Карачай на „Самотното Дърво”("Yalnız Ağaç") връзват 

различни парчета от плат и си пожелават: „İyilik ver, 

hastalıklardan koru – Дай доброта и от болести ни пази”. Молят 

свещеното дърво да им изпрати дъжд и за да се изпълнят пожела-

нията, го украсяват, като завързват парчета плат, принасят жерт-

ви (курбан). Подобни обичаи и вярвания са живи до днес. Според 

свидетелства пак на същия автор Х. Юлкер през 1990 г. в област 

Афион (Afyon) село Акхисар (Akhisar) и в село Гьокчеяйла 

(Gökçeyayla) е жив мотивът за свещеното дърво („kutsal ağaç”). 

Като култово дърво е известно и дървото Равбазъ (в местността 

Малкар). Жителите в тази местност го смятали за свещено и от-

правяли молби за добруване и здраве. Тюрките почитат и самот-

ни дървета, при които извършвали ритуали и благопожелания, 

пожелания за щастие, здраве, дълъг живот и деца [Юлкер 2010]. 

В Източен Туркестан мюсюлманските шамани лекували болни 

близо до бук, като ритуалът не е започвал, преди да бъде намере-
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но подходящо дърво [Абдулкадир 1976: 38]. “Son yıllara kadar 

Şamanlığı muhafaza eden Altaylı, Sagay, Şor, Kaç, Televüt ve başka 

ulusların kamları, kayın ağacı bulundurmadan ayin yapmazlarmış. 

Kayın ağacı burada yalnız ayin törenine katılan bir unsur değil fakat 

bizzat kendisine tapınılan mukaddes bir varlık – До последните го-

дини Шаманизмът се запазва от Алтайци, Сагай, Шор, Кач, 

Телеут и от шаманите на други нации и племена. Докато не 

намерят дърво бук, не провеждат религиозно тържество. 

Дървото бук тук не е само един елемент, който участва в рели-

гиозното тържество, но и свещено богатство, което почитат 

и боготворят" [Абдулкадир 1976: 38]. Букът представлява не 

само елемент от ритуала, но и предмет на обожествяване. В Ана-

дола букът се е засаждал след принасяне на жертва – курбан, 

като от тези дървета впоследствие са израствали свещени гори 

[Абдулкадир 1976: 38].  

Под Свещеното дърво често се намират извори, реки, кои-

то даряват със сила, здраве и безсмъртие, там израстват най-

различни растения и плодове, пасат най-различни животни.  

Водата представлява граница между света на живите и 

света на мъртвите. Именно затова тя е изключително важна при 

обредите на житейския цикъл на човека – родилния, сватбения, 

погребалния. Всички тези обреди са свързани със смяна на стату-

та – задомяване, превръщане на момче в мъж, смърт (преминава-

нето към новия живот, символичното умиране и възкръсване). 

Новородените, булките, починалите измиват с вода; така хората 

променят своя статут – преминаване в ново състояние, т.е. водата 

изпълнява погранична, пречистваща и свързваща функция. 

 В тюркската и турската митология водата е свещена и ле-

кува, понеже е извор на живота. Това важи и за изворите, реките, 

езерата и моретата. Вярва се, че и тези места си имат пазители 

духове [Алптекин 2001].  

Интерес представлява съществуването на свещени ле-

чебни кладенци. В “Тюркската митология” също се споменават 

подобни мотиви. Якуб Хан се оплаква от безплодието на жена си 

и казва: “Bu kadını alalı, ondört yıl oldu. Bir çocuk koklayamadım, 

öpemedim. Bu hatun, mezarlı yerleri ziyaret etmiyor; elmalı yerlerde, 

yuvarlanmıyor; kutlu pınarlar yanında gecelemiyor! – Минаха чети-
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ринадесет години, откакто съм взел тази жена. Едно дете не 

съм помирисал, целунал. Тази жена не посещава места, където 

има гробища, не се търкаля по-места, където има ябълки, не 

нощува покрай свещени кладенци” [Йогел 1998]. Освен кладенци-

те и ябълката, и ябълковото дърво при тюрките и в частност при 

турците имат специално място още от много ранни векове. И в 

Анадолските приказки ябълката заема определено място във вяр-

ванията на народа: „На семейства, които не могат да имат деца 

дервиш или Хъзър им дава една ябълка и ги съветва да я изядат; 

хвърлянето на ябълка пред булката от младоженеца, за поколе-

ние; изпращането на ябълка от любимия на любимата, като 

знак за доказателство на любовта му; вярват, че пресъхването 

на ябълковото дърво е лош знак за болести и лоша година и др. 

подобни ритуали” [Йогел 1998: 474].  

При къргъзите и казахите безплодните жени трябвало да 

пренощуват до самотно дърво, вода или кладенец, след което да 

извършат жертвоприношение – курбан. Водата представлява и 

граница между света на живите и света на мъртвите. Така в мито-

вете на сибирските тюрки съществува митичната река Енгедекит 

(букв. място на забрана). Преминаването от един бряг на друг 

символизирало прехода в отвъдното [Галиев URL]. 

В значителна част от митовете и сакралните книги 

камъкът и човекът представляват двупосочно движение на из-

качване и слизане. Човек се ражда от Бог и се връща при Бог. 

Камъкът като божествена космическа същност слиза от небето и 

се връща към него във вид на храм от недялан камък или кула. 

Камъкът се интерпретира и като медиатор: древните хора смята-

ли, че камъкът натрупва в себе си земните сили и енергия и при 

допир ги предава на човека [Бидерман 2003: 166]. В митологията 

на тюрките се наблюдава особена почит към камъка. Камъкът е 

жив и мъртъв едновременно. Не притежава душа, но същевре-

менно е източник на живота. Интерес представлява фактът, че 

много митове разказват за произхода на някои хора от камък. 

Тези камъни, които са паднали от небето, според тюркската ми-

тология, са творение на божествата, които живеят на различните 

небеса (най-вече на Тенгри-хан, Небесния отец, управляващ 

цялата Вселена), и са свещени. 
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Друг природен първичен материал в мирозданието според 

множеството митове е глината. Според тях едно от агрегатните 

състояния на камъка е глината – материал, от който е създаден 

животът. Според тюркската митология глината е градивен мате-

риал, от който са създадени светът и хората. Митологията на 

тюрките от Южен Сибир интерпретира произхода на живота, 

като в една от легендите се разказва за сътворението на света по 

следния начин: 

„Когато още нямало нито небе нито земя, имало само 

един Улген. Той летял над безбрежното море и нямало място, 

където да стъпи. Тогава той чул глас в себе си „Tut önündeki şeyi, 

hemen yakala! – Хвани това, което е пред теб, веднага хвани!”. 

Той изрекъл тези думи и като протегнал ръце хванал нещо пред 

себе си. Това се оказало камък, който се бил подал от водата. Той 

седнал върху този камък, продължавал да произнася: „Tut 

önündeki şeyi, hemen yakala! – Хвани това, което е пред теб, вед-

нага хвани!” и да мисли как и какво да сътвори. Изведнъж от 

водата излязла Аг-ене (Бялата майка) и казала: „Yaratmak 

istiyorsan sen de bir şeyler Ülgen, Yaratıcı olarak şu kutsal sözü 

öğren! Deki he: “Yaptım oldu”, başka bir şey söyleme! Hele yaratır 

iken “Yaptım olmadı!” deme! – Ако искаш да сътвориш нещо и ти 

Улген, научи само свещената дума за сътворението и кажи: 

Направих, извърши се, така и ще стане, а не казвай: Каквото 

правех, не ставаше”. Като казала това, Аг-ене се скрила и повече 

на никой не се е явявала... Улген бил осенен от мъдра мисъл и 

казал: “Yaratılsın yer! – О! Сътвори земя, сътвори земя”. И се 

сътворила земята. Като погледнал нагоре той казал: “Yaratılsın 

gök – О! Сътвори небе!”, и по неговите думи се сътворило небе-

то. Така Улген създал всички творения [Юнлю URL]. 

Във връзка с тези легенди интерес представляват и някои 

данни на съвременната наука, според една от която животът е 

възникнал във вътрешността на камъните, а „Неорганичните гли-

ни биха могли да послужат за скелет, на който еволюцията да 

построи сега съществуващите биомолекулярни системи. Не е 

много трудно да си представим еволюционен процес, в резултат 

на който първичният, геохимичен генетичен материал бил посте-

пенно заместен със съвсем друг материал с биохимична природа. 
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“Този сензационен извод следва от революционна хипотеза, изка-

зана от Уилям Мартин от университета Хайнрих Хайне в Дюсел-

дорф, Германия, и Майкъл Ръсел от Центъра за изследване на 

околната среда в Глазгоу, Великобритания. За нея научаваме от 

последния брой на сп. “Philosophical Transactions of Royal 

Society”. Функцията на Опариновия “първичен бульон” се оказва, 

че се състои от скални породи, богати на железен сулфид, които 

по време на Сътворението се намирали на океанското дъно” [цит. 

по Мартин, Ръсел URL ].  

Много често светът, който хората населяват, се казва 

Земя-Вода (Жер-Су/Чир-Суу/Йер-Су). Почитането на Земя-Вода 

е засвидетелствано в паметниците на руническата писменост на 

древните тюрки. Освен Тенгри (Синьото небе) и Умай те почитат 

Свещената Земя-Вода. Звуковото сходство Тенгри (Тпенгиз – 

дениз ʼмореʼ) и Умай (хума/глина) най-вероятно показва, че Земя-

Вода (глина-море) е земната проекция на Тенгри и Умай. Във 

всеки случай връзката на Умай с морето и глината (в някои ле-

генди с камъка) съществува в много тюркски легенди
72

, а в за-

падната част на Турция божеството Хюмай (Hümay, Umay Ana) 

са наричали Хума птица (Huma Kuşu). Тази птица се е смятала за 

свещена и е била символ на раждаемостта [Четин URL]. 

С водата като сакрална субстанция героите на дестана 

“Песен за грабежа в дома на Салур Казан – Salur Kazan’ın evinin 

yağmalandığı Destanı” извършват ритуално измиване преди мо-

литва: “Arı sudan abdest aldılar, ak alınlarını yere kodular, iki rekât 

namaz kıldılar. Adı güzel Muhammed’e salâvat getirdiler – С чиста 

вода се умиха, положиха белите си чела на земята, казаха мо-

литва с два поклона, възхвалиха Мухаммед, чието име е славно” 

[Ергин 2006: 54].  

Сакралната същност на водата се подчертава и в един 

друг епизод, когато Казан бей се опитва да открие своята орда и 

своето семейство и пита водата: “Kazan’ın önüne bir su geldi. 

Kazan der: Su hak yüzünü görmüştür, ben bu su ile haberleşeyim dedi. 

...Yurdumun haberini biliyor musun söyle bana. Kara başım kurban 

olsun sana – Пред Казан се появи вода. Казан каза: Водата 

                                                 
72

 101(yüzbir)  Anadolu  Efsanesi, S. Sakaoğlu, Ankara 2004  

http://www.pubs.royalsoc.ac.uk/phil_bio/phil_bio.html
http://www.pubs.royalsoc.ac.uk/phil_bio/phil_bio.html
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сигурно е видяла лицето на бога, аз да попитам тази вода, каза. 

Ти знаеш ли вест за моята орда, кажи ми. Черната си глава 

жертвам за теб” [Ергин 2006: 43]. 

 На камъните, особено идващи от небето (с метеоритен 

произход), се приписват изцеляващи свойства. Камъните, образу-

ващи процепи или отвори, се използвали за пролазване. Този ри-

туал е имитирал ново раждане, а наред с това смъквал от себе си 

болести и нещастия. Камъкът, скалата символизират вечност, 

енергия, жизнена сила, непокътнатост и чест [Наурзбаева 

2002/URL].  

В България (Демир Баба) и в Турция такива камъни има 

на много места в планините, а също така и в пещерите. 

Камъкът, бидейки отъждествяван според антропоморфич-

ния модел на света с костите на земята, олицетворява здравето, 

здравината и способността към раждането. Хлъзгави камъни с 

изгладени улеи служели за контактна магия при безплодие: же-

ните трябвало да се плъзгат по тях с голи задни части, за да пое-

мат в себе си силите на плодовитостта от „костите на майката 

земя” [Худяков, Комисаров URL] 

Предпазващата функция на някои видове камък се състои 

в това, че от камък се правят амулети, накити и бижута. Така 

например сините камъчета (тюркоаз) се подаряват на бебета да ги 

пази от уроки. Синьото символизира божествената сфера – сфе-

рата на Тенгри.  

В народните вярвания и народното лечение се вярва, че 

камъкът има дух, който се предава на хората. Когато се говори за 

нещо лошо, за да се предпазят, хората използват изразите: 

“dağlara taşlara” (буквално – на планините и камъните), “sabır 

taşının çatlaması” (пукането на търпеливия камък), като че ли и 

камъкът има търпение като хората към тревогите, т.е. дух, жиз-

нена сила. В природното народно лечителство хората вярват, че 

скъпоценните и полускъпоценните камъни, както и всичко, което 

е част от природата, предпазва и лекува от болести [Аджъпаямлъ 

1968: 1]. 

Днес основите на модерното медицинско лечение и фар-

мокологията се крепят на природното народно лечение, което 

наред с другите материали включва камък и бисери. В медицин-
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ските ръкописи на природното народно лечение са отбелязани 

доста рецепти, в които камъкът е използван като съставна част на 

лекарства, които са в течна и прахообразна форма. Отбелязано е, 

че камъкът действа кръвоспиращо, лекува при отравяния и има 

болкоуспокояващо действие. В турските медицински ръкописни 

книги камъните се делят на животински и минерални. Между 

тези камъни, които имат лечебна сила, са рубин, изумруд и бисе-

ри, а от животински произход, по-точно такива, които се образу-

ват в организма на животните, са камък за противоотрова, който 

се образува в корема на дивата коза, и черен камък който се 

намира в рибешкия мозък. В турските медицински ръкописи се 

споменава за приложени рецепти със скъпоценни и полускъпо-

ценни камъни от природната народна медицина още през XV – 

XVII век. Подобни рецепти са: Срещу жажда да се сложи в 

устата на болния камък от рубин или нефрит; aко се смеси с 

мед камък от мрамор и се приема три дни по ред, циреите по 

тялото пресъхват; ако се изгори и стрие на прах мрамор и се 

наложи върху кървящи рани, действа кръвоспиращо; ако се 

стрие камък за противоотрова (намиращ се в корема на дивата 

коза) и се смеси с копър, действа болкоуспокояващо при хора 

ухапани от змии; ако се стрие на прах черният камък, който се 

намира в рибешкия мозък, и се пие, ще изкара камъните от 

бъбреците и от пикочните пътища; ако на шията на новороде-

ното дете сложат изумруд, ще го предпазят от епилепсия и 

проказа [Токат URL]. 

Представата за сакралната същност на камъка се пази 

предимно в прорицанията на Деде Коркут, а също така в моноло-

зите на майките, които преживяват явната или мнимата смърт на 

своите синове. Тогава се актуализират древните представи за 

планината като структурен елемент от модела на света. С разру-

шаването на планината, дървото и обагрянето на водите с кръв се 

бележи краят на света при тюрките. А прорицанията на Деде 

Коркут в края на всяка песен неизменно съдържат пожеланията 

за цялостност и процъфтяване на трите структурни елемента – 

камък, дърво и вода, основата на мирозданието и връзката между 

небесния свят (Тенгри, Умай), земния (Жер-Су) и подземния – 

(Ерлик): „Dua edeyim hanım: Karlı kara dağların yıkılmasın. Gölgeli 
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büyük ağcın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın... – Да се 

помоля, хане: Да не се срутят снежните ти черни планини. Да 

не се отсече голямото ти сенчесто дърво. Да не пресъхне прели-

ващата ти хубава вода...” [Ергин 2006: 56]. 

Изложеният материал дава основание да се направи извод 

за това, че обръщането на хората към структурните елементи на 

модела на света Дърво, Вода и Камък и носителите на жизнената 

сила кут цели хармонизиране и лечение на вътрешния телесен и 

душевен мир, набавяне на жизнена сила и по този начин пости-

гане на физическо и душевно здраве.  
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DIE MIT DEN SICH VERÄNDERNDEN 

JUGENDKULTUREN ENTSTANDENEN NEUEN 

LESEARTEN 

 

Hikmet Asutay, Oktay Atik, Meryem Demir, Semra Öğretmen 

Harun Göçerler  
 

THE NEW READING TYPES ASSOCIATED WITH CHANGING 

YOUTH CULTURES 

 

Hikmet Asutay, Oktay Atik, Meryem Demir, Semra Öğretmen 

Harun Göçerler 

 

Abstract: The youth is the greatest target of changing technological 

conditions and new Media. So, whilst the youth cultures change in 

accordance with these developments, the reading cultures of the youth are 

influenced and reading techniques and cultures change as well. The most 

wide-spread reading type, which can be exemplified for the recently 

occurring reading types, may be ‘’the screen age’’. The youth of the screen 

age acquire screen literacy by means of some technological devices such as 

cell phones, tablet Pcs and computers; they can also use these devices 

intensively during the courses and keep the remarkable amount of the course 

materials in these devices by saving them. In this study, starting from the 

researches of Turkish-German youth’s literature, recently occurring reading 

and text types will be identified and the frequence of using theses reading 

texts will be discussed. The starting point in these arguments is the evaluation 

of the various research data which has been collected in the context of 

Turkish-German youth’s literature. Besides, as the research subject is under 

the coverage of the youth’s literature again, some sample texts of the youth’s 

literature will be mentioned as well. 

 

Key words: The Youth’s Literature, Reading Types, New Media, 

Turkish-German Literature 

 

Einleitung 
 

Das Lesen, das im weitesten Sinne des Wortes als eine Wahr-

nehmungsaktivität des Geschriebenen mit Hilfe der Augen und der 

Vernunft beschrieben wird [Duden 2013], ist seit Erfindung des 
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Schreibens und des Zeichens für verschiedene Zwecke wie Mitteilung 

einer Nachricht, Erklärung einer Information, einer Idee und eines 

Ereignisses ein unentbehrlicher Faktor. In allen Phasen der Geschichte 

und in allen Bereichen des Lebens ist es wie das Sprechen eine ganz 

menschliche Aktivität gewesen und manchmal ist es noch effektiver 

gewesen als das Sprechen. Zudem hat sich das Lesen im Laufe der 

Zeit in verschiedenen Dimensionen gezeigt. 

Die Leseaktion, die mit den Deutungsbemühungen der 

Wandmalereien anfing, übernahm mit dem Anfang der Verstädterung 

sowie mit der starken Unterscheidung der unteren und oberen Schich-

ten besonders im Mittelalter, parallel zur gesellschaftlichen Zivilisati-

on eine neue Dimension. Insbesondere wurde gesehen, dass die adlige 

Schicht zu lesen vermochte, während das Proletariat in diesem Be-

reich zurückgeblieben war [Keferböck 2002: 2]. Vor dieser Epoche 

übermittelte der Mensch die Informationen meistens mündlich. In 

Europa wurde das Lesen für eine privilegierte Aktion gehalten, die nur 

wenige Geistliche und Staatsmänner beherrschten [Limmroth-Kranz 

1997]. 

Im Mittelalter, in dem der Wert des Wissens und Lesens rasch 

an Bedeutung zu gewinnen begann, zeigten sich einerseits die Ver-

breitung der religiösen, künstlerischen und wissenschaftlichen Ent-

wicklungen durch das Lesens und parallel zu diesen Entwicklungen 

entstand andererseits ein neues Wissenschaftsgebiet in den geschicht-

lichen, sprachlichen und literarischen Forschungsgebieten. Dieses 

neue Gebiet hieß Mediävistik
73

. Dieses Wissenschaftsgebiet verlor 

seine Wirkung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts [Luserke-

Jaqui 2002: 23]. Der wesentlichste Grund dafür ist, dass Johannes 

Gutenberg die Druckmaschine erfand, damit wurde es leichter, Infor-

mationen zu sammeln und Kopien von Informationsquellen in kurzer 

Zeit und in großer Zahl zu produzieren. Dass "die Informationsquellen 

                                                 
Die Germanistische Mediävistik beschäftigt sich mit dem Gesamtbereich  

73

der deutschsprachigen Textüberlieferung und Literatur von deren Anfängen 

Für weitere Informationen: Feistner, E.  800 bis in die Frühe Neuzeit. um

(2012). Lehrstuhl für deutsche Philologie und Mediävistik. Letzter Zugriff: 

09.03.2015, 

http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/germanistik-

aedl1/medien/__dlpr__sentation.pdf  
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(in dieser Zeit) billiger werden, der Anstieg der Anzahl von Analpha-

beten größer wurde und dass das Bildungsniveau der Menschen an-

stieg", hatte eine negative Wirkung auf die Mediävistik [Çakın 2004: 

154]. 

Dass sich die Technologie und die Literaturwissenschaft in 

den weiterfolgenden Jahrhunderten rasch entwickelten, veranlasste, 

dass der Informationsaustausch zwischen Individuen und Ländern in 

einer schnellen und effektiven Weise stattfand und demzufolge wurde 

das Lesen nicht mehr als ein Privileg der Adligen betrachtet. Diese 

Veränderungen und Entwicklungen haben die Menschen dazu ange-

regt zu lesen. 

Die Erfindung der Schreibmaschine und später des Computers 

erleichterte die Verbreitung der gedruckten Werke, diese Erfindungen 

brachten sogar bahnbrechende Effekte mit sich. Dadurch begannen die 

Individuen, unterschiedliche literarische Gattungen lesend, verschie-

dene Weltanschauungen zu gewinnen. Infolgedessen konnten sie sich 

selbst und die Welt besser interpretieren. Besonders die Autoren, die 

aus dem Bürgertum kamen, verfassten verschiedenartige Werke über 

jeden Bereich des Lebens und erlangten dadurch einen großen Leser-

kreis. Im Laufe der Zeit ist es nicht nur eine Notwendigkeit geworden, 

das Durchdachte, sondern auch das Angeforderte und Nichtgeschrie-

bene, das in unterschiedlicher Weise zur Sprache gebracht und publi-

ziert werden sollte, zu schreiben. Diese Situation zeigte sich in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch deutlicher. Die philosophi-

schen Strömungen wie der Expressionismus und der Dadaismus, die 

mit den Auswirkungen der Industrialisierung, des zweiten Weltkrieges 

und der Ära des Kalten Krieges entstanden, wirkten sich besonders auf 

die junge Generation aus und brachten eine neue Dimension sowohl 

im Literaturbereich, als auch im Rahmen der Veränderung der Lese-

gewohnheiten der neuen Generationen  [vgl. Ernst 2001: 6]. Und nach 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte man rasche Entwick-

lungen in der Wissenschaft und in der Technologie. Zu den wichtigs-

ten dieser Entwicklungen kann man die Massenmedien zählen. Seit 

den 80er Jahren sah man, dass die Computerverbünde und Netzwerke 

sich zu verbreiten begannen. In der Geschichte der Menschheit wer-

den sie ebenso wie die Schrift und später die Erfindung der Druckma-

schine als wichtig gelten können. Diese Entwicklungen, die auch als 
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ein Wendepunkt bezeichnet werden können, veränderten die gegebe-

nen Lesegewohnheiten und Lesetechniken bis heute. 

Auch diese Studie wurde im Rahmen der obengenannten In-

formationen strukturiert. Mit Hilfe der konkreten Beispiele wird ver-

sucht darzustellen, zu welchen Veränderungen bei den Lesegewohn-

heiten der Jugendlichen insbesondere die Netzwerke und die sich ent-

wickelnden Technologien beitrugen. 
 

1. Die Rolle des Computers bei der Veränderung der 

Lesegewohnheiten 
 

Wenn es möglich wäre, eine Zeitreise zum Anfang der 80er 

Jahre zu machen und Begriffe wie "html, pixel, java, world wide web 

(www), browser, Internet" usw. zu benutzen, um die alltäglichen Re-

aktionen der Menschen zu ermessen, würde man wahrscheinlich fest-

stellen, dass viele Menschen keine Vorstellung über die Bedeutung 

dieser Begriffe haben. Aber heute begegnen Milliarden von Menschen 

den ganzen Tag, bewusst oder unbewusst, diesen Begriffen in fast 

allen Phasen ihres Lebens. Deshalb ist es unmöglich, dass die oben 

erwähnten Begriffe die Lesegewohnheiten der Menschen heute nicht 

beeinflussen [vgl. Tuğlu 2011: 71–72]. Parallel zu diesen Verände-

rungen entstanden die neu entwickelten sogenannten Hypertexte
74

, die 

bis heute mit Graphiken, Audiodateien, Fotos und Bildern unterstützt 

werden und im Computer zu jeder Zeit zur Verfügung stehen [Hei-

bach 2000: 213]. 

 

Der größte Unterscheidungsfaktor zwischen den Hypertexten, 

die besondere Faktoren wie die Speicherung gedruckter Bücher, deren 

                                                 
74

 Hypertexte sind nicht linear strukturierte Texte, die in Form von 

erreichbaren Texten, Graphiken, Fotos, Bildern und Tabellen 

zusammengestellt oder verfasst worden sind. Die nicht lineraren Texte geben 

dem Leser die Möglichkeit, die Reihenfolge der Informationenaneignung 

selbst auszuwählen. Hypersysteme sind die Strukturen, in denen die 

Hypertextstrukturen verbreitet worden sind. Diese Systeme ermöglichen es, 

in einem Hypertext durch Knoten und Verbindungen einen anderen 

Hypertext abzurufen.. Siehe für weitere Informationen: Tergan 2002: 100 –

101. 
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praktische Übermittlung an den Leser und das Formen dieser Bücher 

mit verschiedenen Instrumenten mitbringen, und den gedruckten Bü-

chern ist, dass sie nicht wie die gedruckten Bücher linear, sondern – 

weil sie vom Bildschirm gelesen werden – vertikal und horizontal 

geformt und gelesen werden. 

Nach den Ergebnissen einer vom österreichischen Bundesmi-

nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur im Jahr 2010 durchgeführ-

ten Studie, die darauf abzielte, die Lesegewohnheiten und Beziehun-

gen der Jugendlichen zu den digitalen Medien näher zu untersuchen, 

wurde festgestellt, dass für die Jugendlichen das Fernsehen und ge-

druckte Bücher an zweiter und dritter Stelle stehen. Bevorzugt werden 

das Internet und digitale Bücher [Misar-Dietz 2010: 7]. Außerdem hat 

eine andere Studie des britischen National Literacy Trust die Lesege-

wohnheiten von knapp 35 000 Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren 

unter die Lupe genommen und dabei Erstaunliches herausgefunden. 

Laut den vorliegenden Resultaten liest diese Jugend zum ersten Mal in 

der Geschichte mehr Inhalte am Computer und anderen elektronischen 

Bildschirmen, als sie gedruckte Bücher, Zeitschriften, Zeitungen oder 

Comics liest. Die befragten Kinder gaben mehrheitlich an, dass sie 

lieber an Bildschirmen lesen. 52% bevorzugen elektronische Endgerä-

te zum Lesen, während dies nur 32% für gedruckte Publikationen 

angeben [vgl. König 2013]. Da die größte Zielgruppe der neuen Mas-

sen- und Multimedien die Jugendwelt ist, wird in dem nächsten Teil 

dieser Studie auf die Beziehungen zwischen den Jugendkulturen und 

Multimedia-Geräten eingegangen. 
 

2. Die sich verändernden Jugendkulturen und die 

Entstehung der Bildschirmgeneration 
 

Die Jugendzeit, die in Europa als eine dem Lebenszyklus neu 

hinzugefügte Periode gesehen wird, ist als die Übergangsphase von 

der Kindheit zum Erwachsenenalter zu sehen [vgl. Friedrichs – Sander 

2010: 23]. In diesem Zeitraum findet die psycho-soziale Entwicklung 

statt und zwingt das Individuum zur Bemühung um seine Existenz und 

an diesem Punkt wird die Selbstdarstellung der Jugend sichtbar, was 

als Jugendkultur bezeichnet wird [vgl. Asutay 2012: 31]. Die in die-

sem Sinne als Subkultur bezeichneten Jugendkulturen entstanden mit 

der Entwicklung der Industrialisierung in den Großstädten. Die Sub-
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kulturen kommen als Folge von Gruppierungen gleichaltriger Jugend-

licher aus verschiedenen Umgebungen in einem geeigneten Umfeld 

zustande [vgl. Asutay, 2001: 3-4). Die Transistorradios, die als we-

sentliche Entwicklung im Bereich der Massenkommunikationsmedien 

gelten und in der Zeit des Zweiten Weltkrieges zum Zweck der Kom-

munikation benutzt wurden, haben dazu beigetragen, dass sich eine 

weltweit vernetzte Interaktion zwischen Jugendkulturen herausbilden 

konnte. Dass das Radio an vielen Orten auf der Welt die Interaktion 

zwischen jungen Menschen ermöglicht hat, führte dazu, dass sich auch 

Musikgenres unter den jungen Menschen schnell verbreiten und ra-

sche Veränderungen in den Jugendkulturen schaffen [vgl. Asutay 

2001: 4]. In diesem Zusammenhang hat die Musik für die Jugendkul-

turen eine große Bedeutung. Musik hat je nach Art der Musik eine 

entscheidende Rolle bei der Bildung der jugendlichen Subkulturen. 

Abgesehen von der Musik verwenden die Jugendlichen auch ver-

schiedene Symbole, die das Zugehörigkeitsgefühl verstärken, und es 

kann festgestellt werden, dass diese Fangruppen als ein entscheiden-

des Element der kulturellen Identität wahrgenommen werden [vgl. 

Albert 2009: 93]. In diesem Zusammenhang sind Musikrichtungen 

wie Techno, Heavy Metal, Punk, Gothic, Reggie, Ska usw. als die 

weltweit wichtigsten Vertreter nennenswert. 

Die Jugendkulturen, die in den 70er Jahren für die Studenten-

bewegungen, in den 80er Jahren für die Bewegungen gegen Atomkraft 

und für gesellschaftliche Werte plädierten, begannen gegen Ende der 

80er Jahre und in den 90er Jahren, auch durch die Beeinflussung der 

Popkultur, einen noch oberflächlicheren und belangloseren Zustand zu 

erreichen [vgl. Asutay 2001: 5-7]. Die aufgezählten Jahre sind Be-

standteile der Phase, in der sich die Multimedia- und die Computer-

technologien sowie auch das Internet stark weiter entwickelten und 

diversifizierten. Ab den 2000er Jahren verbreitete sich auch die Mo-

bilnutzung sehr rasch. 

Die Integration der Jugendkulturen mit Medieninstrumenten 

begann mit dem Radio und setzt sich heute weiterhin über viele Medi-

en und Kommunikationsmittel, wie Kino, Fernseher, Computer, CDs, 

DVDs, fort. Die Konsumbranche versucht durch Mode, Kunst usw. 

die Werte der Jugendlichen zu formen, d.h. ein Teil des ganzen Pro-

zesses zu werden  [vgl. Friedrichs – Sander 2010: 27]. Die technologi-
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schen Entwicklungen erlangten in kürzester Zeit auch auf dem Gebiet 

der Kultur- und Unterhaltungsindustrie ihren Platz [vgl. Altunay 2012: 

36]. Somit sind die Jugendlichen, die die Vorläufer des Wandels sind, 

die Zielgruppe des Konsums und damit verbunden bilden sie die 

überwiegende Mehrheit der Nutzer neuer Medien [vgl. Friedrichs – 

Sander 2010: 9]. 

Die wesentlichen Entwicklungen der Medieninstrumente in 

den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben der Jugend neue Wege für 

soziale und technologische Möglichkeiten und die Jugendkulturen 

eröffnet [vgl. Friedrichs – Sander 2010: 8]. Es ist festzustellen, dass 

die Jugendlichen am häufigsten Computer, Mobiltelefone bzw. das 

Internet verwenden. Im genannten Zeitraum hat die digitale Revoluti-

on sowohl bei den Mediengeräten als auch bei den Jugendkulturen, die 

mit diesen in einer festen Beziehung stehen, zu verschiedenen Verän-

derungen geführt, was sich bis heute fortsetzt. Videospiele am Com-

puter und im Internet haben den Fangruppen bestimmter Spiele z.B. 

die Möglichkeit gegeben, sich zusammen zu tun und eine Subkultur zu 

bilden. Auf der anderen Seite ermöglicht beispielsweise das Spielen 

über den Server, verschiedene Jugendliche aus verschiedenen Orten 

auf der Welt zusammenzubringen und diese zu Mitgliedern einer Sub-

kultur zu machen. Parallel dazu hat auch die Entwicklung der Mobilte-

lefone unterschiedliche Wirkungen auf die Jugendlichen. Vor allem 

das Farbdisplay der Mobiltelefone und die integrierten Kameras ver-

wandelten fast alle Nutzer in Kamerafrauen und -männer [vgl. Al-

tunay 2012: 38]. „Durch die digitalen Technologien sind die Bild-

schirmgröβen im Vergleich zu früher noch größer und die Bildqualität 

wird von Tag zu Tag noch besser
75

“  [Altunay 2012: 41]. Insbesondere 

zwischen 2005 und 2007 verwandelten sich die Mobiltelefone, mit der 

Einführung der 3G Technologie, von einem Kommunikationsmittel zu 

einem Medium. Die Jugendkulturen gewannen durch diese Entwick-

lungen neue und unterschiedliche Merkmale [vgl. Goggin 2013: 85]. 

Man kann sagen, dass die heutige Bildschirmgeneration als Folge 

dieser Entwicklungen und Veränderungen entstand. Auch in den 

Schulen beobachtet man veränderte Verhaltensweisen wie das Auf-

nehmen des Tafelbildes anstatt des Abschreibens, das Speichern der 

                                                 
75

 Es wurde von mir übersetzt. 
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Vorlesungsnotizen als PDF-Datei auf dem Handy und deren Nutzung, 

wenn es notwendig ist. Somit lässt sich feststellen, dass der Fotoko-

pienüberschuss zum großen Teil beseitigt wurde. Vorlesungsskripte 

werden mittlerweile durch Online-Netzwerke oder Mailanlagen und 

sogar über soziale Netzwerke oder über Netzwerkumgebungen sowie 

GoogleDrive, Dropbox, die zwischen den Nutzern eine „Cloud-

Computing“
76

-Dienstleistung aufbauen, ausgetauscht. Durch die Ent-

wicklung des mobilen Internets für Mobiltelefone und Tablett-PCs hat 

sich ein neuer Medien-Bildschirm gebildet, der den Datenaustausch 

ermöglicht. Bei den Smartphones ist es zunehmend geläufig, dass die 

Benutzer mittels der WhatsApp-Applikation Texte, Bilder und Audio-

Dateien teilen können. Die Darbietung dieser Technologien in Smart-

phones, Tablets und elektronischen Büchern fördern bei den Jugendli-

chen das Lesen am Bildschirm. Dadurch kann beobachtet werden, 

dass die Literaturwelt in den entwickelten Ländern, vor allem in Euro-

pa und in den Fernostländern wie Japan, versucht hat, sich an den 

digitalen Markt anzupassen und letztendlich einen Platz in den Mobil-

telefonen gefunden hat. Die SMS-Romane-Strömung ist das konkre-

teste Beispiel und wird im dritten Teil der Arbeit behandelt. Sie ist in 

Japan entstanden. 
 

3. Die Handyroman-Strömung 
 

Die Entwicklungen in den Jugendkulturen, die durch ver-

schiedene Medien entstehen, schaffen auch Veränderungen bei der 

Lesekultur der Jugendlichen. Da wir im Technologiezeitalter leben, ist 

die Entstehung technologiegeeigneter Lesearten unvermeidlich. Das 

Auftreten von E-Büchern auf Computern, das Online-Lesen von Tex-

ten über das Internet und die Verbreitung von Handyromanen mit der 

Entwicklung des Mobiltelefons stehen in einem direkten Verhältnis zu 

                                                 
76

 Die Türkische Telekommunikation Inc. erklärt „Cloud-Computing“ wie 

folgt: „Cloud-Computing sind technologische Dienstleistungen, die 

gemeinsame IT-Ressourcen (Netzwerk, Server, Hosting, Applikationen, 

Services) erhöht oder verringert und je nach Bedarf Zutritt vergibt; es 

orientiert sich an niedrigen Kosten- und hoher Nutzerakzeptanz “ [Türk 

Telekom 2015]. 
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der Technologie und mit der Veränderung der Jugendkulturen. Die 

Veränderungen bei den Lesegewohnheiten der Jugendlichen tauchen, 

besonders in den in Japan erschienenen Handyromanbeispielen, auf 

eine andere und ungewöhnliche Weise auf. Da die Technologie in 

Japan fortgeschritten ist, ca. achtzig Prozent der japanischen Bevölke-

rung besitzt mindestens ein Handy, und da sie alle ihre Aufgaben über 

das Handy erledigen, lässt sich die japanische Gesellschaft als eine 

Handygesellschaft bezeichnen [Coulmas 2009]. Aus diesem Grund 

lesen die meisten Jugendlichen in Japan ihre täglichen Lektüren nicht 

in Form von Zeitung oder Buch, sondern auch auf dem Handy, auch 

Romane werden auf diese Weise gelesen und geschrieben. Was ist 

also ein „Handyroman“, was für eine Leseart stellt er dar? Johanna 

Mauermann definiert „Handyromane“ folgendermaßen: bei den Han-

dyromanen handelt es sich um Texte, die zuerst ausschließlich virtuell 

und online für die Lektüre am Handy zur Verfügung standen, bevor es 

in einem zweiten Schritt zu einer Veröffentlichung in Form eines ge-

druckten Buchs gekommen ist [Mauermann 2010: 13]. Eines der auf-

fälligsten Merkmale der Handyromane ist die Kürzung der Sätze auf-

grund der begrenzten Nachrichtenzeichen und die Einfachheit des 

Lesens und Schreibens einer SMS. Emotionen werden durch die in 

Handys vorhandenen Smileys ausgedrückt und wegen der Smileys 

benötigen Handyromane keine umfassenden Beschreibungen von 

Gefühlen. Der Name des Autors bleibt im Allgemeinen geheim. Oft 

werden Pseudonyme verwendet. Anfangs sprachen Handyromane nur 

junge Mädchen als Zielgruppe an, doch dann wurden sie langsam für 

fast alle Jugendlichen unverzichtbar. Die bevorzugten Themen sind 

alltägliche Probleme wie z. B. unmögliche Liebe, Eifersucht, Gewalt, 

Drogenabhängigkeit, Selbstmord oder Lügen [Mauermann 2010: 13]. 

Die Handyromane, die zu Beginn kostenlos verfügbar waren, 

wurden aufgrund des großen Interesses beim Publikum von den zu-

ständigen Unternehmen kostenpflichtig gemacht. Gegen eine be-

stimmte Gebühr oder eine Mitgliedschaft kann man die neuen Episo-

den der präferierten Romane erhalten. Diese Episoden werden entwe-

der als Nachricht an das Handy der Leser versendet oder in den mit-

gliedspflichtigen Webseiten geteilt. Gleichwohl können die Leser 

diese vorhandenen Romane, die auf  verschiedenen Webseiten in Fort-

setzung veröffentlicht werden, kommentieren oder die Handlung der 
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Romane beeinflussen.
77

 Nach Oliver Bendel, der selbst ein Handyro-

man-Autor ist und über dieses Thema viele Studien durchgeführt hat, 

kann man die Handyromane auf den mobilen Geräten speichern und 

hat dadurch permanenten Zugriff. Da diese Handyromane kein zusätz-

liches Gewicht mit sich bringen, ist es einfacher, sie während einer 

Fahrt, auf der Arbeit, in der Schule oder auch beim Reisen zu lesen 

[Bendel 2010a: 32]. Außerdem lässt sich feststellen, dass die Jugend-

lichen sich dank der einfachen und funktionalen Hardwareeigenschaf-

ten des Smartphones besser auf diese neue Leseart einstellen können. 

Die Geschichte der Handyromane, die den Jugendlichen eine 

neue Leseart bieten, ist auf das Jahr 2001 zurückzuführen. Die Strö-

mung begann in Japan durch einen ehemaligen Geschäftsmann. Be-

kannt ist er unter dem Pseudonym „Yoshi“. Er nutzte die medialen 

Möglichkeiten des mobilen Internets aus und veröffentlichte seine 

selbstgeschriebene Geschichte „Deep Love“ mit Fortsetzungen auf 

seiner eigenen Homepage. Dieser Fortsetzungsroman, der durch das 

Drücken der Handytasten geschrieben worden war, wurde im Jahre 

2002 in Buchform gedruckt und nahm im Jahr 2003 mit 2,7 Millionen 

verkauften Exemplaren einen Platz unter den meistverkauften Bü-

chern, genauer, auf der Bestsellerliste ein. Ab 2007 befanden sich die 

Handyromane in ihrem goldenen Zeitalter, dies war auch nach Mau-

ermann die zweite Boom-Phase der Handyromane, sie wurden fortan 

zu einem Phänomen [Mauermann 2010: 13]. Neben den jungen Lai-

enautoren begannen auch professionelle Autoren Handyromane zu 

produzieren. Zum Beispiel erkannte die berühmte Schriftstellerin der 

japanischen Literatur Setouchi Jakucho das Interesse der Jugendlichen 

an den Handyromanen und schrieb für sie den Handyroman „Ashita 

no niji” [Mauermann 2010: 15]. Die Handyromane, die auf Japanisch 

„ketai shosetsu“ heißen, könnte man auch, gemäß der deutschen Zei-

tung Zeit-Online, „Daumen-Roman“ nennen, weil der Schöpfer dieser 

Leseart Yoshi seine Fortsetzungsgeschichte nur mit seinem Daumen in 

das Handy tippt und damit berühmt wird [Jolmen 2009]. Sein erster 

Handyroman „Deep Love“ erzählt die Erlebnisse einer 17-jährigen 

jungen Frau. Ayu, die Heldin dieser Geschichte, arbeitet als Prostitu-
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 Oliver Bendel, Handyroman, Zugriff: 18.03.2015  

http://www.handyroman.net/index.html 
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ierte, um das nötige Geld für die herzchirurgischen Eingriffe an ihrem 

Freund zusammenzutragen. Doch bevor sie ihr Ziel erreichen kann, 

stirbt sie an AIDS [Jolmen 2009]. Beim erwähnten Handyromanbei-

spiel ist erkennbar, dass genau wie die Form auch der Inhalt der Han-

dyromane für die jungen Leser interessant sein kann. Die Handyroma-

ne unterscheiden sich sowohl in der Form als auch im Inhalt von ande-

ren vorhandenen Büchern. Dieser Ausgangspunkt, d.h. die veränderten 

Eigenschaften des Gelesenen, führen zur erhöhten Rezeption dieser 

neuen Lesearten unter Jugendlichen. 

Die Handyromanströmung, die in Japan begann, verbreitet 

sich seit 2007 auch in Europa. Der Schweizer Schriftsteller Oliver 

Bendel produzierte in Europa seine ersten Handyromane, u.a. “Lucy 

Luder-Serie” (2007-2011), “Handygirl-Serie” (2008-2010), “lonely-

boy18” (2009), diese Beispiele waren die ersten dieser Art, somit  

wurde der neue Romantyp aus dem japanischen Raum in den deutsch-

sprachigen Raum getragen [Bendel 2012: 49]. Neben Bendel verfasst 

auch der Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein, aufgrund seines Interes-

ses an dieser neuen Art, mit einer Autorengruppe eine Handyserie für 

die Mobiltelefone unter dem Name „Wyrm – The Secret Evolution“ 

[Kremsberger 2010: 26]. Darauffolgend erschien im Jahr 2009 die 

Magisterarbeit von Johanna Mauermann über die Handyromane in 

Deutschland unter dem Titel „Das Phänomen Handyroman in der zeit-

genössischen japanischen Literatur“ [Bendel 2010a: 33]. 

Bendel greift in diesen Handyromanen oft auf unterschiedli-

che Medien zurück und nutzt die verschiedenen vorteilhaften Funktio-

nen des Smartphones. Bei der „Lucy Luder“ Serie zum Beispiel zitiert 

er aus Wikipedia und fügt einige Internet-Adressen in die Texte ein. 

Demzufolge kann man von einer medialen Literatur oder von einer 

Literatur, die die Möglichkeiten digitaler Medien einbringen kann, 

oder von einer Literatur, die sich für Medien wie Mobilgeräte, Tablett-

PCs und Internet eignet, sprechen [Bendel 2012: 50]. Bendel setzt in 

seinem Handyroman „Handygirl“ vorwiegend SMS-Symbole und 

Gesichtsausdrücke bzw. Emotions ein. In diesem Romantyp bildet das 

Handy den Knotenpunkt der gelesenen Handlung. Das Handy wird 

dabei als eine Freundin, die ihre Besitzerin im Leben begleitet, be-

zeichnet. Handygirl ist eine Freundin von Lisa, sie lebt auf Lisas Han-

dy und besteht nur aus einem Benutzerfoto, außerdem schreibt sie ihr 
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Mitteilungen. Der Bildschirm des Handys ist das einzige Fenster zur 

Außenwelt. Als Lisa in Gefahr gerät, steigt Handygirl aus dem Handy 

und rettet sie aus der Situation, nur für diese kurze Zeit verwandelt sie 

sich in eine lebendige und reale Person [Bendel 2012: 51]. Mit dieser 

Geschichte wird die Bedeutung der Handys dargelegt und es wird 

evident, welchen großen Platz sie im Leben der Jugendlichen einneh-

men. Ausgehend davon kann gesagt werden, dass Bendel die Verände-

rungen der Lesearten, die mit den wechselnden Jugendkulturen entste-

hen, feststellt und demzufolge verschiedene Medien zusammenlegt 

und mit dieser neu entstandenen Leseart die Jugendlichen zu erreichen 

beabsichtigt. 

In einem Interview wurde Bendel gefragt, warum die Jugend-

lichen, die eigentlich keine gedruckten Bücher lesen, Handyromane 

lesen sollten. Bendel beantwortet diese Frage auf folgende Weise: 

„Weil das Mobiltelefon ihr Freund ist“ [Nardelli 2008]. Zusätzlich 

betont er auch, dass die Hyperverbindungen durch die im Text vor-

kommenden Zugriffsadressen zur Verfügung gestellt werden und dass 

die Jugendlichen die aus Online-Wörterbüchern zitierten Zeilen als 

Vielfalt wahrnehmen und sie dies viel ansprechender finden [Nardelli 

2008]. Dank dieser Hypersysteme, die im Text erscheinen, besteht 

eine Vielfältigkeit, die Handyromane funktionell und praktisch macht 

und Jugendliche anspricht. Die Handyromane, die von japanischen 

Jugendlichen begeistert gelesen werden, erregen in Europa zurzeit 

mehr Aufmerksamkeit unter Forschern als unter Lesern. Dem An-

schein nach bilden Handyromane in Europa einen neuen Arbeitsbe-

reich für die Forscher, da diese neue Leseart nicht die gleiche Wir-

kung auf die europäischen Jugendlichen hat wie auf die japanischen. 

Vermutlich werden Handyromane, anders als in Japan, kein Massen-

phänomen, dies könnte auf die technischen, kulturellen und ökonomi-

schen Unterschiede zwischen den Jugendlichen in beiden Kulturen 

zurückzuführen sein. 
 

4. „Haiku“ als Handygedicht 
 

2009 begann Bendel, neben den SMS-Romanen, in einzelnen 

Bänden Handyhaikus zu veröffentlichen, diese Haikus sind traditio-

nelle japanische Gedichte. Das Haiku, auch bekannt als kürzeste Ge-

dichtform, besteht aus ganz kurzen Sätzen und 17 Silben, die in die 
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Silbenform 5-7-5 unterteilt werden. Diese einfache Form des Haikus 

ist einer der Faktoren, der ihn für das Format der Mobiltelefone geeig-

net macht, dies verleitet den Autor zur Produktion von Haikus für 

Mobiltelefone [Guidi 2011: 2]. Bendel blieb dem ursprünglichen 

Haiku-Format treu, der Inhalt wurde jedoch den heutigen technologi-

schen Bedingungen angepasst, folglich wurden die traditionellen japa-

nischen Haikus in die mobile Welt eingebracht. 

Bendel begann 2010 Haikus für und über Mobiltelefone zu 

schreiben, seine Gedichtsammlung mit dem Titel „Handyhaiku“ wird 

zudem mit einem Data-Matrix Code
78

 (auch: QR-Code) gekennzeich-

net. Es war die erste Verknüpfung von Handyhaikus und Data-Matrix 

Codes, so ermöglichte Bendel es, eine große Menge an Lesern zu er-

reichen. Die Leser haben durch Data-Matrix Codes die Möglichkeit, 

Haikus an denen sie Gefallen finden zu downloaden und sie anderen 

per SMS zu schicken [Guidi 2011: 3]. Data-Matrix Codes bilden eine 

Brücke zwischen gedruckten und digitalen Texten. Fakt ist in diesem 

Zusammenhang, dass gedruckte und digitale Bücher unterschiedliche 

Vorteile mit sich bringen. Hybride (die Fusion von zwei verschiede-

nen Arten) Veröffentlichungen führen zu einer Optimierung der Vor-

teile und minimieren die Nachteile einzelner Veröffentlichungsarten. 

Somit ermöglichen Data-Matrix Codes gedruckten Büchern einen 

Zugang zum Cyberspace [Bendel 2010b: 36], von dem beide Seiten 

profitieren. Haikus sind somit neue Lesearten und stellen hybrid ge-

druckte Gedichte dar, denn diese Gedichte werden den Lesern mittels 

Data-Matrix Codes gemäß den heutigen technologischen Entwicklun-

gen zur Verfügung gestellt. Die in Bendels Werk “Handyhaiku” 

(2010) erschienen Gedichte sind nicht nur im Textformat sondern 

gleichzeitig auch im Data-Matrix Code Format erschienen. Leser kön-

nen die Data-Matrix Codes mit Hilfe von bestimmten Programmen 

fotografieren und durchsuchen und somit das betreffende Gedicht auf 

das Mobiltelefon downloaden [Bendel 2010b: 41]. So besteht die 

                                                 
78

 Die Data-Matrix Code Applikation wird von Software Firmen 

Matrix Code besteht aus schwarzen -Der Datafolgendermaßen definiert: “

und weißen Zellen, die eine Art zweidimensionalen Strichcode (Barcode) 

adratisch oder rechteckig sein. In den bilden.  Die einzelnen Zellen können qu

Matrix Codes können Texte sowie Originalinformationen (Raw Data) -Data

.” [Gtech 2015]codiert und geschrieben werden 
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Möglichkeit, das gedruckte Werk und die Gedichte nach Belieben 

digital abzurufen. 

 

 
 

         
Beispiele aus “Handyhaiku” [Bendel 2010c] 

 

Laut Bendel thematisieren die neuen Arten von Haikus die 

medien- und technikgestützte Zeit. Die mobile Welt wird erfasst, in-

dem die künstlichen und mechanisierten Menschen aufgezeigt werden, 

zudem werden auch die Figuren der gedruckten und digitalen Romane 

dargestellt, deswegen besteht eine enge Beziehung zwischen der Form 

und dem Inhalt [Bendel 2010b: 41].  

Haikus sind formal und inhaltlich gesehen passende Beispiele 

für die in den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen 

Lesearten, die aufgrund der heutigen Bedingungen an Raum gewin-

nen. Wenn einkalkuliert wird, dass das Mobiltelefon heutzutage ein 

unverzichtbares Medium ist, wird deutlich, warum Haikus Handys als 

Thema behandeln. Somit können Handyhaikus als Resultat der sich 

verändernden Jugendkulturen gesehen werden, die ursprünglich durch 

die Beziehung von Angebot und Nachfrage entstanden sind. 
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5.  Die Strömung: Gedicht auf der Straße (#şiirsokakta) 
 

Ein weiteres Beispiel für die neuen Lesetypen, die durch ver-

änderte Jugendkulturen aufgekommen sind, ist die Strömung „Gedicht 

auf der Straße“ (#şiirsokakta), die mit dem Motto „Schließ das Heft 

ab, Gedicht ist auf der Straße“ in der Türkei begann. Die Gedichte 

dieser Strömung ähneln im Hinblick in der Form, Funktion und in den 

Entstehungsgründen den Handyhaikus. Beide bestehen aus kurzen 

Versen, zielen darauf ab, so viele Leser wie möglich zu erreichen und 

zerstören die traditionellen Muster der Poesie. Tatsache ist zudem, 

dass die sich verändernden Jugendkulturen und Bedürfnisse der Ju-

gendlichen dieser Form zugrunde liegen. 

Obwohl die Aktion „Gedicht auf der Straße“ nichts Neues ist, 

geht die Geschichte dieser Strömung in der Türkei bis zu den Gezi-

Park-Ereignissen
79

 im Jahre 2013 zurück. Der Name der Strömung 

stammt aus den folgenden Versen, die im Prozess der Gezi-Park-

Ereignisse an die Wände geschrieben, dann fotografiert, danach durch 

soziale Meiden geteilt und in kurzer Zeit von den Jugendlichen rezi-

piert wurden.
80

 

 

                                                 
79

 Die Bewegung für den Schutz des Gezi Parks in Taksim in İstanbul und 

das Verhindern von dessen Abbau im Rahmen des Fußgängerzoneprojekts im 

Mai 2013; Aufstand der jungen Menschen wegen des Eintritts der 

Baumaschinen in den Park und Widerstand gegen die Zerstörung durch den 

Aufenthalt im Park und die daraus folgende Konfrontation mit der Polizei. 
80

 Özge Özkul, http://www.bianet.org/biamag/sanat/155047-siirin-sokak-hali 

Zugang: 23.07.2015. 
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„Schließ das Heft ab, Gedicht ist auf der Straße“ #şiirsokakta 
 

Die Bewegung „Gedicht auf der Straße“, deren Ausgangs-

punkt oder Inspirationsquelle diese Verse sind, entwickelte sich durch 

die sozialen Medien wie Facebook und Twitter zu einer wirksamen 

Poesie-Aktivität, dabei wurde die versteckte Poesie im Inneren aufge-

deckt. Obgleich das primäre Ziel der Strömung – nach Meinung der 

Begründer – darin bestand, die Dichter der Zweiten Neuen
81

 der 50er 

Jahre vorzustellen, hat sich die Strömung im Laufe der Zeit so weit 

verbreitet, dass die Poesie aller Arten von Dichtern an die Wände 

geschrieben wurden
82

. Laut der von den Pionieren erstellten offiziellen 

Facebook-Seite lässt sich das Vorgehen der Strömung wie folgt kurz 

zusammenfassen: “man schreibt, wie man mit Filzstiften in Klein-

buchstaben ins Heft schreibt und trägt sie an die Orte, die die poeti-

sche Unschuld und die Poesie stützen sollen, dabei verwendet man 

immer den Hashtag "şiirsokakta" und trägt ihn auf die Straße, dann 

                                                 
81

 Die Zweite Neue ist eine literarische Strömung, die in 1950er Jahren unter 

der Führung von Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar als eine 

Reaktion auf die vorherige Poesie in Erscheinung trat. Diese Strömung, die 

der Türkischen Poesie eine neue Perspektive brachte, zerstört die 

traditionellen Formen der Sprache, unterbricht oder ändert die Syntax. Für 

die Poesie der Zweiten Neuen spielen Individualität, Abstraktionen, Images 

and Form eine wichtige Rolle. 

Zugang:  nedir/-okaktahttp://www.merakname.com/siirsŞükrü Sarı,  
82

23.07.15 

http://www.merakname.com/siirsokakta-nedir/
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fotografiert man das Ganze und teilt es anschließend mit dem gleichen 

Hashtag in den sozialen Netzwerken“.
83

 Bei der Strömung „Gedicht 

auf der Straße“ schreiben die Jugendlichen eine Sequenz aus langen 

oder kurzen Gedichten wie Haikus an die Wände oder auf kleine Pa-

pierstücke. Diese Gedichte nehmen sie auf und teilen sie in den sozia-

len Medien. Diese Strömung bringt Gedichtliebhaber und literarisch 

nicht interessierte Jugendliche zusammen und bietet somit der Jugend 

die Gelegenheit, ihre eigenen Gedichte zu teilen und als Amateur-

Poeten auftreten zu können. Daneben befassen sie sich mit den Ge-

dichten berühmter Dichter wie Cemal Süreya, Edip Cansever, Nazım 

Hikmet und Can Yücel und teilen diese.
84

 Das folgende Beispiel ist 

ein Teil des Gedichtes „Kısa“ von Cemal Süreya und wurde im Rah-

men der Strömung „Gedicht auf der Straße“ an eine Wand geschrie-

ben und durch den Hashtag #şiirsokakta in den sozialen Medien ge-

teilt: 
 

 
 

#şiirsokakta 
 

Solche Gedichte kann man in den Gassen und Straßen, an 

Bänken, in Bussen, Parks oder in Netzwerken für Datenaustausch, 

also fast überall finden. Die Bewegung "Gedicht auf der Straße", die 

besonders betont, dass das unter die Menschen gebrachte Gedicht 

schön ist, bezweckt, das Gedicht als Bestandteil des Alltags zu reflek-

tieren. Die Schöpfer formulieren es folgendermaßen: "Auf die Straße 

bringen wir das Gedicht, lassen es in den Bus einsteigen, setzen es auf 

die Bänke, in den Telefonzellen sprechen wir mit ihm, wir machen es 

                                                 
83

 Offizielle Facebook-Seite der Zweiten Neuen, 

https://www.facebook.com/ikinciyeni/posts/855810067791996:0 Zugang: 

24.07.2015 
84

 Şükrü Sarı, http://www.merakname.com/siirsokakta-nedir/ Zugang: 

23.07.15 
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zur Stimme der leisen Menschenmengen, dann geben wir ihm den 

Rest des Geldes. Während wir auf der Straße gehen, lassen wir es 

fallen, damit ein Anderer es findet… Mit ihm trinken wir Tee im Tee-

garten, dort teilen wir es mit dem auf einer Bank allein Sitzenden. Wir 

gehen mit einem Gedichtbuch auf die Straßen"
85

. Diese Gedichtbewe-

gung, die seit ihren Anfängen großes Interesse weckt, zeigte sich im 

Laufe der Zeit in unterschiedlichen Varianten wie das Foto 

"#Şiirokulda = #Gedicht in der Schule" zeigt. 
 

 
 

(Edirne Gymnasium für Sozialwissenschaften) 
 

Man sieht, dass die Aktion "Gedicht auf der Straße" in positi-

ven und negativen Situationen zu finden ist. Während sich die Diskus-

sionen unter den Dichtern darum drehen, ob das Gedicht auf den Stra-

ßen sein sollte oder nicht [vgl. Özarslan 2014], lautete die Antwort des 

Schöpfers dieser Bewegung folgendermaßen: "Gedicht wurde gerettet, 

Gedicht sollte ändern, Gedicht sollte glücklich machen, Gedicht sollte 

wieder gut machen, Gedicht sollte uns Mensch machen. Daran haben 

wir / habt ihr geglaubt und ihr habt das Gedicht in die Straßen getra-

gen. […] In vielen Städten unseres Landes haben sich die Menschen 

an der Aktion "Gedicht auf der Straße" beteiligt. Wir wissen, dass 

viele Dichter über unsere Aktivität im Bilde sind und uns unterstützen. 

Kurz gesagt; wir machen weiter, um diese Verliebtheit auszubreiten. 

Von Hand zu Hand, mit Liebe […]. Diese Aktivität ist eine Erlö-

sungsbewegung für Gedicht und Straße. Sie gehört nicht einer Gruppe 

                                                 
 
85

 Die Gründer des zweiten Neu, 

https://www.facebook.com/ikinciyeni/posts/855810067791996:0 24.07.2015 
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oder Schicht. Hinter ihr stehen nicht die Personen oder Straßen, son-

dern ihr seid da" [Özarslan 2014]. 

Die Strömung "Gedicht auf der Straße", die das Gedicht aus 

den Büchern an die Wände trägt, die Straßen mit Gedichten bekleidet, 

wurde besonders von der Jugend in kurzer Zeit aufgenommen und 

überall im Land unterstützt. Diese, von den klassischen Lesearten 

abweichende und sich nach den zurzeit herrschenden Bedingungen 

unter den sich verändernden Jugendkulturen und sich damit verän-

dernden Lesegewohnheiten umformende Strömung beweist, dass sie 

mit allen aufgezeigten Eigenschaften eine neue Leseart darstellt. Au-

ßerdem zeigt diese Strömung den Lesern / Anhängern, dass diese Ge-

dichte nicht nur aus den geschriebenen Versen bestehen. Weil ihre 

fotografierten Versionen in den sozialen Medien ausgetauscht und 

geteilt werden können, haben sie auch visuelle Eigenschaften. Mit der 

Bewegung "Gedicht auf der Straße", die den Jugendlichen die Mög-

lichkeit bietet, das Gedicht losgelöst von seinem Ort zu lesen, die er-

wünschten Gedichte aufzuschreiben und die selbstgeschriebenen Ge-

dichte zu publizieren, sind die Jugendlichen sowohl Leser als auch 

Produzenten. Diese Entwicklungen und Veränderungen führen, wie in 

den Beispielen aus Japan und teilweise aus Europa, auch die Verände-

rungen der Lesearten und -gewohnheiten der türkischen Jugend vor 

Augen. 
 

6. Soziale Medien und die “Caps” Strömung 
  
Als ein weiteres Beispiel für die neuen Lesearten können die 

sozialen Medien aufgezeigt werden. Heutzutage nutzen und verfolgen 

Millionen von Menschen, als aktive Nutzer, die sozialen Medien. Die 

Nutzer verwenden die sozialen Medien, um ihre Freunde zu finden, 

neue Freundschaften  zu schließen, Fotos, Videos, Informationen und 

Nachrichten usw. zu teilen [Kim, Jeong & Lee 2010: 215-216]. Die 

sozialen Netzwerke sind die neuesten Kommunikationsmittel mit Hil-

fe derer die Nutzer miteinander Kontakt aufbauen können, sie sind für 

jeden Internet-Nutzer verfügbar und ermöglichen es gleichzeitig, eine 

eigene persönliche Seite, auch als „Profil“ bezeichnet, zu erstellen  

[vgl. Hacıefendioğlu 2010: 57]. Besonders unter Jugendlichen dienen 

die sozialen Netzwerke wie z.B. „Facebook“ und „Twitter“ als Begrif-

fe, die den Sozialisationsbegriff neu definieren. Zudem erlauben diese 
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Netzwerke einen Online-Kommunikationsaustausch, Inhaltsaustausch 

und Austausch von persönlichen Kommentaren [Kirtiş & Karahan 

2011]. Somit können Nutzer mit anderen Nutzern in Wechselwirkung 

treten und Meinungen, Erfahrungen, Dokumente usw. teilen [Sayımer 

2009]. Auf Grund der Mitglieder, der Erreichbarkeit, der weitverbrei-

teten Nutzung und der innovativen Entwicklungen der sozialen Medi-

en haben die Jugendlichen in diesem Rahmen die Gelegenheit, sich 

neu zu akzentuieren. Die hohe Anzahl der Beteiligten am sozialen 

Netzwerk ermutigt die Nutzer bei ihren Veröffentlichungen, da die 

Mitteilungen sehr große Mengen an Personen erreichen, welche sofor-

tige Rückmeldungen erhalten können. 

Traditionelle Medien setzen bei der Produktion normalerweise 

professionelle Fähigkeiten und eine gewisse Ausbildung voraus, diese 

Faktoren sind in den sozialen Netzwerken nicht relevant, dort können 

alle Beteiligten ein Teil der Produktion werden und weltweit ohne 

Zeitbegrenzung eine Wirkung und eine Reaktion auslösen [Vural & 

Bat 2010: 3352]. Der Ausdruck des sozialen Netzwerkes ist sehr breit 

gefächert. Aus diesem Grund intendiert diese Studie, eines der meist 

genutzten und geteilten Elemente des sozialen Netzwerkes, in diesem 

Falle die „Caps“ Strömung in der Türkei, mit der Lesetätigkeit in Ein-

klang zu bringen. 

Die meistgeteilten Elemente von Jugendlichen in den sozialen 

Netzwerken in der Türkei sind die „Caps“, was vom Wort „Capture“ 

stammt und „fangen“ bedeutet [Langenscheidt 2010]. Elemente wie 

Videos und / oder Fotos, die auf dem Bildschirm erscheinen, werden 

gespeichert, d.h. sie können vom Bildschirm gefangen und gespeichert 

werden. Der Begriff „Caps“ kann alternativ auch als „Screen Shot“ 

(auch: Bildschirmabzug) bezeichnet werden. Die Caps entstanden in 

der Türkei zum ersten Mal auf der Webseite „Inci Sözlük“
 86

 und ha-

ben sich seitdem in fast allen sozialen Netzwerken der Türkei verbrei-

tet
87

. 

Die Caps haben sich in den sozialen Netzwerken zu einem 

sensationellen Phänomen entwickelt, sie beinhalten Fotos oder Aus-

                                                 
86

 Inci Sözlük: die am 19.12.2009 gegründete wörterbuchartige 

Netzwerkseite 
87

 http://birsaniyegel.blogspot.com.tr/2015/03/caps-nedir.html?m=1 
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züge aus unterschiedlichen Geschehnissen der Welt und es wird ver-

sucht, dies mit einem humorvollen schriftlichen Ausdruck zu gestalten 

und zu untermauern
88

. Überwiegend entstehen die Caps aus Aus-

schnitten des Alltags, wie soziale Ereignisse, Nachrichten von Be-

rühmtheiten und besondere Vorkommnisse aus der Welt der Jugendli-

chen. Bedeutend für diese Studie ist es, aufzudecken, dass Jugendliche 

durch Caps ihre eigene Kreativität entfalten können und vor allem ihre 

eigenen Lesetexte schreiben und lesen, sie sind sozusagen ihre eige-

nen Produzenten und gleichfalls die Kundschaft der neu entstandenen 

Lesesorte. 

Die wichtigste Eigenschaft der Caps ist, dass der untere Teil 

des Bildschirmabzugs einen roten Streifen mit einer kreativen weißen 

Aufschrift und einer humorvolle Aussage beinhaltet (Capture Beispie-

le). Diese Aufschriften bzw. Untertitel können aber müssen keinen 

direkten Bezug zu dem Bild oder Foto haben. 
 

  
 

(1.Capture Beispiel
89

) 
 

Auf dem ersten Capture-Beispiel ist ein altes Passbild von ei-

ner unbekannten Person zu sehen. Der Gesichtsausdruck der Person 

wird dabei mit einem Schüler oder Studenten in Verbindung gebracht, 

der vor den Prüfungen seine Freunde um die notwendigen Unter-

                                                 
88

 http://sosyalmedyakulubu.com.tr/sosyalmedya/caps-cilginligi.html 

,  https://twitter.com/ekonominotlari1/status/453225840818806785 
89

türkisch: “sende notlar var mı cnm ya?” (Das Wort “cnm” wurde nicht richtig 

ausgeschrieben, anstatt “cnm” müsste das Wort “canım” geschrieben werden) 

= deutsch: “Hast du die Unterlagen mein Herzchen” 

https://twitter.com/ekonominotlari1/status/453225840818806785
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richtsunterlagen bittet. Die Aufschrift in dem vorliegenden Caps wur-

de so formuliert, als ob die Person auf dem Foto die Frage selbst stel-

len würde und beinhaltet zudem auch Humor. Das Humorvolle an 

diesem Caps liegt darin, dass Kommilitonen abgebildet sind, die nur 

kurz vor Klausuren in Kontakt mit anderen Kommilitonen treten, um 

an die gewünschten Unterlagen zu gelangen. Zu erkennen ist auch die 

sprachliche Differenz der „Caps“. Die verwendeten Abkürzungen, wie 

hier statt „canım“ „cnm“, die durch die neue Technologie und die 

sozialen Medien des Öfteren und vor allem bei den Jugendlichen auf-

tauchen, ist ein Merkmal der Jugendsprache der „Screen Age“ Gene-

ration [vgl. Karahisar 2013]. 
 

 
 

(2. Capture Beispiel
90

) 
 

Das zweite Capture-Beispiel beinhaltet die humorvolle Dar-

stellung von Ilber Ortaylı. Caps über Ilber Ortaylı sind in der Türkei 

weit verbreitet und inspirieren immer wieder zur Anfertigung neuer 

Caps. Prof. Dr. Ilber Ortaylı ist ein sehr gebildeter Historiker der Tür-

kei, nicht nur in seinem Fachgebiet sondern auch in der Allgemeinbil-

dung. Dies führte dazu, dass er in den Caps thematisiert wird, indem 

seine Intelligenz deutlich höher gestellt wird als die anderer Men-

schen, und somit der Verstand der Menschen kritisiert und herabge-

                                                 
ke + , türkisch: “çok cahilsin keşhttp://galeri.uludagsozluk.com/r/532242/ 

90

ölsen” (grammatische Vollständigkeit: Çok cahilsin, keşke ölsen.”) = 

deutsch: “Du bist so ungebildet, würdest du doch sterben.” 

http://galeri.uludagsozluk.com/r/532242/
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setzt wird. Das Foto stammt aus einer Szene, in der Ilber Ortaylı in 

einer Sendung als Gast aufgetreten ist und einen gesichtsrunzelnden 

Ausdruck zeigt, dieser Ausdruck wird von Caps-Lesern als eine unzu-

friedene Mimik gegenüber den ungebildeten Menschen interpretiert. 

Diese Art von Humor über Ilber Ortaylı kann zweideutig ausgelegt 

werden, einerseits wird Ilber Ortaylı als eingebildet und arrogant dar-

gestellt, andererseits wird seine Intelligenz  hochgeachtet und geehrt. 

Die Auslegung des Humors in den Caps kann also variieren und der 

Humor kann je nach Caps-Leser ganz unterschiedlich wahrgenommen 

werden. 

Der Begründer der Webseite „Inci Sözlük“ und Initiator der 

Caps-Strömung, Serkan Inci, veröffentlichte zusammen mit Umut 

Kullar das Werk „Inci Caps“, in dem die Caps näher definiert, katego-

risiert und anhand von Beispielen demonstriert wurden [Inci & Kullar 

2015]. Diese inhaltlich-fachliche Auseinandersetzung mit der Caps-

Thematik gilt als ein erster Schritt, um Caps als ernstzunehmende 

neue Lesekulturen der Subkulturen aufzunehmen. 
 

 
 

(Inci Caps) 

 

Die Caps von Inci Sözlük verbreiteten sich nach einer gewis-

sen Zeit auch in anderen sozialen Plattformen, so entstanden und ent-

stehen neuere Variationen von Caps. Der rote Streifen mit weißer 

Aufschrift ist demzufolge nicht mehr zwingend notwendig, um als 

Caps erkannt zu werden, eine einfache Beschriftung genügt, da die 
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humorvolle Zusammensetzung von Bild und Text viel wesentlicher 

ist. Die Caps in der Türkei bestehen heutzutage aus einem, zwei oder 

auch mehreren Bildern. Diese Caps stellen ein Thema, eine Repräsen-

tation, einen Vergleich oder einen Dialog dar [Inci & Kullar 2015: 

51ff, 123ff, 143ff].  
 

 

  
 

(Beispiel: Einzel Thema Caps
91

) (Beispiel: Repräsentative Caps
92

) 

                                                 
-unlu-eden-icat-http://cdn.teknolojioku.com/data/gallery/620x465/telefonu 

91

, türkisch: “Çaldır  caps0.png-13-eglenceli-en-ilgili-ile-bell-graham-mucit

kapat ben seni ararım. Graham Bell”, deutsch: “Klingel mich an, ich rufe dich 

an. Graham Bell” 

-b51b-e311-d7ff-http://media.memurlar.net/album/6033/f2513756 
92

, türkisch: “hediye alan kız (temsili)”, deutsch: “Ein  14feb5cc1801.jpg

Mädchen, wenn es ein Geschenk bekommt (repräsentativ)” 

http://cdn.teknolojioku.com/data/gallery/620x465/telefonu-icat-eden-unlu-mucit-graham-bell-ile-ilgili-en-eglenceli-13-caps0.png
http://cdn.teknolojioku.com/data/gallery/620x465/telefonu-icat-eden-unlu-mucit-graham-bell-ile-ilgili-en-eglenceli-13-caps0.png
http://media.memurlar.net/album/6033/f2513756-d7ff-e311-b51b-14feb5cc1801.jpg
http://media.memurlar.net/album/6033/f2513756-d7ff-e311-b51b-14feb5cc1801.jpg
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(Beispiel: Vergleichende Caps
93

) (Beispiel: Dialog Caps
94

) 
 

Caps sind auch nicht national begrenzt. In der ganzen Welt, 

auch in Deutschland gibt es Caps unter dem Namen „9gag“. 9gag ist 

eine englischsprachige Online-Plattform. Der Name 9gag stammt aus 

der ersten humorvollen Darstellung von neun untereinander angeord-

neten Gags
95

. 9gags basieren auch darauf, Bilder und kreative Sätze 

miteinander zu vernetzen und Alltagssituationen, Personen aus der 

Öffentlichkeit oder Ereignisse des Weltgeschehens zu karikieren. 

9gags können als Begründer der Caps gesehen werden (siehe 9gag 

Beispiel). 
 

                                                 
 , türkisch: “annenin alemi/universite.jpg-http://img.webme.com/pic/c/caps 

93

düşündüğü / arkadaşının düşündüğü / sevgilinin düşündüğü /gerçekte var 

olan” deutsch: “Was die Mutter denkt / Was der Freund denkt / Was die 

Geliebte denkt / Was  wirklich ist” 

gitmek zotunda mısın? -, türkisch: “ /s/28/9/988467.jpghttp://i.capsspot.com 
94

– gitmemem için bir sebep söyle. –çayı yeni demledim” deutsch: “Musst du 

gehen? – Nenn mir einen Grund warum ich nicht gehen soll. – Ich habe Tee 

aufgekocht.” 
95

 http://www.netzsieger.de/p/9gag 

http://img.webme.com/pic/c/caps-alemi/universite.jpg
http://i.capsspot.com/s/28/9/988467.jpg
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(Beispiel: 9gag
96

) 
 

Bis heute haben sich Caps in der Türkei und 9gags weltweit 

aus ihren bestehenden Merkmalen weiterentwickelt, inzwischen wer-

den nicht mehr nur statische Bilder als Caps/9gag bezeichnet, sondern 

auch Gif-Animationen
97

 (Grafics Interchange Format) und SWF-

Videos
98

 (Shockwave Flash Dateiformat). Die Strömung des Lesens 

von Caps und 9gags entwickelte sich auch dahingehend weiter, dass 

verschiedene Sinnesorgane angesprochen werden. Wo Caps und 9gags 

ursprünglich nur gelesen wurden, können heute dynamische Bilder 

und auch Sounds wahrgenommen werden. Diese neuen Formate bil-

den neue Strömungen und neue Trends heraus (Vine Videos, Thug-

Life Videos, Live Channels etc.). Vermutlich wird sich diese Art von 

Humor in den nächsten Jahren als Format und als Art immer weiter 

entwickeln. 

Die Bedeutung der Caps liegt besonders darin, dass kreative 

Jugendliche die professionellen traditionellen Medien mit den sozialen 

Medien und Netzwerken verbinden. Diese werden aber keinesfalls 

                                                 
96

 https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/28/f7/88/28f788dde24c3e0e046e2d89823980f0.jpg 
97

 http://www.filmscanner.info/Glossar_G.html 
98

 http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=1559262267 
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ersetzt, sie sind bei Jugendlichen lediglich beliebter. Die sozialen Me-

dien ermöglichen dabei eine sehr hohe Leserquote. Durch Caps kön-

nen Jugendliche ihren eigenen Humor zum Ausdruck bringen und eine 

Leseart gleichzeitig lesen und produzieren. 
 

Fazit 
 

Man kann festhalten, dass durch elektronische Netzwerkgeräte 

und Netzwerke mehr gelesen wird als früher. Selbstverständlich kann 

man über die literarische Qualität des Gelesenen und des Geschriebe-

nen diskutieren. Doch offensichtlich haben diese Lese- und Schreibak-

tivitäten einen bedeutenden Platz im alltäglichen Leben. Und man 

kann sie als eine intellektuelle Aktivität betrachten, auch wenn es sich 

nicht im eigentlichen Sinne um Literatur handelt. Auch in diesem 

Punkt übernimmt die Jugend – wie wir in der Studie darlegen wollten 

– die Hauptrolle und treibt die Entwicklungen in diesem Bereich vo-

ran. Interessant ist, dass die Jugend ihre kulturellen Eigenschaften mit 

all den obenerwähnten intellektuellen Lese- und Schreibaktivitäten 

zusammenbringen kann. Man kann sagen, dass die Jugendlichen, die 

die erfahrenen Nutzer der neuen Medien und deren wichtigste Ziel-

gruppe sind, mit ihrer Kreativität zudem vieles zu diesem Bereich 

beitragen. Denn fast alle neuen Lesearten, die wir in dieser Studie mit 

den Beispielen zu behandeln versuchten, sind Produkte der Jugend. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Leseaktivität mit 

dem Eingang des Computers in unser Leben verändert hat und mit 

dem Auftreten der unterschiedlichen neuen Medien heute weiter 

diversifiziert hat. Allen diesen Lesarten gemein ist, dass sie als Hyper-

texte in den elektronischen Medien zu finden sind. Einerseits ist es 

erfreulich, dass Bücher nun in Form verschiedener Applikationen auf 

Handys gelesen werden können oder dass sie durch ihre elektronisch-

tragbare Eigenschaft lesbar sind. Andererseits ergibt sich die weiter-

führende Frage, inwieweit die traditionelle Lesekultur und die Welt 

der gedruckten Bücher davon beeinflusst werden. 
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Abstract: The study aims to discuss the influence of social media –by 

social media we mean the most famous sites such as Facebook, Twitter, 

Instagram, etc. – To scrutinize the interculturalism and accordingly involve 

views of German studies students. Our intention is therefore to assess them 

using the views of German students, the relationship between social media 

and intercultural learning and to approach based on the effect of this 

relationship on the autonomous learning of students. 

 

Key words: intercultural learning, social media, interculturalism 

 

1. EINFÜHRUNG 
 

Kultur wird durch unterschiedliche Disziplinen auf verschie-

dene Weise definiert. Aus diesem Grund ist es nicht einfach ‚Kultur‘ 

in wenige Worten zu fassen.  „Die Kultur kann in ihrem weitesten 

Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, 

intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine 

Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt 

nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die 

Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubens-

richtungen“ [UNESCO 1983: 121]. Zudem soll auch auf einige Kern-

definitionen von Kultur hingewiesen werden: „Kultur‘ ist ein abstrak-

ter Begriff für die ganz spezifische Art und Weise, wie die Menschen 

einer gesellschaftlichen Gruppe leben, d.h. wie sie ihre Lebenswelt 

jeweils organisieren“ [Eßer 2006: 4]. Hierbei ist es möglich über eine 

Reihe von Werten zu sprechen. Diese Werte sind die Komponenten, 

die zu den Unterschieden zwischen Kulturen führen. Im heutigen In-
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formationszeitalter und in der Postmoderne kann man kaum von Dif-

ferenzen reden, weil die Globalisierung heute an einen Punkt gekom-

men ist, an dem von Grenzen zwischen Kulturen immer weniger die 

Rede ist. Dabei spielen einige Entwicklungen in der Weltordnung eine 

wichtige Rolle. Die Mobilitätsmöglichkeiten – insbesondere die Mobi-

lität der Studierenden –, Fortschritte in den Kommunikationstechnolo-

gien, die Zunahme der Handlungsverhältnisse usw. sind die jeweiligen 

Dynamiken der heutigen Weltordnung. Anders ausgedrückt hat die 

Globalisierung die Beziehung zwischen Kulturen notwendig gemacht 

[Bekiroğlu & Balcı 2014: 431].  

Wenn man diese Entwicklungen der Informations- und Kom-

munikationstechnologien berücksichtigt, kann man davon ausgehen, 

dass diese Situation auch auf den Lehr- und Lernprozess des Fremd-

sprachenlernens einwirkt. In diesem Zusammenhang sollte die integ-

rierende Wirkung des Internets nicht außer Acht gelassen werden. 

„Das Internet wird z.B. als ‚weltweites Netzwerk mit grenzenloser 

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur‘, als ‚Netzwerk von 

Netzwerken (Metanetzwerk)‘ oder als ‚Konglomerat aus den ver-

schiedensten lokalen Netzen, die durch den Einsatz eines gemeinsa-

men Protokolls jederzeit untereinander kommunizieren können‘ be-

zeichnet“ [Alpar 1998: 13]. Von diesem Zitat ausgehend lässt sich 

behaupten, dass das Internet durch seine Möglichkeiten zur grenzlosen 

Information die Menschen überall auf der Welt zusammenbringt. 

Plausibel ist andererseits, dass der Einsatz von Internetforen viel zur 

Kommunikation und Interkulturalität beitragen kann [Feldmanaite 

2006].  Damit verbunden kommen Begriffe wie „Interkulturalität“ und 

„Interkulturelles Lernen“ vor, weil das Internet die Kommunikation 

zwischen den Menschen verschiedener Kulturen erleichtert. Durch die 

zunehmenden internationalen Beziehungen und bestehende Globali-

sierungsprozesse gewinnt das interkulturelle Lernen immer mehr an 

Bedeutung. Durch Technologie und die Globalisierung der Welt erge-

ben sich heute immer häufiger interkulturelle Kontaktsituationen so-

wohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld. In diesem Zu-

sammenhang bildet das interkulturelle Lernen den Erwerb der inter-

kulturellen Kompetenz. Diese Kompetenz umfasst einen individuellen 

Lernprozess, der das soziale, kognitive und affektive Lernen beinhal-

tet [Gnutzmann 1994: 67]. 
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Beim interkulturellen Lernen – also beim Austausch der kultu-

rellen Kenntnisse – spielen auch die anderen Komponenten des Inter-

nets, wie zum Beispiel soziale Medien, eine relevante Rolle. Soziale 

Medien sind die Plattformen, die die Menschen aus der ganzen Welt 

zusammenbringen. „Als ‚soziale Medien‘ oder ‚social Media‘ werden 

Internetanwendungen bezeichnet, die der Zusammenarbeit und dem 

Austausch dienen“ [Böker, Demuth, Thannheiser &Werner 2013: 9]. 

Die Benutzer der sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Insta-

gram haben die Möglichkeit, auf diesen Plattformen ihre Gedanken 

oder Gefühle frei zum Ausdruck zu bringen. Diese Inhalte können 

zudem von den anderen Nutzern weiterentwickelt werden. Dadurch 

entsteht ein Austausch zwischen Kulturen. Die Zahl der Nutzer der 

sozialen Medien hat in den letzten Jahren sehr schnell zugenommen. 

Davon ausgehend kann man auch das interkulturelle Potenzial zwi-

schen den Benutzern feststellen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, 

sind soziale Medien auf der Ebene des interkulturellen Lernens wirk-

sam. 

Beim Fremdsprachenlernen nimmt das landeskundliche Wis-

sen angesichts der Interkulturalität einen besonderen Stellenwert ein. 

Interkulturelles Lernen oder interkulturelle Kompetenz ist heute nicht 

mehr ein Privileg des fremdsprachlichen Unterrichts [vgl. Garciadiego 

& Pfleger 2006]. Wenn man die Tatsache, dass wir heute in einer In-

formations- und Kommunikationsgesellschaft leben, berücksichtigt, 

wird deutlich, dass die Möglichkeiten in außerschulischen Umfeldern 

und damit verbunden das autonome Lernen von Tag zu Tag an Bedeu-

tung gewinnen. Es ist kein Zufall, dass der Austausch auf den Platt-

formen sozialer Medien auch autonomes Lernen der Studierenden zur 

Entfaltung bringt. „Von autonomem Lernen sprechen wir, wenn Ler-

nende die zentralen Entscheidungen über ihr Lernen selbst treffen“ 

[Bimmel & Rampillon 2004: 33]. Autonomes Lernen bietet dem Ler-

nenden mehrere Optionen den Lernprozess entlang und der Lernende 

folgt einem Weg nach seinen eigenen Lerngewohnheiten. Da die 

meisten Lernenden ständig aktiv soziale Medien verwenden, haben die 

aktuellen Inhalte der sozialen Medien einen Einfluss auf diesen Lern-

prozess.  

Auf dieser Basis intendiert die folgende Studie, den Einfluss 

der sozialen Medien – mit soziale Medien meint man hier die bekann-
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testen Webseiten wie Facebook, Twitter, Instagram u.a. – auf die In-

terkulturalität zu hinterfragen und dementsprechend Ansichten von 

GermanistikstudentInnen einzubeziehen. Beabsichtigt wird somit, mit 

Hilfe der Ansichten der GermanistikstudentInnen, die Beziehung zwi-

schen sozialen Medien und interkulturellem Lernen einzuschätzen und 

sich darauf basierend der Wirkung dieser Beziehung auf das autonome 

Lernen der Studierenden anzunähern.  
 

2. METHODE 
 

1.1. Forschungsansatz, Teilnehmer und Durchfüh-

rungsprozess 
 

Um dem Ziel dieser Studie nachzugehen, wurde die Untersu-

chung qualitativ angelegt und die Methode des Interviews angewandt. 

Ziel ist es, die Sichtweisen der befragten GermanistikstudentInnen zu 

rekonstruieren und dementsprechend einen Einblick in diesen The-

menbereich zu erhalten. Insgesamt wurden acht freiwillige Germanis-

tikstudentInnen der Abteilung für Deutsche Literatur und Sprache an 

der Namık Kemal Universität ausgewählt. Die Geschlechter der Pro-

banden wurden nicht in Rücksicht genommen. Da die letzten zwei 

Semester des vierjährigen Studiums an der Abteilung für Deutsche 

Sprache und Literatur der Namık Kemal Universität noch nicht vor-

handen sind, wurden für diese Studie Studenten des 3. bis 6. Semes-

ters bevorzugt. Die Teilnehmer wurden zunächst befragt, wie oft und 

welche sozialen Medien sie verwenden. Damit wurde bezweckt, die 

Häufigkeit der Nutzung sozialer Medien und die jeweils verwendeten 

sozialen Medien zu bestimmen. Dabei wurde festgestellt, dass die 

Studierenden regelmäßige Nutzer der populären sozialen Medien wie 

z.B. Facebook, Twitter und Instagram sind.  

 Bevor die Studenten einzeln interviewt wurden, wurden sie 

schon in gewissem Maße über die Vorgehensweise dieser Untersu-

chung informiert. Zu diesem Zweck bekamen die Studenten von den 

Interviewern die Leitfragen. Unverständliches wurde somit geklärt. 

Jedes Interview wurde nach der Erlaubnis der jeweiligen Teilnehmer 

mit einer Kamera aufgenommen. Die Interviews wurden an unter-

schiedlichen Tagen im Dezember 2014 durchgeführt. 
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1.2. Forschungsfragen 
 

Zu dem oben erwähnten Zweck wurden den Teilnehmern die-

ses Interviews, im Rahmen eines gelenkten Gesprächs, folgende Fra-

gen gestellt:  

1) Was bedeuten für Sie soziale Medien? Was verstehen 

Sie darunter? 

2) Was sagen Ihnen die Begriffe Interkulturalität / Inter-

kulturelles Lernen? Was bedeutet für Sie Interkulturalität / Interkultu-

relles Lernen? 

3) Gibt es Ihrer Meinung nach eine Beziehung zwischen 

den sozialen Medien und der Interkulturalität / dem interkulturellen 

Lernen? Wie würden Sie diese Beziehung erklären? Denken Sie, dass 

die sozialen Medien Einfluss auf die Interkulturalität / Interkulturelles 

Lernen haben? Wie passiert das Ihrer Meinung nach? 

4) Reichen Lehrwerke allein für die Interkulturalität / In-

terkulturelles Lernen aus oder braucht man daneben auch außerschuli-

sche Dinge, wie z.B. soziale Medien? Können Sie dafür Beispiele 

geben? 

5) Was sind die Vorteile der sozialen Medien für die In-

terkulturalität / Interkulturelles Lernen Ihrer Meinung nach? Gibt es 

auch Nachteile? Erläutern Sie Ihre Gedanken dazu. 
 

1.3. Auswertung und Interpretationsverfahren 
 

Die vorliegende Studie beruht auf den Daten, die mit einer 

Kamera aufgenommen worden sind. Diese Aufnahmen wurden durch 

den Computer Wort für Wort transkribiert. Die Auswertung der erho-

benen Interviewdaten orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanaly-

se. Demnach wurden für jede Frage bestimmte Hauptthemen festge-

stellt. Diese Hauptthemen wurden mit den Zitaten der Teilnehmer 

unterstützt und interpretiert. Die Antworten der TeilnehmerInnen spie-

len in diesem Zusammenhang für die Studie eine große Rolle.  
 

3. BEFUNDE UND ERGEBNISSE 
 

In diesem Abschnitt werden die aus den Interviews erhobenen 

Daten als Themen vorgetragen und interpretiert. Des Weiteren werden 
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die Themen und Interpretationen durch die direkten Zitate aus den 

Antworten der Teilnehmer unterstützt.  
 

1.4. Ergebnisse für die Bedeutung sozialer Medien 
 

Aus den Antworten zu der Frage „Was bedeuten für Sie sozia-

le Medien?“ ergaben sich folgende Themen, die in Tabelle 1 reflek-

tiert sind.  
 

Tabelle 1. Die Bedeutung sozialer Medien 
 

Themen F 

Mitteilung/Austausch 

Neugier/Interesse 

Kommunikation 

6 

6 

5 

 

Tabelle 1 verdeutlicht, dass soziale Medien von StudentInnen 

zunächst als eine Mitteilung bzw. als Austausch oder Versendungen 

betrachtet werden. Mitteilung bzw. Austausch mit Hilfe sozialer Me-

dien, meint nach Aussagen der TeilnehmerInnen die Mitteilung von 

Ideen, Gedanken, Ansichten, Gefühlen oder Fotos.  

"Wenn Sie mich fragen, was für mich soziale Medien bedeu-

tet, so kann ich Ihnen sagen, dass diese Medien für mich Orte sind, wo 

ich mich vergnüge, mit Freunde Austausche mache...” [T.] 

 „Mir kommt es so, dass es ein Plattform ist, in dem die Men-

schen voneinander Nachrichten erhalten oder genauso wir von den 

anderen Mitteilungen bekommen, ein Ort, den wir nicht gesehen ha-

ben, hier sehen und etwas teilen können…“ [Gü.]. 

Parallel zu diesen Ansichten wird wiederholend betont, dass 

soziale Medien Neugier bzw. Interesse erwecken. Dabei wird geäu-

ßert, dass Neugier für folgende Themen besteht: Was geschieht auf 

der Welt, was tun die Menschen an unterschiedlichen kulturellen Or-

ten, welche Sachen / Nachrichten sind Trend.  

 „Es gibt einige sozialen Medien, die ich verfolge. Diese nutze 

ich eigentlich, um zu sehen und  zu folgen, was auf der Welt passiert 

und was in anderen Kulturen geschieht …“ [N.].  
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 „Manchmal interessiere ich mich für ein Thema. Ab und zu 

bin ich neugierig auf meine Freunden und Bekannten, die in Europa 

wohnen, z. B. was sie machen, was für Sommer- oder Winterbedin-

gungen sie haben usw...“ [E.]  

 „Ich nutze soziale Medien um zu wissen, was losgeht, welche 

Fotos die Menschen hier mitteilen, was für Fotohobbys sie haben…“ 

[T.] 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, haben fünf TeilnehmerInnen 

zum Ausdruck gebracht, dass für sie soziale Medien ‚Kommunikation‘ 

bedeuten. Die Befragten verwenden häufig den Begriff ‚Kommunika-

tion‘, weil sie soziale Medien als einen Ort betrachten, der die Men-

schen zusammenbringt.  

 „Meiner Meinung nach sind die sozialen Medien, eines der 

größten Geschenke des Kommunikationszeitalters an die Menschen. 

Denn durch die sozialen Medien, obwohl sie sich nicht kennen, kann 

jeder mit den anderen Menschen in Kontakt kommen und mit den aus 

verschiedenen Kulturen und Kontinenten kommenden Menschen frei 

sprechen…“ [E.] 

 „Unter dem Wort soziale Medien verstehe ich, dass sich die 

Menschen, die verschiedene Charaktere haben und die aus verschie-

denen Kulturen kommen, in eine virtuelle Umgebung treffen und be-

freundeten…“ [Y.]  

 „Ich finde sozialen Medien als ein Ort, wo die Menschen mit-

einander kommunizieren können...“ [Gö.]  
 

1.5. Ergebnisse für die Bedeutung der Interkulturalität 
 

Die Themen, die im Kontext der Bedeutung von Interkultura-

lität aufgenommen wurden, sind der Tabelle 2 zu entnehmen.  
 

Tabelle 2. Die Bedeutung der Interkulturalität 
 

Themen  F 

Kulturelle Interaktion 

Sprache 

Austauchprogramm 

7 

1 

1 
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Aus der Darstellung der Tabelle 2 ist, basierend auf den Ant-

worten der Teilnehmer, zu entnehmen, dass 3 Hauptthemen angespro-

chen werden. Die Befragten assoziieren mit dem Begriff Interkulturel-

les Lernen überwiegend das Thema ‚Kulturelle Interaktion‘. Damit 

zusammenhängend verbindet ein Teilnehmer die Interkulturalität bzw. 

das interkulturelle Lernen mit der Sprache und ein anderer Teilnehmer 

mit dem Studentenaustauschprogramm.  

Aus den Aussagen der TeilnehmerInnen geht hervor, dass mit 

‚Kulturelle Interaktion‘ der wechselseitige Interaktionsprozess zwi-

schen den Kulturen assoziiert wird.  

 „Interkulturalität… Also die Kulturen stehen miteinander im 

Laufe der Geschichte immer in einer Verbindung. Die Ausländer kön-

nen etwas von unserem Kultur nehmen und wir etwas von ihrer Kul-

tur…“ [Gö.]  

 „Wenn die aus unterschiedlichen Kulturen kommenden Men-

schen miteinander in Kontakt kommen oder ihre Kultur den anderen 

Menschen übertragen, wird das als interkulturelles Lernen bezeich-

net…“ [Y.] 

 „Zu den Menschen, die in einer anreden Kultur leben, unsere 

Kultur vorzustellen, genauso deren Kultur kennenlernen, also solche 

Dinge assoziiert mir die Interkulturalität. Also die Kultur gegenseitig 

erkennen und lernen, wie sie leben, was für eine Lebensweise sie ha-

ben…“ [Gü.] 

Einer der Teilnehmer beantwortete die Frage „Was bedeutet 

für Sie Interkulturalität / Interkulturelles Lernen?“ aus einem anderen 

Blickwinkel. Der Befragte ist der Meinung, dass die Interkulturalität 

von der Sprache abhängig ist.  

 „Wenn man „Interkulturelles Lernen sagt, fällt mir z.B. die 

Sprache ein, da jede Kultur –fast jede Kultur- eine Sprache hat und 

ohne Sprache kann man nicht die Kultur direkt nehmen.“ [T.] 

Einer der Befragten erläutert, dass der Begriff interkulturelles 

Lernen gleichfalls mit Austauschprogrammen verbunden ist. Der Be-

fragte betont, dass man mit interkulturellem Lernen die Möglichkeit 

bekommt, mittels der Austauschprogramme andere Länder und 

dadurch andere Kulturen kennenzulernen.  

 „Wenn ich das Wort ‚Interkulturelles Lernen‘ höre, fallen mir 

gleich einige Programme ein. Als Beispiel kann ich hier ‚Erasmus 
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Austauschprogramm‘ nennen oder die Programme von Goethe Insti-

tut. Diese fördern ja auch die deutsche Kultur. Wenn wir das im Rah-

men von der Türkei sprechen, fällt mir das Yunus Emre Programm 

ein. Es gibt viele solche Beispielen…“ [I.]  
 

1.6. Ergebnisse für die Beziehung zwischen den sozia-

len Medien und der Interkulturalität 
 

In diesem Abschnitt werden individuelle Einschätzungen und 

Einstellungen der GermanistikstudentInnen zu der Interaktion zwi-

schen den sozialen Medien und der Interkulturalität hinterfragt. Beim 

Interview wurde den TeilnehmerInnen die Frage gestellt, ob sie eine 

Beziehung zwischen den sozialen Medien und der Interkulturalität 

erkennen und wie sie diese Interaktion interpretieren. Die Ansichten 

zu diesem Themenbereich werden in Tabelle 3 verdeutlicht. 
 

Tabelle 3. Die Beziehung zwischen den sozialen Medien 

und der Interkulturalität 
 

Themen  F 

Soziale Medien als ein Mittel zur kulturel-

len/interkulturellen Interaktion 

Soziale Medien als ein Mittel zur Sprachent-

wicklung 

Soziale Interaktion 

8 

2 

3 

 

Aus der Tabelle 3 ist abzulesen, dass sich drei Themen für die 

Befragung ergeben. Einmal bringen alle 8 GermanistikstudentInnen zu 

Wort, dass soziale Medien und Interkulturalität eng miteinander ver-

knüpft sind und dementsprechend soziale Medien zur kulturellen bzw. 

interkulturellen Interaktion führen.  

 „In diesen virtuellen Plattformen bauen die aus verschiedenen 

Ländern und unterschiedlichen Kulturen kommenden Menschen eine 

enge Freundschaft und dadurch vergleichen sie miteinander auch ihre 

Kulturen. Ich kann sagen, dass Dank dieser Verbindung eine Interak-

tion entsteht…“ [Y.]  
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 „… Ja, es gibt eine Beziehung, weil wir unsere Kultur in den 

sozialen Medien mit Fotos, Tonaufnahme und Schreiben zu den ande-

ren Menschen zeigen können…“ [E.] 

“Wie ich gerade erwähnt habe, alles fängt mit dem Austausch 

an. Weil Sie eine Kultur und die Anderen ihre eigene Kultur haben, 

stellen Sie ihnen Fragen oder sie stellen Ihnen Fragen. Hiermit ist es 

einfacher z. B. ohne soziale Medien ist es schwer einem Fremden zu 

begegnen und ihn etwas zu fragen…“  [I.] 

Zwei TeilnehmerInnen heben hervor, dass soziale Medien ein 

effektives Mittel zur Sprachentwicklung sind. Unter diesem Aspekt 

werden unterschiedliche soziale Medien angedeutet.  

 „Ich gebe ein Beispiel dafür. Ein Lernender, der Germanistik 

studiert, kann durch die sozialen Medien die Möglichkeit finden, sich 

zu entwickeln. Wie die Beispiele, die ich erwähnt habe, kann man 

durch die Verwendung Interpart und Facebook Freundschaft beschlie-

ßen, durch Webcam sich unterhalten und dadurch seine Grammatik, 

sein Sprechen verbessern und die Kultur der Anderen verfolgen…“ 

[T.] 

 „Zum Beispiel ein Student, der in einer Sprachabteilung stu-

diert, kann z.B in Facebook seine Sprachfähigkeit verbessern. Also 

mit einem Fremden kann er diese Fähigkeit entwickeln. Während der 

Entwicklung der Sprache, kann man auch die Kultur lernen…“ [Gü.] 

Drei TeilnehmerInnen drücken wiederum aus, dass sie durch 

soziale Medien, Freunde aus verschiedenen Ländern kennengelernt 

haben und somit Kulturen kennenlernen können. Sie bewerten somit 

diese Situation im Kontext von sozialen Aktivitäten als positiv. In 

diesem Sozialisationsprozess lernen alle etwas von den Anderen. 

 „Meiner Meinung nach gibt es eine enge Beziehung. Dank 

der Medien können wir etwas erreichen. Warum, weil sie sehr populär 

sind. Es gibt eine Menge Leute, die dort Mitglied sind. Sogar die 

Menschen, die wir nicht wissen, nicht kennen sind alle dort. Dieses 

Netzwerk ist wie eine Fesselung. Man kann von einem fernen Ort den 

Informationen erreichen…“ [N.] 

 „Ja, es gibt eine bestimmte Beziehung. Denn jeder benutzt 

heutzutage soziale Medien. Die ältere Menschen, Jugendliche, Kin-

der… Jeder ist dort. Wie in einem Schwimmbad…“ [E.] 
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1.7. Ergebnisse für das Ausreichen der Lehrwerke im 

interkulturellen Kontext und den Bedarf an sozialen Medien 
 

Als nächstes wurden die Reaktionen der TeilnehmerInnen zu 

Lehrwerken im interkulturellen Kontext aufgenommen. Intendiert 

wurde mit dieser Frage zunächst, einen Einblick zu bekommen, ob 

StudentInnen Lehrwerke im Hinblick des interkulturellen Kontexts als 

ausreichend bewerten oder nicht. Alle TeilnehmerInnen fokussierten 

sich auf das Fazit, dass Lehrwerke allein für das interkulturelle Lernen 

nicht ausreichend bzw. nicht besonders wirkungsvoll sind.  

 „Als interkulturelles Lernen sind die Lehrbücher nicht ganz 

effektiv. Für sprachliche Fähigkeiten sind sie gut,  aber im Hinblick 

des interkulturellen Lernens, sind sie nicht ausreichend…“ [T.] 

 „Meiner Meinung nach reichen die Lehrbücher für interkultu-

relles Lernen überhaupt nicht aus. Lehrbücher bestehen nur aus Texte, 

die nur kalte Informationen vermitteln…“ [Y.]  

 „Um andere Kulturen näher kennenzulernen sind Lehrbücher 

nicht ausreichend genug, deswegen finde ich sie nicht effektiv…“ [D.]  

Im Kontext dieser Hinterfragung wurden die Ansichten der 

TeilnehmerInnen bezüglich der Interkulturalität sozialer Medien auf-

genommen. Ersichtlich wurde, dass die TeilnehmerInnen von sozialen 

Medien, bezüglich des interkulturellen Lernens im außerschulischen 

Kontext, profitieren. Sie bringen zum Ausdruck, dass soziale Medien 

auf soziale und kulturelle Grundlagen eine integrative Auswirkung 

haben. Auf der anderen Seite unterstreichen die TeilnehmerInnen den 

Fakt, dass die Multifunktionalität der sozialen Medien das autonome 

Lernen und dementsprechend die Neugier fördert. Die Haupthemen zu 

diesem Kontext werden in Tabelle 4 dargestellt. 
 

Tabelle 4. Bedürfnisse in Bezug auf soziale Medien im au-

ßerschulischen Kontext hinsichtlich der Interkulturalität 
 

Themen  f 

Die Nützlichkeit der sozialen Medien für inter-

kulturelle Blickwinkel 

Multifunktionalität der sozialer Medien 

8 

4 
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Alle TeilnehmerInnen betonen, dass soziale Medien als außer-

schulische Hilfsmittel für das  kulturelle Lernen bzw. für den interkul-

turellen Blickwinkel sehr nützlich sind.  

 „Ich hatte zum Beispiel Okinawa noch nie gesehen aber 

durch die Facebook geteilten Bilder habe ich Okinawa kennengelernt. 

Das hat meine Neugier erweckt, dann habe ich nachgeschaut, recher-

chiert und jetzt möchte ich sogar zu diesem Ort  hingehen…“ [Gü.]  

 „Ich denke, wenn zwei Personen auf sozialen Medien mitei-

nander kommunizieren und einen warmen Kontakt knüpfen, können 

sie gegenseitig die Kulturen besser kennenlernen. Außer der Kursma-

terialien bieten soziale Medien einen großen Nutzen. Das ist wichtig 

für interkulturelle Interaktion…“ [Y.]  

 „Alles ändert sich sehr schnell. Also wir brauchen soziale 

Medien um etwas zu lernen und folgen zu können, was alles sich än-

dert. Und die Kultur ist sehr variabel wie die Sprache. und entwickelt 

sich sehr schnell. Natürlich brauchen wir soziale Medien um diese 

Entwicklungen zu folgen…“ [N.]  

Vier TeilnehmerInnen weisen auf die Multifunktionalität sozi-

aler Medien hin und plädieren dafür, dass man von sozialen Medien 

als Zusatzmaterialen positiv profitieren kann.  

 „Denn in den Lehrbüchern werden z.B. nur einige Fotos dar-

gestellt und unter diesen Fotos werden bezügliche Informationen zu-

geschrieben. Was kann man aber nur von diesem Foto verstehen? Auf 

sozialen Medien können sie den Ort, den sie zeigen wollen, oder eine 

Kultur durch die Videos oder Aufnahmen wiederspiegeln und einige 

Informationen darunter geben. Also soziale Medien sind umfassender 

gegenüber Lehrwerke …“ [E.]  

 „Wir benötigen Zusatzmaterialen bzw. soziale Medien. Denn 

die dort aufgeteilten Videos und Fotos fördern den Menschen auf 

Neugier oder Recherche. Dadurch kann man verschiedene Orte sehen 

und sich darüber informieren…“ [Gü.]  
 

1.8. Ergebnisse bezüglich der Vor- und Nachteile sozia-

ler Medien hinsichtlich der Interkulturalität 
 

Als letztes wurden die GermanistikstudentInnen im Interview 

gefragt, welche Vor- und Nachteile soziale Medien hinsichtlich der 

Interkulturalität beinhalten. Die Ansichten der Teilnehmerinnen über 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 279 

die Vorteile der sozialen Medien hinsichtlich der Interkulturalität sind 

in Tabelle 5 angegeben. 
 

Tabelle 5. Vorteile sozialer Medien hinsichtlich der Inter-

kulturalität 
 

Themen  F 

Einfacher und schneller Zugang 

Kulturelle Interaktion 

Kostenlos 

5 

3 

1 

 

Wie aus Tabelle 5 erkennbar ist, können die Vorteile der sozi-

alen Medien in drei Themengruppen zusammengefasst werden. Die 

Ergebnisse ergaben, dass TeilnehmerInnen generell sozialen Medien 

im Hinblick auf die Interkulturalität positiv gegenüber stehen. Vorerst 

wurde von 5 TeilnehmerInnen angedeutet, dass soziale Medien im 

Hinblick die Interkulturalität einen einfachen und schnellen Zugang 

ermöglichen.  

 „Es gibt viele Vorteile… Vor allem ist es sehr schnell. Zur-

zeit ist die Zeit sehr wichtig für uns, in dieser gegenwärtigen Bedin-

gungen konkurrieren wir mit der Zeit und deswegen ist der Zugang 

sehr relevant…“ [N.] 

 „Schnelle Kommunikation. Zum Beispiel wenn wir direkt 

über Facebook sprechen… Also kann man sich dort bewegungslos nur 

mit einem Finger die deutsche Kultur erreichen, nur durch einen Klick 

kann man sich dort mit jemandem unterhalten. Man können dort die 

Austausche über das Weltbild und die Kultur finden. Alles kann man 

erfahren und austauschen ohne nach Deutschland zu fahren …“ [T.]  

Andererseits bringen drei TeilnehmerInnen zu Worte, dass so-

ziale Medien in der kulturellen Interaktion eine relevante Rolle spielen 

und dementsprechend hinsichtlich der Interkulturalität  als positiv 

wirksam betrachtet werden können. 

 “Zum Beispiel in einem unentwickelten Land sind 

die Frauenrechte ganz niedrig, bei manchen Ländern wird so-

gar keinen Wert auf Frauen gegeben. Wenn die Frauen, die in 

unentwickelten Ländern leben, durch soziale Medien sehen, 

wie man in einer anderen Kultur Wert für Frauen gibt und die 

Frauen so wichtig sind, wird das Selbstbewusstsein der Frau-
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en erhöht. Andererseits steigt auch das Leseniveau der Frau-

en. Sie beginnen sich zu entwickeln. Ausgehend von diesem 

Beispiel ist es möglich zu sagen, dass soziale Medien viele 

Vorteile für die kulturelle Interaktion haben…“ [Y.]  

 „Wie gesagt, man kann durch soziale Medien mit den anderen 

Menschen seine Sprache verbessern und Neugier auf ihre Kulturen 

haben. Natürlich geschieht das aber gegenseitig…“ [Gü.]  

 „Zum Beispiel gibt es in unserer Kultur keinen Hip-Hop Mu-

sikstil. Das hören wir aber so oder so in sozialen Medien, im Fernse-

her oder im Internet. Da wir es wissen, dass die anderen solchen Kul-

turen haben, tritt hier einen kulturellen Austausch bzw. eine kulturelle 

Interaktion auf. Ich kann sagen, dass wir es den sozialen Medien ver-

danken…“ [Gö.] 

Die TeilnehmerInnen sprechen aber nicht nur die Vorteile der 

sozialen Medien, sondern auch einige Nachteile an, die wie folgt in 

Tabelle 6 zum Vorschein kommen:  
 

Tabelle 6. Nachteile sozialer Medien im Hinblick der In-

terkulturalität 
 

Themen  f 

Erstellung von Vorurteilen 

Subjektivität 

4 

3 

 

Wie aus der Tabelle 6 zu entnehmen ist, können die Ansichten 

zu diesem Themenbereich unter zwei Hauptthemen zusammengefasst 

werden. Während vier TeilnehmerInnen von Vorurteilsentstehung  

sprechen, deuten drei andere die Subjektivität als Nachteil der sozialen 

Medien hinsichtlich der Interkulturalität an. Ein Teilnehmer erwähnt 

hingegen, dass es keine Nachteile zu diesem Kontext gibt. 

Mit Entstehung von Vorurteilen wird zu Wort gebracht, dass 

soziale Medien im Themenbereich Kultur manchmal nicht die realisti-

schen Tatsachen reflektieren oder manches übertrieben wird. Dies 

könnte nach den Aussagen der TeilnehmerInnen zu Vorurteilen füh-

ren. 

 „Ein Mensch, der in Europa lebt, kann uns immer noch als 

jemanden sehen, die keinen Alkohol trinken. Zum Beispiel mein 

Freud fragte mich, ob man in unserem Land Alkohol trinken kann. … 
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Diese Vorurteile haben irgendwie bei ihm einen Platz genommen. 

Natürlich entstehen derartige Sachen aus dem weiten Erzählen und 

Hören. Normalerweise gibt es so was nicht. Ich habe diese Sache ihm 

erklärt und somit hat er auch das realistische erfahren.. Eigentlich 

konnte er das auch selber recherchieren …“ [I.]  

 „Wie die Vorteile gibt es auch Nachteile. Die Sachen, die in 

einigen Kulturen als positiv oder negativ gesehen werden, können in 

einer anderen Kultur den gegenteiligen Einfluss haben…“ [Y.]  

 „Sowie Vorteile gibt es auch Nachteile. Zum Beispiel bevor-

zuge ich, etwas lieber durch das Recherchen, Leben und Kommunizie-

ren zu lernen, nicht durch im Internet bereitstehende Informationen…“ 

[D.]  

 „Ich denke, dass es uns ein bisschen in Richtung zur Assimi-

lation führt…“ [N.]  
 

4. SCHLUSSBETRACHTUNG 
 

Diese Studie hat gezeigt, dass insbesondere im außerschuli-

schen Kontext des Fremdsprachenlernens soziale Medien einen Ein-

fluss auf die Interkulturalität haben. Im Hinblick auf die Ansichten der 

GermanistikstudentInnen der Namık Kemal Universität wurde ersicht-

lich, dass StudentInnen die Beziehung zwischen sozialen Medien und 

interkulturellem Lernen als groß einschätzen. Soziale Medien werden 

von StudentInnen als Austausch und Kommunikation bzw. als Kom-

munikationsträger betrachtet.  Die kulturelle Interaktion nimmt hierbei 

eine relevante Rolle ein. StudentInnen können mit Hilfe sozialer Me-

dien ihre Ideen, Gedanken und Ansichten austauschen und bekommen 

Informationen von anderen Orten und Kulturen, welche auch die Neu-

gier erwecken können. Das interkulturelle Verständnis bezieht sich in 

diesem Prozess nicht nur auf historische, politische oder geographi-

sche Informationen oder Kulturelles Lernen, sondern vielmehr auf die 

kulturelle Kompetenz des Fremd- und Kulturverstehens im Hinblick 

auf die Wahrnehmungssensibilisierung [vgl. Roche 2007].  

Ein weiteres Fazit dieser Studie ist, dass angehende Germanis-

tikstudentInnen ihre Lehrwerke für das interkulturelle Lernen als nicht 

ausreichend bewerten und je nach Interesse und Bedarf autonom sozi-

ale Medien verwenden. Für die Entwicklung dieser individuellen und  

interkulturellen Verständigungsmöglichkeiten spielen soziale Medien 
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eine große Rolle. Die Befunde dieser Studie haben dargelegt, dass 

soziale Medien als außerschulische Hilfsmittel für die Entwicklung 

des interkulturellen Blickwinkels ausschlaggebend sind. Inwieweit 

diese Chance ausgenutzt werden kann und wie erfolgreich dieser Pro-

zess ist, kann leider nicht beantwortet werden. Wie auch Richter zu 

Wort bringt: „Das Internet schafft zwar (medial vermittelten) Kultur-

kontakt, trägt damit aber nicht automatisch zu Kulturverstehen bei“ 

[Richter 1998]. Soziale Medien sind unabhängig von Zeit und Raum 

und Lernende können somit selber je nach Interesse, Bedarf, Medien-

kompetenz und Motivation recherchieren und Interessen nachgehen. 

Friedrich bemerkt zu diesem Themenkreis, dass autonome Lernende 

für informative und kommunikative Technologien Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entwickeln, wobei die Konstruktivität, Spontaneität und 

Eigenaktivität hervorgehoben wird [Friedrich  2002: 8]. 

Unter diesem Blickwinkel ist zu hinterfragen, wie weit auto-

nomes Lernen, also außerschulisches Lernen, – im Hinblick auf sozia-

le Medien und Interkulturalität – mit schulischem Fremdsprachenun-

terricht verbunden werden kann. Mit anderen Worten bedeutet das, 

dass für das interkulturelle Lernen der StudentInnen, das schulische 

Umfeld und die methodisch-didaktische Ausrüstung der Lehrkraft 

miteinbezogen werden könnten und/oder sollten. Wenn wir davon 

ausgehen, dass interkulturelles Lernen ein fester Bestandteil des 

fremdsprachlichen Unterrichts ist, dann sollte das Potential der Ler-

nenden bezüglich sozialer Medien positiv ausgenutzt werden. Dem-

entsprechend ist es eine relevante Aufgabe der Lehrkraft, neuen Ent-

wicklungen nachzugehen und diese im Unterricht mit einzubeziehen.  
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СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ 

ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И 

ГОНЕНИЯТА (1944–1949) 

 

Росица Ангелова 
 

THE UNION OF EVANGELICAL PENTECOSTAL CHURCHES 

BETWEEN TOLERANCE AND PERSECUTION (1944–1949) 

 

Rositsa Angelova 

  

Abstract: The article presents the development of the Pentecostal 

Church in Bulgaria in the period 1944-1949. That was the time which was 

characterized by diverse opportunities for the denomination. At the beginning 

of the period, the Union of Evangelical Pentecostal Churches held church 

councils, published periodicals and literature and led religious activity among 

believers. In 1948/1949 trials against the evangelical pastors led to the 

conviction of six pastors from the Pentecostal Church. Despite the difficulties 

the confession is among the fastest growing Protestant churches in Bulgaria 

during the period. 

  

Key words: Pentecostal church, pastor, church council, persecution, 

trial. 

 

През 2015 г. се навършват 95 години от появата на петде-

сятничеството в България. За близо век петдесятната деномина-

ция навлиза в духовното пространство на българската нация и 

заема своето място наред с другите протестантски деноминации и 

Българската православна църква.  

Въпреки наличието на изворов материал и изследвания, 

свързани с петдесятничеството в България, липсва цялостно 

научно историческо, а не богословско изследване. Тази празнота 

в българската историография търси своя автор и това провокира 

нашия изследователски интерес.  
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За история на петдесятното движение и Петдесятната 

църква в България
99

, както бе посочено, е рано да се говори. По-

правилно според нас е да се приеме, че има извори за създаване-

то, развитието и личностите на петдесятното движение. Сред 

заглавията можем да посочим брошурата на Георги Беров –

„Сектата на Петдесетниците”, тъй като самият той е петдесетник 

[Беров 1965]; труда на пастор Иван Зарев – „История на еван-

гелските петдесятни църкви в България 1920–1989” [Зарев 1993]. 

Ценен извор е Протоколната книга на Изпълнителната комисия 

при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България, 

предоставена ми с любезното съдействие на д-р Венеамин Пе-

ев
100

. Стойностен изворов характер имат и изданията на отделни-

те църкви в страната – Ямболската, Бургаската и др. Не на по-

следно място е важното значение на „История на евангелските 

петдесятни църкви в България”, написана от един от пионерите 

на харизматичната вълна в България – п-р Йончо Дрянов. Исто-

рията му е извор, критически разбор и разказ, написан с духа и 

дъха на времето [Дрянов 2015]. 

Сериозно изследване на петдесятниците прави извънред-

ният професор Димитър Дюлгеров. В първата студия „Петдесет-

ници” Д. Дюлгеров дава сведения за историческото оправдание, 

библейските основания, вероизповедание, петдесетническото 

общество в България, класификацията на духовните дарби, 

същината на петдесетницата и статистически сведения [Дюлгеров 

1932: 1–89; 1933: 1–50]. В студията „Петдесетници в България” 

той застъпва същата проблематика в по-различен времев отрязък 

[Дюлгеров 1959: 1–70]. 

По време на социалистическия период петдесятничество-

то има своите изследователи. Сравнително пълно, но обагрено в 

                                                 
99

 Днес като част от българската евангелско-протестантска общност 

Съюзът на Евангелските петдесятни църкви (СЕПЦ) членува в Обеди-

нени евангелски църкви, а като част от европейското и световното пет-

десятно движение членува в Петдесятното европейско общение 

(Pentecostal European Fellowsh) и в  Световното общение „Асамблеи на 

Бога” (World Assemblies of God) –    

http://eabulgaria.org/?page=about&id=9#sthash.fhlgb2Dz.dpuf. 
100

 За краткост – Протоколна книга. 
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духа на времето е изследването на Снежана Марзанова „Петде-

сятничеството в България”, в което тя представя възникването и 

разпространението, същността и особеностите на петдесятниче-

ството. Марзанова прави характеристика на петдесятническите 

обреди и етика, както и идеологическа и психологическа характе-

ристика на глосолалията [Марзанова 1971]. 

Бончо Асенов представя протестантството в България в 

един продължителен период. За съжаление, трудът му е изпълнен 

с идеологеми и внушения от типа, че протестантските църковни 

служители се съюзяват с контрареволюционните елементи и се 

включват в активна антинародна дейност [Асенов 1987: 43]. Пет-

десятниците той определя като втора по влияние секта в България 

с над 5000 вярващи, с 43 молитвени домове и 36 пастори, обеди-

нени в „Съюз на евангелските петдесятни църкви”. Наред с ха-

рактерната за тях молитвена система, вяра в „Св. Дух”, се посоч-

ва, че членовете на петдесятните общества имат отрицателно 

отношение към обществено-политическата дейност, към култура-

та и науката, че избягват да четат художествена и научна литера-

тура, да ходят на кино, театри и концерти, което води до индиви-

дуално и колективно отчуждение [Асенов 1987: 46]. 

Подобен идеологически оттенък има трудът на М. Калнев 

„Сектата на петдесятниците и тяхното лъжеучение”
 

[Калнев 

1994] и този на Стойно Баръмов – „Петдесятничеството” 

[Баръмов 1999: 187–221].  

Д-р Венеамин Пеев
101

 и д-р Доний К. Донев
102

 в последно-

то десетилетие дават пълна и обективна картина на развитието на 

                                                 
101

 Пеев, В. Забравеният п-р Ѝончо Дрянов и неговата „История на 

Евангелските петдесятни църкви в България”. < 

пример  –>. От същия автор: Донка Кинарева /14397news/org.pastir://http

за интелигентност, принципност и храброст. 

и  Ц>; Курсовете за пастири на СЕП/14431news/org.pastir://http<

>; Героят на /14501news/org.pastir://httpбогословското образование. < 

българския евангелизъм д-р Харалан Попов. < 

р Ладин Попов и Славянската ->; Д/3573read./com.protestantstvo://http

>; /35736read./com.protestantstvo://httpрелигиозна мисия в България. < 

Братята Харалан и Ладин Попови и дисидентството на ЕПЦ в Русе. < 

непоследваният  –р Николай Николов ->; П/14417news/org.pastir://http

http://pastir.org/news/14397
http://pastir.org/news/14431
http://pastir.org/news/14501
http://protestantstvo.com./read/3573
http://protestantstvo.com./read/35736
http://pastir.org/news/14417
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петдесятното движение в България. Материалите им съдържат 

извори, пуснати за първи път в научно обращение от архиви в 

страната и чужбина. Те се отличават с по-различната трактовка за 

началото и пътя на петдесятното движение в България.  

Интересно и аналитично е изследването на Момчил Пет-

ров, посветено на протестантството между двете световни войни 

[Петров 2001/ URL]. В труда се представят протестантските де-

номинации в Царство България, техните доктрини, организацио-

нен и духовен живот, дейци. Обстойно се разкриват развитието 

на Българското евангелско дружество и интеграциите и напуска-

нията на отделните протестантски деноминации в рамките на 

Съюза на евангелските църкви и по-късно на Обединените еван-

гелски църкви. Място намират и сложните взаимоотношения в 

протестантската общност, определени от него като взаимодей-

ствие и противопоставяне. Приносен характер има частта, посве-

тена на отношенията на протестантската общност с държавата, 

както и на отношението на евангелската общност към обществе-

но-политическите събития в страната през разглеждания период 

[Петров 2001/ URL]. 

Росица Ангелова прави пълен библиографски обзор на 

периодичният печат на протестантството и в частност на Петде-

сятната църква в България в периода до 1944 г. [Ангелова 2003]. 

Интересно е проучването на Емануил Бозов за ролята и значение-

то на списанията „Благовестител” и „Петдесятни вести” за из-

граждане на петдесятното движение в България в периода 1928–

1948 г. [Бозов URL]. 

Целта на историческото изследване е да се представи 

Петдесятното движение в България от зараждането му до пастир-

                                                                                                         
> и /14660news/org.pastir://httpавтентичен духовен водач на СЕПЦ. < 

.news/org.pastir://httpдруги на страницата на  
102

 Донев, Д. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в 

България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни. < 

>. От същия автор:  Първите петдесятни в /14819news/org.pastir://http

>; /14907news/org.pastir://httpЧаст 1): Мисионери и вярващи. < България (

Писма от България: Кореспонденцията на Иван Е. Воронаев (въведение) 

р. на страницата на  > и д/14199news/org.pastir://http< 

.news/org.pastir://http 

http://pastir.org/news/14660
http://pastir.org/news
http://pastir.org/news/14819
http://pastir.org/news/14907
http://pastir.org/news/14199
http://pastir.org/news
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ските процеси чрез представяне на ежедневието, успехите и 

трудностите, лицата на харизматичното движение – от председа-

телите на СЕПЦ до редовите благовестители
103

 чрез използване 

на извори и периодичен печат. При написването на труда е 

използван проблемно-хронологическият подход, който дава 

възможност във времето и пространството да се представи поява-

та, разпространението и личностите на Евангелската петдесятна 

църква в България в периода 1920 – 1949 г. Хронологическата 

рамка е обусловена от дейността на мисионерите, начело с Иван 

Воронаев и учредяването на първите петдесятни общества, а като 

горен маркер – пастирските процеси през 1948 – 1949 г. Изслед-

ването е изградено на базата на архивен материал, доколкото 

такъв е запазен, който се въвежда за първи път в научно обраще-

ние. Направен е прочит на изследванията, които пряко или косве-

но засягат проблематика, както и диалога – Българска православ-

на църква и Евангелска петдесятна църква, както и на сложните и 

противоречиви взаимоотношения в Съюза на Евангелските църк-

ви, по-късно Обединени евангелски църкви.  

Трудът е прочит на авторката на Историята на Еван-

гелската петдесятна църква в България през разглеждания период 

с намерението да бъдат открити религиозните измерения на кул-

турата на Другия. Това ще даде възможност да се обогати и до-

пълни знанието за Петдесятната църква и нейните членове. А 

чрез срещата с Другия, с представяне на различията се надяваме 

Другият да не се игнорира, подценява или надценява, а да намери 

своето място чрез опознаване, а този диалог в началото на 21 век 

е много необходим и полезен. 

 

  

                                                 
103

 В текста термините пастор и пастир ще бъдат използвани като 

синоними. 
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* * * 

След смяната на властта и външнополитическата ориен-

тация на България на 9 септември 1944 г. положението на Бъл-

гарската православна църква и протестантските деноминации е 

деликатно. Все пак ръководството на Обединените евангелски 

църкви се ориентира сравнително бързо в новата обстановка. В 

много отношения програмата на Отечествения фронт
104

, който 

идва на власт, е привлекателна за всички демократични сили в 

България.  

Съюзът на Евангелските Петдесятни църкви (СЕПЦ) при-

ветства новото правителство, начело на което застава Кимон Ге-

оргиев [Калканджиева 1997: 30]. Още на 1 октомври 1944 г. 

Изпълнителната комисия изпраща Окръжно, в което изяснява 

извършената промяна и се подчертава, че новата власт – Отече-

ственофронтовската, гарантира пълна религиозна свобода. Дават 

се разяснения и подробности от проведеното заседание от 25 до 

29 септември с. г. в Сливен на управителните тела на Съюза. 

Призовава се всяка църква в лицето на своя ръководител да се 

старае да запази единството, мира и любовта помежду си и да 

организира поне две съживителни събрания. Проведени са избори 

в СЕПЦ на следните комисии:  

Изпълнителна комисия: председател Г. Чернев, подпред-

седател Х. Попов, секретар А. Динов, касиер Ем. Манолов, съвет-

ник К. Томов;  

Литературна комисия: Д. Кинарева, Й. Дрянов, Х. Попов;  

Пастирска колегия – председател Й. Дрянов, подпредсе-

дател Ж. Врачев и секретар-касиер Н. Ценков
105

. 

Според Христо Куличев от 1944 до 1948 г. евангелските 

църкви в България имат относителна свобода, „като спрените по 

време на войната събори от 1941 до 1944 г. можеха вече свободно 

да се провеждат ежегодно, както от всяка деноминация, така и от 

Евангелското дружество” [Куличев 1994: 354]. В рамките на тази 

                                                 
104

 В Отечествения фронт влизат: Политическия кръг „Звено”, 

Българската работническа партия – комунисти, БЗНС „Александър 

Стамболийски”, Социалдемократическата партия, 

Радикалдемократическата партия и независими интелектуалци. 
105

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 72. 
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свобода върви и подготовката за поредния редовен събор на Пет-

десятната църква в България. 

18 събор на СЕПЦ се провежда от 19 до 22 април 1945 г. в 

Бургас, определен като „Ерусалимът на петдесятното движение в 

България”. На събора е отчетено, че ако на учредителния конгрес 

са представени пет църкви с десет делегата, на 18 събор те са вече 

70 църкви със 160 делегати, а заедно с гостите и пастирите общо 

около 400 души
106

.  

Съборът взема важни организационни и доктринални ре-

шения. Сред тях са тези за изясняване и уеднаквяване на разли-

чията и схващанията на съюзните работници за основните истини 

на вярата и живота и за организиране на периодични библейски 

курсове. Делегатите единодушно се обявяват против идеята за 

сливане на евангелските църкви в България. По отношение на 

литературната дейност в Съюза предвид нуждите на отделните 

църкви се решава да се издадат неделни уроци за децата, които 

ще подпомогнат ръководителите на неделните училища. Делега-

тите настояват да се направят настоятелни постъпки, за да започ-

не отново издаването на сп. „Благовестител”. Определен е и раз-

мерът на годишното дарение на всеки член – 100 лв. Гласувано е 

изменение и на чл. 18 от Устава на СЕПЦ, който се допълва по 

следния начин: „Изпитването, приемането и ръкополагането на 

пастири да става в съвместно заседание на Изпълнителната коми-

сия и Бюрото на пастирската колегия”. Промяна настъпва и по 

отношение организацията на съборите. Редовните и извънредните 

събори следва да се ръководят от специално избрано бюро, а не 

както е разписано в устава, членовете на Изпълнителната коми-

сия да имат функция на бюро на събора
107

.  

На съборът е избран новият състав на Изпълнителната 

комисия, а именно: председател Г. Чернев, подпредседател Х. 

Попов, секретар А. Динов, касиер и завеждащ съюзната канцела-

рия Ем. Манолов, съветник К. Томов. В Литературната комисия 

                                                 
106

 Макар  ѝ. Дрянов да пише, че от 1939 до 1945 г. не е имало „редовни 

събори” [Дрянов 2015: 81]; и  И. Зарев да  сочи, че между 1938 и 1946 г. 

не е имало редовни събори [Зарев 1993: 136–137], архивните източници 

дават сведения за проведен събор. 
107

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 66. 
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влизат Ем. Манолов, Д. Кинарева, Х. Попов, Й. Дрянов и Б. Куз-

манов
108

. 

При обсъждане на финансовото състояние на СЕПЦ е от-

четено, че има църкви, които се самоиздържат. Това са църквите 

в Бургас, Варна, София, Пазарджик, Сливен и Ямбол. Нещо по-

вече, църквите в Ямбол, Бургас и Варна са в състояние да 

издържат по още един работник мисионер, който да разпростра-

нява словото Божие. Въз основа на това църквите са разделени на 

четири категории:  

1 категория – самоиздържащи се;  

2 категория – които осигуряват над ¾ от издръжката си; 

3 категория – които осигуряват над 1/2 от издръжката си; 

4 категория – които осигуряват под 1/2 от издръжката си.  

Свободни пастири и проповедници имат първите три ка-

тегории църкви, а четвърта категория имат местни проповедници 

или дякони, които доброволно ръководят службите
109

.  

Приет е и девиз, който да води членовете на СЕПЦ в про-

менените условия – „Пълно петдесятно посвещение и благосло-

вение, както и ново, мощно съживление”
110

. 

В духа на девиза на СЕПЦ в началото на 1945 г. започва 

да излиза месечно списание „Нашата надежда”, орган на Еван-

гелската петдесятна църква (ЕПЦ) в Бургас. Редактор на издание-

то е Х. Попов, помощник-редактор Н. Михайлов и администратор 

Кр. П. Кралев. Първата годишнина на списанието приключва с 

издадени 10 книжки в обем от 304 страници
111

.  

През лятото на 1945 г. се провежда Библейски курс във 

Варна. Той е ориентиран към ръководителите на младежките 

дружества и неделните училища. Има продължителност двадесет 

дена – от 15 август до 5 септември 1945 г. За провеждане на заня-

тията се използва малкият салон на Методистката църква в 

центъра на града. Всеки участник заплаща такса в размер на 2 000 

                                                 
108

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 66. 
109

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 67. 
110

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 66. 
111

 Нашата надежда, 1945, кн. 3-4. 
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лв. Курсът е доказателство за значението, което СЕПЦ отдава на 

работата с младите
112

.  

В подкрепа на казаното е и фактът, че от лятото на 1945 г. 

сп. „Нашата надежда” се списва и издава от младежите при ЕПЦ 

Бургас. Те също започват подготовка за организиране на Летен 

библейски курс за младежи в с. Лъджене, Чепинско в периода 20 

юли – 10 август 1945 г. Участниците в курса ще усъвършенстват 

подготовката си за учители в неделните училища при църквите, 

за проповедническа и евангелизаторска работа
113

. За съжаление, 

курсът не се провежда, тъй като сградата в с. Лъджене, вместо на 

СЕПЦ е предоставена за ползване от щаба на Втора армия
114

. 

Активността на Бургаската църква е завидна. През лятото 

на с.г. е образуван мисионерски комитет за евангелизиране на 

градовете и селата на юг от Бургас. Секретар на комитета е Кр. 

Кралев
115

. Скоро е оповестено, че мисионерския комитет е избра-

ло за свой евангелизатор Дико Дим. Мавродиев. Не закъсняват и 

резултатите – на 24 май в Бургаската църква се кръщават 23 вяр-

ващи, в село Александрово, Поморийско – 13 и в Айтос – 12
116

. 

Летните библейски училища са единствената за страната 

форма за обучение на евангелските служители и съвместна форма 

на обучение на протестантската общност [Куличев 1994: 123]. 

Благодарение на съвместната работа са изготвени общи стандар-

ти при ритуалните венчавка, погребение, войнишка клетва, както 

и образователни изисквания за служителите на църквите
117

. Факт 

е че, за периода 1930 – 1939 г. в Библейското училище в Гданск 

учат 13 младежи от петдесятната църква, докато в Евангелската 

семинария в Самоков те са 16 [Зарев 1993: 130–131]. 

Председателят на СЕПЦ п-р Г. Чернев и п-р Х. Попов 

провеждат библейски курс в Стара Загора. Наред с подготовката 

на съюзните кадри активно се работи и с младите. Младежите 

летуват в с. Костенец и ангажименти с тях има п-р Х. Попов. С 

                                                 
112

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 60. 
113

 Нашата надежда, 1945, кн. 5–6. 
114

 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8. 
115

 Нашата надежда, 1945, кн. 5–6. 
116

 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8. 
117

 ЦДА, ф. 1028, оп. 1, а.е. 53, л. 1. 
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разрешение на училищното ръководство той използва класна 

стая, на чиято черна дъска преподава география на Палестина във 

връзка с дейността на Исус Христос
118

. 

 А през септември с.г. в Ямбол се организира и Първата 

национална младежка конференция за вярващите младежи от 

цялата страна. В работата ѝ участие вземат повече от 1500 мла-

дежи
119

. От 9 до 11 септември 1945 г. „вместо решения, резолю-

ции, протоколи се изграждат братски и духовни връзки между 

младите, а вместо дебати и словопрения се четат много реферати, 

молитва, хорово пеене, а малкият, но сладкозвучен оркестър на 

ямболци повдига възхитената душа”. Наред с това четиринадесет 

души получават кръщение със Св. Дух
120

. На събора Хенри Агоп 

Куриян чете реферат на тема „Вярата на безверника”. Рефератът 

излиза като статия на страниците на списание „Нашата надеж-

да”
121

. 

На страниците на списание „Нашата надежда” редовно се 

поддържа рубриката „Глас от амвона”. В нея материали публику-

ват п-рите Ламбри Мишков, Б. Кузманов, Х. Попов, Т. Годжаров. 

Освен тези статии тук публикуват материали Ст. Градинаров, Ст. 

Томов, Я. Забунов. От 1947 г. в няколко поредни броя п-р Г. Чер-

нев отпечатва статии, целящи да се подобри работата на пастори-

те с вярващите. Сред тях са „Как да ръководим молитвената 

служба”, „Как да ръководим младежки и детски служби”, „Па-

стирът и неговите проблеми” и др.
122

 

На 1 ноември 1945 г. Бургаската петдесятна църква от-

крива вечерно богословско училище. Това е двугодишен курс с 

ръководител п-р Х. Попов, в който занятията се провеждат от 19 

до 21 часа.
123

 В началото на следващата година към вечерното 

богословско училище отваря Отдел за библейски кореспондент-

                                                 
118

 Първата Евангелска петдесятна църква в Бургас …, с. 26. 
119

 Първата Евангелска петдесятна църква в Бургас …, с. 27. 
120

 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8. 
121

 Нашата надежда, 1945, кн. 1 –2, 29–39. 
122

 Нашата надежда, 1947. Подобни материали СЕПЦ изпраща под 

формата на Месечни писма през 1946 г. до църквите. – ДА Русе, ф. 319 

К, оп. 1, а.е. 3, л. 43–44. 
123

 Нашата надежда, 1945, кн. 9–10. 
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ски курсове.
124

 Интересът към вечерното училище е голям и 

ръководството на ЕПЦ в Бургас отпечатва на циклостил в книгата 

„Познаване учението на Библията”, един от важните предмети, 

които се изучават в училището. 
125

 

Наред с това в Петдесятната църква в Бургас вървят ре-

довни религиозни служби. Те се провеждат както следва: вторник 

и четвъртък от 18 часа; неделя – 9, 30 ч. Неделно училище за 

възрастни; неделя – 10,30 ч. Сутрешно богослужение; неделя – 17 

ч. Следобедна вечерна служба; неделя – 15,30 часа Следобедна 

младежка служба и в неделя от 14 до 15 часа Следобедно неделно 

училище за деца
126

. 

Нарасналата активност подтиква п-р Х. Попов да основе 

комитет за постройка на горен етаж на ЕПЦ в Бургас. Предназна-

чението на етажа ще бъде да служи за лятно библейско училище 

и почивен дом, а в перспектива за откриване на Библейски инсти-

тут. От необходимите 1 млн. лв., скоро са събрани 200 000 лв. от 

дарения
127

. 

От януари 1946 се възстановява издаването на месечното 

евангелско списание „Благовестител” . В продължение на три 

години то не излиза както поради липсата на хартия и скъпия 

печат, така и поради военновременната обстановка
128

. Скоро до 

редакцията пристигат много писма с желание да бъдат изпращани 

повече броеве за разпространение. Желязко Начев от Свиленград 

поръчва сто броя и обявява съревнование между петдесятните 

църкви в България
129

. До юни 1947 г. редактор на списанието е 

Ем. Манолов. Не са известни причините за неговото напускане, 

но през 1948 г. Върховният съвет поема издаването на списание-

то под редакцията на Г. Чернев и Ив. Зарев. Тиражът на списани-

ето до неговото окончателно спиране през 1948 г. е около и над 

2 000 екземпляра
130

. 

                                                 
124

 Нашата надежда, 1946, кн. 3. 
125

 Нашата надежда, 1946, кн. 6–7. 
126

 Нашата надежда, 1947, кн. януари  и февруари. 
127

 Нашата надежда, 1946, кн. 4-5. 
128

 Благовестител, 1946, кн. 1, с. 3; Нашата надежда, 1946, кн. 3. 
129

 Благовестител, 1946, кн. 5, с. 15. 
130

 Каталог на печатните издания (1844-1944). С.,1945, 264-267. 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХVІ А, 2015 г.  

 

 295 

Лятото е не само време за почивка, но и за контакти и 

подготовка. Затова Пастирското братство при Обединените еван-

гелски църкви с председател п-р С. Градинаров и секретар Й. 

Дрянов организират Лятно библейско училище за опресняване на 

силите, подновяване на знанията и ободрение в работата на 

църквите. В Библейското училище са поканени да участват па-

стирите на всяка църква от обединението. Училището се провеж-

да в Ловеч от 18 до 31 юли 1946 г.
131

  

А добрият приятел на петдесятната църква в България Гу-

став Киндерман става представител за Европа на Американския 

съюз на Петдесетните църкви. През лятото на 1946 г. той е на 

посещение във Великобритания и Швейцария
132

. 

Дванадесетият редовен годишен събор се провежда в село 

Крумово Градище от 29 август до 1 септември 1946 г.
133

 Църквата 

в карнобатското село е сред най-дейните в СЕПЦ. За това способ-

ства работата на Жельо Петков
134

. На делегатите е оказан раду-

шен прием. Заседанията се провеждат в сградата на училището, а 

за престоя помагат църквата, местната власт, начело с кмета, 

свещеника и училищното настоятелство. В знак на благодарност 

делегатите и гостите събират дискос „Безплатни ученически тра-

пезарии”. Сумата в размер на 30 000 лв. е дарена на училищното 

настоятелство.  

На събора присъстват около 1500 делегати и гости. Засе-

данията, четенето на реферати, молитвените служби и вечерните 

евангелизаторски служби са съпроводени с хорово пеене на Бур-

гаската, Ямболската, Сливенската, Старозагорската и Кулазлий-

ската църква. Приветствия поднасят от името на Евангелските 

съборни църкви Петър И. Сливенски и от името на Баптистката 

църква П. Минков. Реферати изнасят п-рите Г. Чернев и Х. По-

пов. Освен редовните заседания се провеждат служби на жените 

и младежите [Кинарева 1946: 7–8]. 

                                                 
131

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 42. 
132

 Нашата надежда, 1946, кн. 6 и 7, с. 118. 
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 Благовестител, 1946, кн. 6, с. 20. Тук обаче той е отбелязан като 19. 
134

 Новозаветен Ямбол …, с. 67. Има и снимка на участниците. 
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Традиционно има утринни и вечерни молитвени служби, 

братска трапезария. Извършени са няколко изцеления, около 30 

души са кръстени в Светия Дух, нови петима членове влизат в 

църквата в с. Крумово градище
135

. 

Съгласно промяната в устава на СЕПЦ, която гласи, че 

съборът се ръководи от съборно бюро, състоящо се от председа-

тел, подпредседател и секретар, които се избират в началото на 

събора, която поправка е решена на миналия събор и сега е про-

гласувана окончателно, се избира съборно бюро в състав: предсе-

дател Й. Дрянов, подпредседател Т. Годжаров
136

 и секретар Д. 

Кинарева
137

.  

Избрана е и комисия за предложенията, в която влизат 

Кузманов, Йосиф Кокончев, М. Нинов, Е. Куриян, Н. Ценков, Ст. 

Купенов. Квестори на събора са Т. Енчев, Кр. Кралев и Ив. Стой-

чев
138

.  

Отчет за работата на съюза прави председателят на СЕПЦ 

п-р Г. Чернев. Той отчита една успешна година за съюза въпреки 

новите реалности. В лоното на Петдесятната църква влизат още 

около 500 души, още толкова са кръстени в Светия Дух, издигна-

ти са нови църковни сгради, мнозина са изцелени. Завеждащият 

канцеларията и издателството Ем. Манолов също дава отчет за 

дейността в периода между двата събора. И в тази насока според 

Манолов въпреки трудностите и пречките е постигнат напредък. 

Издадени са значително количество брошури, нови книги, кален-

дар, стихове с цветни картини, излиза и сп. „Благовестител”. Ва-

жен успех за Съюза е работата сред младежите. Това е подчерта-

но в отчетите на ръководителите на неделните училища, женски-

те дружества и младите
139

. 

                                                 
135

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
136

 Тодор Ст. Годжаров през 1926 г. тръгва по благовестие по селата на 

Бургаско. През 1936 г.  завършва пълния курс на Библейския институт в 

гр. Гданск и като пастир ръководи църквите в Русе, Троян, Димитров-

град и Пазарджик, където внезапно умира. – Първата евангелска петде-

сятна църква …, с. 32. 
137

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
138

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
139

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
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Комисията по проучване на мненията прави важни пред-

ложения, които са гласувани от делегатите. Това са да се работи 

за закрепване и засилване сплотеността и единството в Съюза във 

всяко отношение и промени в устава относно съборното бюро и 

изпълнителната комисия, която заедно с настоятелството на па-

стирската колегия, извършват изпитването и ръкополагането на 

пастири. Допълнения има и относно общите форуми. Решено е да 

продължи традицията на годишните събори както е разписано в 

устава, но да се добави: „Да се свикват областни събори за чисто 

духовно-назидателни срещи, опознаване, общение и задълбо-

чаване на Господнето слово”. Областните събори се свикват по 

инициатива на някоя църква, която поканва сбирката със съдей-

ствието на изпълнителната комисия. На нея могат да присъстват 

всички поканени
140

.  

Гласува се редакция по отношение ръкополагането в 

Съюза. Висшият форум приема, че както няма две ръкополагания 

в Божието Слово – едно за проповедници и второ за пастири, а 

има само едно такова, то следва и в СЕПЦ да има само едно 

ръкополагане за проповедници. Проповедниците след това да се 

препоръчват на Божия благодат и след добър и успешно преми-

наване през стаж да се ръкополагат за такива
141

.  

За пастири са ръкоположени следните лица: Н. Яцев, Е. 

Христов, Т. Енчев, Андон Георгиев, В. Петков, Д. Гиргинов, Ц. 

Абаджиев, Ил. Костов, Д. Русинов, Н. Петков и Сл. Караджов
142

. 

Съобщено е че Н. Николов от САЩ изпраща дрехи и обувки за 

всички съюзни работници
143

. 

 

Тодор Енчев Тодоров е роден на 25 септември 1917 г. в с. 

Димитриево, Хасковска област. Израства в гара Михайлово, 

                                                 
140

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
141

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
142

 Според Й. Дрянов на събора масово се ръкополагат всички, които 

изказват желание, без да се държи сметка за индивидуалните им 

качества, интелект и духовно състояние. Вина за това определено носи 

п-р Г. Чернев, който оказва натиск на председателя на Пастирската 

колегия за ръкополагане на всички.  
143

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а, 39 
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където получава първоначалното си образование. През 1934 г. 

постъпва в Евангелската семинария в град Самоков, а през 1936 

г. продължава духовното си образование в Богословската семи-

нария в Гданск. През 1942 г. сключва брак със Стела Сивова от 

Сливен, където се премества да живее. Ръкоположен е за па-

стир през 1947 г. на събора в с. Крумово градище. Известно вре-

ме е ръководител на църквата в с. Стралджа, а след това е по-

мощник на пастир Е. Куриян в град Бургас. Получава назначение 

за пастир в гр. Шумен, но то бива отменено и от 27 януари 1957 

г. поема ръководството на ЕПЦ Сливен. 

Умира на 24 окт. 2011 г. 
 

Промяна в устава е гласувана и по отношение минимал-

ното число на вярващите, които могат да организират нова църк-

ва. Така вече не седем, а двадесет души полагат основите на нова 

църква
144

. 

Всяка църква трябва да предложи две или три по-опитни 

жени – „майки”, които да посещават домовете и обучават младе-

жите на домакинско и възпитание в християнските ценности. 

Отдава се важно значение на помощната дейност с изработването 

на ръкоделия, които след това да бъдат разпродавани
145

.  

Насърчава се провеждането на библейски курсове, като се 

организират вече и местни с по-малък брой участници от няколко 

църкви за подготовка на дякони и ръководители и общи за пасти-

ри и съюзни работници за повишаване на подготовката. Пре-

поръчва се работата в неделните училища да се активизира и да 

се отпечатат необходимите ръководства и нагледни материали за 

нуждите им
146

. 

На специален дебат е поставен въпросът за работата сред 

циганите. Решено е да продължи работата сред циганското насе-

ление, без да се образува отделна мисия, а като инициатива на 

съответната църква. Критики и забрани има по отношение праве-

нето на помени и възпоменания за умрелите, тъй като това е за-

бранено според СЕПЦ от Божието Слово. За затягане на дисци-

                                                 
144

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
145

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37. 
146

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
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плината за лъжеучители са обявени Иван Брашовски, Георги Ки-

пров, Добри Попов, които не трябва да бъдат приемани сред пет-

десятните общества, тъй като всяват разцепление, партизанство и 

раздор
147

.  

Избрани са ръководните органи на Съюза. Изпълнител-

ната комисия е в състав: председател Г. Чернев, подпредседател 

Х. Попов, секретар А. Динов, касиер Вл. Апостолов, съветник К. 

Томов и членове Й. Дрянов, Б. Кузманов и Д. Кинарева. Остана-

лите комисии са конституирани в следния състав:  

Контролна комисия – Р. Русинов, Недю Петков и Кралю 

Кралев;  

Завеждащ канцеларията и издателството – Ем. Манолов;  

Финансов комитет – Иван Зарев, Т. Годжаров, Ед. Кури-

ян, Ж. Петков, Й. Кокончев, Ж. Врачев и председателя и касиера 

на Изпълнителната комисия;  

Ръководител на неделните училища – Йончо Дрянов; 

Ръководител на младежите – Борис Кузманов; 

Ръководител на сестрите Д. Кинарева
148

. 

Съборът в Крумово градище отделя значение и на печат-

ната пропаганда. Решено е абонаментът за сп. „Благовестител” да 

стане 200 лв. и се препоръчва всеки вярващ да притежава книгата 

„Скинията”. Решение с важно и прагматично значение за разви-

тие на петдесятната идея е строежа на молитвени храмове (домо-

ве). Препоръчва се насърчаване и подпомагане на църквите в тази 

насока. Без молитвени храмове са църквите в София, Варна, Сли-

вен, Пазарджик, Ямбол, Кърджали, в селата Драганци, Сушица, 

Тихомирово, Чимово и др. Единодушно се гласува предложение-

то да се основе фонд за изграждане на Съюзен дом в София, кой-

то да е централа за СЕПЦ и молитвен дом за църквата в столица-

та. Фондът „Съюзен дом” е важен, затова следва всяка църква да 

избере специален комитет за събиране на обещания и дарения 

[Зарев 1993: 137]
149

. 
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 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
148

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
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 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
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На анализ са подложени и финансите на Съюза. Отчита 

се, че десятъчната система е удачна и трябва да продължи да 

съществува и за в бъдеще. Източниците за приходи се запазват. 

Това са месечният дискос и годишното дарение. Новост е основа-

ването при всяка църква на каса за подпомагане на бедните
150

.  

Председателят п-р Г. Чернев официално оповестява, че 

Източноевропейска мисия спира издръжката за СЕПЦ в Бълга-

рия
151

. Тогава Й. Дрянов предлага да се създаде вътрешна ми-

сия
152

 и да се премине към самоиздръжка на СЕПЦ. Това би спря-

ло според него деморализацията на проповедническите кадри и 

би върнало пионерския пословичен идеализъм и самопожертво-

вателност [Дрянов 2015: 76]. За съжаление, скоро помощите 

отвън отново започват да пристигат. От името на Съюза на Пет-

десятните църкви като пълномощник да ги получава и разпределя 

има п-р Г. Чернев. Това допринася до известна степен за обвине-

нията на пастирите в процеса от 1948/49 г. 

                                                 
150

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
151

 Руската и Източноевропейската мисия е създадена през 1927 г. от 

шведа Паул Петерсон с цел оказване на материална и духовна подкрепа 

на Украйна, Русия и Полша. Мисията е подкрепяна от американските 

асамблеи на Бога, Швейцарската петдесятна мисия и няколко британски 

петдесятни мисии. През 1930 г. мисията е преименувана в 

Източноевропейска мисия поради невъзможността да оказва помощ за 

СССР. 
152

 Според В. Пеев определението  „вътрешна мисия”, което Й. Дрянов 

предлага, е спорно и смята, че това е такъв тип финансова организация 

на СЕПЦ, която да бъде контролирана и санкционирана от 

тоталитарната държава. За нас Дрянов влага в понятието нуждата от 

централизация на средствата в СЕПЦ, но при децентрализация на 

средствата на отделните църкви. Архивните материали сочат, че 

местните църкви открито недоволстват от разпределението и 

преразпределението, както и разходването на средствата в СЕПЦ от 

ръководството. Доказателство за това е, че като представител на Руската 

източноевропейска мисия п-р Г. Чернев „безотчетно раздава идващите 

отвън средства”. Не може да се вини Й. Дрянов, тъй като и на него са 

предлагани такива средства, но той, както и С. Дрянова никога не се 

възползват от тях [Дрянов 2015: 77]. 
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Акцентът на събора е работата сред младежите. Работата 

с тях следва да се провежда в прицърковни групи и в обща мла-

дежка група при Съюза. Контролът и насоката за работа се дава 

от Изпълнителната комисия. За подпомагане на тази линия на 

работа се решава съветниците при Изпълнителната комисия да 

бъдат натоварени със съответен ресор – работа с младежи, работа 

с жени и неделни училища. Решение, което трябва да влезе в сила 

от следващия събор
153

. 

Съборът на Евангелската петдесятна църква в България за 

пореден път доказва строгата вертикална и хоризонтална струк-

тура, както и дисциплината в СЕПЦ. На внимание са поставени 

важни въпроси, отнасящи се до бъдещата дейност на Съюза в 

новите, променени и променящи се условия. 

Скоро в Стара Загора заседава Пастирската колегия. Ос-

новен въпрос е изборът на секретар на Финансовия комитет по-

ради спряната субсидия от страна на Източноевропейска мисия. 

За такъв е избран Й. Дрянов, дългогодишен радетел за само-

издръжка на СЕПЦ [Дрянов 2015: 77]. Още на първото заседание 

на Финансовия комитет, проведено в дома на Ем. Манолов в сто-

лицата, където се помещава съюзната каса, председателят на 

СЕПЦ п-р П. Рахнев пръв взема думата. Той съобщава, че Асам-

блеи на Бога предлагат по нелегален път да се изпращат по 1000 

долара месечно на църквите и моли църквите да му разрешат да 

ги обменя на черната борса.  

В знак на несъгласие Й. Дрянов напуска сбирката. Соли-

дарен е и Ем. Манолов, който обаче иска да се изчака и ако се 

установи, че се допускат нарушения, едва тогава да се напусне 

ръководството на СЕПЦ. Именно при получаването и обменянето 

на чуждата валута започва и враждата между п-р Г. Чернев и п-р 

Л. Попов и допринася за разложението, настъпило в ръковод-

ството на СЕПЦ [Дрянов 2015: 77]. За това пише и Й. Дрянов. 

Според него „…тия средства, идващи отвън, се изпращаха с го-

ляма любов от братята по дух, с единствената цел да подпомогнат 

нашите църкви, които бяха още слаби във финансово отношение. 

Затова сами по себе си те са един ценен дар, но от друга страна, 

                                                 
153

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 37а. 
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те пречеха за нашето стабилизиране и стъпване на собствени кра-

ка, за което бе крайно време, и като така злепоставиха нашата 

общност като Съюз пред официалните власти, които за тази по-

мощ подозираха и някакви задкулисни намерения, политически 

попълзновения и намеса на чужди страни, което по-късно даде 

своите отрицателни резултати” [Дрянов 2015: 77]. 

Тази система обаче не е известна на църквите, но е удобна 

както на председателя п-р Г. Чернев, така и на пастирите. Въпре-

ки разложението сред ръководството на вярващите в страната 

растат. Петдесятното общество в Димитровград е сформирано 

още през декември 1945 г. Първият социалистически град на Бъл-

гария е замислен мащабно като инфраструктура и градоустрой-

ство. Началото му е поставено на 10 май 1947 г., когато пристигат 

40 младежи, за да изградят „града на мечтите”. Те са последвани 

от десетки хиляди други младежи. А градът е основан на 2 сеп-

тември 1947 г. с указ на тогавашния министър-председател и ли-

дер на БКП Георги Димитров, като се свързват селата Раковски, 

Марийно и Черноконево. Година по-късно вярващите от трите 

села се обединяват и образуват Димитровградската петдесятна 

църква [Зарев 1993: 57] . 

Възобновява се практиката да се организират библейски 

курсове [Зарев 1993: 57]. В Сливен се открива курс за подготовка 

на библейски работнички в църквите. Той е с тримесечна 

продължителност – ноември, декември 1947 и януари 1948 г. 

Ръководител на курса е Донка Кинарева
154

. Това не е случайно. 

Биографът ѝ проф. д-р Йордан Марков пише: „Казваше, че е биб-

лейска работничка. Пътуваше през цялото време из страната, по 

градове и села и проповядваше. Имаш дар слово и вътрешна сила, 

с която завладяваше слушателите… Словото бликаше със сила от 

нея. Слушаха я със затаен дъх. А молитвите ѝ бяха изключител-

ни. Тя се молеше за всички. Всеки чувстваше, че това е неговата 

молитва, изразена по чудесен начин”
155

. 

                                                 
154

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 56. 
155

 Цит. по Марков, ѝ. Донка Кинарева (спомени по случай 100 години 

от рождението ѝ). Машинопис, с. 1; Пеев, В. Донка Кинарева … – 

http://protestantstvo.com/read/3591. 
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Курсистките се определят от Духовния съвет и работника 

при всяка църква, а всяка кандидатка следва сама да подаде мол-

ба до края на септември. Предвижда се завършилите първия 

випуск на курса да формират бъдещ женски мисионерски коми-

тет
156

. 

В дома на Д. Кинарева са настанени на пансион и курс 

всичките 15 жени. Помагат ѝ още семейство Кокончеви, Измире-

ва, Калудка Стефанова, Катя Стоилова и Пенка Манолова. Сред 

дисциплините, които курсистките изучават, са: Кратък курс по 

Библия; Църковна история; Библейска география; Омилетика, 

Библейска география; Неделно училище; Аналитично изучаване 

на Евангелието на Йоан; Лична работа; Апологетика; Духовни 

дарби и Духовни служения. Практиката се провежда в неделното 

училище за деца и възрастни, в младежките събрания и в служби-

те на сестрите при църквата в Сливен. В края всички полагат из-

пит пред комисия, ръководена от П. Чернев, председател на 

СЕПЦ
157

. 

От февруари 1947 г. Евангелската петдесятна църква в 

Ямбол се сдобива със свой собствен молитвен дом. Вярващите 

закупуват имот от еврейската фамилия Калдерон
158

. Тази придо-

бивка дава възможност скоро да се организира малка музикална 

група, която със свои инструменти изпълнява духовни песни. 

Сред участниците са: Елена Андонова – акордеон; Райко Мари-

нов – флейта; Коста Крачев – цигулка; Димитър Арнаудов – ки-

тара; Зафирка Сергеева – цигулка; Кирил Джинов – флейта и др. 

Първият диригент на оркестъра е Кирил Бояджиев, а след него 

Димитър Арнаудов
159

. Важна роля за развитието на църквата има 

Георги Арнаудов.  

 

 Георги Арнаудов е роден в гр. Ямбол през 1925 г. в еван-

гелско семейство. След завършването на три библейски курса 

става благовестител в ямболските села. Известно време работи 

                                                 
156

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 56. 
157

 Благовестител, 1946, кн. 2–3,  5–7. 
158

 Новозаветен Ямбол …, с. 66. 
159

 Новозаветен Ямбол …, с. 66. 
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в канцеларията на СЕПЦ като администратор по разпределение 

на християнската литература и участва в списването на сп. 

„Благовестител”. Последователно ръководи църквите в с. Хано-

во, Ямболско, Кърджали, Бургас, Айтос и Брезник
160

. 

 

Хор и оркестър поддържа и Евангелската петдесятна 

църква в Бургас по време на пастируването на Харалан Попов 

(1937 – 1946). По случай завършването на учебната година на 

неделните училища за деца при Петдесятната църква в Бургас на 

22 юни се организира тържество в църковния салон. Децата изна-

сят специална програма. Преди да бъдат връчени свидетелствата, 

надзирателят на Неделното училище Кр. Кралев дава кратък от-

чет и препоръки за дейността на Неделното училище. През годи-

ната редовно са посещавали занятията 70 – 80 деца, а се водят по 

регистър 110 неделни ученици. Според възрастта си децата са 

разделени на 10 класа. Това са един клас за деца от забавачница-

та; шест класа за деца от 1 до 4 отделение и три класа от прогим-

назията.  

След отчета на Кр. Кралев се раздават за първи път свиде-

телства за успеха на учениците и всички празнуват. Празнуват и 

родителите, тъй като на същия ден рано сутринта в 7 часа при 

солниците в черноморския град е извършено водно кръщение на 

40 души – 30 от Бургас и 10 от околията
161

. 

По инициатива на пастора на църквата Х. Попов на 3 юли 

1947 г. е решено да се отиде в с. Ресен в помощ като бригадири 

християни. Петдесет и един членове на Петдесятната църква с 

отпуснатата кола отпътуват за с. Ресен и се включват в бригадир-

ското движение. Със своя труд и ентусиазъм те подпомагат из-

граждането на инфраструктурата на района
162

. 

Нови петдесятни общества се причисляват към Енорий-

ската Евангелска петдесятна църква в Русе с п-р Ладин Попов. 

                                                 
160

Иванова, Ир. Непоклатимият служител: Димитър Арнаудов. – 
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 Нашата надежда, 1947, кн. март, април, май. 
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Това са петдесятните общества от с. Княз Симеоново
163

, което се 

събира в дома на Атанас Махленски; от село Босилковци
164

, 

Свищовско, което се събира в дома на Георги Симеонов и от с. 

Полско Косово, Беленско, което се събира в дома на Иван Бур-

джиев.
165

  

Макар начело на русенската църква да е вече друг пастир 

– Ладин Попов, членовете ѝ продължават да държат поведение, 

което е коректив на действията и отношението на съюзното ръко-

водство. През 1947 г., без да уведоми п-р Л. Попов и Духовния 

съвет на русенската църква, Изпълнителният комитет изпраща 

Еленка Тодорова на работа в Бургас и настоява русенци да пла-

щат нейното възнаграждение. Възмутени, русенци пишат: „Изне-

надани сме от писмото Ви относно Еленка Тодорова. Дори Ду-

ховният съвет не е сезиран защо отива тя в Бургас. Ние не знаем 

по чие нареждане и желание отива в Бургас и недоумяваме защо 

ние да ѝ плащаме, при все че отива в много по-голяма и по-богата 

финансово църква. Църквата ни ще заплати и това с радост, за-

щото ние сме заплащали и понесли разходите за създаването и 

укрепването на всички църкви в Горнооряховска, Великотърнов-

ска и Русенска околии”
166

. 

Изпълнителната комисия полага усилия да активизира 

дейността сред младежите. В резултат през декември 1946 г. се 

провежда съживителна седмица в църквата в с. Априлци, Пазар-

джишко, водена от п-р Димитър Русинов. В с. Крумово Градище, 

Карнобатско по време на Рождественските празници е образуван 

хор, който обикаля селото и привлича вниманието на население-

то
167

.  

                                                 
163

 Обединение е село в Северна България. То се намира в община 

Полски Тръмбеш, област Велико  Търново.  От 1941 г. до 1948 г. носи 

името Княз-Симеоново. 
164

 Предполага се, че с. Босилковци е образувано в началния период на 

турското владичество. Селото е разположено на 14 км северозападно от 

град Бяла и  р. Янтра. 
165

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 8–15. 
166

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 2. 
167

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18. 
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Младежката група при Плевенската църква е малка и с 

кратка история. По коледните празници 12 младежи и деца се 

събират заедно и с помощта на сестрите Зафирка Иванова и Таш-

макова подготвят рождественска програма. Ходят по домовете и 

пеят рождественски песни. На Коледа изнасят две детски сценки 

– „Звездичките” и „Плодовете на духа” и една младежка „На 

кръстопът”
168

. 

Активна е дейността по празниците и на младежката гру-

па при църквата в Подуене. Тя подготвя и изнася пиесата „Перпе-

туя” в двете софийски петдесятни църкви. А всяка неделя младе-

жите четат реферати, чрез които се разяснява и обосновава вярата 

и учението на Библията
169

. 

Младежите от с. Раковски и с. Михайлово, Хасковско ор-

ганизират заедно по празниците пет служби. А младежите от 

Сливен сами водят младежки служби и поддържат хор с разнооб-

разен репертоар. Те групово посещават болни и нуждаещи се. 

Издават стенвестник „Спасителен зов”, в който публикуват соб-

ствени материали
170

. 

Младежите в Стара Загора провеждат редовни неделни 

младежки служби. Правят посещения на вярващи и нуждаещи се 

от помощ семейства. Полагат усилия да сформират оркестър при 

църквата. Подобна е дейността на младежите в Ямбол. През яну-

ари 1947 г. те устройват среща, на която гостуват младежите от с. 

Крумово Градище и Карнобат. Ямболската група организира пре-

зседмични и неделни младежки служби. Имат малък оркестър, 

който разнообразява службите с изпълнение на духовна музи-

ка
171

. 

Повечето младежки групи при църквите списват стен-

вестници, а най-добрите материали се отпечатват в младежката 

колона на сп. „Благовестител”
172

. Младежкото християнско дру-

жество при Първа евангелска църква петдесятници в София го-

дини наред издава „Бюлетин Младежки вестител на Съюза на 

                                                 
168

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18. 
169

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18. 
170

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19. 
171

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19. 
172

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19. 
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младежките евангелски организации в България”. Тиражът е го-

лям, което показва интересът към него. Редактор на изданието е 

П. Минков, а тиражът 1 500 броя [Ангелова 2003: 26].
 
 

Борис Кузманов отговорно и с желание започва работа 

сред младите. Наред с активизиране и разнообразяване на дейно-

стта им започва учредяване на Младежки християнски дружества 

при църквите. За целта е изработен и разпратен типов устав
173

. 

 

Устав на Младежкото Хр. Дружество при Евангелската П. 

Църква в гр. …………………………………….. 

 

Глава 1 

Название и цел. 

Чл.1. Младежите при Еванг. П. Църква в гр. ……………… се ор-

ганизираха в дружество под название 

………………………………………………. 

Чл.2. Целта на дружеството е довеждане души при Христа, 

всестранното им развитие и запознаването им, както и обще-

ството с вредата от спиртните питиета, упоителни вещества, 

тютюн, разврат, хазарт, и от всичко което понижава чо-

вешкото достойнство. Девизът на дружеството е „за Христа и 

Църквата”. 

 

Глава 2 

Чл.3. За членове се приемат лица, които са засвидетелствали 

своето спасение пред цялата църква и изявили че са напълно 

съгласни с основните учения на вярата, които се приемат и 

тълкуват от Ев. П. църкви в България.  

Заб. Такива могат да бъдат лицата от 14-35 години.  

Чл. 4. Всички членове имат право да гласуват, а само навърши-

лите 18 години могат да бъдат избирани.  

Чл. 5. Членството престава при провинение в работене против 

целите и интересите на дружеството.  

                                                 
173

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 44. 
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Заб. В случай, че някой се премести в друг град или село, където 

има дружество дава му се надлежно препоръчително писмо, за 

да бъде приет за член в новото си местожителство.  

Чл. 6. Лица, желаещи да станат членове на дружеството за-

явяват това устно на председателя, който пък представя мол-

бата му пред редовното или извънредно годишно събрание.  

 

Глава 3. 

Чл. 7. За постигане целите си дружеството упражнява най -

разнообразна дейност, която бива определена от управително-

то тяло: За всестранното развитие на своите членове, друже-

ството си служи с всякакъв вид средства, стига те да не са 

противни на Словото Божие. Урежда събрания, библиотека, 

беседи, хор и системно изучаване на Библията и пр. 

Чл. 8. Членовете на дружеството вършат пионерната работа 

на дружеството и църквата в раздаване брошури, посещаване 

на крайните квартали и пр. 

Чл. 9. Дружеството урежда събранията си според целите и 

нуждите, които се явяват винаги с оглед на църковните служби. 

По ред и характер тези събрания са подобни на църковните, с 

тази разлика, че се урежда от млади за млади.  

 

Глава 4. 

Управление 

Чл. 10. Дружеството се управлява от управително тяло, състо-

ящо се от Председател, подпредседател, Секретар, Касиер и 

Библиотекар и Контролна комисия, които се избират с тайно 

гласоподаване за една година при всяко годишно заседание.  

Чл. 11.Управителното тяло се грижи за правилния вървеж на 

дружеството и определя дневния ред на заседанията. 

Чл. 12. Председателят свиква и ръководи събранията и заседа-

нията, изпълнява взетите решения, представлява дружеството 

там където трябва и подписва дружествените книжа.  

Заб. За председател се избира лице с дълбока духовна опитност 

и необходимите за този пост познания.  

Чл. 13. Подпредседателят замества председателя когато по-

следния отсъства.  
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Чл. 14. Секретарят води кореспонденцията на дружеството, 

протоколира решенията на дружествените заседания, така и 

тези на управителното тяло. Подписва заедно с председателя 

дружествените книги.  

Чл. 15. Касиерът събира волните пожертвования в събранията, 

подаръци и пр. Издава надлежни квитанции, подписани от него и 

подпечатани с дружествения печат, води касовата книга, ин-

вентарната книга, като се грижи и за дружествените имуще-

ства.  

Заб. Той не може да изразходва никакви суми без решението на 

управителното тяло. Председателят има право да разреши все-

ки месец разходи до 100 лева без специалното решение на упра-

вителното тяло.  

Чл. 16. Библиотекарят пази и урежда младежката библиотека; 

води специална книга за раздадените и върнати книги. Държи 

списък на съхраняваните книги за прочит.  

Заб. Подарените книги не се вписват в инвентарната книга пре-

ди да се прегледат от управителното тяло на дружеството.  

….. 

Чл. 18. Заседанията биват годишни/редовни/ и извънредни. В 

годишните заседания се проверява годишната дейност на упра-

вителното тяло, в което се и избира такова. В извънредните 

събрания се разглеждат възникнали нужди и се взимат резолю-

ции по тях. Всички решения се протоколират.  

Чл. 19. Всички заседания на дружеството са законни, когато 

присъстват повече от половината членове на дружеството.  

Заб. Ако при първото свикване на заседанието не дойдат необ-

ходимото число членове, при второто, колкото и да дойдат за-

седанието се счита като законно. 

Чл. 20. Съюзът на църквите, чрез свой надзирател упражнява 

върховния надзор и управление на Младежките дружества при 

църквите. Той организира нови дружества и ги надзирава, 

устройва и ръководи редовни и извънредни годишни конференции 

на младежите, и представлява младежките дружества при 

съюза, пред Съюза и други лица и организации. Той ръководи и 

общите финанси и обща каса на дружеството. 
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Заб. В случай, че възникнат спорове между управителните тела 

на дружествата и членовете им, надзирателят посредничи на 

изглаждането им и при нужда определя временно управително 

тяло до първото редовно заседание, ръководено от него.  

 

Глава 5. 

Приходи и Разходи 

Чл. 21. Приходите на дружеството се добиват от волни по-

жертвования, дарения и пр.  

Чл. 22. Всички разходи се правят съобразно целите и нуждите 

на дружеството.  

 

Глава 6. 

Дисциплина. 

Чл. 23. З ада се избегне лошото влияние на провинилите се члено-

ве в дружеството за де се предпази от лошо заквасване, необхо-

димо е да се упражнява дисциплина съгласно Словото божие. 

Галатяном 6:1 

Чл. 24. Управителното тяло на всяко дружество, надзирателя 

на дружеството и пастира на църквата упражняват друже-

ствената дисциплина.  

Чл. 25. Членовете на дружеството се задължават да съблюда-

ват най-строго Словото божие в частния си живот, да не ра-

ботят против целите и интересите на дружеството и да по-

сещават редовно събранията и заседанията.  

Чл. 26. Когато някой се провини в нарушение на горните правила, 

председателят изисква от провинилия се обяснение, съветва го и 

ако последния не се поправи, отнася въпроса до управителното 

тяло, гдето го предлага за изключване.  
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Глава 7. 

Общи разпореждания. 

Чл. 27. Дружеството има печат в кръгла форма, в средата на 

който има …на библия със стих 1 Йоаново 2:14 с околовръст 

Младежко Християнско Дружество при Еван. П. Църква в гр. 

….. 

Чл. 28. В случай, че дружеството престане да съществува, 

всичко с което разполага същото се предава на църквата.  

Чл. 29. Настоящият устав може да се допълни и изменя само в 

годишните събрания на Младежките дружества, които стават 

на Общия събор на църквите.  

Чл. 30. Чл. 29 и 30 са неизменяеми в никое заседание.  

 

Настоящият устав бе приет на ………………………………….
174

 

 

Разпратеният типов устав красноречиво говори, че към 

СЕПЦ съществува младежка организация със свои местни струк-

тури и ръководство. Той е в помощ на църквата и организира 

разнообразна дейност.  

Недоимъкът, гладът, нуждата от дрехи и медикаменти ка-

ра п-р Н. Николов да учреди Комитет за подпомагане с облекла и 

обувки вярващите в България. Балите с дрехи и обувки пристигат 

в Бургас, откъдето са разпределени по църквите според нуждите. 

Духовният съвет при всяка църква уведомява комисията по раз-

пределението, начело с п-р Х. Попов, за това, какво иска да ѝ 

бъде изпратено. Пратката и акцията е мащабна за времето си. 

Пристигат 2918 дамски рокли; 100 дамски поли; 1469 дамски 

блузи; 195 дамски кожени палта; 188 дамски шапки; 95 дамски 

чанти; 244 нощници; 728 манта; 1898 чифта обувки и др. За 

мъжете също има 139 балтона; 415 сака; 623 панталони; 54 ко-

стюма, 212 жилетки; 15 пижами, 248 чифта обувки; 80 пуловера, 

400 ризи, 71 якета и др. Вярващите към църквите трябва да запла-

тят определена сума за помощта, която следва да покрие разнос-

                                                 
174

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 44. 
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ките по изпращането и митата
175

. Пастир Н. Николов изпраща 

дрехи и обувки на всички съюзни работници
176

. 

Тринадесетият
177

 събор е свикан от 4 до 6 септември 1947 

г. в Пловдив. Заседанията се провеждат в Юридическия факултет, 

а заключителната част в Съборната евангелска църква. Избрано е 

бюро за ръководство на събора. Именно новоизбраното бюро 

определя Иван Зарев да ръководи работата на форума. На форума 

присъстват повече от 1500 души [Зарев 1993: 137]. 

На събора за пореден път се подчертава, че всички петде-

сятни църкви, общества, групи и отделни вярващи трябва да вна-

сят в съюзната каса десетъка от месечните църковни постъпле-

ния. Сумите, които отделните църкви са събрали за църковни 

имоти или за построяване на църковни здания и молитвени домо-

ве също трябва да се внасят в съюзната каса, за да може с общи 

усилия да се построи Съюзен дом в София. Предвижда се в него 

да има помещения за канцеларията на Съюза и издателството, 

складове за духовна книжнина, хотелска част, учебни зали и са-

лон за събрания и богослужения
178

. 

Евангелската петдесятна църква отчита, че светът преми-

нава през криза и то криза на духовността, че е дошло време на 

безверие. Затова е нужна повече вяра
179

. Подготвено е и се отпе-

чатва ново евангелско списание, наречено „Добри вести”. Начело 

на редакционния комитет е Георги. М. Попов, директор на Биб-

лейското дружество
180

.  

Първият брой на месечното списание за благовестие „До-

бри вести” излиза през септември 1946 г. под лозунга „Да се вър-

нем към Словото Божие – Библията”. Редактори на изданието са 

Г. Попов, Никола Михайлов и Васил Г. Ангелов. Целта, която си 

поставя редколегията, е „спасение на грешните, възстановяване 

на духовно отпадналите и засилване духовния живот на вярващи-

                                                 
175

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 13, 22-23. 
176

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 39. 
177

 В документите е посочен като двадесети редовен годишен събор на 

Евангелските петдесятни църкви.  
178

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 9. 
179

 Благовестител, 1947, кн.1, с. 12. 
180

 Благовестител, 1947, кн. 2, с. 31. 
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те”, защото „всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за 

поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда-

та; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приго-

твен за всяко добро дело (II Тимотея 3:16,17)
181

.  

Печатното издание има много дарители, благодарение на 

които излиза редовно до юни 1948 г. Във всеки брой има рубрика 

„Благовестие чрез примери” и „Проповядване”. Издаването му е 

необходимо и полезно. Защото времената са трудни и защото 

„Лицето на Божието чедо е твърдо като кремък, непоколебимо, 

безстрашно. То става на кремък, когато се намира пред опасност, 

защото знае кой е неговият помощник. То e лицe като кремък в 

решителност, безстрашие, постоянство, упование на Христа за 

сила в слабост, защото сам Христос е твърдата канара, от която е 

отсечен всеки, който търси Господа”
182

.   

Книжка пета на „Благовестител” излиза през май 1947 г., а 

книжка 7 и 8 за юни и юли излиза чак през 1948 г. Основната 

причина за това е липсата на хартия. При подновяването на изда-

ването Редакционният комитет благодари на отечественофрон-

товската власт за възможността да продължи издаването на спи-

санието. Призовават се всички членове на Петдесятната църква в 

България да приобщят усилията си към тези на отечественофрон-

товската власт и на целия българския народ за напредъка на 

Народна република България. А пример да бъде СССР
183

. Тази 

декларация за вярност към новата власт вероятно е нужна и тра-

сира възможността периодичното издание да излиза и да достига 

до вярващите. Затова и Върховният съвет на СЕПЦ взема реше-

ние списанието да се издава от него под председателството на п-р 

Г. Чернев. Учредява се Фонд „Благовестител” за набиране на 

средства за отпечатването на списанието. По 2000 лв. във фонда 

внасят веднага Ив. Зарев, К. Томов, Х. Попов, Г. Чернев, С. Дря-

нова, И. Дрянов
184

. 

                                                 
181

 Добри вести, 1946, кн. 1. 
182

 Добри вести, 1948, кн. 9. 
183

 Благовестител, 1948, кн. 7-8, с. 1–2. 
184

 Благовестител, 1948, кн. 7 и 8, с. 31–32.  
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Според Ем. Бозов издаването на „Благовестител” и „Пет-

десятни вести” са част от разнообразието на протестантските 

издания в страната. Тяхното издаване помага на петдесятното 

движение в България да не остане в състояние на духовна ано-

нимност. Списанията правят това чрез издигане на общохристи-

янските ценности в човешките взаимоотношения и чрез разясня-

ване на специфичните особености на петдесятното движение 

[Бозов URL]. 

Съборът решава дългогодишният завеждащ издателството 

към СЕПЦ Ем. Манолов да заеме нова длъжност – Надзирател на 

неделните училища, а редакционната и издателската дейност се 

поверяват на Д. Кинарева. Решението е косвено признание за 

действията на Ем. Манолов и неговата позиция към новото ръко-

водство
185

.  

 От средата на 1948 г. ръководството на петдесятното де-

ло е поверено на п-р А. Динов, който поема движението в мо-

мент, в който редиците му са сериозно разклатени поради съби-

тията сред протестантската общност
186

. 

За съжаление, новият председател на СЕПЦ пастир Ангел 

Динов налага политическа линия, която среща сериозна съпроти-

ва от страна на редица пастири и църковни общности. Неформа-

лен водач на опозиционните настроения през периода става п-р 

Емануил Манолов (1898 – 1975)
187

. Той предприема обиколки из 

църковните общности в Северна България и в разговори се убеж-

дава, че навсякъде цари недоволство от политическата линия, 

която се поддържа от ръководството. На заседание на петдесят-

ното ръководство Ем. Манолов открито обявява, че „Окръжните 

писма” са остро критикувани дори от членове на църквата, които 

се приобщават към отечественофронтовската власт. Недо-

волството си вярващите изразяват чрез отказ да изпращат в съюз-

ната каса дължимите такси, което се отразява на общото финан-

сово състояние на съюза
188

. А че критиката на Ем. Манолов е 

                                                 
185

 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 7. 
186

 Вестители на истината …, с. 350. 
187

 Новозаветен Ямбол …, с. 63–64. 
188

 Пеев, В. Братята Харалан и Ладин Попови... – 

http://pastir.org/news/14417. 
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искрена и градивна говори фактът, че той е един от създателите 

на деноминацията и секретар на ръководството в периода 1929 – 

1931 г., преводач, журналист и редактор на списание „Благове-

стител”
189

. 

1948 г. е преломна в историята на църквата във Велико 

Търново, защото тогава нейните досегашни членове методисти се 

присъединяват към Съюза на Евангелските петдесятни църкви в 

България. Причината за тази промяна е копнежът на малоброй-

ната след погромите на войната група за по-активен и задълбочен 

духовен живот. Вярващите Илия и Райна Георгиеви, Кирил и 

Златка Тасеви, Христо Моллов и др. с готовност приемат петде-

сятното кръщение. След като става невъзможно вярващите да се 

събират по-нататък в Методисткия молитвен дом, обществото от 

вярващи се премества на ул. “Кольо Гайтанджията” № 10, където 

Илия Георгиев (заможен търговец) отваря дома си за богослуже-

ния, и наскоро след това напълно предоставя първия етаж от дома 

си за молитвен дом на Евангелската църква и така до 1991 г., ко-

гато църквата започва да наема големи зали
190

.  

Първият пастир на новосформираната Петдесятна църква 

е Илия Георгиев, когото търновци помнят като авторитетен слу-

жител, отличаващ с разбираемо проповядване, но най-вече с нео-

бикновена проницателност и прозорливост. Умението му да 

съветва е неповторимо. По негово време църквата достига около 

30 души членство. Активни дякони по това време са Христо Ди-

митров и Димитър Райков
191

. 

Успоредно с тази спокойна наглед атмосфера на религи-

озна свобода за инославните изповедания в България тече подго-

товка за приемане на закон за изповеданията. Към 1948 г. има 

само устави, регламентиращи устройството и дейността на Бъл-

гарската православна църква
192

 и на ислямското вероизповеда-

ние
193

.  

                                                 
189

 Протоколна книга …, Протоколи №№5–15, 1929–1931; Пеев, В. 

Братята Харалан и Ладин Попови .... – http://pastir.org/news/14417. 
190

 http://www.epcvt.org/1948 
191

 П-р Ил. Георгиев умира през 1975 г – http://www.epcvt.org/1948. 
192

 ДВ, бр. 23, 30 ян. 1895. 
193

 ДВ, бр. 65, 26 юни 1919. 
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Във връзка с това в докладна записка до министъра на 

външните работи и изповедания Кимон Георгиев директорът на 

изповеданията Д. Илиев посочва задачите на повереното му ве-

домство по отношение на религиозните организации в България. 

Според него протестантските църкви „се развиват под влиянието 

на интересите на американската външна политика, на политиката 

на САЩ, които стоят начело на днешния империалистически 

лагер. Безспорно е, че отделът за инославните изповедания, спа-

звайки постановленията на Конституцията за свободата на 

съвестта и изповеданията и способствайки чрез ежедневната си 

практическа работа за поддържане нормални отношения на НРБ с 

САЩ, следва да води и води на дело такава политика, която 

предпазва от увеличаване влиянието на Труман-Маршал чрез 

тези религиозни агентури в страната, и нещо повече, следва се 

политика, която намалява църковното и политическото влияние 

на тези поддържани от американското министерство на външните 

работи и американските империалисти протестантски църкви” 

[Калканджиева 1997: 243]. 

Така през цялата 1948 г. се подготвя атаката срещу па-

стирските ръководители. Знак за последвалите събития дава 

разтурването на библейския курс, организиран в Бургас през 1947 

г. и ръководен от пастирите Г. Чернев и Х. Попов. През декември 

1947 г. спира да излиза и списание „Нашата надежда”. Според 

редактора причините за това са много, но най-сериозната е лип-

сата на хартия
194

. Дали е най-сериозната или единствено възмож-

ната да бъде посочена от трибуната на изданието на най-

активната петдесятна църква е спорен факт. Такова обаче е вре-

мето. 

В началото на 1948 г. се случват поредица от инциденти с 

пастири от СЕПЦ. На 6 февруари 1948 г. на ръководителя на пет-

десятната църква в с. Полско Косово (Великотърновско) е забра-

нено да проповядва, а вследствие е и пребит от околийския 

началник на милицията. На 15 февруари с.г. в Поморийска око-

лия са арестувани 6 пастори и проповедници от петдесятната 

църква по обвинение, че нямат открити листове въпреки разре-

                                                 
194

 Нашата надежда, 1947, октомври, ноември, декември, с. 156. 
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шението, което имат от местната власт за участие в неделни 

опреснителни курсове. На 17 февруари в гр. Бургас е арестуван 

още един пастор от църквата
195

.  

Първата жертва е Георги Чернев, председател на СЕПЦ. 

Според Митко Матеев през май 1948 г. той е арестуван на улица-

та. Скоро е арестуван и синът на п-р Г. Чернев – Вениамин, а 

съпругата му е интернирана в Свищов [Матеев 1993: 46]. Христо 

Куличев обаче твърди, че едва навършилият 24 години Вениамин 

е арестуван на 17 март 1948 г. Баща му, п-р Г. Чернев, е арестуван 

през лятото на с.г. на път за църквата в Елхово, която е в близост 

до турската граница. Това е използвано от органите на Държавна 

сигурност, за да бъде обвинен, че прави опит да премине неле-

гално българо-турската граница [Куличев 2012: 12]. 

На 24 юли 1948 г. в дома си е арестуван и п-р Харалан 

Попов пред очите на съпругата си Рут, дъщерята Рода и сина 

Пол. Няколко часа по-късно в дома им пристига съпругата на п-р 

Ем. Манолов Пенка и съобщава, че и нейния съпруг е арестуван 

[Попов 2013: 9-10]. Ладин Попов е задържан на 18 август 1948 г. 
196

 

След арестуването на пастирите
197

, съпругите им се 

обръщат към п-р В. Зяпков, като официален представител на 

властта в качеството си на председател на Съвета на Обединените 

Евангелски църкви в България. Той получава един и същи отго-

вор – че задържаните са в Стопанския отдел на Народната мили-

ция във връзка с незаконна обмяна на валута, предимно амери-

кански долари [Куличев 2012: 43]. 

Подготовката на пасторския процес
198

 започва от средата 

на 1948 г. 
199

 Онова, което веднага прави впечатление при четене 

                                                 
195

 ЦДА, ф. 166, оп. 2, а.е. 31, л. 72–73. 
196

 Popov, L. with D. Coomes. The Man They Couldn’t Break 

(London/Sydney/Auckland/Toronto: Hodder & Stoughton, 1973), 13. 
197

 Част от пастирите оставят свои спомени за събитията – Михайлов, 

Т. Пастирска голгота. С., 1992; Инсценираният процес срещу 

евангелските пастори 1948–1949 г. в София. Спомени. С., 1993; Попов, 

Х. Българската Голгота. С., 2005. 
198

 Процесът срещу евангелските пастори буди сериозен изследовател-

ски интерес във времето – Лечева, М. Из френската дипломатическа 
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на архивните материали от т.нар. „пасторски процес“ през 1949 

г., са неговите подчертани политически характер и цели. Могат 

да бъдат четени и анализирани два важни протокола на Полит-

бюро на ЦК на БКП, отнасящи се пряко към този процес
200

.  

В началото на 1949 г. Политбюро на ЦК на БКП провежда 

три заседания, по време на които се вземат важни решения за 

протичането на „пасторския процес“. Това личи от Протоколите 

на Политбюро през месеците януари – март. В края на януари е 

взето Решение, състоящо се от 11 точки. Решено е колко и кои да 

бъдат обвиняемите, кой и как да изготви обвинението, кой да 

председателства съда и как да се организира процедурата по 

събиране на показания, които да подсигурят необходимата фак-

тология на обвинението и съда
201

. Предвижда се процесът да има 

широк обществен отзвук, за да се предизвика негативното мнение 

                                                                                                         
преписка за процесите срещу католици и протестанти (1949 – 1954). – 

ИДА. Т.62. С., 1992, с. 130–165; Калканджиева, Д. Българската право-

славна църква и държавата 1944 – 1953. С., 1997, с. 281–285; Параске-

вов, В. Съдебните процеси срещу евангелските пастори и Трайчо Ко-

стов и българо–британските отношения през 1949 г. – В: Преломни 

времена. Юбилеен сборник в чест на 65–годишнината на професор Лю-

бомир Огнянов. С., 2006, с. 399–413; Лефтеров, Ж. Политиката на Бъл-

гарската комунистическа партия към евангелските църкви (краят на 40-

те – началото на 60-те години на ХХ в.) – В: Реформацията – история и 

съвременни  измерения. Международна научна конференция. НБУ, 27–

28 октомври 2005 г. С., 2007, с. 275–298; Грозев, К. Процесът срещу 

протестантските пастори: личности в сблъсъците на времето. – В: Исто-

рически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. 

Искра Баева. С., 2011, с. 101–109.  
199

 Телеграфното  представяне на пасторския процес в книгата е по тек-

ста на Пеев, В. Политическите параметри в обвиненията на „пасторския 

процес“ през 1949 г. – http://svobodazavseki.com/comments/401-

politicheskite-parametri-v-obvineniyata-na-pastorskiya-protzes-prez-1949-

g.html. Това е и джентълменска договорка между двамата.  
200

  До 1989 г. единствено достъпни публикации са изданията на 

Дирекцията на печата „Процесът срещу евангелските пастори-шпиони“ 

(1949) под редакцията на Юрдан Кочев
 

 и пропагандни статии
 

в 

официозите на БКП и ОФ. 
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 ЦДА, ф. 166, оп. 5, а.е. 611; [Калканджиева 1997: 281–283] 
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на масите, независимо от факта, че повечето от негодуващите 

хора дори не знаят за какво става дума. Тези директиви довеждат 

до нехуманното отношение към обвиняемите и безпардонното 

незачитане на справедливите реакции на чуждестранните журна-

листи, дипломати и политици. Нещо повече, чрез специални те-

зиси „Пасторите от шпионския процес – агенти на англо-

американския империализъм” години наред лектори от Добро-

волната организация за съдействие на отбраната съзнателно 

убеждават гражданите на Народна република България във вина-

та на протестантските пастори
202

. 

Политбюро замисля „да се организира централен публи-

чен процес, в който да бъдат включени 15 от обвиняемите, шефо-

вете на сектите и влизащите в състава на Върховния съвет на 

„Обединените евангелски църкви“ (т. 1). Чрез привличане под 

отговорност „шефовете на сектите и влизащите в състава на 

ОЕЦ“ Политбюро цели да обезглави българския евангелизъм 

като цяло [Попов 2013: 74]. 

Прокуратурата и Софийският областен съд отправят най-

тежките обвинения и налагат най-тежките присъди на следните 

водачи на четири евангелски деноминации, които влизат в съста-

ва на ОЕЦ: пастирите Васил Зяпков (конгрешанска), Янко Иванов 

(методистка), Никола Михайлов (баптистка) и Георги Чернев 

(петдесетна). 

Поради тежките обвинения за „шпионаж“ в полза на „им-

периалистическото шпионско разузнаване“ подсъдимите са за-

плашени отначало с доживотни присъди, които поради междуна-

родния натиск са заменени с 15 години „строг тъмничен за-

твор“
203

. Същевременно се предвижда „да се организират 4 други 

процеса по линия на отделните секти, в които да бъдат съдени и 

разобличени останалите обвиняеми“, като някои от съдебните 

процеси „могат да бъдат организирани в провинцията, без да се 

вдига голям шум по тях“. Последвалите по-малки съдебни дела са 

насочени срещу пастирските колегии на отделните деноминации 

                                                 
202

 ДА Габрово, ф. 91, а.е. 47, л. 1–3. 
203

 АКРДОПБГДСРБНА, Присъда № 248/8.03.1948, II съд. - 837 „М”, т1. 
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и показват намерението на режима да смаже всяка възможност за 

отпор от страна на евангелистките водачи [Куличев 2012: 41–42]. 

Политбюро се готви да упражнява пряк контрол върху 

процеса посредством редица инициативи. Неговите членове 

Минчо Нейчев (председател на Президиума на НС), Владимир 

Поптомов (гл. секретар на НС на ОФ) и Антон Югов (вътрешен 

министър) отговарят „за общо наблюдение по организацията и 

изнасянето на процеса“ (т. 5). Създадена е „комисия за непосред-

ствено ръководство на процеса“ (т. 6), състояща се от помощник 

министри на правителството, в която влизат: Димитър Георгиев 

(гл. прокурор), Руси Христозов (първи пом.-министър на МВР), 

Владимир Топенчаров (зам. министър на външните работи), Илия 

Тимев (пом. министър на правосъдието) и Георги Ганев. Полит-

бюро определя за прокурори на централния процес срещу 15-те 

пастири главния прокурор на републиката Димитър Георгиев и 

прокурора при Софийска областна прокуратура Тодор Цаков (т. 

7). В обвинителните речи на двамата прокурори дори не се прави 

опит да бъде прикрита политическата основа – тя се натрапва на 

вниманието от самото начало
204

. 

Тоталитарният режим налага своя контрол и върху съдеб-

ната система. В т. 8 е посочено, че Политбюро определя за пред-

седател на съда Константин Унджиев и съдебните заседатели 

Лука Вълчев и Велю Джевизов [Куличев 2012: 52]. Политбюро 

определя и времето, когато трябва да започне, да протече и да 

приключи „пасторският процес“. Крайният срок „за връчване на 

обвинителния акт на обвиняемите е 7 февруари т.г.“ (т. 3). Т. 4 

определя започването на главния процес да стане „най-късно до 

25.II.1949 г.“ и да приключи до 2-3 март с.г. Съдебният процес 

започва на 25 февруари в препълнената централна зала на Со-

фийския областен съд при пълна публичност, с огромен интерес 

от страна на българи и чужденци [Попов 2013: 71]. Специални 

кореспонденти от чужбина са представители на „Юнайтед прес“, 

„Ройтер“, „Ню-Йорк Таймс“, „Телепрес“, „Интърнешънъл Нюс 

Сървис“, „Сент-Лойс пост“ и други периодични издания [Пеев 

URL]. 
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Но Политбюро подчертава директивата за политическото 

ядро на „пасторския процес“ в последната т. 11, състояща се от 

три подточки. В обвинителния акт (на главния прокурор и об-

ластния прокурор) трябва да се има предвид: (а) „основният мо-

мент в обвинителния акт трябва да бъде политическото обвине-

ние за шпионаж, изменничество и предателство на обвиняемите 

срещу собствената им родина“; (б) „обвинението и процесът да 

бъдат юридически издържани и законно обосновани“; (в) „из-

хождайки от политически съображения, въпреки че мнозина от 

обвиняемите заслужават най-тежко наказание, при произнасянето 

на съда да се избегне издаването на смъртни присъди“.  

Съдия К. Унджиев се обръща към обвиняемите след про-

читането на тежките присъди: „Пред съда се разкри, че вие сте 

извършили най-тежките престъпления срещу българския народ – 

шпионаж и предателство, вършени през най-съдбоносните дни на 

българската държава, като широко сте злоупотребили с дадената 

голяма религиозна свобода на вероизповеданията в НРБ. По цял 

свят, във всички държави, по всички закони тия престъпления се 

наказват с най-тежкото наказание – смърт. Съдът обаче приема, 

че признанията, които вие направихте, са искрени и са плод на 

истинско разкаяние и поради това ви наложи по-меко наказание“ 

[Матеев 1993: 178]. 
Присъдата, произнесена на 8 март 1949 г. е за петнадесет-

те евангелски пастири
205

. От СЕПЦ са арестувани Г. Чернев, Х. 

                                                 
205

 В първият съдебен процес на 8 март 1949 г. се прочитат следните 

присъди: 1. П-р Васил Зяпков – 48-годишен, религиозен представител 

на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България, ръководител на 

Евангелските съборни (конгрешански) църкви и пастир на Първа еван-

гелска църква в София, с присъда „доживотен строг тъмничен затвор”. 

2. П-р Янко Николов – 48-годишен, заместник религиозен представител 

на ОЕЦ и върховен надзирател на Евангелските методистки църкви, с 

присъда „доживотен строг тъмничен затвор”. 3. П-р Никола Михайлов – 

49-годишен, председател на Върховния съвет на ОЕЦ и секретар на 

съюзното настоятелство на Баптистките църкви, с присъда „доживотен 

строг тъмничен затвор”. 4. П-р Г. Чернев – 46-годишен, член на Вър-

ховния съвет на ОЕЦ и председател на Петдесятните евангелски църкви, 

с присъда „доживотен строг тъмничен затвор”. 5. П-р Ламбри Мишков – 
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Попов
206

, Иван Зарев, А. Динов, Д. Кинарева, Й. Дрянов. Йончо 

Дрянов е обвинен в „шпионаж”, „предателство” и „оклеветяване” 

на новата отечественофронтовска власт. Обвинението е, че е пре-

давал на ръководителите на ОЕЦ сведения от военен и стопански 

характер. Присъдата му е десет години строг тъмничен затвор
207

. 

Харалан Попов е обвинен, че изпълнява разузнавачески задачи, а 

пастир Куриян е интерниран в Попово
208

.  

Докато български евангелистки водачи като пастирите В. 

Зяпков, Я. Иванов, Н. Михайлов, Г. Чернев, Х. Попов и още не-

колцина получават тежки присъди за опозиционната си дейност в 

подкрепа на водещи политически опоненти на комунистите като 

Никола Петков и Гемето (Г. М. Димитров)
209

 и „шпионаж в полза 

на чужди държави”, пастири като Александър Захариев и Ангел 

Динов излизат някак бързо от затвора и се приспособяват съм 

новата власт. Още повече, че техните присъди са условни. А през 

                                                                                                         
41-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „15 години 

строг тъмничен затвор”. 6. П-р Георги Васев – 48-годишен, член на 

Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „15 години строг тъмничен затвор”. 

7. П-р Х. Попов – 41-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с 

присъда „15 години строг тъмничен затвор”. 8. П-р Йончо Дрянов – 41-

годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „10 години строг 

тъмничен затвор”. 9. П-р Иван Ангелов – 44-годишен, с присъда „10 

години строг тъмничен затвор”. 10. П-р Здравко Безлов – 28-годишен, с 

присъда „15 години строг тъмничен затвор”. 11. П-р Захари Райчев – 50-

годишен, с присъда „10 години строг тъмничен затвор”. 12. П-р Л. По-

пов – 36-годишен, с присъда „5 години строг тъмничен затвор”. 13. П-р 

Митко Матеев – 39-годишен, с присъда „6 години и 8 месеца строг тъм-

ничен затвор”. 14. П-р А. Динов – 40-годишен, с присъда „1 година 

условно”. 15. П-р Александър Георгиев – 65-годишен, с присъда „1 

година условно”. – Евангелски вестник, 27 март 2003. – 

http://old.evangelskivestnik.net/statia.php?mysid=773. 
206

 За преживяванията му вж. Попов 2013. 
207

 Излежава 8 години и е освободен от затвора през 1956 г. – Пеев, В. 

, /3586read/com.voprotestantst://http –р Йончо Дрянов … -Забравеният п

21 май 2015 г. ; Присъда № 118/8 март 1949. (II съд. – 837, т. 1, с. 202). 
208

 Първата евангелска петдесятна църква …, с. 34. 
209

 Работническо дело, бр. 51, 3 март 1949;  Матеев, М. На словото Ти 

уповавах …, с. 69. 

http://old.evangelskivestnik.net/statia.php?mysid=773
http://protestantstvo.com/read/3586
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същата 1949 г., само 4 месеца след шумния процес по дело № 

1166 от 5 юли 1949 г. на Софийски областен съд, съвсем безшум-

но са осъдени други 9 души от протестантската деноминация
210

.  

Скоро след пасторския процес в София се провежда 

съвещание на ръководното тяло на Петдесятната църква, което 

има за цел да организира подготовката и провеждането на 14-ия 

годишен събор на СЕПЦ [Зарев 1993: 137]. Софийското съвеща-

ние се председателства от п-р А. Динов, тъй като ръководителят 

на СЕПЦ п-р Г. Чернев е с доживотна присъда. Избира се ново 

ръководство на СЕПЦ, начело с п-р А. Динов
211

. За Й. Дрянов 

съвещанието е 14-ия събор на СЕПЦ, но за В. Пеев сбирката не 

следва да се определя като „събор”. По своят същност тя е пред-

варително съвещание, на което присъстват ограничен кръг пасти-

ри, инициирано от п-р А. Динов, от което събитие не са запазени 

и документи. Като съвещание сбирката се приема и от И. Зарев 

[Дрянов 2015: 38; Зарев 1993: 137]. 

Новият ръководител на СЕПЦ А. Динов се „грижи” за па-

стирите и техните семейства. В църквата, в която той служи чи-

стачка е Рут Попова
212

. Тя получава и малък хонорар, за това че 

свири на органа по време на служба. Скоро обаче е освободена, 

тъй като властите предупреждават Динов, че помага на семей-

ствата на затворените пастори [Попов 2013: 83].
 
 

Петдесетте години на 20 век според Павел Игнатов са го-

дини на контролирана толерантност. Отварят врати евангелските 

                                                 
210

 Това са п-р Стефан Градинаров – Съборни (конгрешански) църкви; 

П-р Симеон Илиев – Съборни (конгрешански) църкви; П-р Илия Илиев 

– Методистки църкви; П-р Спас Милушев – Методистки църкви; П-р 

Симеон Попов – Методистки църкви;  П-р Атанас Георгиев – Баптистки 

църкви; П-р Христо Нейчев – Баптистки църкви; П-р инж. Милан 

Костов – Баптистки църкви; П-р Дико Мавродиев – Петдесятни църкви. 

. evangelskivestnik.old://http –, 27 март 2003. Евангелски вестник –

.=773mysid?php.statia/net 
211

 Според Х. Попов ”комунистите веднага избраха Ангел Динов за 

председател на евангелските общества. През цялото време на неговото 

задържане ДС явно го беше подготвяла за тази задача”. – Попов, Х. 

Изтезаван заради вярата си…, с. 81. 
212

 АКРДОПБГДСРСБНА, III раз. 1262: Рут Харалан Иван Попова. 
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църкви, деблокирани са църковните сметки, възстановяват се 

редовните богослужения. Дирекцията на вероизповеданията раз-

решава провеждането на две конференции на СЕПЦ през пролет-

та и есента на 1950 г.
 
[Игнатов 2004: 25].

 
 

Конференцията, проведена през есента на 1950 г. в Плов-

див слага началото на централизацията на СЕПЦ. Печатен орган 

за връзка на съюзното ръководство и отделните петдесятни църк-

ви стават т.нар. „Послания”, чийто главен редактор е п-р А. Ди-

нов. Посланията се печатат на циклостил в ограничен тираж. Ос-

вен тях е отпечатана и „Библейска география” [Игнатов 2004: 25]. 

Четиринадесетият годишен събор на Съюза на Еван-

гелските петдесятни църкви е свикан на 24 и 25 май 1951 г. в Ям-

бол
213

. По това време сградата на Евангелската петдесятна църква 

в Ямбол вече е отнета
214

. Въпреки това съборът се провежда. 

Присъстват само пастирите на Петдесятната църква в България
215

. 

Съборът се председателства отново от младия п-р А. Ди-

нов. Според В. Пеев тази практика
216

 – председателят на някакво 

съвещание в рамките на пастирската колегия или дори само 

ръководството на СЕПЦ да обявява себе си за председател на 

Съюза – продължава в следващите десетилетия на тоталитарния 

режим в страната и управлението на деноминацията до Петнаде-

сетия „годишен събор” на СЕПЦ, проведен отново в Ямбол в 

края на 1989 г.
217

 Това е висок скок в йерархията за А. Динов, тъй 

като 36-годишния пастор на малката Подуенска общност преска-

ча образованите и с опит служители като Ем. Манолов, Б. Кузма-

нов, Е. Куриян. Архивите обаче насочват към правилното обяс-

нение – Държавна сигурност и тоталитарната държава вече са 

                                                 
213

 В Ямбол се провежда и първият възстановителен 15 събор на СЕПЦ 

през 1989 г. 
214

 Новозаветен Ямбол …, с. 81. 
215

 Първата евангелска петдесятна църква …, с. 35. 
216

 Като “председатели на СЕПЦ” се самообявяват пред пастирската 

колегия Иван Зарев и Динко Желев, което оспорва тяхната легитимност.  
217

 Пеев, В. Архивите говорят: пастир Ангел Динов и монополът на 

комунистическата власт и ДС над СЕПЦ. – 

http://protestantstvo.com/read/35; Нигохосян, Т.  Бранхамизмът. – 

./ 82ontentc/com.blagovremie.www://http   –Благовремие, декември 2012.  
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сложили тежките си ръце върху СЕПЦ чрез него. Самият той 

обещава: „Съзнавам също, че провежданата вътрешна политика 

на народното правителство за изграждане на социализма в стра-

ната ни, както и външната за вечна дружба с Съветския съюз е 

единствено правдива, която е от полза за целия народ, а не само 

за една класа и която ни гарантира целостта и независимостта на 

родината. Ето защо аз се разкайвам за миналата си дейност, 

осъзнавам я като вредна и противонародна и решително заявявам, 

че за в бъдеще ще се наредя под редиците за осъществяване на 

социализма и комунизма в страната ни, провеждана от народното 

ни правителство”
218

. 

 Ангел Динов е роден на 27 ноември 1912 в с. Поибрене, 

Панагюрска област. Загубва баща си по време на Балканската 

война. С втория си баща живее в с. Огняново, Софийско. Завър-

шва основно образование. Още като млад се установява в Со-

фия, където завършва по-късно гимназия. Ангел Динов започва 

църковни събрания в своя дом. Така той, заедно с още няколко 

вярващи, става основател на Втора Евангелска петдесятна 

църква в София. През 1936 г. е ръкоположен за пастир. По време 

на комунистическия режим през 1948 г. Динов заедно с още мно-

го други духовни служители е арестуван и прекарва 8 месеца в 

ареста. След излизането си на свобода той продължава служе-

нието си като пастир на църквата. От 1945 г. Динов е секретар 

на СЕПЦ, а през 1947 г. е избран и за председател на па-

стирската колегия. През 1950 г. поема и председателството на 

СЕПЦ в България, който ръководи до 1976 г. Женен, има три 

дъщери. Умира на 29 август 1976 г. [Куличев 2012: 209–210]
219

. 

През 1952 г. спира отпечатването на „Посланията” и се 

поставя началото на „Неделни библейски уроци”. Разрешено е 

отпечатването на песнарка и книгата „Систематични библейски 

уроци”. Провеждат се курсове за подготовка на пастири [Игнатов 

2004: 25]. Като че ли остротата на спазване на Закона за веро-

изповеданията, приет през 1949 г., се притъпява. Забелязва се 
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известно смекчаване на отношението към вярващите. Нещо пове-

че, през 1956 г. Комитетът по вероизповедните въпроси разреша-

ва отпечатването на книгата за живота на Бранхам
220

 – „Това, 

което става по света” [Игнатов 2004: 38]. 

През 1960 г. ръководството на СЕПЦ с Окръжно №51 е 

принудено да напомни на поместните църкви да спазват член 20, 

забраняващ духовна работа с подрастващи до 18-годишна 

възраст. Скоро след това ръководството е критикувано, че раз-

пространява книгата на Бранхам
221

. Нещо повече – наложено е 

отстраняването на п-р Никола Стефанов от Ямбол по същата 

причина [Игнатов 2004: 38].
 
 

Въпреки тези трудности състоянието на Петдесятната 

църква според документи на ЦК на БКП е следното: „Евангелска-

та петдесятна църква, която е най-многочислената протестантска 

секта у нас има основани: църкви в 128 населени места, от които 

70 са организирани след 9.ІХ.1944 г.; общества с членски състав 

от 1 до 3 души – в 95 населени места, от които 53 са образувани 

след 9.ІX.1944 година. За действената връзка с тези църкви и об-

щества Съюзът на петдесятните църкви (централното ръковод-

ство) е обособил 11 "районни" междинни организации (надзира-

телства), на които е поделена цялата страна. Същата притежава 

общо 36 недвижими имота, от които 32 са придобити след 

9.ІХ.1944 година”
222

. Документът косвено потвърждава факта, че 

Петдесятната деноминация е най-многобройната в страната сред 

евангелската общност. До 1989 г. Петдесятната църква в Бълга-

рия не провежда събори, както и библейски курсове
223

. 

Завършва един съзидателен период в развитието на Пет-

десятната църква в България. Период, в който тя организира сво-

ята структура вертикално и хоризонтално; издава своя периодика, 

                                                 
220
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221
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духовна литература, календари и др.
224

 Макар и късна деномина-

ция в рамките на протестантството в българските земи, тя успява 

да се приспособи и нещо повече – да заеме водещо място сред 

деноминациите в ОЕЦ и да постигне, за три десетилетия повече 

от това, което другите успяват за век. Ниското образование на 

съюзните кадри не дава възможност СЕПЦ да изгради силно ядро 

от проповедници, които да продължат и разрастват делото със 

същата сила и величина. Често ръководството се държи елитарно 

и дели църквите и обществата в Северна и Южна България. За 

това допринасят личностните особености и взаимоотношения 

сред ръководството на СЕПЦ. Чуждата финансова помощ за 

Съюза довежда до отдалечаване на една част от пасторите от вяр-

ващите и тяхното деморализиране материално. Макар СЕПЦ да 

не стои встрани от обществено-политическия живот
225

, тя изпитва 

трудности както другите религиозни общности. 
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