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ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЛЮБОВТА  
В КЛАСИЧЕСКАТА ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА 

 
Вежди Хасан 

 
INTERPRETATIONS OF LOVE İN CLASSICAL TURKISH LITERATURE 

Vejdi Hasan 
 

Abstract: In classical Turkish literature the concepts of love, the object of 
love, and the state of being in love are seen through the prism of divan poetry 
paradigm. Poets consider Love in two aspects, material and mystical. When Love is 
expressed in its material aspect, they describe their beloved woman through certain 
universal means of expression. They analyze the Love theme, refracting it through 
the prism of the human relations in the Feudal community through the oppositions 
Ruler – subjects, and Ruler – Slave. The person in love is a slave and his beloved 
woman is the Sultan. She is idealised. In love Masnavi, love between man and 
woman is presented with multidimensional physiological depth, through their 
feelings, mishaps and suffering.  

Key words: Classical Turkish poetry, masnavi, gazajs, love. 
 
Особености на класическата турска литература 

При приемането на исляма, турците приемат и културата, 

свързана с тази религия. Това става основно чрез медресетата и 

различните културни центрове. Там представители на висшите 

прослойки, изучавайки арабски и персийски, се запознават с творбите 

на водещите автори. Арабският език се използва основно в научните 

среди, а персийският – в литературата. Заимствайки техните 

стихотворни форми и теми, турските поети ги адаптират към своите 

условия и създават великолепни стихотворения. Класическата турска 

литература е елитарна по характер, а диванските поети са 

високообразовани, завършили медресе1 и владеят арабски и персийски 

език (Mengi 2004: 10 – 11; Kabaklı 2008: 9 – 11). Те събират своите 

                                                           

1 Медресе е мюсюлманско училище, което подготвя мюсюлмански свещенослужители 
и учители в мюсюлмански училища, както и държавни служители. 
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стихове, написани в късите форми на диванската литература, в 

сборници, наречени диван, а лирико-епичните произведения са 

написани във формата на месневи2 (Мermer – Keskin 2005: 24). 

Отначало в поезията се използва персийският език. По това време все 

още не са налице условията за приемане на турския като език на 

поезията, затова диванската литература развива своеобразно моделите 

на  източните литератури с особено силно влияние на персийската 

литература (Mengi 2004: 10). До ХVІІ в. почти всички турски поети 

подражават на представителите на тази култура, но след натрупания 

опит придобиват по-голямо творческо самочувствие, започват да се 

смятат за майстори на лириката и гласно или негласно се съревновават 

със своите персийски учители. За постигане на благозвучие между 

стиховете използват турски, персийски и арабски думи и изрази. 

Поетите овладяват до съвършенство техниката на класическия стих, тъй 

като познават прекрасно персийската литература. Като усвояват 

достиженията на персийските стихотворци, те обогатяват турската 

поезия. Създават вид мистичен газел, който съдържа заплетени мисли, 

цветисти и неясни метафори, загадъчни фантазии. Те дават  воля на 

своето въображение и създават образи, вдъхновени от непосредствени 
                                                           

2 Писането на месневи в тюркската литература започва през XI в. с творбата „Кутадгу 
Билиг” на Юсуф Хас Наджиб. Стиховете във всеки бейт (двустишие) на месневи се 
римуват помежду си: aa, bb, cс ... Това римуване предполага писането на много дълги 
месневита. „Месневи” на Мевляна Джеляледдин Руми е 26 000 бейта, а „Шехнаме” на 
Фирдевси е 60 000 бейта. В персийската литература месневи е разновидност на 
стихотворен разказ. В диванската литература различаваме три вида месневи: дестан, 
мистични произведения и любовни легенди. В тюркската литература преобладава 
любовната лирика. Пет месневита образуват хамсе (петокнижие). По принцип едно 
месневи образува една книга. Започва с прослава на Аллах, следващият стих е за 
Пророка, след което се възхвалява велик държавник (султан, велик везир и др.). 
Произведението се разделя на няколко части, като приключва с епилог. Най-
известните месневита са „Лейля и Меджнун” на Фузули и „Хюсн и Ашк” на Шейх 
Галиб. 
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житейски впечатления; разполагат с богат речников запас и умело 

подбират думите в зависимост от темата. Символистична терминология 

се превръща във философско и поетично клише. С течение на времето 

са възприети определен кръг образи и тяхното символистично 

тълкувание. Тази символика се превръща в един вид естетическа норма 

(Bibina 2000: 99). Много често в литературата се срещат и легенди, 

свързани с ислямската митология. Една част от тях са заимствани от 

Корана: „Юсуф и Зюлейха”,  „Животът на Скендер”, а други – от 

арабските и персийски легенди, сътворени в рамките на ислямската 

култура: „Джем”, „Ферхат и Ширин” и др.  

 

Образът на любимата в газелите3 

Класическата турска (диванска)4 литература възниква и се 

развива паралелно с развитието на турското общество. Затова 

присъствието на турската жена в литературните произведения е в 

съответствие с този цивилизационен процес. През вековете се 

наблюдава трансформация в живота й и възприемането й като част от 

турското общество. Това се дължи на социални, политически и 

                                                           

3 Стихотворната форма газел се формира към ХІ век, когато се развива и се разширява 
нейната тематиката и започва канонизация на нейната форма. Освен темата за 
любовта, се появяват социални, етични, суфийски и други теми, появяват се и 
сатирични газели. Газелът се състои от бейтове (двустишия), които се римуват по 
схема аа, ба, ва, га и т. н. Първият бейт се нарича матла (от арабски – изгрев на 
слънцето и други светила). В матла двата стиха се римуват. Те съдържат идеята на 
творбата, която се развива в следващите бейтове като последният бейт – макта, може 
да съдържа името/псевдонима на автора. Изящното начало трябва да предизвика 
желание за слушане или четене. Изискването за газела е достойното съдържание да се 
изразява с достойни средства. Изящният завършек макта трябва да е разкрасен, 
бейтът да е приятен за слуха, красив по форма и да дава надежда за добро бъдеще.  
4 Самият термин диванска литература представлява стара турска (османска) 
литература и по-точно османска поезия. Поетите събират своите стихове в сборници, 
наречени диван. 
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религиозни фактори, от една страна, и на взаимодействието на различни 

културни ценности, от друга страна (Doğramacı 1989: 41). С 

преминаването на турците към уседнал начин на живот и с приемането 

на исляма, жената постепенно загубва свята героична същност, с която е 

описвана в древнотурските епопеи. Нейните функции се ограничават и 

тя придобива известна пасивност (Тоskа 1996: 45 – 59). Въпреки това, 

образът на любимата и нейните характерни черти са основна тема в 

класическата турска поезия. В нея са вплетени елементи от ислямската 

култура, иранската митология, както и национални елементи (Оkuyucu 

2006: 187; Aydemir 2007: 80 – 81). В газелите любимата символизира 

ценностите, тя е идеализирана до такава степен, че е трудно да си я 

представим в реалния свят. Тя присъства със своите универсални 

особености, които са задължителен елемент за всеки дивански поет. 

Нейната красота е описана с клиширани изрази: мигли като стрели; 

вежди, опънати като лък; очи като нарциси; уста, която е подобна на 

точка, почти незабележима, а напомняща за якут или вино; развяваща се 

от вятъра коса, наподобяваща зюмбюл; лице, подобно на слънце или 

луна; тялото й е като кипарис. Тя е коравосърдечна (Tanpınar 1995: 6).  

Класическите турски  поети разглеждат темата за любовта, пречупвайки 

я през призмата на тогавашните човешки взаимоотношения във 

феодалната общност. При феодализма присъстват отношенията 

управляващ – управляван, господар – роб. Поетите пренасят тези 

корелации върху образите на влюбените: влюбеният е роб, а любимата е 

господар. Макар че е жестока, коравосърдечна и причинява болка, 

влюбеният не се отказва от нея, защото причиняването на страдание в 

класическата турска поезия е ясен знак за това, че любимата не е 

безразлична към неговите чувства (Pala 1989: 437 – 438). Влюбеният е 
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подложен на страдания с една единствена цел – да се изпита силата на 

неговата любов:   
Любимата е тази, която ме кара да страдам, 

да пронизва влюбения е изкуство за нея (Хаяли, XVI век5). 

Тя е розата, а той е славеят. Розата e известна със своята нежност 

и болка, тя символизира съвършенството символ е на нещастната обич. 

Розата е гордата любима, а славеят е безпомощният, безнадеждно 

влюбен. Розата е винаги свежа и ухае, но има бодли и е трудно 

достижима: 
Стенанията са от мъката на безнадеждния славей,  

с ръка от вятъра съм писал в страната на розите 

(Ахмед Паша, XV в.).                      

Диванската литература отдава значение на традициите. 

Поетите се вдъхновяват от достиженията на своите 

предшественици, като се стремят да ги надминат. Те търсят 

съвършеното, идеалното при описването на любимата. Виното 

символизира мистичната любов към Всевишния. Виночерпецът е 

шейхът (духовният наставник), а механата е дергяхът (храмът), в 

                                                           

5 Примерите са от сборниците със стихове на цитираните поети. Навсякъде в текста на 
статията преводите са мои – В. Х.: 
Hayâlî Bey Dîvânı (Ali Nihat Tarlan), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1945.  
Ahmed Paşa Dîvânı (Ali Nihat Tarlan), İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1966. 
Hayretî Dîvânı (Haz. Mehmed Çavuşoğlu – M. Ali Tanyeri), İstanbul, 1981. 
Neşâtî Divanı, (Haz. Mahmut Kaplan), Akademi Kitabevi, İzmir 1996.  
Fuzulî Dîvânı, (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul: İnkilap Kitabevi, 2000.  
Necati Beg Dîvânı (Ali Nihat Tarlan), İstanbul, 1966. 
Nedîm Divanı (Haz. Muhsin Macit). Ankara: Akçağ Yayınları, 1997. 
Nef’î  Dîvânı (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları, 1993. 
Nev’î Divanı. (Haz. Mertol Tulum – Ali Tanyeri). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
1977. 
Neşâtî Dîvânı (Mahmut Kaplan), İzmir, 1996.  
Şeyhî Dîvânı (Haz. M. İsen – C. Kurnaz), Ankara, 1990. 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/abdulbaki-golpinarli/179.html
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който се посвещават в суфизма. Влюбеният е ученикът – дервиш, 

поел по духовния път, а идеализираната любима е самият 

Създател. Много често устата се описва като точка и 

символизира духовната тайна, а чашата е сърцето на влюбения 

(Kabaklı 2008: 378 – 382). Косата и къдриците символизират 

единство, защото, макар и разпиляна, косата е едно цяло, тя 

привлича с черния си цвят и уханието. Косата на любимата е 

дълга и права като зюмбюл. Къдриците са черни, а черното 

символизира жестокостта. Те често закриват бялото й лице, както 

нощта се спуска над града и скрива красотите на деня. Това 

предполага, че красавицата ще измъчва влюбения. Къдриците се 

обвиват около сърцето на любимия като вериги: 
Откакто попадна във веригите на къдриците й, 

сърцето ми се отдалечи от всички красавици по света  

(Хайрeти, XVI в.). 

                                 

Пътеводителят  знае всяка моя тайна, 

и това, че бях скрит в къдриците на любимата 

(Нешати, XVII в.).                                                

Окото изразява същността на човека: със своята форма, цвят, 

големина и блясък то олицетворява душевния живот. Окото говори и 

разкрива това, което се крие в душата, то е огледалото на душата; в него 

са изразени дълбоките желания и копнежи, любов, омраза, безразличие. 

В класическата турска поезия очите притежават характерните 

особености на любимата: гняв и надменност. Те са черни6 на цвят и са 

                                                           

6 В последния етап от развитието на класическата турска литература се срещат и 
описания на любимата със сини очи. 
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безчувствени. Hаред с очите, се описват и миглите, които са 

пронизващи като стрели, а веждите са като лък. Тези сравнения имат за 

цел да подсилят възможностите и влиянието на любимата (Mazıoğlu 

1983: 134). Погледът е едно от най-силните й оръжия. Привлича и 

очарова, но и пронизва като меч душата на влюбения. Наранява го, но 

от тази рана не боли. Влюбеният се примирява с болката: 
Не се учудвай, ако душата ти се разкъса от погледа на 

любимата,  

пронизваща като меч, защото и водата прониква в стената  

и оставя отвори  

(Фузули, XVI в.). 

При описанието на веждите се набляга на формата им. В 

диванската поезия те са описани като полумесец, лък, кинжал; те са като 

два змея, стоящи един срещу друг, черни като съдбата на влюбения 

(Kaya 2000: 254). Миглите са също неразделна част от очите, те 

нараняват любимия и пробождат тялото му като стрела: 
Погледът й изстрелва миглите като стрели, 

подобно на магьосника, предизвикващ облаци от дъжд 

(Неджати, XV в.). 

Страданията предшестват любовта – всеки, който иска да я 

опита, трябва да мине през страдания. Влюбеният е готов да даде 

живота си, за да види поне веднъж лицето на любимата, което блести 

като слънцето и символизира деня и светлината: 
Това, което се вижда на небето, не са звезди;  

небето се пронизва със стрелите на копнежа ми,  

в очакване на твоето блестящо лице (Неджати, XV в.). 
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Какво от това, ако дам живота си, за да видя лицето на 

любимата;  

душата ми отдавна копнее за това (Нефи, XVII в.). 

Влюбеният е подложен на страдания с една единствена цел – да 

се изпита силата на неговата любов. Тя е недостижима и това показва, 

че човек не е съвършен и не е в състояние да достигне абсолютната 

красота. Стремейки се към съвършеното, човек постепенно се 

доближава до Създателя. Всичко останало е негово отражение. Затова и 

истинската красота е плод на въображението, идеал, към който човекът 

се стреми. Красотата е неподвластна на времето и пространството, тя е 

вечна. По този начин идеализираната любима придобива неповторим 

образ (Gönel 2010: 6). Щедра е като султан, шах; красива като фея, 

ангел; блести като слънцето, луната и звездите (Gönel 2010: 80): 
Ей, Недим, в този град няма красавица, каквато описваш, 

ти си видял фея, която те е запленила (Недим, XVIII в.). 

Влюбеният я вижда единствено в съня си, а тя не подозира за 

чувствата му към нея: 
Криех си мъката, но ми казаха да разкажа на любимата, 

аз ще й разкрия чувствата си, но дали ще ми отвърне?  

(Неджати, XV в.) 

 

 Легендите за любовта в месневитата 

В любовните месневита любимата е представена по коренно 

различен начин. В тях образът на любимата е многопластов, присъства, 

както физически, така и със своите човешки слабости, духовни възходи, 

падения и състрадание към влюбения. В любовните месневита 

любимата се доближава до образа на героинята в съвременен роман. Тя 

също се влюбва и се бори в името на любовта. Среща се със своя любим 
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и говори с него, изпитва радост и тъга. За разлика от клиширания образ 

на любимата в газелите, в месневитата срещаме различаващи се един от 

друг образи и характери, любимата е основният герой в любовните 

месневита (Pala 2008: 275). Лейла, Ширин, Хюршид и Зюлейха са 

всеотдайни, готови са на саможертва в името на любовта. 

Същевременно те се отличават една от друга със своите премеждия в 

живота. 

За Юсуф и Зюлейха са писали: Али – Късса-и Юсуф (XIII в.); 

Шейад Хамза – Юсуф и Зюлейха (XIII в.); Халилоглу Али – Юсуф и 

Зюлейха (XIV в.); Сюло Факих – Юсуф и Зюлейха (XIV в.); Ерзурумлу 

Дарир – Късса-и Юсуф (XIV в.); Нахифи – Юсуф и Зюлейха (?), 

Хамдуллах Хамди – Юсуф и Зюлейха (XV век); Кемал Пашазаде – 

Юсуф и Зюлейха (XVI в.); Ташлъджалъ Яхя – Юсуф и Зюлейха (XVI в.); 

Акшехчрли Губаро Абдуррахман – Юсуф и Зюлейха (XVI в.); Шерифи – 

Юсуф и Зюлейха (XVI в.); Ахмед Мюршиди (Ахмеди) – Юсуф и 

Зюлейха (XVIII в.).  

За Ферхад (Хюсрев) и Ширин са писали: Кутб – Ферхад и Ширин 

(XIV в.); Фахри – Ферхад и Ширин (XIV в.); Шейхи – Хюсрев и Ширин 

(XV в.); Неваи – Ферхад и Ширин (XV в.); Ахмед-и Ръдван – Хюсрев и 

Ширин (XV в.); Ахи Хасан – Хюсрев и Ширин (XVI в.); Лями – Ферхад и 

Ширин (XVI в.); Хамизаде Джелили – Хюсрев и Ширин (XVI в.); Азери 

– Хюсрев и Ширин (XVI в.) (Çetinkaya 2008: 16). 

Най-силният и най-сложен сред героините в любовните легенди е 

образът на Зюлеха. В месневитата Зюлеха е доминиращият герой, тя 

поема активната роля (Türkdoğan 2008: 233). Тя се бори открито, за да 
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спечели Юсуф7. Ролята на Зюлейха е донякъде преувеличена, тя не е 

описана като неморална жена, която изневерява на съпруга си. Зюлеха, 

която остава в историята като дъщеря на султана на Магреб8, се влюбва 

в Юсуф, който се появява в сънищата й по времето, когато е млада 

девойка, тя е загубила ума си заради любовта към неизвестния младеж. 

Отново в съня й се появява Юсуф и й разкрива, че той всъщност е 

египетски царедворец. След този сън Зюлейха решава да се ожени за 

него, без да го е виждала. Всъщност това е позицията, която Юсуф ще 

получи в бъдеще. Зюлейха се омъжва за Потифар, вярвайки, че се е 

омъжила за Юсуф. Драматичната й история показва, че всяко нейно 

действие, за да достигне до Юсуф, е оправдано. Юсуф е син на Якуб9 и 

Рахил, той е любимото дете на Якуб и това предизвиква завист у 

братята му. Веднъж сънува как слънцето, луната и седем звезди му се 

покланят като на цар. Разказва това на баща си, а той го съветва да не 

казва на никого и му казва, че ще стане пророк. Научавайки за това, 

братята му решават да се отърват от него, пускат го в кладенец и се 

връщат при баща си с окървавената му риза, като обясняват, че Юсуф е 

разкъсан от вълк. Един керван спира пред кладенеца, търговците 

решават да напоят камилите и откриват момчето. В същото време 

братята му отиват да проверят какво става с него. Виждат, че той е 
                                                           

7 Става въпрос за Йосиф – единадесетият син на Яков, който служи в Египетското 
царство в периода между 1900 – 1600 г. пр. Хр.  
8 Магреб е област в Африка на север от Сахара и на запад от Нил. В най-тесен смисъл 
съвпада с района на Атласките планини. От геополитическа гледна точка се счита, че 
областта включва Мароко, Западна Сахара, Алжир, Тунис, понякога Либия и рядко 
Мавритания – <https://bg.wikipedia.org/wiki/Магреб>. 
9 Яков (или Иаков, изписвано в синодалния превод на Библията) е третият от 
библейските патриарси, по-малък брат на Исав. Според преданието, при раждането си 
се е хванал за петата на брат си, за да излезе от утробата на майка си (производно от 
„акев“ – пета̀). Според Библията името Яков означава „който прави засада“ – 
<https://bg.wikipedia.org/wiki/Яков>.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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изваден от кладенеца и решават да им го продадат. Така попада в 

Египет. Търговците препродават момчето на Потифар. Юсуф спечелва 

доверието му и става управител в неговия дворец. Зюлейха се опитва да 

съблазни младежа, но той, воден от вярата си и уважението към 

господаря си, отказва да се сближи със съпругата му. Разгневената 

египтянка го обвинява пред мъжа си в непристойни действия и Юсуф е 

хвърлен в затвора (Çetin 2000: 113 – 114). Там той се оказва в една 

килия с виночерпеца и с хлебаря на фараона. Двамата сънуват сънища, а 

Юсуф ги тълкува. Предрича, че виночерпецът ще е помилван и 

възстановен на предишната си длъжност, а хлебарят ще бъде обесен. 

Така се и случва. 

След известно време фараонът сънува странни неща. Първият 

път сънува как седем охранени крави са изядени от седем мършави 

крави. После сънува, че седем слаби и празни житни класове поглъщат 

седем пълни и хубави житни класове. Никой не може да изтълкува 

сънищата на фараона и тогава виночерпецът се сеща за Юсуф. Според 

него седем плодородни и богати години ще бъдат последвани от седем 

гладни. Предлага на фараона да задели част от реколтата, за да има и за 

другите години. Владетелят му е благодарен, че е спасил народа му от 

глад и го назначава за свой пръв помощник. Когато настъпва голям 

глад, Якуб изпраща синовете си в Египет, за да закупят зърно и така те 

се срещат с Юсуф, но след толкова години те не могат да познаят своя 

брат. Юсуф иска следващия път да доведат и най-малкия им брат 

Бенямин. При второто си посещение водят и Бенямин. Юсуф разкрива 

кой е. Фараонът изпраща богати дарове на Якуб и го кани да се пресели 

в неговото царство с целия си род. Легендата за Юсуф и Зюлейха е един 
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от върховите постижения в древната литература. Много автори от по-

късни периоди се връщат към тази тема.  

Зюлейха, въпреки борбата си, не може да получи Юсуф и без 

колебание го обвинява. Макар да го обича толкова много, го оставя да 

гние в тъмницата. В този момент се наблюдава инстинкт за самозащита, 

който се превръща в гняв и отмъщение (Türkdoğan 2008: 103). Въпреки 

това, нейното поведение не се разглежда като слабост. Зюлеха, с тази 

парадоксална позиция, която не е присъща за източните народи, от една 

страна, показва смелост и се бори за постигане на целта си, а от друга 

страна, плаче и стене, жертвайки се за безнадеждната любов, което е 

типично за любовните истории на Изтока (Türkdoğan 2008: 103). Тя 

отмъщава както на своята любим, така и на цялото общество. Решава да 

даде урок на египетските жени, които говорят зад гърба й; не се държи 

като омъжена жена, която цели да докаже своята невинност. Напротив, 

опитва се да докаже правото си на любов, кани всички знатни жени в 

дома си и ги оставя да се срещнат с Юсуф. Те са възхитени от него и, 

без да усетят, си порязват ръцете с ножовете, които ползват по време на 

угощението. Убеждават се, че няма начин Зюлейха да устои на такова 

изкушение. От една страна, Зюлейха става причина Юсуф да бъде 

хвърлен в тъмница, а от друга страна, тя проявява състрадание. Моли 

тъмничаря да не го оковава във вериги, да му достави чиста вода, за да 

си мие лицето и розова вода, за да си реше косата (Onur 1991: 350). В 

годините, когато Юсуф е затворен, тя прекарва времето си в сълзи, губи 

красотата си,  раздава богатството си на тези, които носят новини от 

Юсуф. След като загубва всичко, остава сама и никой не се сеща за нея. 

Даже смъртта я заобикаля, построява си къща от тръстика и престава да 

контактува с външния свят и мисли само за Юсуф. Губи всичко 
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материално и се отдава на духовното, като прави равносметка за своя 

живот и преосмисля духовно си съществуване. В месневитата за Юсуф 

и Зюлейха се наблюдават три теми: 1. отношението на братята на Юсуф 

към него и последващата му съдба; 2. любовта на Зюлейха, раздялата и 

страданието; 3. вярата във Всевишния, обичта към него и страх от него 

(Pala: 1996: 420). Затова търпението на Якуб е препратка към 

божествената любов.  

„Хюсрев и Ширин” е месневи, в което е поставена темата за 

любовта между владетелите на Сасанидите10 от шестото столетие – 

Хюсрев и Ширин, за която се предполага, че е арменска принцеса. 

Текстът разказва и за драмата на Ферхат. Това приключение е описано в 

„Шехнаме” на Фирдевси  и е представено като исторически факт 

(Çulhaoğlu 2002: 3). Ширин е толкова ревнива, че е способна да убие 

съпругата на Хюсрев. В края на разказа се самоубива, надсмивайки се 

над всички (Tavukçu 2000: 152). Ширин язди кон, ловува, организира 

пирове заедно със своите приятелки, конят й Гюлгун е по-бърз от 

вятъра. Хюсрев я среща по време на лов и остава впечатлен от силата и 

смелостта й (Tavukçu 2000: 152). Наред със силния си характер, тя е 

поставена пред изпитанието да се справи с емоционалното напрежение, 

породено от любовния конфликт с Ферхад и Хюсрев. Тази драматична 

обстановка е много различна от образа на любовника, който е изправен 

пред съперничеството в газелите. Тя е толкова привързана към Хюсрев, 

че е готова да се жертва за него. Въпреки силната, но измамна любов на 

                                                           

10 Сасанидската империя е персийска държава, съществувала от началото на III век до 
средата на VII век. Управлението на Сасанидите се смята за един от периодите на 
разцвет на Иран – <https://bg.wikipedia.org/wiki/Сасанидска_империя>).  
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Хюсрев, чувствата й към Ферхат са чисти и искрени. Душевните 

терзания на Хюсрев са надежда за Ферхат. Ширин хвали Ферхат, че е 

построил канал, чрез който до двореца достига мляко от отдалечените 

пасища, и го обсипва с много подаръци. Ферхад се влюбва в Ширин, 

скита сред дивите животни в пустинята и плаче (Tavukçu 2000: 360). 

Тази любов кара Хюсрев да се захване с непосилната задача да пробие 

планината Битсутун. Вярва, че това ще бъде края на Ферхат. Ферхат 

също копае и се опитва да пробие планината. Тава съревнование 

събужда противоречиви чувства в душата на Ширин, тя облича най-

красивите си дрехи и отива в планината Битсутун, за да види Ферхат, 

вдига булото и му показва лицето си. Подава му вино, разговаря с него 

и слуша любовното стихотворение, което той е съчинил за нея. Това 

отношение на Ширин не се тълкува като проява на морална слабост, 

напротив, тя цени човешката душа. Ферхат е издялал образа й на 

планината, но и тя не е безсърдечна, защото оценява любовта на Ферхат 

и изпитва чувства към него (Alptekin 1997: 266). След като научава за 

смъртта на Ферхат, от очите й се изливат сълзи, тя се облича в черно и 

си скубе косата; измива тялото му с розова вода и организира 

величествена погребална церемония. В месневито Ферхат е обявен за 

мъченик на любовта. Хюсрев не може да остане безучастен към 

голямата болка на Ширин и й изпраща съболезнователно писмо 

(Tavukçu 2000: 395). 

Много интересна е и любовна история на Джемшид и Хюршид. В 

месневито описанието на Хюршид се покрива с образа за идеалната 

красота, присъщ за класическа турска литература. Тя е слаба и висока, с 

усукани къдрици, устните й са като захар, вино, зъбите й – като перли, а 

очите й са същински нарциси. Въпреки това, характерът й е съвсем 
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различен от този в класическата диванска поезия. Понякога излиза на 

преден план с мъжки черти: язди кон, ходи на лов и организира 

пиршества; отличава се със силен характер и успява да запази 

хладнокръвие в напрегнати ситуации. В месневито Хюршид се държи 

доста своеволно, на организираните от нея пиршества идват младежи, с 

които си говори свободно. Михраб, един от хората на Джемшид, я 

посещава и й поднася подаръци от името на китайския принц. След 

известно време тя приема дошлия от далечни земи Джемшид, започва 

често да се среща с него и накрая се влюбва. Макар че е затворена, тя 

намира начин да се срещне с любимия си Джемшид. Като омъжена жена 

е принудена да избира между своите копнежи и желанията на съпруга и 

семейството си. След брака й Джемшид иска да се върне в Китай при 

семейството си, Хюршид също иска да тръгне заедно с него, но майката 

на Хюршид няма да го позволи. Тя е не само кралица, но и силна  жена, 

която влияе на съпруга си. За да не влезе в противоречие с майка си, тя 

се отказва от това пътуване, решава да излезе на лов заедно със съпруга 

си и избягва с Джемшид (Türkdoğan 2011: 120). 

В легендата за Сюхейл и Невбахар женският образ, подобно на 

Хюршид, се отличава с решителност. Невбахар, която е дъщеря на 

владетел, се осмелява да приеме Сюхейл в покоите си. После решава да 

избяга с него, което е доста смело и неочаквано за една жена в 

тогавашното общество. Тя се бие с разбойници, пътува с кораб и 

прибягва до измама, за да се отърве от непознатия принц, който се 

влюбва в нея. След всички борби и премеждия успява да се събере със 

Сюхейл (Horata 1990: 136). 

 Месневито „Лейля и Меджнун” разказва как Кайс и Лейля се 

влюбват като млади. Когато клюките за тях се разчуват, майка й затваря 
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Лейля и не я пуска никъде. Натъжен от това, че не може да види 

любимата си, Кайс тръгва да броди из пустинята, поради което го 

наричат меджнун (на арабски „луд“). Той иска ръката на Лейля, но баща 

ѝ отказва, защото не желае дъщеря му да се ожени за неуравновесен 

човек. Лейля е омъжена за богат търговец. Меджнун продължава да 

броди из пустинята, става приятел с дивите животни и пише любовни 

стихове за любимата си. Когато след дълги и тежки изпитания е 

настъпил моментът, в който могат да бъдат заедно, той няма сили за 

това. Лейля е една от най-пасивните сред героините в любовните 

месневита. Тя живее в племенна общност, където ролята на жената е 

сведена до минимум, постоянно е контролирана от майка си и живее 

като в затвор. Оплаква се, че Меджнун я е изоставил и никога не я е 

потърсил. Безпомощна е пред своята съдба. От една страна, чака 

затворена, а от друга страна, е затворена в себе си и предпочита да не 

споделя мъката и страданието си. Независимо от това, тя притежава 

потенциала да се бори за своята любов. Намира сили да търси любимия 

в пустинята и това е пример за куража, който притежава (Türkdoğan 

2011: 121). 

 

Заключение  

 В класическата турска литература се отделя най-голямо 

внимание на описанието на любимата и страданията на влюбения. В 

газелите поетите описват идеалната любима и възпяват самата красота, 

която е божествена. Стройната фигура, лицето, блестящо като луна, 

миглите като стрели, веждите като лък, косите са дълги и черни, устата 

е като точка, а бузите са розови. Този идеализиран образ присъства при 

всички поети от класическия период на турската литература. В 
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противен случай те не могат да претендират за майсторство. Въпреки 

установените правила, всеки поет добавя свой индивидуален отпечатък 

върху богатото поетично наследство на класическата турска поезия. В 

газелите любимата е безразлична към страданието на влюбения, 

безмилостна и хладнокръвна, тя не проявява емоции и слабости.  

В месневитата се разказва за любовни истории между мъжа и 

жената. Любимата в тях е изключително реална. Героините в 

месневитата „Юсуф и Зюлейха”, „Хюсрев и Ширин”, „Сюхейл и 

Невбахар”, „Лейля и Меджнун” и „Джемшид и Хюршид” не се 

различава много една от друга. Общото между тях е, че те не са 

обикновени жени,  всяка една от тях е жена или дъщеря на владетел. Те 

разполагат с известна свобода на действие, притежават воля и силен 

характер. Главните героини в месневитата – Хюршид, Зюлейха, Ширин 

и Лейля, в известна степен са идеализирани, но смели жени, които при 

определени ситуации проявяват жертвоготовност. Тези примери 

разкриват фундаменталните различия в интерпретацията на любовта в 

газелите и месневитата. 
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МЕТАФИЗИЧНИЯТ СТРАХ В РОМАНА „ВЛАСТЕЛИНЪТ НА 
ПРЪСТЕНИТЕ”  

 
Станислава Попова 

 
METAPHYSICAL FEAR IN THE NOVEL “THE LORD OF THE RINGS” 

Stanislava Popova 
 

Abstract: The article aims to present the monster creatures from the novel 
„Lord of the rings” within the discourse of the beast, and to clarify the meaning of 
the concept “monster”. In addition, the paper presents a classification of Tolkien’s 
monsters, a description of their peculiarities and functions. An attempt is made to 
explain the etymology of their names in the novel. The monsters are presented with 
reference to the themes of fear and horror in accordance with their main function as  
instruments of the evil forces that are subordinate to Sauron. 

Key words:  monster, fear, horror, J. R. R. Tolkien, „Lord of the Rings” 
 
Когато през 2006 г. финландската хорър-рок банда Lordi спечели 

петдесет и първото издание на конкурса Евровизия, реакциите на медиите 

в Интернет бяха, меко казано, противоречиви. Появиха се заглавия като: 

„Бунт срещу естрадата и попчалгата на  Евровизия 2006 – спечели 

хардрокът“1, както и определения като „новият печеливш музикален 

еврокич“2 по отношение на рок бандата. Диаметрално противоположните 

реакции на критиката и публиката са резултат от скандалния имидж на 

Lordi, които излязоха на сцената на 

Евровизия, маскирани като 

чудовища. Екипът на weRock 

определя стила на групата като: 

„екстравагантен, дори стряскащ, 

тъй като всеки един член на бандата 

                                                           
1 https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-nito-voini-na-diavola-a-prosto-pravim-shou-
zaiavi-frontmenyt-na-finlandskata-rokbanda-lordi-bylgariia-dade-naj-mnogo-glasove-na-
gyrciia-rusiia-i-armeniia-890560 (status:19.08.2018).   
2 https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-tvyrdiat-finlandskite-rokmuzikanti-koito-
pobediha-na-evroviziia-2006-s-rekorden-broj-tochki-ot-obshto-38-dyrzhavi-891618 
(status:19.08.2018).   

Изображение № 1 

https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-nito-voini-na-diavola-a-prosto-pravim-shou-zaiavi-frontmenyt-na-finlandskata-rokbanda-lordi-bylgariia-dade-naj-mnogo-glasove-na-gyrciia-rusiia-i-armeniia-890560
https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-nito-voini-na-diavola-a-prosto-pravim-shou-zaiavi-frontmenyt-na-finlandskata-rokbanda-lordi-bylgariia-dade-naj-mnogo-glasove-na-gyrciia-rusiia-i-armeniia-890560
https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-nito-voini-na-diavola-a-prosto-pravim-shou-zaiavi-frontmenyt-na-finlandskata-rokbanda-lordi-bylgariia-dade-naj-mnogo-glasove-na-gyrciia-rusiia-i-armeniia-890560
https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-tvyrdiat-finlandskite-rokmuzikanti-koito-pobediha-na-evroviziia-2006-s-rekorden-broj-tochki-ot-obshto-38-dyrzhavi-891618
https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-tvyrdiat-finlandskite-rokmuzikanti-koito-pobediha-na-evroviziia-2006-s-rekorden-broj-tochki-ot-obshto-38-dyrzhavi-891618
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е облечен в костюм на чудовище, поради което прогнозите за тяхната 

победа бяха доста слаби“3. Победата на Lordi е отразена и в множество 

европейски медии: „В конкурса за песен на Евровизия през 2006 г. Lordi 

направиха това, което почти никой не очакваше: те спечелиха с огромно 

мнозинство, записаха най-много точки в историята на Евровизия до сега 

(292 точки)”4 (Навсякъде преводите на чуждоезиковите цитати са мои – 

С. П. ). Събитието е коментирано дори в BBC NEWS: „Маските на Lordi, 

броните им и пламтящите струи привлякоха огромно внимание преди 

състезанието, но мнозина смятаха, че те са твърде извънземни, за да 

спечелят“ 5. 

Всъщност визията за изкуството, която следват финландците, е 

позната на света и обиграна в културната традиция още преди векове и 

това се случва не другаде, а във важните за мисленето на хората аспекти: 

изкуството, литературата, митологията и религиозните текстове. 

Излишно е да се акцентира върху популярността на общоизвестни образи 

като Левиатан, Азазел, Мефистофел, харпиите, химерите, ехидните, 

горгоните, сирените, нимфите, циклопите, ламите, драконите, 

вампирите, върколаците и много други, които всеки съвременен човек е 

в състояние да разпознае поради непрестанното появяване на образите в 

киното, литературата, комиксите, живописта и скулптурата.   

В митологичното мислене появата на чудовищата се свързва с 

опитите на архаичните общества да въплътят страховете и чувството си 

за несигурност (породено от необяснимите за тях процеси в природата) в 

определена физическа форма. Въображението на древните хора изпитва 

необходимостта да олицетвори и идентифицира страха си, да 

                                                           
3https://www.werock.bg/novini/finlandtzite-lordi-specheliha-tazgodishnata-
evroviziya?id=1546 (status:19.08.2018).  
4 http://warp.povusers.org/lordi.html (status:19.08.2018). 
5 http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4998186.stm (status:19.08.2018). 

https://www.werock.bg/novini/finlandtzite-lordi-specheliha-tazgodishnata-evroviziya?id=1546
https://www.werock.bg/novini/finlandtzite-lordi-specheliha-tazgodishnata-evroviziya?id=1546
http://warp.povusers.org/lordi.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4998186.stm
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визуализира причината за нещастията си. Съвременният човек, от друга 

страна, вижда проявите на чудовищното преди всичко във фантастичен 

аспект, вграждайки неговата образност в текстовете на културата с 

определена естетическа цел. При обществата с развито митологично 

мислене обаче проблемът за подобни същества стои по друг начин и за 

това свидетелства изследването на Джеймс Фрейзър „Златната клонка“. 

Фрейзър обръща внимание на факта, че чудовищата, духовете, демоните 

и подобните на тях същества за първобитните хора са необходимото 

обяснение, изясняващо нещастията и проблемите, които ги сполитат 

(Freyzar 2014).  

Първите устойчиви прояви на монстроузната6 тема в изкуството 

(литература, архитектура, изобразително изкуство) следва да се търсят 

през XVII век, в епохата на барока. Противоречивото време на 

седемнадесетото столетие, изпълнено с катаклизми и социополитически, 

икономически и културни сътресения, ражда своеобразния стремеж към 

„миксаж“ на образи, характерни за различни митологически, естетически 

и аксиологически системи.  

В по-ново време литературата предлага множество примери, 

представящи темата за чудовищата и придружаващите ги конотации 

(страх/ужас). Това е характерно за творчеството на Мери Шели 

(„Франкенщайн“); Едгар Алън По („Гарванът“, „Убийство на улица 

Морг“, „Загадката на Мари Роже“, „Похитеното писмо“, „Овалният 

портрет и др.); Шердиан Льо Фану („Кармила“); Артър Макен 

(„Великият Бог Пан“); Брам Амброуз Биърс („Речникът на дявола“); 

Густав Майринк („Голем“, „Зеленото лице“, „Белият доминиканец“, 

„Ангелът на западния прозорец“ и др.); Х. Ф. Лъвкрафт 

                                                           
6 Тема, посветена на монстъра („monster” – от англ. чудовище). 
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(„Свръхестественият ужас в литературата“, „Дагон“, „Плъхове в 

стените“, „Кошмарът в Дънуич“, „Шепнещият в тъмнината“, 

„Обитателят на мрака“, „Сянка над Инсмут“, „Из планините на 

безумието“, „Зовът на Ктхулу“ и др.); Стивън Кинг („То“, „Мизъри“, 

„Годината на върколака“, „Сейлъм‘с Лот“, „Дългата разходка“ и др.); 

Жул Верн („Двадесет хиляди левги под водата“); Хърбърт Уелс 

(„Островът на доктор Моро“) и много други.  Всички тези писатели и 

техните произведения поставят във фокуса на своя наратив темата за 

чудовищното, ужасното, мистериозното, страшното. 

Чудовищните персонажи изключително често присъстват в 

изобразителното изкуство и по-специално в творчеството на Луис Ройо, 

Петер Паул Рубенс, Йеронимус Бош, Уилям Блейк, Дариуш Завадский, 

Борис Валеджо и др. Не е за подценяване и фактът, че цели естетически 

системи като експресионизма са 

подчинени на естетиката на грозното, 

шокиращото, страшното. Интересът 

към грозното (чудовищното) обаче не е 

продукт на модерността, а има своята 

предистория още във времето на 

античната култура и продължава да се 

преактуализира и в нашето съвремие. 

Фундаментални изследвания, 

представящи идеите за красиво и грозно в изкуството, са „История на 

красотата” и „История уродства” на Умберто Еко. Според автора 

културата винаги е предпочитала да обръща повече внимание на 

красивото, отколкото на грозното (по тази причина и теоретичните 

текстове, посветени на тенденциите за красивото в различните епохи, са 

много повече от трактатите, свързани с уродливото/грозното). В 

Изображение № 2 
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„История уродства” Умберто Еко обръща специално внимание на факта, 

че представите за красиво и грозно варират в зависимост от времето и 

съответната култура (Eko 2007: 15), но във всеки случай грозното се 

възприема като отклонение от приетата към момента норма за красивото 

(Eko 2007: 20) (Eko 2007: 15).    

Стивън Асма има интересни наблюдения за лексемата „monster”. 

Според автора на „On Monsters” думата се е използвала в миналото за 

означаване на генетично увредените хора (Asma 2011: 15), но в 

съвременността концепцията за монстъра се разглежда от Асма като 

гъвкава и многоаспектна. Днес думата „чудовище“ обикновено се 

използва за означаването на същества с отвратителна външност; 

създания, притежаващи необикновен външен вид, които предизвикват 

страх; създания с огромни размери или такива, които притежават 

подчертано отрицателни качества. 

Интересна концепция за чудовищата представя С. И. Лучицкая в 

своята статия „Чудовища“, поместена в „Словарь средневековой 

культуры“ (Luchitskaya 2003). Авторката съсредоточава интереса си 

върху чудовищата през епохата на Средновековието, като търси техните 

основни характеристики, както и причините, които ги пораждат 

(например причините за появата на някои недъзи или т. нар. „уродства“). 

Лучицкая защитава тезата, че епохата на Средновековието приема всички 

същества като създадени по образ и подобие на Бога, затова всяко 

същество, което се отдалечава по една или друга причина от хармонията 

на божественото изображение, е чудовище. Чудовищните 

характеристики на тези изчадия се приемат като своеобразна 

експликация на душите им, върху които божествената енергия и любов 

няма власт, затова и те самите се отнасят към сферата на злото и 

хтоничното. Следвайки концепцията на Амброаз Паре, Лучицкая приема, 
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че чудовищата са същества, които са „родени въпреки природата“ 

(Luchitskaya 2003 2003)7. Особено ценна с оглед на настоящото 

изследване е тезата на Лучицкая, вписваща темата за чудовищата в 

единен дискурс с психическото състояние на страх и  притеснение:  
„Представите за чудовищата са тясно свързани и с 

представите за пространството и с ирационалните страхове 

на човека пред непознатото и недостъпното. Колкото по-

далеко са от света на познатото, толкова повече чудовищата 

изглеждат по-страшни и фантастични” (Лучицкая 2003).  

Чудовищата в културата обикновено се възприемат като екзотика, 

като алюзия за непознатото, винаги са обвързани с магичното, отвъдното, 

чуждото и със силите на злото. Особено важно в случая е, че авторката 

свързва странните същества с темата за пътуването, т.е. срещата с 

чудовища се представя като съпътстваща пътуващия човек, авантюриста.  

От тезите на Жан Делюмо пък прави впечатление обвързаността 

на чудовищата с нощта, тъмнината, мрака. Тази особеност авторът на 

„Ужасы на западе“ (Delyumo  1994) обяснява със запазени от най-стари 

времена страхове на древните хора, които са изпитвали притеснение и 

несигурност от тъмнината най-вече поради опасността от нападения на 

животни. Умберто Еко свързва усещането за страх, безпокойство, ужас, 

притеснение с естетиката на грозното и по-специално с уродливите 

същества, които предизвикват такова психологическо въздействие чрез 

неприятния си външен вид (Eko 2007: 311). 

За устойчивото присъствие на чудовищата в културата 

свидетелства и становището на Рудолф Уиткоуър, който, изследвайки 

традицията на чудовищата в индийската култура и литература, стига до 

                                                           
7 „..появляется на свет вопреки природе..“ или „outre le cours de nature“ – във френския 
оригинал.  
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извода, че подобни композитни същества участват в мисленето и 

въображението на всички народи по време на всички културни епохи 

(Wittkower 1942: 197). Стивън Асма достига до почти същото 

заключение: „Както Източният, така и Западният свят са пълни с 

чудовища. Демоните, драконите, призраците, свръхествените животни 

заемат теологията, фолклора и ежедневните ритуали на културите по 

целия свят“ (Asma 2011:14).    

От представените концепции за понятието „чудовище“ могат да 

бъдат извлечени някои инвариантни характеристики, повтарящи се в 

повечето от посочените опорни тези: 

 1. Чудовището е фикционално създание, което се свързва с 

иреално художествено пространство или е резултат от традиционни 

митологични схващания, свързани със стремежа за материализирането на 

страха в определена физическа форма. Стремежът за олицетворяването 

на страха превръща неопределеността (или страха от неопределеното) в 

материална субстанция, която би могла да бъде унищожена, 

омилостивена, обожествена и т.н.  

1. Чудовището се отличава с огромните си размери. 

2. То има необичайни характеристики, които най-често са 

резултат от смесване на зооморфни и антропоморфни елементи. 

Същностна характеристика на чудовищното създание е наличието на 

елементи от „трите свята“, т.е. то има космогоничен аспект. 

3. Като „чудовища“ следва да се приемат и моралните или 

нравствени изчадия, тъй като при тях се наблюдава доминация на 

отрицателни черти по отношение на психиката, характера, поведението, 

т.е. по отношение на техните интроспективни качества и характеристики. 

4. Чудовището „обитава“ единно семантично поле със страха, 

ужаса, злото и хаоса. 
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5. Появата на чудовищата е сигнал за нарушения космически 

порядък или за специфично време от денонощието, годината, природния 

цикъл. 

В дискурса на стабилната литературна и културна традиция, 

утвърждаваща устойчивото присъствие на темата за монстъра 

(чудовището), се вписва и романът на Джон Роналд Руел Толкин – 

„Властелинът на пръстените“. Романовият наратив на текста може да 

бъде анализиран с оглед на разнообразни проблеми и идеи, тъй като 

въплъщава в себе си изключително изобилие от теми, провокиращи 

научния интерес. Настоящият текст ще постави във фокуса на 

вниманието си чудовищните същества от романа „Властелинът на 

пръстените“, които ще бъдат разгледани като проекции на метафизичния 

страх.  

Самият страх в романа „Властелинът на пръстените” има много 

измерения – като негови проекции могат да се разглеждат част от 

компонентите на пространствените опозиции (напр. „свое-чуждо” – от 

тази гледна точка страх предизвиква самото намерение на хобитите да 

напуснат Графството, тъй като това е единственият свят, който те 

познават, а непознатото пространство предизвиква усещане за 

несигурност, свързва се с опасността), пътят (тъй като експлицира 

определени изпитания, поемането по пътя на препятствията изисква 

издръжливост, смелост, съобразителност, които не са характерни за 

индивиди, прекарали живота си в мирни времена), тъмнината (която е 

неотменно свързана със злите сили8), страхът от изкушението (свързан 

                                                           
8 Част от чудовищните персонажи дори не могат да съществуват на дневна светлина – 
напр. троловете, които се вкаменяват при досега си със светлина и орките, които не 
могат да се придвижват в пространството денем. Духовете на пръстена обикновено се 
появяват вечер, Корубана е ситуирана под земята, Ам-гъл се крие от слънцето в 
пещерите и т.н. 
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преди всичко с властта – Гандалф се страхува да му бъде поверен 

Единственият пръстен, защото смята, че волята му не би устояла на 

изкушението, Арагорн се страхува, че по подобие на своя предшественик 

Исилдур ще падне в капана на пръстена) и др.  

Най-силен и неконтролируем обаче е страхът, проявяващ се при 

прекия досег със силите на злото. В настоящото изследване чудовищата 

от романа „Властелинът на пръстените“ ще бъдат разгледани като 

инструменти на злото и като негови явни проекции. Тъй като 

Властелинът Саурон има абсолютно имплицитно присъствие в текста (за 

което ще стане въпрос по-късно), явните експликации на злите сили са 

преди всичко чудовищните персонажи – слуги на Саурон и на 

Единствения пръстен. Срещите и битките с тези слуги са това, което 

предизвиква най-силна уплаха у героите. Настоящият текст ще разгледа 

страхът, свързан с появата на чудовищата в романа, като акцентът ще 

бъде поставен върху обвързаността на тези чудовища с идеята за 

хтоничното и върху конкретните техни характеристики, които 

предизвикват ужас, въздействайки върху героите чрез обвързаността си 

с ирационалното, страшното, зловещото.  

За целите на проучването чудовищата ще бъдат разделени на две 

основни групи: същински чудовища (балрог, Корубана, назгули, орки, 

тролове, гоблини, Воден наблюдател, земеслон, вълк, паднали зверове) и 

нравствени чудовища (Саурон, Саруман, Ам-гъл). Чудовищните 

персонажи могат да бъдат разграничени и според местообитанието си. По 

този признак те биват: подземни (балрог, Корубана, някои от 

разновидностите на трола, орките и гоблините); наземни (Ам-гъл, 

назгули, орки, тролове, гоблини и техните атрибути – земеслон и вълк); 

обитаващи въздуха (назгули, паднали зверове); населяващи водата 

(Водния наблюдател пред портите на Мория). Допълнителна цел, която 
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си поставя изследването, е да бъдат потърсени съответствията на 

чудовищните персонажи, които Толкин използва във „Властелинът на 

пръстените“, в системите на северните митологии, да бъдат описани и 

анализирани различните характеристики на чудовищата, чрез които те се 

вписават в цялостното митотворчество на Толкин. Възможно е част от 

чудовищните персонажи да са „изобретени“ от самия автор, (което не би 

било необичайно, като се има предвид жанровата принадлежност на 

текста) или да съчетават характеристики на различни митологични 

персонажи, т.е. да имат хибриден характер и да са конструирани на базата 

на някакъв протообраз.  

В романа „Властелинът на пръстените“ чудовищата съпътстват 

битийните символи и се свързват преди всичко с темата за пътя и 

странстването. Срещата с 

чудовища е характерна за 

пътуващия герой, приключенеца, 

протагониста, който, извървявайки 

пътя на инициацията, ще 

превъзмогне изпитанията (част от 

които са самите чудовищни 

същества). Чудовищата спадат към 

символния ред на злото и хаоса и по този начин преактуализират 

действието на универсалната опозиция „добро-зло“ (която е от 

първостепенна важност при анализа на текстовите послания) с оглед на 

персонажната система9.  

                                                           
9 Изображение № 3 представя драконa Смог – вероятно най-популярното чудовище от 
романите на Толкин, което обаче е част от книгата „Хобитът“. Смог е основният 
антагонист в романа „Хобитът“, тъй като пленява съкровището на джуджетата в 
царството Еребор, а сюжетното действие съсредоточава фокусът си преди всичко върху 
задачата, която си поставят тринадесестте джуджета, Гандалф и Билбо – да си възвърнат 
кралството и богатствата, които се намират в него. В „Хобитът“ Смог е описан като 

Изображение № 3 
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1. Същински чудовища 

1.1. Балрог 

Във „Властелинът на пръстените” балрогът е описан като 

същество с огромен ръст, което има способността да се обвива с огън, 

сянка и тъмнина. Сред основните му оръжия са огнени камшици, нокти, 

твърди като стомана, и 

дълги мечове. По времето 

на Първата епоха балрозите 

са били най-верните слуги 

на мрачния властелин 

Моргот. По произход 

балрозите се отнасят към т. 

нар. „маяри” – огнени духове, подчинени на Ауле, които по-късно 

Моргот привлича на своя страна. Концепцията на Толкин за балрога е 

различна в различните му романи, като в някои случай съществото има 

криле, а в други – не. Това разминаване се дължи на факта, че балрогът 

има способността да се обвива със сянка и не става ясно дали крилете са 

част от физическата форма на съществото или са силует от 

нематериалната субстанция на сянката. Във „Властелинът на 

пръстените“ крилете са част от описанието на балрога: „Той бавно 

пристъпи на моста и внезапно израсна до огромна висота, а крилете му се 

разпериха от стена до стена“ (Тоlkin 2001: 317).  

                                                           
„особено алчен, силен и зъл червей“ (Тоlkin 2010:7). Именно тези характеристики са 
изведени на преден план и те изцяло вписват дракона в системата на чудовищните 
персонажи – алчността, злият нрав, големите размери и необикновената сила изцяло 
съответстват на описанието на монстъра, което беше направено в увода на настоящия 
текст. Сравнението с червей, от друга страна, препраща към топиката на хтоничното 
пространство. Друга любопитна раса, която обаче не появява във „Властелинът на 
пръстените” са т. нар. каменни гиганти (Stone Giants), които обитават Мъгливите 
планини и са изградени от каменни блокове.   

Изображение № 4 
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Интересна е етимологията на наименованието – в един от 

измислените от Толкин езици – гномиш (който се нарича още 

„голдогрин“ и се основава на езика на келтите), етимологията на 

лексемата балрог се свързва с balc  (жесток) и graug  (демон) (Tolkien 

2012: 250). Последното значение, което е поместено и в 

„Силмарилионът”, е всемогъщ демон/демон на мощта (Тоlkin 2001: 368) 

(на англ. Demon of Might). Етимонът, от който Толкин извлича 

семантиката на името, има скандинавски корени – bál (означава огън), а 

един от постоянните епитети на бог Один – Báleygr, който препраща към 

военната му мощ, означава с огнени / искрящи очи (Fliege 2002: 384). 

Представата за балрога, която дава романът „Властелинът на 

пръстените”, го отнася към същинските чудовища, които обитават 

подземния свят – балрогът се появява, когато Задругата пресича Мория – 

подземното царство на джуджетата, като неговата поява е предизвикана 

от факта, че той усеща присъствието на Единствения пръстен. 

Обвързаността му със силите на злото e експлицирана съвсем ясно: 

неговите основни атрибути са ноктите, огнените камшици, но и 

жестокостта, за която подсказва етимологията на името. Той 

представлява изпитание, което Задругата трябва да преодолее, за да 

напусне Мория. Особено тежко е това изпитание за магьосника Гандалф, 

който се впуска в битка с балрога на моста Хазад-дум и потъва с него в 

тъмнината на подземното царство. Така Гандалф намира своя край и чрез 

победата си над чудовището получава възможността да се завърне в света 

на Средната земя като обновена същност – Гандалф Белия. Ето по какъв 

начин Гандалф описва първия си сблъсък с балрога:  
„После нещо влезе в залата – усетих го през вратата – и дори 

орките се изплашиха и замлъкнаха. То се вкопчи в желязната 

халка и сетне забеляза мен и заклинанието ми. Нямам представа 



37 
 

какво беше, но никога не съм се сблъсквал с такъв противник. 

Противозаклинанието бе страхотно. То едва не ме унищожи. 

За миг вратата се изтръгна изпод властта ми и взе да се 

открехва. Трябваше да изрека Заповедното слово. 

Напрежението се оказа преголямо. Вратата се пръсна на 

парчета. Отвъд нея нещо черно като облак забулваше 

светлината  и аз отхвръкнах надолу по стълбата. Цялата 

стена рухна, а мисля, че отгоре се отвори сводът” (Tolkin 2001: 

314). 

Посоченият откъс свидетелства за изключителната мощ на 

балрога, срещу която дори магията е безсилна. Неговото присъствие 

създава толкова голямо напрежение, че дори силите на злото (орките) се 

страхуват от появата му: „..редиците на орките се разтвориха и те се 

спуснаха настрани, като че ли сами се бояха от онова, що идваше иззад 

тях“ (Tolkin 2001: 316). Още една черта на чудовището е, че то притежава 

магическа сила – освен че има способността да усеща близостта на 

пръстена, балрогът използва противозаклинание срещу магьосника 

Гандалф. Посоченият цитат дава съвсем малко информация за 

физическия облик на балрога, като акцентът е поставен върху черния 

цвят. Впечатление прави присъствието на традиционната опозиция 

„мрак-светлина“ – балрогът е черният облак, който забулва светлината, 

асоциираща с градивните сили на доброто. Последвалото описание на 

чудовището е далеч по-пълно и именно от него се извеждат основните му 

характеристики: 
„Не се виждаше какво е: то бе като огромна сянка, сред която 

се криеше мрачна фигура, може би  с човешка форма, ала много 

по-голяма, тя сякаш бе сбрала всичката мощ и ужас на света и 

ги излъчваше пред себе си. Чудовището стигна до огъня и 

светлината притъмня като прихлупена от облак. После то се 
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метна с един скок през пукнатината. Пламъците с рев се 

издигнаха насреща му и го обвиха; из въздуха се завихри черен 

дим. Буйно развяната му коса лумна като пожар. В дясната си 

ръка стискаше меч като остър огнен език; в лявата държеше 

многожилен камшик” (Tolkin 2011: 316). 

Тъй като балрогът е огнен дух, червеният цвят също е неотменна 

част от неговия физически облик: 
„Стволовете им бяха гладки и черни, но сега в тях мрачно се 

отразяваше червеното сияние. Точно отсреща, край 

подножието на две огромни колони, през пода зееше широка 

пукнатина. От нея бликаше огненочервена светлина, от време 

на време пламъци облизваха ръба и се виеха край основите на 

колоните. Ивици червен пушек трептяха в горещия въздух” 

(Tolkin 2001: 315). 

От примера се вижда, че авторът почти натрапчиво използва 

червеното като атрибут на чудовището. Червеният цвят, поради 

обвързаността си с огъня, също би могъл да алюзира със светлината, но в 

конкретния случай това е цветът на подземния огън, а също и цветът на 

унищожителната сила, на разрухата и опасността.    

За принадлежността на балрога към света на хтоничното 

свидетелстват и звуците, които съпровождат появата му: „Дум, дум“ 

(Tolkin 2001: 312, 313, 314, 315, 316), както и трансформацията, която 

настъпва с физическия му облик – след като е победен от Гандалф и 

огънят му е изгаснал, балрогът се трансформира в „слузеста твар, по-

мощна от  змия удушвач“ (Tolkin 2001: 479). Това показва как след 

победата на магьосника, космическите, мистични характеристики на 

балрога се свеждат до особеностите на обикновена твар, която обаче 

продължава да бъде част от топиката на хтоничното. Балрогът 

предизвиква страх благодарение на огромния си ръст, изключителната си 
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сила и атрибутите си – камшик, меч, огън, магическа сила и т. н. Мощта 

на огнения дух е толкова респектираща, че предизвиква страх дори в 

редиците на орките, което е може би най-яркото свидетелство за 

психологическото въздействие, което оказва този персонаж върху 

рецепцията на околните (противници и съюзници). 

 

1.2. Корубана  

Корубана (на англ. – Shelob) е гигантски паяк, който охранява 

тунела, водещ до царството на Мордор. Поради тази причина може да се 

каже, че Корубана има охранителна функция и, подобно на балрога, се 

намира под земята (тунелът, по който минават Фродо, Сам и Ам-гъл се 

изкачва нагоре, подобно на стълба, но реално е изсечен в скалата и 

отникъде не прониква слънчева светлина). Атрибути на това чудовище са 

острите смъртоносни щипки, както и парализиращата отрова, чрез която 

улавя жертвите си, за да може по-късно да се храни с тях. Произходът на 

наименованието, което е избрано за това чудовище, е староанглийски – 

от she (личното местоимение за 3 л., ед. ч., ж. р. – тя) и lob 

(староанглийска дума за паяк) 

(Fliege 2002: 147). 

Наименованието „Корубана“ е 

въведено от Любомир Николов в 

българския превод на романа от 

1991 г. Важно е също да се 

отбележи, че това е единственото 

сред чудовищата от „Властелинът на пръстените”, което е почти напълно 

независимо от Саурон – Корубана е живяла и охранявала тунела още 

преди построяването на Барад-дур, а нейните предци от книгата 

„Хобитът” също са били изключително независими, но и изначално зли. 

Изображение № 5 
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За Корубана не е от значение кой ще е в ролята на Властелина, защото тя 

не се подчинява на никого – единственото нещо, което я интересува, е да 

й бъде осигурявана храна, затова Саурон често хвърлял своите пленници 

в тунела, за да си спечели благоразположението й. Това е чудовището, на 

чиято история е обърнато най-много внимание в романа10, от което може 

да бъде направен извод за значимостта на създанието при изграждането 

на наратива. В хода на сюжетното действие именно срещата с Корубана 

е последното и най-тежко изпитание за Фродо и Сам по пътя към 

Пукнатините на съдбата. В това изпитание Фродо Бегинс намира 

мнимата си смърт, оцелява и преживява своеобразното си завръщане в 

света на живите, след което подновява участието си в битката за 

унищожаването на Пръстена.  

Вероятно изборът на това чудовище има своите основания в 

ирационалния, патологичен страх от паяци, който представлява една от 

най-широко разпространените фобии. Според Стивън Асма: 

„Арахнофобията, или страхът от паяци, изглежда е универсален човешки 

страх, особено при децата” (Asma 2011: 3). Изключително често при 

проучването на чудовищните архетипи се установява, че те използват 

арахнофобията. Това дава основание на Стивън Асма да се съгласи със 

                                                           
10 „Тя живееше тук открай време – злокобна твар с формата на паяк, досущ като ония, 
що някога са живели в Западните земи на елфите, потънали днес под морските вълни; 
като ония, с които се би Берен из Планините на ужаса в Дориат и тъй в древни времена 
стигнал до Лутиен на зелената поляна сред дъбравата, огряна от лунна светлина. Как е 
стигнала Корубана до тук, бягайки от гибелта си – това не разказва ни една легенда, 
защото малко легенди са оцелели от Мрачните години. Но още бе тук тя, дошла преди 
Саурон и преди първия камък на Барад-дур; и не служеше никому, освен на себе си, 
пиеше кръвта на елфи и хора, подпухваше и тлъстееше от непрестанна жажда за нови 
пиршества, плетеше сенчести мрежи; всичко живо ядеше тя, а бълваше мрак. Надлъж и 
шир, от Ефел Дуат до източните хълмове, до Дол Гулдур и твърдините на Мраколес се 
бе разселило от долина на долина издребнялото й люпило – безродни потомци на жалки 
съпрузи, нейни собствени изчадия. Но никой не можеше да съперничи с нея, Великата 
Корубана, последната рожба на Унголиант, дошла да стъписа нещастния свят“ (Tolkin 
2001: 691). 
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становището на психолозите, изследващи еволюцията, според които 

фобиите от змии и паяци са резултат от естествения подбор – те действат 

като защитни механизми и държат индивидите далеч от опасните и 

отровни същества в природата. Затова в последните когнитивни научни 

изследвания подобни фобии се разглеждат като предварително зададени 

вериги, фигуриращи в човешкото съзнание и свързващи тези същества с 

наличието на опасност. По тази причина Асма стига до извода, че 

„Фобията е като упорита част от антично обзавеждане в архитектурата на 

ума” (Asma 2011: 5). Арахнофобията изглежда като най-вероятния 

източник на вдъхновение по отношение на това Толкиново чудовище. 

Възможно е, разбира се, авторът да е изградил концепцията за Корубана 

на базата на друг (езиков или неезиков) текст, но в проучените до този 

момент източници липсва основание за подобна констатация.  

В битката на хобитите с паяка прави впечатление устойчивото 

присъствие на опозицията „мрак-светлина”. Това, чрез което Фродо и 

Сам успяват да спечелят сблъсъка с чудовището, е стъкленицата на 

Галадриел, в която се намира най-ярката звезда на елфите от Лотлориен. 

Благодарение на силното сияние, което излъчва стъкленицата, паякът 

стои на дистанция и героите успяват да оцелеят и в това изпитание, 

защото Корубана е ситуирана в тъмнината, която до този момент е била 

ненарушавана от нищо и от никого. Така в битката с чудовището отново 

е въплътен глобалният замисъл на Толкин, който представя сблъсъкът 

между силите на доброто и злото и който замисъл присъства във всички 

структурни нива при изграждането на текста. 

Появата на Корубана е предшествана от „гъгниво бълбукане и 

протяжно отровно съскане“ (Tolkin 2001: 687), които представляват ясен 

сигнал за приближаващата опасност. В хода на повествованието тези 

внушения се засилват: „Бълбукащото съскане наближаваше и се раздаде 
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скърцане, сякаш пукаха ставите на някаква огромна твар, която бавно и 

решително напредваше в мрака. Откъм нея долиташе смрад“ (Tolkin 

2001: 688). 

Всички компоненти от това предварително впечатление, което 

създава чудовището, притежават подчертано негативни конотации и 

отпращат преди всичко към представата за хтоничната същност на 

създанието. Съскането, скърцането и пукането на ставите алюзират със 

зловещата обстановка, свързана със страха от  неизвестното, което все 

още представлява невидима заплаха. Самото съскане се свързва също и с 

приближаващата заплаха, а пукането на ставите би могло да бъде 

разгледано и като знак за старостта и сковаността на чудовището.  

Сред физическите характеристики на монстъра най-голямо 

внимание е обърнато на погледа и очите му, в които блести „смъртоносен 

пламък, подклаждан от някакъв дълбок кладенец на злобната мисъл“ 

(Tolkin 2001: 688). Останалите детайли от описанието са посветени на 

рогата, космите и лапите, които отново препращат към идеята за 

подземния свят, както и за грозното, безформено тяло, което е черно на 

цвят: 
„Тя имаше грамадни рога, а зад късата шия се издуваше 

грозното й тяло, подпухнала исполинска торба, която се 

люшкаше и провисваше между краката; огромното туловище 

бе черно, осеяно с морави белези, ала отдолу коремът бе 

лъскаво блед и от него се носеше смрад. Краката й бяха 

прегънати в едрите възлести стави високо над гърба, осеяни с 

косми като стоманени шипове, и завършваха с ноктести 

лапи” (Tolkin 2001: 693). 

Подобно на балрога, Корубана също притежава всички от 

инвариантните характеристики, които определят принадлежността й 

към чудовищните персонажи – тя има огромни размери, странен и 
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предизвикващ страх физически облик, а нравствените й особености са 

в пълен унисон с експлицитните качества, отнасящи се до външния й 

вид.  

 
1.3. Воден наблюдател 

Водният наблюдател, които охранява портите на Мория, е сред 

малкото същества в творчеството на Джон Толкин, чийто произход не е 

изяснен. По своите характеристики това същество най-много се 

доближава до наложената в културата представа за митичното морско 

чудовище Кракен, което представлява огромен октопод/сепия. Кракен е 

често срещан персонаж в норвежките и исландски легенди и митически 

разкази. Основание за подобно твърдение дава и лаконичното описание 

на чудовището от „Властелинът на пръстените”, тъй като акцентът е 

поставен върху огромните и силни пипала, които се подават от водата.  

Единственото наименование, с което това същество присъства в 

творчеството на Толкин, е Watcher in the water 

(наблюдател/съгледвач/страж във 

водата) или по-краткото – Watcher 

(наблюдател) и това задава неговата 

основна функция в романа – подобно на 

Корубана, наблюдателят също има 

охранителна      функция. Наименованието 

подсказва и какво е местообитанието на 

Наблюдателя – той е ситуиран във водите 

на мрачното езеро на прага на царството на 

джуджетата. Тъй като Толкин не дава 

конкретни обяснения за това какво точно представлява Наблюдателят, 

много изследователи на творчеството му си позволяват да спекулират с 

Изображение № 6 
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тези неясноти и дават собствени обяснения за произхода и същността на 

съществото. Така например Дейвид Дей буквално нарича наблюдателя 

Кракен (Day 2001: 96) (нещо, което Толкин никъде не прави открито, 

колкото и да са големи приликите с това митическо създание). Тони 

Тайлър (Tyler 2002: 76) пък оприличава Стража на „студен дракон”, а 

Марк Фишър го сравнява с калмари (Fisher 2002). 

За творчеството на Толкин наистина е нетипично подобно 

пестеливо представяне, тъй като всички останали същества са 

педантично и прецизно описани (ако не в конкретния текст, то в някоя 

друга част от творчеството на писателя). Наблюдателят е представен във 

„Властелинът на пръстените“ по следния начин: 
„Останалите се обърнаха и видяха водите на езерото да кипят, 

сякаш гъмжило змии плуваше от южния бряг към тях. От 

водата бе изпълзяло дълго виещо се пипало; то бе влажно и 

излъчваше бледозеленикава светлина. Пръстите накрая му бяха 

се вкопчили в глезена на Фродо и го теглеха към водата” (Tolkin 

2001: 296).  

Както се вижда от посочения откъс, акцентът в описанието на това 

чудовище е поставен върху пипалата и бледозеленото сияние, което те 

излъчват. Зеленият цвят и бледността потвърждават принадлежността на 

този персонаж към символния ред на злото (чрез символиката на 

зеленото) и смъртта (бледността, което експлицира намаляващата 

жизненост), а фактът, че цялото езеро буквално кипи при движенията на 

Наблюдателя подсказва за големия размер на съществото. С 

приближаването на враговете Стражът започва да изпълнява функцията 

не само на наблюдател, но и на нападател, който е готов с цената на 

всичко да спре Задругата по пътя й към Мория и така да засвидетелства 

предаността си пред Властелина. 
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Наблюдателят действа на принципа на изненадата, тъй като 

напада внезапно и без предупреждение (за разлика от балрога и 

Корубана, неговата поява не е предшествана от някакъв звук или друг 

предупредителен сигнал), затова и реакцията на героите е описана не 

особено подробно, но страхът, който предизвиква у членовете на 

Задругата, е провокиран преди всичко от факта, че чудовището без 

никакво колебание насочва нападението си именно към Фродо, който е 

носител на Пръстена.  
 
1.4. Назгули  

Назгулите са т. нар. „духове на 

пръстена” (от nazg – пръстен и gûl – 

призрак/дух)11. Наричани са още 

черните ездачи (Black Riders) или 

тъмните ездачи (Dark Riders), тъй 

като често се явяват във вид на 

конници с черни наметала. 

Първоначално назгулите са били 

деветимата крале на хората, на които Саурон раздава от пръстените на 

властта, и благодарение на това, че те се поддават на изкушението за 

власт и безсмъртие, Властелинът ги подчинява напълно, превръщайки ги 

в своите най-верни и най-ужасни слуги. Друг начин, по който биват 

означавани в романа, е деветте ездачи (the Nine Riders) или само 

деветте (the Nine). Когато използват за придвижване в пространството 

жестоките зверове (Fell Beasts) вместо коне, назгулите се наричат 

жестоките ездачи (the Fell Riders) или черните криле (the Black Wings). 

                                                           
11 The Black Speech Dictionary < http://mordorlife.tripod.com/Dic.html> (status: 05.09.2018). 

Изображение № 7 

http://mordorlife.tripod.com/Dic.html
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Назгулите са невидими за всички, освен за този, който носи 

Единствения пръстен (затова и когато Фродо използва пръстена, ги 

вижда). Те непрестанно са съпътствани от тъмнина, студ, мъгла. Близките 

срещи с назгулите предизвикват загуба на съзнание, кошмари, дори 

смърт. Това тяхно въздействие върху околните е известно в романа като 

„черният дъх“ (the Black Breath). Там, където се появяват те, изчезва всяка 

надежда, всяка положителна емоция, всеки щастлив спомен и по тази 

причина може да се заключи, че най-силното оръжие на назгулите е 

ужасът, който всяват с появата си: 
„Те по-скоро усетиха, отколкото видяха над ръба на 

долчинката, от противоположната на върха страна, да се 

надига сянка – една или повече. Напрегнаха очи и сенките сякаш 

взеха да растат. Скоро вече нямаше съмнение: застанали на 

склона, три-четири високи черни фигури гледаха надолу към 

тях. Тъй тъмни бяха те, че приличаха на черни дупки сред 

гъстия мрак. На Фродо му се стори, че дочува тихо съскане, 

като от отровен дъх, и усеща тънък, пронизващ хлад” (Tolkin 

2001: 190). 

Външно това, което им придава физическа форма, са техните 

черни наметала. Когато си слага пръстена и за пръв път ги вижда, Фродо 

ги възприема като бели фигури, но акцентът в описанието им е поставен 

върху измършавелите им ръце, посивелите коси и безличните сиви дрехи, 

които носят под черните наметала, както и върху безмилостните очи, 

които допълнително подсилват негативните конотации на образа. 

Назгулите са въоръжени със стоманени мечове, а този, с който е ранен 

Фродо, се нарича. „острието на Моргул“: 
„Всичко остана както преди, смътно и мрачно, ала фигурите 

мигом станаха ужасяващо ясни. Погледът му проникна под 

черните им обвивки. Пред него имаше пет високи силуета – 
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двата стояха на ръба на долчинката, другите три се 

приближаваха. Върху белите им лица горяха пронизващи, 

безмилостни очи; под плащовете им имаше дълги сиви одежди; 

сребърни шлемове прихлупваха прошарените им коси; в 

костеливите си ръце стискаха стоманени мечове” (Tolkin 2001: 

190). 

Назгулите имат активна роля във „Властелинът на пръстените”, 

тъй като те участват в издирването на Единствения пръстен и през цялото 

време гравитират около Задругата, защото имат способността да усещат 

присъствието на безценната вещ. Само двама от деветимата назгули 

притежават собствена индивидуалност. Единият е Ангмар (водачът на 

назгулите – на англ. „Angmar“, чието наименование произлиза от 

царството, което е управлявал този владетел, преди да стане назгул), 

наричан още Khamûl (което означава „сянката на Изтока”12). Той е по-

висок от другите и има блестяща и дълга коса, а главата му е увенчана с 

шлем и корона. Другият е Готмог (който поема командването на 

назгулите след падането на водача им по време на една от битките; 

неговото име Gothmog означава 

„лейтенантът на Моргул”13). 

Интересен и неотменен 

атрибут на назгулите (подобно на 

конете им) са „птиците“, чрез които 

в определени моменти от романа се 

придвижват в пространството. Т. 

нар. „жестоки зверове“ са огромни птици, без пера, които използват като 

оръжия стоманените си нокти и човки. Във „Властелинът на пръстените“ 

                                                           
12 Mae govannen < https://www.elfdict.com/w/khamuuul (Khamûl)> (status: 05.09.2018). 
13 Black speech dictionary <http://mordorlife.tripod.com/Dic.html>  (status: 05.09.2018). 

Изображение № 8 

https://www.elfdict.com/w/khamuuul
http://mordorlife.tripod.com/Dic.html
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падналите зверове са представени като „грамадни лешояди“ (Tolkin 2001: 

616), които имат огромен размах на крилете, летят на голяма височина и 

са истински чудовища: 
„Огромна сянка се спусна като връхлитащ облак. И всички 

съзряха, че това е крилата твар – може би птица, ала 

невиждана по размери, при това гола, без пух или пера, а 

мощните криле приличаха на кожеста мрежа между 

костеливите пръсти; от нея се носеше непоносима смрад. 

Навярно бе създание от древния свят, чийто род доживяваше 

сетните си дни из забравени хладни планини под Луната и в 

гнусно гнездо бе излюпил това последно изчадие на злото. А 

Мрачният владетел го бе взел и отхранил със скверни отрови, 

докато израсне неимоверно над всички крилати създания, а 

сетне го бе пратил да носи слугата му” (Tolkin 2001: 799). 

Интересен символен аранжимент, който сближава образа на 

падналите зверове с този на Корубана, е необикновената смрад, която 

излъчват телата им. Без съмнение, падналите зверове създават 

изключително силно апокалиптично усещане не само чрез размера и 

огромната си сила, но и благодарение на психологическото въздействие, 

което оказват върху противниците си, защото, подобно на назгулите, 

появата на падналите зверове предизвиква истинско вцепенение и 

усещане за безпомощност у техните жертви.  

Назгулите са по-специфични в сравнение с останалите чудовищни 

същества, тъй като не впечатляват толкова с размерите или силата си, а 

по-скоро с психологическото въздействие, което упражняват върху 

своите жертви. Те са единствените, които имат способността да 

надделяват над противниците си, като изсмукват щастието и радостта от 

съзнанията им. По подобен „скрит“ начин действат и оръжията им – 

острието, с което е пронизан Фродо, образува рана в плътта му временно 
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– раната заздравява, но болката, която той изпитва, никога не изчезва и 

това се превръща в причината Фродо да поеме в края на романа заедно с 

делегацията на елфите към инобитието – той знае, че е обречен и никога 

няма да се излекува от поражението, което му нанася Моргулското 

острие. Страхът от появата на назгулите има преди всичко 

психологически измерения и се свързва повече със страха от 

ирационалното, отколкото с опасността от физическо посегателство или 

унищожение.  

 

1.5. Тролове 

В концепцията на Толкин троловете представляват огромни 

хуманоиди, които притежават изключителна сила, но и почти пълна 

липса на интелект. Тези същества са познати на културата преди всичко 

от скандинавските митологии, където обаче в определени случаи те са 

представени като изключително красиви създания със силно обаяние и 

магически способности, докато Толкин въплъщава в тях преди всичко 

идеята за жестокостта, описва ги като глупави и притежаващи груби 

навици. Страхът, който 

предизвикват троловете, е 

свързан преди всичко с 

размерите и силата им, както 

и с факта, че те безусловно се 

подчиняват на волята на 

Властелина и са използвани от него като безволев инструмент, който 

сляпо се подчинява на всяка заповед. Основната слабост на тези създания 

е това, че на слънчева светлина се превръщат в камък. Част от сюжетното 

действие на романа „Хобитът” представя ситуацията, в която 

благодарение на хитростта си Гандалф успява да манипулира троловете, 

Изображение № 9 
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като ги държи на открито до изгрев слънце и те се вкаменяват. Троловете 

биват няколко вида – Stone Trolls (каменни тролове, които се превръщат 

в скала при досега си със слънчевите лъчи), Hill-Trolls (от англ. hill – 

хълм), Cave Trolls (пещерни тролове), Mountain Trolls (планински 

тролове), Snow Trolls (снежни тролове), Olog-hai (това е вид тролове, 

които са създадени от самия Саурон и докато се подчиняват на неговата 

воля са независими от слънчевата светлина – тя не е в състояние да им 

навреди). Пещерните тролове са описани по-подробно във „Властелинът 

на пръстените”, тъй като именно такъв трол напада Задругата по време 

на пътуването им през Мория. На преден план в описанието изпъкват 

големия им ръст, изключително дебелата кожа, която е покрита с черно-

зелени люспи, и черната кръв. 

Оскъдна е информацията, която дава романът „Властелинът на 

пръстените“ за произхода на троловете. От думите на Дървобрад става 

ясно, че са замислени като зъл еквивалент на ентите, така както орките са 

създадени по подобие на елфите:  
„…Сигурно ви е известно колко сме силни. Чували сте за 

троловете може би? Страшна мощ имат те. Но троловете са 

само имитация, грозно подобие на ентите, създадено от Врага 

сред Великия мрак, както и орките са копие на елфите. Ние сме 

по-силни от троловете” (Tolkin 2001: 464).  

Тук би било подходящо да се направи уточнението, че 

ентите няма да бъдат разглеждани като чудовища, тъй като в 

романа „Властелинът на пръстените“ те са представени в ролята 

на магически помощници, които, въпреки размерите и странния си 

външен вид, се включват във войната за пръстена, подпомагайки 

силите на доброто – именно с тяхна помощ е унищожена 

работилницата, в която Саруман създава своите гоблини. 
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1.6. Орки / гоблини 

Орките са същества, които в романа „Властелинът на пръстените“ 

се използват като военна сила от Саурон и Саруман (а преди това – от 

Моргот). Двете наименовния („орк“ и „гоблин“) функционират в текста 

като синоними, като в романа „Хобитът” по-често се използва лексемата 

„гоблин”, а във „Властелинът на пръстените” с по-висока фреквентност 

е думата „орк”. Тази раса е създадена от силите на злото с единствената 

цел да бъде използвана при унищожаването на врага на Властелина. 

Самите орки не се подчиняват на господарите си от лоялност, а по-скоро 

от страх. 

Лексемата „орк” има 

староанглийски или ирландски 

произход и се появява за пръв път в 

епическата поема „Беоулф” 

(orcnéäs – стих 112)14. В този текст 

като орки се описват наследниците 

на Каин. В свое писмо от 1945 г. 

(Carpenter 1981: Letter No. 144) Толкин описва значението на „орк” като 

„демон” и обяснява, че е използвал тази дума заради добрата й фонетична 

съчетаемост с различните езици от света на Средната земя. В езика на 

висшите елфи куения думата за орк е urco, което означава плашило15. 

Във „Властелинът на пръстените“ орките са описани като 

изключително грозни, мръсни и нечистоплътни същества.  За сметка на 

това ръстът им не е особено голям – едрите гоблини достигат човешки 

ръст, а най-малките се доближават като размер до хобитите. Имат дълги 

                                                           
14 Поемата е достъпна на: <http://www.heorot.dk/beo-ru.html> (status: 05.09.2018). 
15 Eldamo – An Elvish Lexicon <https://eldamo.org/content/words/word-2515674957.html> 
(status: 05.09.2018). 

Изображение № 10 

http://www.heorot.dk/beo-ru.html
https://eldamo.org/content/words/word-2515674957.html
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ръце, широкоплещести са и често са представяни с гърбици и криви 

крака, затова може да се изкаже твърдението, че страхът, който 

предизвикват, се дължи преди всичко на изкривения им и деформиран 

външен вид: 
„Имаше четири едри гоблина – мургави, теснооки, с дебели 

крака и мощни ръце. Вместо с привичните за орките криви 

ятагани, бяха въоръжени с къси широки мечове; имаха лъкове 

от тисово дърво, по дължина подобни на човешките. На 

щитовете им бе изрисувана странна емблема: малка бяла ръка 

сред черно поле; по челата на железните им шлемове бе 

прикрепена руната „С“, изработена от някакъв бял метал” 

(Tolkin 2001: 398). 

Съществуват много разновидности на тази раса. Най-едрите и най-

силни орки са т. нар. „урук-хай”, които Саурон възпроизвежда. Те 

представляват хибрид между орки и хора и се различават от останалите 

със способността си да се придвижват и след изгрев слънце, защото 

останалите видове орки не могат да понасят слънчевата светлина. По 

време на битка много често използват отровни стрели или остриета, а в 

определени ситуации демонстрират и познаването на специфични 

лечителски практики – например, когато пленяват Мери и Пипин, орките 

им дават ужасна на вкус течност, която обаче помага на раните им и ги 

поддържа упоени.  

Основна движеща сила за орките е наличието на храна – те се 

хранят с всякаква плът – на хора, на животни, дори на себеподобни. 

Показателно за ниското културно и социално развитие на тази раса е и 

това, че те нямат собствен език, а използват множество диалекти, за да 

общуват помежду си, а най-често си служат с т. нар. „черна реч”, която 
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според Александър Немировки16 се основава на езика на хетите и 

хурийците. Еомер оприличава езика на орките на: „птичи крясъци и 

зверски рев“ (Tolkin 2001: 514).  

Произходът на орките остава не напълно изяснен, защото в 

различните си текстове Толкин е използвал различна концепция за тях и 

в крайна сметка е починал преди да редактира окончателно 

„Силмарилионът“, където е поместена основната информация за света на 

Средната земя. В цялостното творчество на писателя съществуват 

десетки хипотези за произхода на орките, например, че са паднали маяри, 

че са създадени от тиня и бълхи, че произходът им води началото си от 

източните елфи (Авари), че са бездушни зверове с хуманоидна форма, 

които са подвалстни на Моргот, че самият Моргот ги създава като 

използва хора, или комбинация от човек и елф и още много други. Най-

разпространената в творчеството му хипотеза обаче е, че първите орки 

всъщност са елфи, които Мелкор изтезавал и осакатил (тъй като в света 

на Средната земя злото не е в състояние да сътвори живо същество от 

нищото, то може само да трансформира нещо вече съществуващо) и така 

те изгубили физическото си обаяние, красивия си облик, магическата си 

сила, добрината си, станали изкривени и покварени и се превърнали в 

празни черупки, използвани за целите на войните с другите раси. 

Последната хипотеза е застъпена в най-много текстове, особено с оглед 

на концепцията, че силата на злото не може да бъде демиург в света на 

Средната земя и тя не може да създава живи същества.   

 

1.7. Земеслон. Вълк  

                                                           
16 Orkish and the Black Speech – base language for base purposes  
<https://folk.uib.no/hnohf/orkish.htm> (status: 05.09.2018). 

https://folk.uib.no/hnohf/orkish.htm
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В последните битки за пръстена силите на Саурон използват още 

едно чудовище за целите на своята 

кауза. По начина, по който 

назгулите използват падналите 

зверове, за да се придвижват, 

орките използват т. нар. земеслон 

(oliphaunt). Тези същества 

обитават джунглите на Фара 

Хазад, които се намират далеч 

отвъд всички представени от Толкин карти на Средната земя. 

Земеслоновете са огромни, агресивни и свирепи чудовища, с крака, 

подобни на дървесни дънери, тела, които са по-големи от къща 

(оприличени са от Сам на „сивокож подвижен хълм“ (Tolkin 2001: 631), 

огромни уши, големи колкото платна, и хоботи, прилични на змии. Най-

страшното оръжие на земеслона са рогоподобните му зъби. По 

неизвестен начин те биват опитомени от Херадрим и се превръщат в най-

бруталното оръжие по време на битка. Върху гърбовете на тези животни 

слугите на Саурон ситуират дървени кули, в които се разполагат стрелци 

и копиеносци, и от там нападат враговете си. Още едно предимство на 

това същество по време на битка е неговата дебела кожа, която 

практически не може да бъде наранена с никакво оръжие. Единственият 

начин да бъде убит земеслонът е да се застреля или прониже с оръжие в 

окото.  

Думата oliphaunt е вариант на думата oliphant, която е характерна 

за староанглийски и означава слон, слонова кост, бивни, музикален рог 

от бивни, музикален инструмент, наподобяващ рог. Английският 

вариант е зает от средновековното френско olifanz, а френският вариант 

Изображение № 11 



55 
 

води началото си от старовисоконемски (olbenta camel) и латински 

elephantus17.  

На това същество е посветен и един от многото, инкорпорирани 

във „Властелинът на пръстените“, лирически текстове:  
    Сив като мишок,    

    като дом висок, 

   с нос като змията, 

   аз треса земята, 

   дънери пречупвам, 

   щом с нозе потупвам. 

   Все на юг живея 

и с уши си вея, 

имам рог в устата, 

не си знам летата. 

Вечно ходя, бягам, 

никога не лягам, 

даже в смъртен час. 

Земеслон съм аз, 

най-огромен звяр, 

мощен, едър, стар. 

Видиш ли ме, знай, 

помниш ме докрай. 

Ако чуеш само, 

мислиш, че те мамят. 

Но помни поне, 

че не лъжа, не! (Tolkin 2001: 617 – 618). 

  

                                                           
17 The One Wiki to Rule Them All (The Lord of the Rings Wiki) 
<http://lotr.wikia.com/wiki/M%C3%BBmakil> (status: 05.09.2018). 

http://lotr.wikia.com/wiki/M%C3%BBmakil
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Това невероятно описание, което представя Сам пред Фродо и Ам-

гъл, и което битува в Хобитово като нереално предание, впоследствие се 

оказва съвсем реално и съответстващо на характеристиките на земеслона. 

Той предизвиква ужас у противниците на Властелина преди всичко 

благодарение на размера и жестокостта си. 

Другият основен инструмент на орките са вълците им (wargs), 

които също се използват за придвижване в 

пространството и които, подобно на 

земеслона, също са неотменна част от 

арсенала на орките по време на битка. 

Толкин използва това наименование, 

изхождайки от формата vargr в 

старонорвежки, която означава вълк18. В 

писмо от 1 ноември 1963 г. Толкин 

представя и друга възможност, 

изясняваща произхода на наименованието – от староанглийски wearg-  и 

старовисоконемски warg-, които имат същото значение като на 

старонорвежкия корен (Carpenter 1981: Letter No. 250). Страхът, 

съпътстващ символиката на вълка, има изключително древни корени и 

вероятно се свързва със страха от нападенията на хищници, които са били 

пагубни за архаичните общества. 

 

 2. Нравствени чудовища 

В романа „Властелинът на пръстените“ се открояват още някои 

персонажи, които са обвързани със силите на злото, но не биха могли да 

се определят като същински чудовища, тъй като не притежават пълния 

                                                           
18 The One Wiki to Rule Them All (The Lord of the Rings Wiki) 
<http://lotr.wikia.com/wiki/Wargs#cite_note-1> (status: 05.09.2018). 

Изображение № 12 
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набор от инвариантните характеристики на чудовищните същества (напр. 

големи размери, необичаен външен вид и др.), но за сметка на това в 

действията и постъпките си тези герои се доказват като нравствено 

принизени и покварени от егоизма и стремежа си към власт. В подкрепа 

на тази класификация на чудовищата може да бъде приведено и 

становището на Стивън Асма, според когото: „Терминът “monster” често 

се прилага към човешки същества, които чрез собствените си ужасни 

действия са абдикирали своята човечност” (Asma 2011: 8). Като основна 

характеристика на тази група Асма посочва, че те притежават „inhuman 

qualities” (нечовешки качества) (Asma 2011: 14). В групата на 

нравствените чудовища биха могли да бъдат разгледани Саурон – 

Властелинът на пръстените, Саруман Белият и Ам-гъм (Смеагол).  

Саруман Белият е изключително красноречив пример за това как 

егоизмът и алчността са в състояние да погубят същността на индивида 

и неговите ценности. Саруман е лидерът на т. нар. „истари“ – 

магьосниците, които притежават човешки облик и са изпратени от 

богоподобния Валар на Средната земя, за да участват в битките срещу 

Саурон. Магьосникът обаче е завладян от користните си копнежи и 

привидно преминава на страната на Саурон, като в същото време обмисля 

как би могъл да измами и него и да получи Единствения пръстен за себе 

си, тъй като това би му гарантирало, че ще може да заеме мястото на 

Властелина и ще господства над Средната земя. За целите на мисията си 

да предвожда Съвета на магьосниците Саруман е бил запознат в детайли 

с особеностите на пръстените на властта – техните функции, влиянието 

им върху околните, начините за изковаването им. Голямото познание, 

което получава Саруман, се оказва пагубно за него, защото именно 

благодарение на знанието си той става подвластен на идеята да 

притежава Единствения пръстен. За да осъществи тази своя цел, Саруман 
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преобразува долината на Исендраг във фабрика за гоблини, които обаче 

са по-различни от останалите, защото са хибриди между орки и хора. 

Гоблините на Саруман са по-големи и могат да се придвижват дори след 

изгрев слънце. Първата голяма цел на Саруман е царството Рохан, където 

той има свой слуга – Грима – съветникът на крал Теоден. Разсъдъкът на 

краля е помрачен от отварите, с които Грима го „лекува“, и царството 

изглежда лесна плячка за Саруман, но този кроеж, както и останалите 

планове на Саруман, е осуетен от Гандалф – Грима е прогонен, Теоден си 

връща разума, а царството на Рохан е спасено. Това довежда и до края на 

Саруман – бялата кула и работилницата за гоблини са унищожени с 

помощта на ентите. Описаните събития са поместени във втората част на 

романа „Властелинът на пръстените“ – „Двете кули“, където Саруман е 

основният антагонист.  

Една от най-специфичните черти на този Толкинов герой е, че той 

може да контролира поведението на околните и да провокира определени 

техни действия чрез силата на гласа си. Джонатан Еванс (Drout 2007: 590) 

сравнява Саруман със Сатаната в Рая от поемата на Джон Милтън 

„Изгубеният рай“. Според Еванс това, което сближава двата образа, е 

умелото владеене на реториката и отказът им да получат изкупление, 

който отказ е провокиран от злобата и омразата в душите им. Саруман е 

сред малкото герои на Толкин, които не са категорично добри или 

категорично лоши. Образът на магьосника търпи развитие, подобно на 

този на Боромир, който в определени моменти също става подвластен на 

егоизма си. Тази многопластовост на образа на Саруман е доказателство 

за предположението на Стивън Асма, че „Всеки има потенциала да се 

превърне в чудовище” (Asma 2011: 8). 

Образът на Властелина Саурон функционира в текста основно 

като символ на властта. Отговорът на въпроса защо Саурон е 
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причисляван към групата на нравствените чудовища може да бъде открит 

на всяка страница от романа „Властелинът на пръстените“, тъй като 

именно неговият стремеж към власт и величие се превръща в двигател на 

сюжетното действие. Парадоксално е, че никъде в творчеството на 

Толкин не се явява пълно описание на което и да е от въплъщенията на 

Властелина, а именно този герой, който стои в сянка и съществува сякаш 

някъде отвъд света на Средната земя, е центробежната сила, която 

провокира всяко действие, всеки диалог, появата на всеки герой в романа. 

Саурон е най-красноречивата експликация на универсалната опозиция 

„добро-зло“ и благодарение на неговия образ се разграничават 

положителните и отрицателните персонажи и символи в текста. Известно 

е, че някои от превъплъщенията, които Саурон използва за целите на 

унищожителния си план, са върколак и змиорка. Във връзка с тези 

превъплъщения става ясно, че „нормалната“ форма на Саурон не е 

чудовищна, а по-скоро хуманоидна. В предисторията на „Властелинът на 

пръстените“ е описана срещата на Саурон с мъжете от Нуменор, като 

единственият акцент в описанието на Властелина е ужасяващата 

светлина в погледа му, както и факта, че на ръст е описан като не по-

висок от мъжете на Нуменор. В свое писмо (Carpenter 1981) Толкин 

заявява, че Саурон притежава повече от човешки ръст, но не и гигантски. 
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Съществува акварелна рисунка, която е дело на самия Толкин, и 

представлява изображение на Саурон. Рисунката напомня част от 

сюжетното действие в романа, което е свързано с момента 

непосредствено след унищожаването на пръстена, когато войските на 

Запада виждат за миг тъмния силует на 

Властелина да се разтваря в небето над 

Мордор. Все пак чертите на фигурата от 

Толкиновата рисунка подсказват за 

приблизително човешки облик – 

различават се главата, протегната дясна 

ръка и торсът. На главата е изобразена 

корона, а под ръката се различават 

очертания на планини – вероятно 

царството на Мордор. Като цяло символът, който най-често е във връзка 

с образа на Властелина, е червеното око на Барад-дур. Не е изяснено 

обаче дали окото се приема като проявление на самия Саурон или е само 

средство, с което той си служи. В „Недовършени предания“ е представен 

прототипът на Саурон – това е гигантска чудовищна котка, която се 

нарича Принцът на котките (Тевилдо, Тифил или Тиберт).  

Към групата на нравствените чудовища може да бъде причислен и 

Смеагол (Ам-гъл, на англ. Golum), който убива своя братовчед Деагол, за 

да му отнеме Единствения пръстен. В последствие, когато Билбо 

надхитрява някогашния хобит, Ам-гъл опитва да си върне „безценното“, 

като се съгласява да бъде водач на Фродо и Сам по пътя към Мордор, но 

ги отвежда право в бърлогата на Корубана, където за малко не намират 

смъртта си. Алчността на Смеагол го отвежда и до Пукнатините на 

съдбата, където пада заедно с Единствения пръстен. Според Нелсън 

Брент прототипът на Смеагол е Грендел от епическата поема „Беоулф“ 

Изображение № 13 
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(Brent 2008), тъй като между двата образа има много сходства – 

афинитетът им към водата, изолацията, в която живеят и която изолация 

е резултат от собствен избор и др. Въпреки че повечето изследователи не 

отчитат „Беоулф” като част от основните източници на Толкин, авторът 

на „Властелинът на пръстените” е проявявал изключително голям 

интерес към епическата поема, за което свидетелства и фактът, че на 25 

ноември 1936 г. Толкин представя лекция, чието заглавие е „Беоулф”: 

Чудовищата и критиците”. 

За разлика от Саруман, (който има човешки облик) и Саурон, 

(чийто външен вид не е описан в романа), Смеагол може да бъде включен 

към групата на чудовищата и с оглед на уродливия си външен вид, който 

е резултат от факта, че дълго е притежавал Единствения пръстен. 

Смеагол е бил хобит преди се сдобие с пръстена, а като резултат от 

притежанието му физическият облик на Смеагол се променя, изкривява 

се и той е на път да се превърне в назгул (но пръстенът му е бил отнет от 

Билбо преди това да се случи). 

От направените наблюдения могат да бъдат изведени някои 

основни изводи. На първо място, голяма част от чудовищата в романа 

„Властелинът на пръстените“ са изобретени на базата на авторски идеи, 

принадлежащи на самия Толкин. Само Водният наблюдател, троловете, 

орките и Ам-гъл имат първообрази извън творчеството на писателя 

(наблюдателят и троловете в северните митологии, а Ам-гъл и орките – в 

епическата поема „Беоулф“). Арахнофобията би могла да се възприеме 

като своеобразен източник при изграждането на образа на Корубана, а 

вълците и земеслонът  категорично биха могли да бъдат оприличени на 

реално съществуващи животни. Дори в тези случаи обаче не става въпрос 

за буквално заемане на митологичния/епическия образ, тъй като 

чудовищата на Толкин са в голяма степен видоизменени и по-скоро става 
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въпрос за реминисценции, отколкото за буквално заемане на 

традиционните характеристики. Това не е изненадващо, особено като се 

има предвид жанрът на романа и амбициите на автора да създаде един 

целокупен, правдоподобен, детайлизиран до най-малките подробности 

свят. По тази причина в голяма част от случаите е изяснен произходът на 

съществата, подробно са описани техните характеристики, развитието, 

през което преминават в отделните епохи. Там, където не са направени 

такива уточнения, вероятно става въпрос за особен реторически жест от 

страна на автора, който умишлено не развива даден образ или не го 

представя в пълнота. Такъв е случаят със Саурон, при който може да се 

приеме, че липсата на описание е знакова – стожерът на злото няма място 

в света на Средната земя, деструктивната сила не представлява интерес 

за автора, а и, от друга страна, тя действа потайно, тихомълком, стои „зад 

кулисите“, използвайки всички описани по-горе чудовища като свои 

инструменти.  

Традиционна особеност, произлизаща още от времето на 

митологичното мислене, която следва и романът „Властелинът на 

пръстените”, е фактът, че победата над чудовища се приписва на 

персонажи от мъжки пол (Гандалф, Фродо, Сам, Арагорн, Гимли и 

Леголас и др.), които след самата победа претърпяват някаква 

трансформация (останалите започват да ги възприемат като герои; 

Гандалф след победата над балрога става от Гандалф Сивия  Гандалф 

Белия; Арагорн се превръща от изгнаник и беглец в крал). Това 

свидетелства за факта, че по отношение на своите функции чудовищата 

следват митологично-фолклорната традиция, където се явяват като част 

от инициацията на героите, чрез която се постига промяна в социалния 

статус.  
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Чудовищата в романа „Властелинът на пръстените“ алюзират с 

един от аспектите на метафизичния страх – всички те се свързват с 

опасността, ужаса и злото на базата на външните, но и на имплицитните 

си качества. Характеристиките на чудовищата отпращат към установени 

в културата първични представи за страшното, зловещото, 

ирационалното. Те са част от символния ред на злото и чрез тях се 

постига характерното за романа апокалиптично усещане, което е 

резултат от изродените амбициите за власт и господство – източник на 

злото и дисхармонията в света на Средната земя.  
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BBC News. Finnish monsters rock Eurovision. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4998186.stm> 

Beowulf <http://www.heorot.dk/beo-ru.html>  
Eldamo.  Eldamo – An Elvish Lexicon (urco). 

<https://eldamo.org/content/words/word-2515674957.html> 
Mae Govannen. Mae Govannen: (Khamûl). <https://www.elfdict.com/w/khamuuul>  
Orkish and the Black Speech – base language for base purposes. 

<https://folk.uib.no/hnohf/orkish.htm> 
The Black Speech Dictionary. <http://mordorlife.tripod.com/Dic.html> 
The One Wiki to Rule Them All. The One Wiki to Rule Them All (The Lord of the 

Rings Wiki): Oliphants. <http://lotr.wikia.com/wiki/M%C3%BBmakil> 
The One Wiki to Rule Them All. The One Wiki to Rule Them All (The Lord of the 

Rings Wiki): Wargs <http://lotr.wikia.com/wiki/Wargs#cite_note-1> 
Vesti. Bunt sreshtu estradata i popchalgata na „Evrovizia 2006” – specheli hardrokat. 

https://www.vesti.bg/novini/ne-sme-satanisti-nito-voini-na-diavola-a-prosto-
pravim-shou-zaiavi-frontmenyt-na-finlandskata-rokbanda-lordi-bylgariia-
dade-naj-mnogo-glasove-na-gyrciia-rusiia-i-armeniia-890560 
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rokmuzikanti-koito-pobediha-na-evroviziia-2006-s-rekorden-broj-tochki-ot-
obshto-38-dyrzhavi-891618> 

WeRock. Finlandtsite Lordi specheliha tazgodishnoto izdanie na Evrovizia. 
<https://www.werock.bg/novini/finlandtzite-lordi-specheliha-tazgodishnata-
evroviziya?id=1546> 

Why did Lordi win?. <http://warp.povusers.org/lordi.html> 
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ПОЧТИ ПО ХАЙНРИХ БЬОЛ: ВЪЗСТАНОВЕНАТА ЧЕСТ  
НА МИХАЛИНА ЛИСОВА? 

 
Антоанета Димитрова 

 
ALMOST IN THE MANNER OF HEINRICH BÖLL: THE RECOVERED 

HONOUR OF MIKHALINA LYSOVA? 
Antoaneta Dimitrova 

 
Abstract: The present empirical study examines the epistemic modality of 

German media reports about the visually impaired russian athlete Mikhalina Lysova  
and about her participation in the XII Paralympic Winter Games in 2018 in 
Pyeongchang. The media reports are presented in a broader context of the doping-
scandal with Russia – it is a two-year retrospection before Lysova won the court case 
against the German tabloid BILD because of an report under the title „Scandal On 
Paralympics! Russian who takes doping can go to Pyeongchang”. The article also 
discusses defamation, which is subject to condemnation according to moral and legal 
norms. 

Key words: epistemic modality, Mikhalina Lysova, the doping-scandal with 
Russia, the German tabloid BILD, defamation. 
 

Идеята за настоящото емпирично изследване изкристализира от 

асоциациите с новелата на Хайнрих Бьол „Die verlorene Ehre der Katharina 

Blum“1 (1974), които предизвика у мен проследяването на епистемичната 

модалност на медийни информации относно участието на руската 

спортистка с нарушено зрение Михалина Лисова в Зимните 

параолимпийски игри в Пьончан (ПьонгЧанг) през март 2018 г., а най-

вече прочитът на съобщения от 13 април 2018 г. в руски, немски и 

български онлайн медии относно решение на Областен съд Хамбург 

(Hamburger Landgericht) по заведено от Лисова дело за клевета срещу 

популярния немски вестник БИЛД (BILD), чието седалище също е в 

Хамбург. Ето няколко заглавия: 

                                                           
1 Бълг. „Изгубената чест на Катарина Блум“ – вж. Byol 1987. 
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Рус. (1) „Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у 

немецкой газеты Bild по делу о клевете“ (в уебсайта на 

Информационната агенция на Русия „ТАСС“ [1]2); 

(2) „Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд против 

немецкой газеты Bild, которая обвинила спортсменку в 

допинге“ (в уебсайта www.sport.ru [2]); 

Нем. (1) „Doping-Russin“: Sehbehinderte Athletin Lisowa gewinnt 

Klage gegen „Bild“ (в уебсайта www.de.sputniknews.com [3]); 

(2) „Sehbehinderte Athletin Lisowa gewinnt Klage gegen „Bild“ (в 

уебсайта www.extremnews.com [4]); 

Бълг. „Параолимпийка осъди немски вестник за клевета“ 

(онлайн агенция „Монитор“ [5]). 

Става дума за статия в БИЛД от 07.03.2018 г., т. е. в навечерието 

на Зимните параолимпийски игри в Пьончан, където още в заглавието 

Лисова е етикетирана като Doping-Russin: 

„Paralympics-Skandal! – Doping-Russin darf nach Pyeongchang“ 

След отказа на БИЛД за опровержение на експлицитното 

свързване на името й с допинг и за отстраняване на въпросната статия, 

спортистката завежда дело за клевета срещу своя “обвинител”. 

На уебстраницата www.sports.ru, освен новината за развръзката на 

делото, е поместен материал с изказване на Лисова, в което тя споделя: 

„В первую очередь, хотелось […] отстоять свое честное имя” [6]. („Преди 

всичко исках да защитя честното си име.“3). 

Под текста са поместени 19 коментара, като се открояват две 

тематични групи: I. поздравления (Молодец! Вытерла ноги об этих фейк-

ньюсмейкеров!); 

                                                           
2 С цифра в квадратни скоби на това място и по-нататък в текста е обозначен ползваният 
интернет източник, указан в библиографията – А. Д. 
3 На това място и навсякъде по-нататък в текста, освен ако не е отбелязано нещо друго, 
маркировката и преводът са мои – А. Д. 
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II. мнения за парично наказание (Вот же бесчестные гадины. 

Надо было с них ещё деньги содрать). 

Нетърпимост към „фейкнюсмейкъри“ и „безчестни гадове“ 

журналисти е проявявал също и известният писател Хайнрих Бьол. 

Изобразяването на предубедени преценки и прибързани присъди на 

фикционалния булеварден вестник ЦАЙТУНГ в неговата новела за 

Катарина Блум е свързано с интересна предистория, в която писателят 

се конфронтира с реалния високотиражен таблоид БИЛД: 
Am 23. Dezember 1971 

hatte „Bild“ seinen Bericht 

über einen Bankraub in 

Kaiserslautern, bei dem ein 

Polizist erschossen worden 

war, mit der Schlagzeile 

„Baader-Meinhof-Bande 

mordet weiter“ aufgemacht 

– obwohl eine Baader-

Meinhof-Täterschaft nicht 

erwiesen war. 

Am 10. Januar 1972 

kritisierte Böll in einem 

vom SPIEGEL 

veröffentlichten Artikel 

diese […] journalistische 

Voraus-Verurteilung und 

polemisierte generell gegen 

die Baader-Meinhof-

Berichterstattung von 

„Bild“ („Verhetzung ... 

 „На 23 декември 1971 г. 

съобщението на БИЛД за 

банков обир в 

Кайзерслаутерн, при който бе 

застрелян полицай, започна 

под огромното заглавие 

„Бандата на Баадер и 

Майнхоф продължава да 

убива“ – въпреки че 

извършителство от страна на 

Баадер и Майнхоф не беше 

установено. 

   На 10 януари 1972 г. Бьол 

разкритикува в статия в 

ШПИГЕЛ тази […] 

журналистическа 

преждевременна “присъда” и 

се обяви кардинално против 

съобщенията на БИЛД на 

тема „Баадер и Майнхоф“ 

(„гонение … демагогия … 
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Demagogie ... Aufforderung 

zur Lynchjustiz“), die er für 

die damalige BM-Hysterie 

in der Bundesrepublik 

verantwortlich machte […] 

Bölls SPIEGEL-Artikel 

provozierte  […] eine Flut 

oft wüster Konterpolemik. 

„Bild“ verglich den 

Schriftsteller mit Goebbels 

und dem SED-Agitator 

Karl-Eduard von Schnitzler.  

(SPIEGEL [7], 

маркировката моя – А. Д.) 

призиви за линчуване“), които 

според него бяха отговорни за 

тогавашната истерия във 

Федералната република 

срещу Баадер и Майнхоф […] 

   Статията на Бьол в 

ШПИГЕЛ предизвика […] 

вълна от често пъти 

необуздана ответна реакция. 

БИЛД сравни писателя с 

Гьобелс и с пропагандатора 

на ГЕСП Карл-Едуард фон 

Шницлер.“4 

„Истерията“ срещу Баадер и Майнхоф, основатели на 

ляворадикалната екстремистка организация „Фракция Червена армия“ 

(RAF), полемичната статия на Бьол срещу БИЛД и последвалият срещу 

него „лов на вещици” намират отражение в новелата, определена в 

ШПИГЕЛ от 29.07.1974 г. като „фаворит за актуален бестселър номер 1 

на книжния пазар“ по онова време: 
Bölls neue Erzählung ist 

gewiß keine 

Schlüsselgeschichte über 

„Bild“ und BM – wohl aber 

ein Reflex auf die speziellen 

Erfahrungen des Autors aus 

jenem Frühjahr 1972, in dem 

er, der gegen die 

„Новият разказ на Бьол 

навярно не е някаква 

ключова история за БИЛД 

и Б[аадер] & М[айнхоф] – 

но определено е отражение 

на изживяванията на автора 

през пролетта на онази 1972 

г., когато той, който се бе 

                                                           
4 Информация за Карл-Едуард фон Шницлер от лексикона „Wer war wer in der DDR?“ 
(2009) вж. [8]. 
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boulevardjournalistische BM-

Hatz und das von ihr erzeugte 

„Klima der Denunziation“ 

aufgetreten war, sich 

schließlich selber als BM-

Komplice und 

„Salonanarchist“ denunziert 

und „gehetzt“ fühlte. 

(SPIEGEL) 

изстъпил срещу хайката на 

булевардната 

журналистика за Б&М и 

срещу създадената от нея 

„атмосфера на 

доносничество“, накрая 

сам се почувства оклеветен 

и „преследван“ като техен 

съучастник и „салонен 

анархист“. 

Подобно на писателя, неговата героиня Катарина Блум изпитва 

срам, ужас и гняв от словесната агресия срещу нея в ЦАЙТУНГ (срв. Byol 

1987: 57 и сл.). Срещу ЦАЙТУНГ негодува в новелата и д-р Хуберт 

Блорна – ШПИГЕЛ прави паралел между думите на уважавания адвокат 

и думите на писателя: 
„Das ist Verhetzung, Lüge, 

Dreck“, so attackierte 

Heinrich Böll im Januar 

1972 Springers „Bild“. 

„Dieser Dreck, dieser 

verfluchte Dreck“, so 

schimpft, zwei Jahre später, 

eine Böll-Figur über die 

ZEITUNG. (SPIEGEL) 

„Това е гонение, лъжа, 

мръсотия“ – така напада 

Хайнрих Бьол Шпрингеровия 

БИЛД през януари 1972 г. 

„Тая мръсотия, тая проклета 

мръсотия“ – така ругае един 

герой на Бьол ЦАЙТУНГ две 

години по-късно“ 5. 

                                                           
5 Става дума за следния момент от новелата: [E]r las wieder und wieder „diesen Dreck, 
diesen verfluchten Dreck, der einen über die ganze Welt hin verfolgt.“ (Böll 1976: 290) / [Т]ой 
отново заприлиства „тая гадост, тая проклета гадост, от която човек бял ден не може 
да види.“ (Byol 1987: 85). 
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Блорна високо цени Катарина Блум и изпитва „респект, 

страхопочитание, дори любвеобилно страхопочитание към нейната, по 

дяволите невинност“ (Byol 1987: 88). 

27-годишната домашна помощница на семейство Блорна води 

домакинството със „спокойствие, умение и съобразителност“ (Byol 1987: 

40). Тя е безукорна във финансовите си дела – противно на подозрения 

на полицията и нападки в ЦАЙТУНГ за предполагаемото й участие в 

парични машинации: 
„[В]сичко беше коректно […] И обявените от нея доходи, и 

данъчните плащания бяха проверени до най-малки подробности 

и прегледани от експерт по финансовите въпроси, който никъде 

не успя да намери „неправомерно укрита значителна сума“ […] 

никъде не изникна нещо съмнително” (Byol 1987: 46 и сл.). 

Ето защо Блорна е изумена от въпроса на „досадника от 

ЦАЙТУНГ“ – репортера Тьотгес – дали я смята за „способна да извърши 

престъпление“: „Аз съм юрист и знам кой е способен на престъпление. 

[…] Кой, Катарина? Изключено” […] (Byol 1987: 36). 

Неговите думи са превратно предадени в ЦАЙТУНГ: „несъмнено 

способна да извърши престъпление” (Byol 1987: 38). 

Преиначаването на чужда реч във вестника с цел очерняне на 

набелязания за преследване обект е саркастично определено от Аз-

повествователя като „незначителна промяна в казаното“: 
[Майката на Катарина] казала: „Защо трябваше да се стигне до 

там?“, от което той [Тьотгес] направил изречението „Знаех си аз, 

че до там ще стигне един ден.“ 

Незначителната промяна в казаното от госпожа Блум той обясни 

с това, че като репортер бил длъжен и имал навика „да подпомага 

обикновените хора при оформянето на изразите им“ (Byol 1987: 

104). 
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Дискредитацията на нарочената жертва бива подсилвана чрез 

прилагане на противоположна стратегия, а именно: представяне в 

положителна светлина на „другата страна”. Така ЦАЙТУНГ представя 

бившия съпруг на Катарина Блум като „честният текстилен работник 

Вилхелм Бретло“; „един честен работник“ (Byol 1987: 42; 44). 

Коренно противоположни обаче са свидетелските показания на 

друга героиня в новелата – госпожа Валтерсхайм, която познава 

Катарина „от самото й раждане“. Тя характеризира Бретло като „типичен 

посерко и подлизурко, който не само че превива гръб пред всички светски 

и църковни органи, но е и отвратителен фукльо“ (вж. Byol 1987: 63; 65). 

Присъщ на ЦАЙТУНГ е лицемерният патос – в този регистър е 

оповестена смъртта на майката на Катарина: 
„Първата доказуема жертва на загадъчната Катарина Блум, която 

все още се намира на свобода, вече е налице: това е собствената 

й майка, която не можа да понесе шока от деянията на дъщеря 

си” (Byol 1987: 114). 

Аз-повествователят като изразител на авторовата позиция обаче е 

категоричен: 
„[В]естник ЦАЙТУНГ, причинил чрез своя репортер Тьотгес 

безспорно преждевременната смърт на Катаринината майка, 

представи […] самата Катарина като виновница за смъртта на 

майка си […]. Това следва да бъде повторно подчертано, защото 

човек никога не може да бъде сигурен […] дали различните 

клевети, лъжи, изопачавания на ЦАЙТУНГ са правилно 

разбрани” (Byol 1987: 118 и сл.). 

Самият Бьол подчертава в ремарка пред творбата си 

неслучайността на редица успоредици между начина на списване на 

фикционалния ЦАЙТУНГ и “реалния” БИЛД: 
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„Ако при описанието на някои журналистически похвати се 

появи прилика с похватите на „Билд-Цайтунг“, тази прилика не е 

нито преднамерено търсена, нито случайна, а просто неизбежна” 

(Byol 1987)6. 

Правят впечатление приликите в оформлението на първите 

страници на двата вестника, с които приковават вниманието на 

многобройните си читатели: „Огромна снимка, огромни букви“ (Byol 

1987: 37). ЦАЙТУНГ стигматизира Катарина Блум в огромни заглавия с 

названия от сферата на сексуално табу: БАНДИТСКАТА ЛЮБОВНИЦА 

(RÄUBERLIEBCHEN), ГОДЕНИЦАТА НА УБИЕЦА (MÖRDERBRAUT) 

(Byol 1987: 37; 41/ Böll 1976: 245; 248). 

Резултатът от развихрената срещу Катарина кампания 

потвърждава опасенията на нейната работодателка Труде Блорна: 
„Ще съсипят момичето. Ако не полицията, тогава ЦАЙТУНГ, а 

ако ЦАЙТУНГ престане да се интересува от нея, хората ще й 

видят сметката” (Byol 1976: 42). 

И наистина, пощенската кутия на Катарина е пълна с анонимни 

писма с „гадни” сексуални предложения“ и с идеологизирано оцветени 

дисфемизми като комунистическа свиня (Kommunistensau), червена 

къртица (rote Wühlmaus), слугиня на Кремъл (Kreml-Tante) (Byol 1987: 78/ 

Böll 1976: 283). 

Чрез героинята си Бьол поставя още един проблем – за 

защитеността на правата на обикновения гражданин: „[Д]али държавата 

[…] не би могла да направи нещо, за да я защити от тази мръсотия и да 

възстанови изгубената й чест“ (вж. Byol 1987: 61). 

                                                           
6 От времето, когато Бьол пише своята новела, датира изследването на Екехарт 
Мителберг върху  характерни за BILD стилистични похвати на лексикално и 
синтактично равнище (вж. Mittelberg 1967). 
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Катарина Блум със своята „изгубена чест“ е сякаш цвете, 

омърсено7 от мерзката кампания на ЦАЙТУНГ. Словесното насилие на 

вестника, анонимните писма и телефонните обаждания я довеждат до 

ответно насилие8. Една непреводима словесна игра, Blum(e) – B(l)um 

(„цвете“ – „бум“), би била точен смислообраз на предизвиканото 

превращение на героинята в убийца. Катарина застрелва Тьотгес, който, 

омърсил с репортажите си нейната душевност, цинично й предлага секс: 
„Na, Blümchen, was machen 

wir zwei denn jetzt? […] Was 

guckst du mich denn so 

entgeistert an, mein Blümelein 

– ich schlage vor, daß wir jetzt 

erst einmal bumsen.“ 

[…] und ich dachte: „Bumsen, 

meinetwegen“ und ich hab die 

Pistole rausgenommen und 

sofort auf ihn geschossen. 

[…] und ich dachte: Gut, jetzt 

bumst’s.“ (Böll 1976: 337) 

„Е, маце, какво ще правим 

сега двамката с тебе? […] 

Недей, маце, да ме гледаш 

така стреснато – предлагам 

ти най-напред да си 

полегнем.“ 

[…] и си казах наум: „Като 

си рекъл, можеш и да си 

полегнеш…“ – измъкнах 

пистолета и веднага 

стрелях в него. 

[…] и си помислих: „Ето, 

полегна си…“ (Byol 1987: 

136 и сл.) 9. 

                                                           
7 Katharina е от гръцки произход и означава ‘чиста, неопетнена’, а Blum асоциираме с 
нем. Blume ‘цвете’, т.е. можем да определим като “говорещо име” Katharina Blum със 
значение ‘чисто цвете’ (срв. [9]). 
8 Пълното заглавие на новелата гласи „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: wie 
Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“ („или: как може да възникне и докъде може 
да доведе насилието“). Маркираната част, която съдържа същината на авторовото 
послание, не е преведена в публикувания български превод (вж. Byol 1987). 
9 Вижда се, че и преводът може да “лъже” – става дума за елиминация на две словесни 
игри от оригинала, Blümchen/ Blümelein, Blume – Blume и bumsen – bum, bumst’s: 
   1. маце е съответствие за обръщенията Blümchen, Blümelein („цветенце“) като словесна 
игра с антропонима Blum; 
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В кореспонденцията си с Бьол от 1974 г. тогавашният баварски 

министър на образованието, науката и културата Ханс Майер10 

протестира: 
Никой не пише такива истории а ла Катарина Блум – защото 

това, което не бива да бъде, не може да бъде (срв. Maier 1977: 38). 

В отговор Бьол „разкодира” творческия замисъл, вложен в образа 

на Катарина: Катарина Б. в никакъв случай не е с леви убеждения: тя е 

усърдна икономка, вярваща в „икономическото чудо”, нейният възлюбен 

също дори на йота не е „ляворадикален”: той е финансов измамник и 

фалшификатор, дезертьор и криминален престъпник – но ляв? Не. 

Двамата само са направени такива от пресата (срв. Maier 1977: 42). 

Този цитат отвежда към оклеветяването: „От клеветы не 

застрахована даже святая“ – гласи постинг във връзка с 

дисквалификацията на „иконата” на руския чист спорт, биатлонистката 

Олга Зайцева, по обвинения в манипулиране на допингпроби и най-вече 

по твърдения на Григорий Родченков, бивш ръководител на Московската 

антидопингова агенция и основен „разобличител” в допинг скандала с 

Русия [10]11. 

                                                           
   2. евфемистичните парафрази да си полегнем и полегна си са съответствия за 
словесната игра с вулг. bumsen ‘съвокуплявам се с нкг.’ и израза bumst’s от bum, 
междуметие за звук при изстрел. 
   За да се запази смисълът и ефектът на двете словесни игри, преводът би могъл да 
гласи: 
   1. Цветенце, съответствие за Blümchen, Blümelein; 
   2. хайде сега първо да се избумкаме, съответствие за ich schlage vor, daß wir jetzt erst 
einmal bumsen; да избумкаме – защо не, съответствие за Bumsen, meinetwegen и е, сега 
бумва съответствие за Gut, jetzt bumst’s. 
10 Майер е немски политолог, публицист и политик; министър е в периода 1970-1986 г. 
11 Съобщението гласи: „Зайцеву дисквалифицировали из-за царапин на допинг-
пробах и показаний Родченкова // Спорстменка была наказана из-за царапин на 
допинг-пробах и аномального содержания соли в одной из проб. Также поводом для 
дисквалификации послужили подробные показания Григория Родченкова, в которых он 
рассказал, как Зайцева долгое время употребляла эритропоэтин (EPO). Сообщается, что 
в одной из допинг-проб Зайцевой, сданной уже после Сочи-2014, были обнаружены две 
разных ДНК.“ [11] 
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За пагубната сила на оклеветяването върху общественото мнение 

свидетелства един минидиалог (1), както и редица коментари, например: 
(1) А. Зайцеву он [Родченков] оклеветал, никакого доверия 

лжецу быть не должно. 

      Б. Но есть и те, кто верит во вранье Родченкова. 

(2) не знаю даже, как комментировать эту печальную 

новость, из наших верил только Зайцевой. 

(3) Никогда раньше не задумывалась, как легко оклеветать 

человека. Любого. И самое страшное, что толпа ведется на 

это. [10] 

Подобно на анонимните писма към фикционалната Катарина Блум 

и към „реалната” Зайцева се насочват  жлъчни анонимни послания, 

например: 

(1) Зайцева – лживая допингистка; 

(2) А как плакала, говорила […], что не приемлет допинг. 

Кругом одно лицемерие и ложь; 

(3) Какой двуличной оказалась Зайцева!; 

(4) Сколько цинизма скрывается за этим очарованием. 

Мошенница.[11] 

Оклеветяването оставя в публичното пространство позорен 

отпечатък върху облика на потърпевшия, независимо от неговата – дори 

по съдебен начин – доказана невинност. Свидетелство за това е немски 

постинг след новината за мотировъчната част на решението на CAS за 

реабилитиране на руския спортист Александър Легков и за връщането на 

златния му медал от Сочи’201412: 

                                                           
12 Легков, комуто е отнет златният медал от Олимпиадата в Сочи през 2014 г., е един от 
39-те руски спортисти, обжалвали в CAS решението на МОК за доживотна забрана за 
участие в олимпиади поради нарушаване на антидопинговите правила в Сочи. CAS 
удовлетворява 27 апелации напълно, между които тази на Легков, и 12 частично. 
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nicht zu fassen – der CAS 

steckt mit den Dopern und 

kriminellen Betrügern unter 

einer Decke... [12] 

Не е за проумяване – CAS 

под един юрган с 

допингистите и 

криминалните 

измамници… 

Оклеветяването се разглежда тук, от една страна, като ядро на 

асоциациите между историята на фикционалната Катарина Блум и 

историята на „реалната” Михалина Лисова, а от друга страна, като 

свързваща нишка между случая на параолимпийката и съдбата на редица 

руски спортисти, чието име е опетнено от инсинуации и 

бездоказателствени обвинения в употреба на допинг. 

Лисова е шесткратна параолимпийска шампионка по скибягане и 

биатлон, носителка на осем сребърни и три бронзови параолимпийски 

медала, четирикратна шампионка и трикратна сребърна медалистка в 

световни първенства (срв. [1]). В съобщението на „Монитор“ от 13 април 

се казва, че тя „никога не е била обвинявана или подозирана в употреба 

на забранени вещества [и е] доказала своята „чистота” пред Комисията 

на МОК, която я е проверявала по всички критерии“ (вж. [5]). 

Защо тогава се е стигнало до делото срещу БИЛД, заведено от 

Лисова? 

Отговорът на този въпрос налага поместването на въпросната 

статия в БИЛД от 7 март в един по-широк контекст в периода 2016 г. – 

март 2018 г. Към тази ретроспекция насочват думите на Ирина Роднина13 

в интервю от 27 април 2018 г.: 

                                                           
13 Роднина е съветска състезателка по фигурно пързаляне, единствената в историята 
еднолична трикратна олимпийска шампионка, десеткратна световна шампионка, 
депутат в Държавната дума. При откриването на Зимната олимпиада в Сочи’14 тя и 
Владислав Третяк (съветски хокеен вратар, трикратен олимпийски шампион, също 
депутат в Дума) запалват олимпийския огън (вж. [13]). 
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„[С]воё чёрное дело 

Родченков сделал – 

два года мы находились в 

тяжёлом состоянии  [и] 

понесли колоссальный 

урон.“ [14] 

 

бълг. „Родченков извърши 

пъкленото си дело – две 

години ние се намирахме в 

тежко положение [и] 

понесохме огромен 

ущърб.“ 

Двугодишната предистория е очертана и в думите на самата 

Лисова, която непосредствено след края на Параолимпиадата разказва в 

интервю [15]: 
„Два года назад [т.e през 2016 г.] я узнала о том, что мое имя – 

в списке Макларена. […] Потом вроде всё затихло, и только 

перед самой Паралимпиадой [т.e. края на февруари – 9 март 

2018 г.] сказали, что трех человек из команды пока не 

допускают.”  

Тъкмо това обстоятелство, „мое имя – в списке Макларена“, става 

причина за обидната квалификация Doping-Russin в заглавието на БИЛД 

от 7 март 2018 г. и разбунва духовете в Германия. Три дни по-късно, на 

10 март, Лисова спечелва златен медал, а информация на Германската 

информационна агенция DPA („Deutsche Presse-Agentur“) е 

мултиплицирана от редица немски онлайн медии под заглавие: 
Lisowa holt Gold – 

Beucher: „Belastet die 

Spiele“14 

 „Лисова със злато – Бойхлер: 

Натоварва игрите“ 

                                                           
14 Така например, същият материал е поместен в „Kölnische Rundschau“ 
(https://www.rundschau-online.de); „Kölner Stadt-Anzeiger“ (https://www.ksta.de/); „Zeit“, 
„Mitteldeutsche Zeitung“, „Braunschweiger Zeitung“ 
(http://www.newslocker.com/.../braunschweig/); „Südwestpresse“ (https://www.swp.de/); 
„Handelsblatt“; www.newzr.de и др. 
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Текстът информира, че името на спортистката фигурира в списъка 

на Макларън: 
ihr Name taucht im 

McLaren-Report auf 

 „името й се появява в доклада 

Макларън“ 

Във връзка с това обстоятелство е цитирано изказването на 

Фридхелм Бойхлер, президент на Германския съюз на спортистите с 

увреждания (Deutscher Behindertensportverband, DBS): 
„Wir haben nicht gesagt, 

dass sie nicht clean ist. 

Wir haben nur gesagt, 

dass eine Athletin 

zugelassen wurde, die laut 

Reglement nicht hätte 

zugelassen werden dürfen, 

weil sie auf der Liste 

steht.“ 

 „Ние не сме казали, че тя не 

е чиста. Казахме само, че е 

допусната атлетка, която 

според регламента не би 

трябвало да бъде допусната, 

защото името й е в списъка.“ 

На това място трябва да обърнем внимание на предупреждението 

на Фриц Зьоргелу, допингексперта в института в Херолдсберг, изказано 

още на 5 декември 2017 г., относно „драконовската мярка” на МОК за 

отстраняване на Руския олимпийски комитет (ОКР) от Пьончан’18 и за 

допускане само на индивидуални спортисти като Олимпийски атлети от 

Русия при строги условия: „Сега трябва да се гарантира, че условията, 

при които руски спортисти ще бъдат допуснати да стартират, са 

наистина ясни. И да се спазят 100%“ [16].15 

                                                           
15 Зьоргелу отбелязва, че „[т]акава държавна  система за допингиране досега не е била 
разкривана толкова бързо. При бившата ГДР това стана много по-късно […].“ 

Що се отнася до „системата за допингиране“ в ГДР, според Ралф Хартман 
(бивш посланик на ГДР в Югославия и дипломат към Дипломатическия корпус в 
Белград), това е една от десетте големи лъжи, с които се правят опити за дискредитиране 
и дифамация на бившата социалистическа държава в немското публично пространство 
(срв. Hartmann 2010: 79–86). 
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Очевидно неяснотите около условията на допускане и около 

селекцията на спортистите от страна на МОК, а и на МПК по-късно, 

довеждат в публичното пространство до подозрения и, както се оказва 

впоследствие, до необосновани обвинения за употреба на допинг и по 

този начин до опетняване на редица имена, сред които можем да наредим 

името на Лисова. 

Изказването на Бойхлер е делово, напълно коректно и не оставя 

никакво място за инсинуации – за разлика от експресивно оцветени 

изказвания на авторитети, които позволяват нееднозначно тълкуване и по 

такъв начин могат да предизвикат инсинуации в публичното 

пространство и най-вече в медийния дискурс. Като такова може да се 

окачестви изказването на Оле Шрьодер, парламентарен държавен 

секрeтар на федералното министерство на вътрешните работи на 

Германия, цитирано от „Süddeutsche Zeitung“. Шрьодер заявява: 
„Der paralympische Sport 

hat seine Unschuld 

verloren.“ 

 „Параолимпийският спорт 

изгуби невинността си“. 

Метафориката в изказването на висшия функционер позволява 

двояка интерпретация на причината за тази „изгубена невинност“: дали 

става дума за 1) нарушаване на регламента като процедурно нарушение 

или за 2) самата спортистка като… – възможните продължения на 

фразата варират в диапазона от допингистка (факт) до уличена/ 

заподозряна в употреба на допинг, (предположения с „висока степен на 

вероятност“, англ. highly likely). 

Нека разгледаме тези две възможни причини за „изгубената 

невинност“ на параолимпийския спорт. 

1) Нарушаването на регламента е налице, ако съдим по думите на 

Лисова в интервюто от 20 март: 
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„Когда объявляли о критериях допуска в нейтральном статусе, 

там сразу было написано, что те спортсмены, которые 

фигурируют в докладе Макларена, даже не рассматриваются. 

Но все равно наши заявки подали – […] в итоге меня допустили.” 

[15] 

От цитата е видно, че „нарушители” са и двете страни: както 

Руският параолимпийски комитет (Паралимпийский комитет России, 

ПКР) – заявки подали, така и Международният параолимпийски комитет 

(МПК) – допустили. По-ясна представа за действията на двете страни 

добиваме от хронологията, изложена в съобщение на Пресслужбата на 

ПКР от 6 март 2018 г.: 
„15 февраля 2018 года в г. Бонн (Германия) во время встречи 

председателя Исполкома, первого вице-президента П[КР] Павла 

Рожкова и руководителя Аппарата М[ПК] Майка Петерса, 

была предварительно зарегистрирована заявленная российская 

делегация […], из них 30 спортсменов […]. Кроме того, ПКР 

информировали, что еще по трем спортсменам МПК будет 

рассматривать вопрос допуска […].” 

„26 февраля МПК опубликовал список приглашенных российских 

спортсменов, […], в который вошли 29 спортсменов […]. В свою 

очередь МПК продолжил рассматривать допуск 3 

спортсменов.” 

„Сегодня [т. е. на 06.03.2018 г.] МПК принял решение 

дополнительно допустить еще одну спортсменку Михалину 

Лысову […]. 

Таким образом, на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в 

г. Пхенчхан российская делегация составит 75 человек, 30 

спортсменов и 6 спортсменов-ведущих.” [17] 

Според президента на МПК Андрю Парсънс в допускането на 

Лисова до Параолимпиадата няма нищо нередно. Той „защитава старта 
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на звездата от Сочи“, както гласи заглавие на материал в DPA от 8 март, 

заявявайки следното по повод на споровете около името на спортистката 

в доклада и списъка „Макларън” ( срв. [18]): 

1. Лисова е изпълнила всичките критерии по регламента на 

комитета.  

2. Лисова не е посочена в публично достъпната част на доклада. 

3. Съществуват „различни списъци“. 

Мъглявите изказвания на Парсънс ни карат да си спомним 

предупреждението на Фриц Зьоргелу за кристална яснота и 100-

процентно спазване на условията за допускане на „неутралните” 

спортисти. 

2) Самата спортистка като възможна причина за „изгубената 

невинност“ на параолимпийския спорт изглежда уязвима с присъствието 

на името й в доклада и списъка, респ. „списъците „Макларън”. Ето защо, 

за да си изясним същината и значението на тези материали, трябва да се 

върнем към началния момент на предисторията. 

На 18 юли 2016 г. материал в уебсайта на btv под заглавие 

„Докладът на УАДА: Допинг схемата в Русия е от 2010 г.“ информира за 

публично изнесен доклад от канадския юрист Ричард Макларън по 

разследване на оглавена от него независима комисия на WADA16. Според 

обвиненията в доклада руското правителство е било замесено в 

манипулирането на положителни допинг проби от Зимната олимпиада в 

Сочи през 2014 г., а самата допингсхема, дирижирана от руския спортен 

министър, е действала от 2010 г. (след края на Зимната олимпиада във 

Ванкувър) „поне до август 2015 г.“: 

                                                           
16 Информацията се появява в момент, когато остава по-малко от месец преди началото 
на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро (05 – 21.08.2016 г.). 
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„За да подкрепи обвиненията си [Макларън] е изпратил пробите на 

руските атлети, състезавали се в Сочи, до антидопинговата лаборатория в 

Лозана, след което и до тази в Лондон, защото по гърлата на шишенцата […] се 

забелязвали леки драскотини като от отваряне. 

Резултатите били категорични – абсолютно всички шишета са 

отваряни с цел манипулиране.” [19] 

От начина, по който е поднесена информацията (руските 

атлети), читателят заключава, първо, че всички руски спортисти, 

участвали в Сочи’2014 – а между тях е и Лисова – са с манипулирани 

проби и следователно са ако не уличени, то поне заподозрени в 

нарушаване на антидопинговите правила; второ, че списъкът/ списъците 

„Макларън” най-вероятно съдържа(т) техните имена. 

Докладът и списъкът/ списъците „Макларън” изиграват своята 

роля – в над едногодишния период след 18 юли 2016 г. до септември 2017 

г. се натъкваме на поне три важни тревожни индикации за предстоящо 

„непоканване” на параолимпийския отбор на Русия в Пьончан’18: 

1) На 30 август 2016 г. в уебсайта www.btvnovinite.bg е поместено 

съобщение, озаглавено „Без руски спортисти на зимните 

параолимпийски игри през 2018 г.“; подзаглавие: „Санкцията е заради 

манипулиране на допинг проби“. 

2) Съобщение от 23 май 2017 г. в уебсайта www.debati.bg е 

озаглавено „Русия остава със забрана за участие и в зимната 

параолимпиада“ [20]. 

3) През септември 2017 г. МПК взема решение за допускане на 

руски спортисти до квалификациите за Параолимпиадата, „но само като 

индивидуални състезатели и при условие, че ще изпълнят критериите за 

допускане, установени от организацията“. Сред критериите са минимум 
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две допингпроби в 6-месечен срок. Тествани са 67 руски спортисти, като 

всичките 207 проби са отрицателни (вж. [1]). 

„Върхът на айсберга” на допингскандала с руския спорт е 

решението на МОК от 5 декември 2017 г. за отстраняване на ОКР от 

Пьончан’18 и разрешението за участие на индивидуални руски спортисти 

като Олимпийски атлети от Русия при „стриктни условия“ и без 

националните символи (флаг, химн, герб). Близо два месеца по-късно, на 

29 януари 2018 г., МПК ще вземе аналогично решение за отстраняване на 

ПКР и за участие на състезатели от Русия при „стриктни условия“ като 

Неутрални параолимпийски спортисти (NPA) под олимпийския флаг17. 

На 23 януари 2018 г. следва поредният „голям удар за руския 

спорт“ с новината, че на Олимпиадата няма да участват утвърдени 

спортисти от различни зимни спортове като Виктор Ан (шорттрек), 

Сергей Юстюгов (ски бягане), Антон Шипулин и Екатерина Юрлова 

(биатлон), Ксения Столбова (спортни двойки, фигурно пързаляне), Иван 

Букин (танцови двойки, фигурно пързаляне)18 и др.: 
1. МОК отряза десетки руски звезди за Олимпиадата [22]; 

2. Keine IOC-Einladung: Schipulin und Ahn fehlen bei Olympia [23]. 

Причината: те просто не са „поканени” – независимо от това, че 

„не са употребявали допинг“19. 

                                                           
17 Съобщение във в. „Сега“ под заглавие „Пускат руски параолимпийци в 
ПьонгЧанг’18“ – вж. [21]. 
18 Партньор на Столбова е Фьодор Климов, така че нейното недопускане в Игрите засяга 
и неговото участие; същото важи за Александра Степанова, партньорка на недопуснатия 
Букин. 
19 „Ohne ein bisheriges Dopingvergehen wurden im Zuge der Einzelfallprüfung russische 
Wintersport-Stars wie Biathlet Anton Schipulin, Shorttracker Viktor Ahn oder Skilangläufer 
Sergej Ustjugow offenbar nicht für die am 9. Februar in Pyeongchang beginnenden Spiele 
eingeladen“ [24]. 
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Епистемичната модалност на редица медийни съобщения се 

дължи именно на липсата на ясна аргументация за това „непоканване”. 

В материал в „Märkische Oderzeitung“ от същата дата се казва: 
Die verdächtigen russischen 

Sportler fallen in zwei 

Kategorien. Bei einigen sieht 

das IOC die verbotene 

Leistungssteigerung als 

erwiesen an. […]. 

Bei anderen ist Doping nicht 

nachgewiesen; es gibt aber 

Hinweise, dass die Proben 

manipuliert worden sind. 

Dies könnte auch bei Ahn 

und Schipulin der Fall sein, 

berichtete die französische 

Zeitung „Le Monde“ unter 

Berufung auf Ermittlerkreise. 

[24] 

 Заподозрените руски 

спортисти попадат в две 

категории. При някои 

МОК разглежда като 

доказано повишаването на 

постиженията чрез 

забранени вещества. […] 

При други допингът не е 

доказан; обаче има 

индикации, че пробите са 

манипулирани. Такъв би 

могъл да е случаят и при 

Ан и Шипулин, съобщи 

френският вестник „Le 

Monde“ с позоваване на 

разследващи. 

За самите спортисти „непоканването“ носи огромно 

разочарование, почуда и покруса. Шипулин например споделя: „[Н]ичего 

не может перекрыть тот негатив, что мы пережили в этом году. Это […] 

самый сложный сезон за всю мою спортивную карьеру“ [25]. 

Най-неприятното в случая обаче е пораждането на съмнения в 

тяхната „чистота”, тъй като „в Южна Корея е разрешено участие само на 

доказано чисти руски атлети“20. 

                                                           
20 „Nur nachweislich saubere russische Athleten dürfen unter neutraler Flagge und ohne 
Hymne in Südkorea starten. […] das Fehlen der Stars ist ein schwerer Schlag für Russland.“ 
[24] 
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„Непоканените” спортисти отправят запитвания и жалби към 

МОК. Виктор Ан например, който заявява в началото на декември, че ще 

участва в игрите като неутрален състезател[16], пита в отворено писмо 

президента на МОК Томас Бах за „причините, поради които не ме 

допускат до участие, защото аз имам право да изчистя името си“21. 

Според заглавие в швейцарския ТАГЕСАНЦАЙГЕР Виктор Ан не 

е „поканен” заради руското си гражданство: 

Der Nachteil, Russe zu 

sein. Er war Südkoreaner, 

jetzt ist er Russe. Der 

Nationenwechsel kostet 

Viktor Ahn die Teilnahme 

an Olympia. [28] 

Недостатъкът да си 

руснак. Бил е южнокореец, 

сега е руснак. Смяната на 

националността струва на 

Виктор Ан участието му в 

Олимпиадата. 

„Непоканването” на руските звезди шокира Русия22, а за самите 

тях има поне три тежки последици: продължителната им подготовка за 

участие в Олимпиадата е обезсмислена23; репутацията им е застрашена 

поради подозрения в „нечистота”; вярата в тяхната спортсменска чест е 

разклатена. 

В ШПИГЕЛ от 9 февруари 2018 г. – датата на откриването на 

Игрите в Пьончан! – е публикуван материал под заглавие „Решение по 

Олимпиадата относно Русия // Вратата е затворена – окончателно“ с 

информация за окончателния отказ на CAS за допускане до участие в 

Зимните игри на 45 руски спортисти, между които Ан, Шипулин и 

реабилитираният Александър Легков. В текста се казва: 

                                                           
21 Вж. [26]. Текстът на писмото на Ан е поместен под заглавие „Надеюсь, что МОК 
озвучит причину недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь. Открытое письмо 
Виктора Ана Томасу Баху“ (вж. [27]).  
22 „Schock für Russland: IOC schließt russische Stars aus“ – заглавие в www.moz.de (вж. 
[24]). 
23 Цитат от изказване на Виктор Ан: „Готвих се за това 4 години […].“ [16] 
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Der Sportgerichtshof, so 

betonte Reeb, hatte 

abzuwägen zwischen dem 

„globalen Kampf des IOC 

gegen Doping“ und den 

„Interessen individueller 

Athleten aus Russland“. 

Dabei gestatteten die 

Richter dem IOC 

ausdrücklich die 

Möglichkeit, Einladungen 

an Sportler eben nicht 

auszusprechen. [29] 

[Генералният секретар на 

CAS Матю] Риб подчерта, че 

Спортният арбитражен съд 

трябвало да отсъди между 

„глобалната борба на МОК 

срещу допинга“ и 

„интересите на 

индивидуални спортисти 

от Русия.“ 

При това съдиите изрично 

предоставили на МОК 

възможността да не отправят 

покани до спортисти. 

 

На фона на този сериозен ущърб на „интересите на 

индивидуалните спортисти“ можем да си обясним нагласата на авторите 

на гневни постинги след два материала в news.sportbox.ru от 26 април 

2018 г., където са поместени цитати от показанията на главния свидетел 

Родченков и на Ричард Макларън пред CAS по делото на Легков от края 

на януари с. г.24. В първия материал се казва следното: 
„На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 

информатор WADA Григорий Родченков дал показания по поводу 

допингового коктейля своей разработки – так называемого 

„Дюшеса“. Слушания проходили в январе 2018 года. 

Родченков сообщил, что: 

– никогда не давал коктейль российским спортсменам; 

– не видел, чтобы они его употребляли; 

                                                           
24 Пълен текст на решението на CAS по делото на Легков в оригинал – вж. [30]. 
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– не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали 

инструкции по употреблению коктейля; 

– ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал 

специально заготовленную “чистую” мочу; 

– не видел, чтобы российские спортсмены как-то 

манипулировали со своими допинг-пробами25. 

Также Родченков сказал, что не знает, кто и как сообщал 

номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая 

якобы заведовала распределением запрещенных препаратов в 

российском спорте. Когда Родченкову указали на его же 

прежние записи со словами „спортсмен или член его окружения 

высылал фото Родионовой“, он заявил, что это был только 

план.26 При этом данная запись использовалась как 

доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.” [31] 

Във втория материал впечатляват следните изказвания на 

Макларън: 
(1) „Макларен сообщил, что его целью не было определение 

конкретных российских спортсменов, которые употребляли 

допинг. Его задачей было понять, мог ли тот или иной 

спортсмен получить пользу из российской допинговой системы. 

Эту информацию профессор отправлял в WADA и 

                                                           
25 В оригинала: „§317 In his oral evidence, Dr. Rodchenkov stated that he had never: (a) 
distributed the Duchess Cocktail; (b) seen an athlete take the Duchess Cocktail; (c) witnessed 
instructions being given to athletes and coaches to use the Duchess Cocktail; (d) seen an athlete 
give a clean urine sample; or (e) seen an athlete tamper with a doping sample. Dr. Rodchenkov 
did not indicate whether a benefit/risk analysis of the Duchess Cocktail was ever undertaken.“ 
[30] 
26 В оригинала: „§319 In response to questioning by the Panel, Dr. Rodchenkov confirmed 
that he did not know who had sent the DCFs to Ms. Rodionova. Upon being directed to his 
written  evidence, which included a statement that “the athlete or a member of their entourage” 
would text a photograph of the DCF to Ms. Rodionova, Dr. Rodchenkov stated that what he 
was describing in his written evidence was the plan“. [30] 
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Международные спортивные федерации, чтобы те могли 

принять соответствующие решения”27. 

(2) „В своем докладе я не утверждал, что определенные 

россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они 

могли участвовать. Это не значит, что они нарушили 

антидопинговые правила“, – отметил Макларен28. [32] 

В руския материал не беше поместено следното изказване на 

канадския професор, което също е показателно за мъглявината на случая: 
§ 332 Prof. McLaren 

was cross-examined by 

the Sochi Appellants’ 

counsel. 

He had not instructed 

any experts to analyse 

the likely composition, 

dosage and effects of the 

Duchess Cocktail. […] 

Prof. McLaren was 

unable to identify 

which of the athletes 

were, and which were 

Проф. Макларън беше 

подложен на кръстосан разпит 

от адвоката на 

жалбоподателите от Сочи’2014 

[Кристоф Вишеман]. 

Той не е инструктирал експерти 

да анализират вероятния състав, 

дозировка и ефекти на коктейла 

„Дюшес“. […] 

Проф. Макларън не беше в 

състояние да определи кои от 

спортистите са били и кои не са 

били в допинг програми. 

                                                           
27 В оригинала: „§ 323 At the outset of his testimony, Prof. McLaren expressly emphasised 
that, […] he was not asked, nor had he attempted, to determine whether any individual 
athlete had committed an ADRV. Instead, he was “merely asked to identify those who may 
have benefited from the systems” described in the McLaren Reports. To this end, whenever 
the information that Prof. McLaren obtained indicated that a particular athlete potentially 
benefited from the system, he had provided the information in writing to WADA, who in turn 
provided the information to the relevant International Federation that the athlete belonged to. 
It was then for the International Federation to decide how to respond to that information. [30] 
28 В оригинала: „§ 324 Prof. McLaren went on to explain that, in this respect, if his 
investigation obtained  evidence that a particular athlete may have benefited from the scheme, 
then “It didn’t mean that they did benefit. It didn’t mean that they committed [an] anti-
doping rule violation.” [30]. 
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not, on doping 

programmes. [30] 

Асоциации с фикционалния адвокат д-р Хуберт Блорна от 

новелата на Бьол поражда „реалният” адвокат Кристоф Вишеман. В 

обширно Отворено писмо към спортистите участници в Пьончан’18 от 18 

февруари 2018 г. той се представя като „немски юрист и адвокат, 

специализирал от 1997 г. в спортно право и международен спортен 

арбитраж, както и един от адвокатите, които представляваха руските 

спортисти в CAS/TAS [TAS – от фр. Tribunal Arbitral du Sport] в Лозана 

във връзка с обвиненията на д-р Родченков относно Зимните олимпийски 

игри в Сочи 2014 г.“ (срв. [33]). 

Вишеман изрично подчертава в своето Отворено писмо: 
Um Missverständnisse zu 

vermeiden möchte ich 

hervorheben, dass ich zwar nie 

ein Problem mit, oder einen 

Grund für Bedenken gegenüber 

Russland oder seinen 

Verbänden hatte, aber es ist 

mir wichtig klarzustellen, 

dass ich nicht Russland oder 

eines seiner Verbände 

vertreten habe, sondern zwei 

Sportler, unter ihnen 

Alexander Legkov, 

Goldmedaillengewinner über 

50 Kilometer Skilanglauf von 

Sochi 2014. 

За да избегна 

недоразумения, искам да 

изтъкна, че аз в 

действителност никога не 

съм имал проблем със, 

или причина за съмнения 

срещу Русия или нейните 

[спортни] дружества, но 

ми е важно да изясня, че 

не защитавах Русия или 

някое от нейните 

дружества, а двама 

спортисти, единият от 

които е Александър 

Легков, спечелил златен 

медал на маратона в Сочи 

2014 г. 
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Mir geht es ausschließlich um 

die Rechte der individuellen 

Athleten, unabhängig von 

ihrer Nationalität. [33] 

За мен става дума преди 

всичко за правата на 

индивидуалните 

състезатели, независимо 

от тяхната националност.   

Нека сега отново се насочим към събитията в началото на март 

2018 г. 

Що се отнася до допускането на Лисова на Параолимпиадата, 

можем да се съгласим, че то е „истинско чудо”, както го назовава самата 

спортистка29. За БИЛД обаче то е „скандал“: Paralympics-Skandal! – 

Doping-Russin darf nach Pyeongchang, гласи заглавието на статията от 7 

март, заради която спортистката ще осъди вестника за клевета. Още в 

началото на това елиптично заглавие оказионалният композит 

Paralympics-Skandal е сензацията „бомба”, „взривена” от емоция (гняв) в 

заряда на възклицателния знак. Емоционално обагреното отрицателно 

оценъчно отношение на продуцента на текста, ясно заявено със 

съставляващата Skandal, служи за внушаване на също такава категорична 

нетърпимост у немския читател. 

Два дни по-късно, след спечелването на първия си златен медал на 

Параолимпиадата, Лисова е етикетирана в заглавие в БИЛД не само като 

Doping-Russin, а като Skandal-Athletin: „Skandal-Athletin Lisowa – Doping-

Russin holt Biathlon-Gold“. 

Оказионалният композит Doping-Russin в двете заглавия би могъл 

да се интерпретира двояко: със значение ‘рускиня, употребила/ 

употребявала допинг’ и със значение ‘рускиня, заподозряна в употребата 

на допинг’. 

                                                           
29 Цитат: „А мой допуск реально был чудом и никак иначе.“ [6] 
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Значението ‘рускиня, употребила/ употребявала допинг’ при 

първото възможно тълкуване е съвместимо със значението на 

Paralympics-Skandal. Точно такава е интерпретацията на сложната дума 

Doping-Russin в първото заглавие от БИЛД в руски и български онлайн 

медии30. 

Значението ‘рускиня, заподозряна в употребата на допинг’ при 

второто възможно тълкуване се съдържа в редица изрази в съобщения от 

DPA за участието на Лисова в Параолимпиадата, например: 
„die umstrittene Russin“  „дискутираната рускиня“ 

„die unter Dopingverdacht 

stehende Russin Michalina 

Lisowa“ 

„подозираната за употреба 

на допинг рускиня 

Михалина Лисова“ 

„d[ie] mit Dopingvorwürfen 

konfrontierte[.] Russin 

Michalina Lisowa“ 

„сблъскалата се с упреци за 

допинг рускиня Михалина 

Лисова“ 

Съобщенията на DPA, където фигурират такива изрази, са 

мултиплицирани от редица немски онлайн медии. Едва ли не в клише, 

в щампа, се превръща най-употребяваният израз die umstrittene Russin, 

където към импликатурата скандал  насочва партиципиалното 

прилагателно umstritten от глагола umstreiten с коренна морфема Streit 

‘спор; полемика; дискусия; дебат; свада, разправия; кавга’.31 

В заглавието на друг материал в редица немски онлайн медии от 

10 март – отново мултиплициран от информация на DPA за същото 

състезание, вниманието е фокусирано върху „другата страна”: 

                                                           
30 Рус. „Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может 
поехать в Пхёнчхан“ [1]; бълг. „Скандал на параолимпиадата – руска спортистка, 
вземала допинг, може да замине за Пьончан“ [5]. 
31 Така например, информация на dpa от 10.03.2018 г. с израза Sieg der umstrittenen Russin 
Michalina Lisowa се среща в „Zeit“, „Mitteldeutsche Zeitung“, „Braunschweiger Zeitung“, 
„Westdeutsche Zeitung“, „T-online“, „Handelsblatt“ и др. 
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„фрустрираната“ знаменоска на немския параолимпийски отбор Андреа 

Ескау, заела шесто място в състезанието. Лийдът след заглавието 

събужда съпричастие и към други, неназовани спортисти (Paralympics, 

sie) с несбъднати надежди за медал, както и любопитство за техните 

имена32. От текста научаваме за шестото място на „стартиралия с 

надежди“ Мартин Флайг, за деветото място на Аня Викел и Нико 

Месингер, а накрая – за „победата на дискутираната рускиня“ Лисова 

(Sieg der umstrittenen Russin). 

Два дни по-късно, на 12 март, съобщение от DPA за бронзов медал 

на Лисова е мултиплицирано под заглавие „Umstrittene Russin Lisowa 

gewinnt Paralympics-Bronze“ в „Gifhorner Rundschau“, „Westfälische 

Nachrichten“, „Borkener Zeitung“, „T online“, „sport.de“ и т.н. 

Съществителното Russin, употребено в композита Doping-Russin в 

БИЛД – а както видяхме, и в изразите в другите немски медии – 

способства за акцентуване не върху професионалната, а върху 

националната принадлежност на „виновницата” за „допингскандала“. 

Такова „подвеждане под общ знаменател” на даден частен случай е 

популярен метод за изграждане на конструкции от тип „образ на врага” – 

както отбелязва Валерий Горбунов (Gorbunov 2016), „[с]тричь всех под 

одну гребенку33 (паушализация) – излюбленный прием создателей 

враждебной конструкции“. В този смисъл употребената генерализация 

Russin далеч не е безобидна, защото може да послужи за насаждане, респ. 

засилване на отрицателна оценъчна нагласа на немската аудитория не 

                                                           
32 „Fahnenträgerin Eskau frustriert nach Platz sechs /// Pyeongchang. Paralympics hingelegt. 
Mit einigen Medaillenhoffnungen waren sie in den ersten Wettkampftag gestartet. Am Ende 
gab es kein einziges Mal Edelmetall.“ [34] 
33 Немският еквивалент на този фразеологизъм е alles unter einem Kamm scheren, бълг. 
досл. „стрижа всичко над един гребен“. Български аналози са „меря всичко с една мярка; 
прекарвам всичко през едно сито и пр. (вж. Nemsko-balgarski frazeologichen rechnik 
1958: 371). 
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само към конкретната спортистка, а и към другите „неутрални“ 

участници в Параолимпиадата на фона на водовъртежа на 

допингскандала с Русия, и в крайна сметка към руските хора изобщо – 

без оглед на държавната политика, като към безсъвестни измамници. 

Изразите, с които е окачествена спортистката в немския медиен 

дискурс, са напълно обясними на фона на очертаната по-горе двугодишна 

предистория (от 2016 г. до началните месеци на 2018 г.). Този диапазон 

можем да разширим с още две години с оглед на филмите на журналиста 

Хайо Зепелт в разобличаващата документална поредица „Geheimsache 

Doping“, излъчвана по ARD. Голям резонанс предизвикват още първите 

два филма, „Wie Russland seine Sieger macht“ (03.12.2014 г., [35]) и „Im 

Schattenreich der Leichtathletik“ (10.08.2015 г., [36])34. В периода март – 

юни 2016 г. в Германия нашумяват други два негови филма, „Russlands 

Täuschungsmanöver“ (6 март, [38]) и „Showdown für Russland“ (8 юни, 

[39]). Репортажите на Зепелт са от немаловажно значение за поддържане 

на системния „черен пиар” на руския спорт в немското публично 

пространство. 

Този дълготраен мрачен контекст обуславя, от една страна, 

появата на обидни медийни квалификации и прибързани „присъди”, 

които уронват имиджа на редица руски спортисти, а от друга страна, 

наслояването на отрицателен стереотип на „руснаците“ като лъжци и 

измамници в социалните мрежи, например: „Deshalb mag ich die Russen 

überhaupt nicht! Solche Lügner!“ [35]. 

Трябва да се отбележи обаче също и обратният ефект от 

непрекъснатото тиражиране на новини около допингскандала с Русия, 

който проличава в иронични и критични изказвания, например: 

                                                           
34 Хронология на допингскандала с Русия за периода от 3 декември 2014 г. до 31 юли 
2018 г. – вж. [37]. 
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(1) Was mich aber EXTREM ankotzt ist, dass die bösen Russen schon 

wieder für Sachen beschuldigt werden, gegen die wir selber jeden Tag 

verstoßen. Es gibt keine Tage, wo ich ARD/ZDF nicht angemacht 

habe und da Russland nicht erniedrig wurde; 

(2) jetzt wollt ihr auch noch der Bevölkerun[g] die Antirussland 

Impfung verabreichen; 

(3) über nur eine Nation zu sprechen ist lächerlich und läßt die 

Propagandafunktion der Sendung durchleuchten. [35] 

Статията в БИЛД от 7 март 2018 г. има въздействие върху 

психическото състояние на Лисова, което не се отличава от това на 

редица други набедени спортисти: 
„Лысова была ужасно разочарована этой статьей, которая 

нанесла ущерб ее репутации и причинила ей душевные 

страдания, – говорится в [пресс]-релизе ПКР [Паралимпийского 

комитета России]. – Газета опорочила доброе имя 

спортсменки, спорт для Михалины – это вся ее жизнь” [1]. 

Според съобщението на ТАСС статията е „грубо[e] нарушени[e] 

личных прав и прав, гарантированных международным 

законодательством для лиц с ограниченными возможностями“ [1]. 

Лисова осъжда БИЛД след отказа на вестника за опровержение и 

за отстраняване на въпросния материал. Новината за съдебното решение 

има голям резонанс в руското публично пространство – за разлика от 

немския медиен дискурс, където „Sputnik News“ информира: 
Das Gericht wies darauf 

hin, die „Bild“-Zeitung 

habe Lisowas Rechte 

verletzt, indem sie sie als 

„Doping-Russin“ 

bezeichnet hat. Dem Blatt 

 „Съдът постанови, че БИЛД 

е накърнил правата на 

Лисова, назовавайки я 

Doping-Russin. 
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werde von nun an untersagt, 

diese Bezeichnung in 

Bezug auf die Sportlerin zu 

benutzen. Der 

entsprechende Artikel 

müsse entfernt werden. [3] 

От този момент нататък на 

вестника се забранява 

използването на това 

обозначение по отношение 

на спортистката. 

Съответната статия следва да 

бъде отстранена.“ (превод 

мой, А. Д.) 

Съобщението е поместено само в няколко немски онлайн медии с 

позоваване на „Sputnik News“ като източник – например в „Extrem News“, 

където срещаме няколко критични постинги, например: 
(1) Eigentlich ist der richtige Name der lügenschleuder „Blöd“ und 

nicht Bild. 

(2) Auch die deutschen Sportreporter haben bei der Übertragung der 

Bewerbe jedesmal vom angeblichen Doping gesprochen. Lesen die 

denn „Bild“, um Hintergrundinformationen zu bekommen? [4] 

След прочитането на съобщенията от 13 април направих опит да 

открия статията на БИЛД от 7 март. Наистина, тя беше отстранена от 

уебстраницата на вестника, но фигурираше в Youtube, така че успях да се 

запозная с текста. 

Трябва да отбележа, че очакванията ми за агресивна реторика в 

статията – с изключение на стила на заглавието – не се потвърдиха. 

Възможно е преценката ми да е повлияна и притъпена от дълготрайното 

възприемане на маниера на списване на редица нашенски издания, които 

успешно конкурират „скандалната” стилистика на БИЛД – във всеки 

случай не се натъкнах на драстично обидни формулировки в маниера на 

ЦАЙТУНГ или от практиката на БИЛД през 70-те години на миналия век. 
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От тези наблюдения изкристализира неочакваният извод за 

определено повишаване на нивото на изказа в „булевардния” вестник 

БИЛД за изминалия близо половин век оттогава. 

От друга страна, наблюденията върху изразите, с които беше 

окачествена Лисова в други немски онлайн медии, доведоха до още един 

неочакван извод: за определено снижаване на стила на „сериозната” 

журналистика – може би в духа и в руслото на т.нар. „инфотеймънт”? 

Сред преобладаващото приповдигнато настроение в руските 

коментари след съобщенията във връзка със съдебното решение по 

делото на Лисова впечатлява един отрезвяващ постинг: 
„Газета Bild необоснованно высказала в адрес нашей 

спортсменки обвинения. Михалина решила отстаивать свое 

имя”. […] Искренне приветствую, что Михалина подала в суд и 

победила. Но пока вижу только борьбу за защиту прав человека 

с ограниченными возможностями, но никак не защиту доброго 

имени спортсменки Лысовой” [40]. 

Самата параолимпийка споделя в коментара си от 13 април 2018 

г.: „Извинений BILD еще не приносил, хотя я ожидаю этого“ [6]. 

Сигурно и другите спортисти с бездоказателствено опетнена 

спортна чест очакват извинения, които засега все още не са поднесени – 

поне към днешна дата не съм срещала такива в немските онлайн медии. 

„Реалната” история на Михалина Лисова, подобно на 

фикционалната история на Катарина Блум, онагледява как 

епистемичната модалност на медийни съобщения допринася за 

наслояване на едва ли не истерична отрицателна нагласа към даден 

набелязан обект, с което отравя атмосферата на демокрация. Оказва се, 

че и днес са валидни думите на Ханс Магнус Енценсбергер от далечната 
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1983 г. в есето му „Der Triumph der Bild-Zeitung oder die Katastrophe der 

Pressefreiheit“: 
([N]ach wie vor existieren 

wesentliche Unterschiede im 

Informations- und 

Gebrauchswert 

journalistischer Medien. 

Gemeinsam ist ihnen jedoch 

[…] ihr objektiver 

Zynismus; und wer diese 

Gemeinsamkeit leugnet, ist 

ein Heuchler. (Enzensberger 

1997: 143) 

И днес, както преди, има 

съществени различия в 

информационната и 

ползвателната стойност на 

журналистическите медии. 

Присъщ на всички тях обаче 

е  […] техният обективен 

цинизъм; и който отрича 

тази обща черта, е лицемер. 

Същностен белег на творбите на Бьол според Райнер Зютфелд е 

ясното представяне на сложни обществени и политически процеси и 

проблеми, както и на авторовата гражданска позиция. Ето защо те отново 

са актуални днес, когато според Зютфелд изглежда, че аполитичната 

литература вече е отшумяла. В подкрепа на това си наблюдение той 

посочва имена на редица съвременни обществено ангажирани автори35 и 

заявява, че „Бьол би се радвал“ на тази тенденция (срв. Sütfeld 2017). 

Можем да се съгласим по принцип със Зютфелд, що се отнася до 

застъпването на ясна гражданска позиция. Въпросът обаче е в каква 

посока е тази ангажираност днес, в „епохата на постистината”, и най-вече 

в медийния дискурс като „ковачница” на общественото мнение. Мисля 

си, че Бьол не би се радвал, ако издигането на глас там подпомага 

обезустяването на инакомислещи и е в подкрепа на „ловуване на вещици” 

                                                           
35 Цитатът в оригинал гласи: „Leute wie Ingo Schulze, Ilija Trojanow, Juli Zeh oder auch 
jüngere wie Fatma Aydemir, Abbas Khider und Nora Bossong, sitzen zwar nicht dauernd in 
den Talkshows, aber liefern mit ihren Büchern wichtige Wortmeldungen zur gesellschaftlichen 
Situation“ (Sütfeld 2017). 
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и на манипулативни стратегии за „промиване на мозъци”. Дали творецът 

не би се радвал на „аполитичните” журналисти, които в такива случаи 

мълчат? Утвърдителен отговор ни подсказва друга негова новела, 

„Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“36… 
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МОТИВИ, СИМВОЛИ И ОБРАЗИ НА МИНАЛОТО В ПОЕЗИЯТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТАТАРИ (СЕЛИМ ХАЗБИЕВИЧ, МУСА  

ЧАХОРОВСКИ И АДАС ЯКУБАУСКАС) 
 

Венета Янкова 
 

MOTIFS, SYMBOLS AND IMAGES OF THE PAST IN THE POETRY OF 
EUROPEAN TATARS (SELIM CHAZBIJEWICZ, MUSA CZACHOROWSKI 

AND ADAS JAKUBAUSKAS) 
Veneta Yankova 

 
Abstract: The article presents some common features in the work of three 

contemporary poets in Poland and Lithuania. The concept of historical memory 
forms the theoretical basis of the discussion. The focus is on the artistic 
interpretation of the images of the past and their mediating role in the 
retransmission of its messages. The interest in the poetry of the European Tatars is a 
relatively new research problem, and for the Bulgarian reader this poetry is still 
unknown and not translated to date. 

Key words: European Tatars, images of the past 
 

„Gdzie moja szabla, mój koń...”  
     (Мusa Czachorowski) 

Работата на паметта е средство, чрез което индивидуалното 

припомняне се съотнася с колективната памет, осъществявано чрез 

мрежа от действия – реч, движения, жестове, изкуство, физически 

(телесни) форми (Winter 2010: 11). В контекста на науката за паметта 

творческата дейност може да се интерпретира като специфично и 

целенасочено преживяване – вглеждане в дълбините на паметта (Кando 

2001: 123 – 124). За разлика от мемоаристиката, в поезията образите на 

спомена са по-скоро лично завръщане към колективната памет и 

възпроизвеждат праобрази – отломки от разпиляна, фрагментарна 

генетическа прапамет. Функционално те са аналог на дълготрайните 
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структури на историческата памет и индивидуален израз на характерния 

й познавателен потенциал1.  

Културният архив на литературата на европейските татари е 

повлиян от въздействието на сложната културна ситуация, в която той е 

оформен, създаден е в контекста на различни национални поетически 

традиции (Полша, Литва и Беларус) и на четири различни езика – 

полски, литовски, руски и беларуски. Така специфичното историческо 

познание наслоява в поезията неизменен „архетипен опит”/„archetypal 

experience”, който  се съотнася с древно тюркско наследство и със 

съвременната мюсюлманска традиция  (Czerwiński 2015). 

 Краткият преглед в това изложение на моменти от творчеството 

на трима различни по своя поетически профил съвременни творци в 

Полша и Литва има за цел да насочи към художествената интерпретация 

на образите на миналото и към тяхната посредническа роля за 

препредаването на неговите послания. Ще изтъкна, че вниманието към 

„полско-татарската литература”2 е сравнително нова изследователска 

проблематика, поставена и задълбочено анализирана най-вече в 

разработките на полския учен Гжегож Червински (Chervinskiy 2010; 

                                                           

1 Статията е част от по-голямо изследване и тук се представят само тезиси от него. 
Негова теоретическа основа е концепцията за историческа памет, която се разбира 
като обобщаващ образ на познанието за миналото, изграден от множество 
взаимодействащи си представи, осмислени като информация, функции и процеси на 
репрезентация, конструктивност, актуализация и пр.  
2 Г. Червински разработва преди всичко въпроси на „полско-татарската” литература. 
Той мотивира предпочетения от него термин с процесите на езикова и културна 
асимилация и със самоопределянето на творците по граждански и по етнически белег 
като „поляци-татари” (Chervinskiy 2010: 483). Антологии на поети татари в Полша: 
Czachorowski, Szahidewicz  2010; Czerwiński 2014. 
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Czerwiński 2011, 2012; Czerwiński,  Konopacki 2015). До момента те 

остават неизвестни за българския читател. 

Селим Хазбиевич/ Selim Chazbijewicz3 е определян като „поет 

на архетипа” (Czerwiński 2012, 2013, 2015; Voevutskiy 2008; Chervonnaya 

2015). В неговата поезия личната памет „извиква” етничната памет на 

татарската общност. В стихотворението „Меланхолия”, което може да 

се счита като поетически израз на татарското самосъзнание на твореца, 

е разгърнат архетипът за изгубената цялост: 
Jestem Tatarem. Ostry powiew stepu, 

Twarz moją pieści. A moja ojczyzna 

mieszka w rycinie starego meczetu, 

w mieście Wilnie 

Moja żona bezbrzeżność słowiańską  

podaje mi na srebrze 

a jej ręce pachną  

Czarnoziemem Budziaku 

pragnieniem miejskiego azjaty. 

Na deszczu i wietrze  

słucham głosu przodków (Melancholia, Hymn do Sofii, 2005, 47) . 

Превод на български език: „Aз съм татарин. Резкият повей на 

степта гали лицето ми. Родината ми живее в гравюрата на старата 

джамия във Вилнюс. Моята жена славянска безбрежност ми подава 

                                                           

3 Селим Хазбиевич, роден през 1955 г., е поет, обществен деец и учен, автор на 
изследвания, посветени на кримските и полско-литовските татари. Поетически книги: 
„Wejście w baśń” (1978), „Czarodziejski róg chłopca” (1980), „Sen od jabłek ciężki” 
(1981), „Krym i Wilno” (1990), „Mistyka tatarskich kresów” (1990), „Poezja Wschodu i 
Zachodu” (1992), „Rubai’jjat,albo czterowiersze” (1997), „Hymn do Sofii” (2005). 
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върху сребро и ръцете й – с дъх на буджашки чернозем и страст/жажда 

на градски азиатец. При дъжд и вятър аз слушам гласа на предците” 4. 

Пространствените измерения на този поетически свят се 

изграждат  между културни контрапункти: от една страна е 

символичният образ на обширната татарската степ, историческият 

Буджак и територия на татарите ногай, а от друга – град Вилнюс, считан 

за централен топос в обществения живот на литовските татари. Мотивът 

за живата памет е изразен чрез визуалния образ от гравюрата на 

разрушената джамия във Вилнюс5. Откъснат от корените си, „градският 

азиатец” се самоосмисля като търси опори и открива житейски смисъл 

чрез обръщане към древното родово начало („слушам гласа на 

предците”). 

С фактологична последователност се появяват поетическите 

образи на старинните татарски джамии в историческа Литва. 
Drewniane, tatarskie meczety na Litwie. 

Dowbuciszki w oszmiańskim powiecie, 6 Łowczyce 

pod Nowogródkiem, Niemież, Łostaje. [...] 

Powstańcy tatarskiej partii Tuhan-Baranowskiego7 

na Podlasiu w 1863 roku. 

Mizar. Cmentarz tatarski. 

Lance kawaleryjskie, muzułmańskie emblematy 
                                                           

4 Преводът от полски език е консултиран с доц. д-р Елжбиета Солак от Ягеллонския 
университет. 
5 На нея е посветено и стихотворението „Meczet tatarski w Wilnie” от поетическия 
сборник „Krym i Wilno” (1999). 
6 Бележка на Елжбиета Солак: Oszmiana – град(че), център на powiat (околия, район) – 
Ошм(и)ански; Фразата „w oszmiańskim powiecie” е нещо като хипербола на поляците в 
Литва – идва от стихотворението „Приятели“ на Адам Мицкевич.  
7 Алюзия с войсковите подразделения, в които участват татари.  
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na ułańskich czapkach. 

(Selim Chazbijewicz, Wiersz stepowy prozą, – Życie 

Muzułmańskie, 1987/1988, № 5/7, 126). 

Превод: „Дървени татарски джамии в Литва. Довбучишки, в 

ошмианския край, Ловчице при Новогрудок, Немеж, Лостайе [...] 

Въстаници от татарската партия на Тухан-Барановски на Подласие през 

1863 година. Гроб. Татарско гробище. Кавалерийски пики, 

мюсюлмански емблеми/знаци на уланските шапки.”  

Както отбелязва Червински, тук с помощта на исторически 

образи е очертан генезисът на полско-татарското самосъзнание. Това са 

ключовите фигури на татарина мюсюлманин и на татарина улан, чрез 

които се актуализират стереотипни представи за тяхната вярна и 

самоотвержена служба в защита на отечеството, а символичните образи 

на гроба и гробището утвърждават безграничността на тяхната 

саможертва (Czerwiński 2012: 5). Заедно с това, в стихотворението 

„Рубаи” се появява и мотивът за забравата и унищожението на паметта 

за миналото:  
„Только доспехов лязг среди теней говорит о прежнем 

владении земли; остается прах, никто не спрашивает – живые 

– умерли. Мертвые – немы.”  

„Само звънтежът на доспехите в сенките говори за 

предишното владение на земята; остава прахът, никой не 

пита – живите са умрели. Мъртвите – неми.”   
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Степта е основна фигура в поезията на Муса Чахоровски/Мusa 

Czachorowski8. Неговият лирически герой се самоопределя като „дете 

на степта”:  „Дитя степей… Тополя и вечно голубое небо – это все 

останется во мне навсегда...” / „Дете на степта... Топола и вечно синьо 

небе – всичко това ще остане в мене завинаги...” („Na 

zawsze“/„Навсегда”, 2008). Сам авторът конструира етимологията на 

своето фамилно име от турски и татарски езици, където „чахар” има 

значение на ‘степен, от степта, който принадлежи на степта’ (Czerwiński 

2010: 429; Chahorovskiy 2008). У Чахоровски степта е символ на тъгата 

по завинаги изгубеното праначало, свързвано с чистотата на детството и 

със свободата на предците:  
Всё чаще возвращаюсь в гнедокожую степь 

где в избе реки  

располагаются белые крылья юрт. 

Там всего начало... 

Мальчику снятся луг и конь 

едет куда-то возле струи 

и даже не знает, как сильно постарел 

он и дом и этот конь  

Некуда по сути ехать 

всё настолько далеко 

что ничего уже не слышно 
                                                           

8 Муса Чахоровски (роден през 1953 г.) – в миналото професионален военнослужещ, 
журналист, главен редактор на „Przeglądu Tatarskiego”, член на Висшата мюсюлманска 
колегия и на Мюсюлманския религиозен съюз в Полша. Поетически книги: 
„Niełagodna” (1987), „Ile trwam” (1988), „Chłodny listopad” (1990), „Dotknij mnie” 
(1998), „W życiu na niby” (2006), „Samotność” (2008), „Na zawsze/Навсегда” (двуезично 
издание) (2008), „Rubajaty stepowe” (2009), „Poza horyzontem” (2010), „Jeszcze tylko ten 
step...”; „Na trzydziestolecie działań literackich” (2013). 



108 

 

 

лишь ещё эта степь.. („Только” из книгата „Навсегда”). 

Превод: „Все по-често се завръщам в тъмнорижавата степ,/ 

където в дома на реката/ се разполагат белите крила на юртите./ Там е 

истинското начало.../ Момчето сънува ливада и кон,/ пътува на някъде 

близо струята./ И даже не знае, как много са остарели/ той и домът, и 

този кон./ Всъщност няма накъде да пътува,/ всичко е толкова далеко,/ 

че нищо вече не се чува/ само тази степ все още...” 

Степта у Чахоровски е и съсредоточие на гордия  и свободен 

татарски дух, с който лирическият герой копнее да се слее завинаги: 
Похорони меня в степи внук 

среди татарских коней 

с их гордыми когда-то гривами и хвостами 

с твёрдыми, как камни, копытами, 

там, где очередной весной 

выходят табуны на свежие пастбища, 

чтобы я мог безустанно путешествовать 

всё мне мало этой степи 

моё сердце оставь в Солечниках 

и закопай под облепиховым кустом 

его тебе покажет папа 

(„Похорни меня...”,  из книгата „Навсегда”). 

Превод: „Погреби ме в степта, внуче,/ сред татарските коне/ с 

техните някога горди гриви и опашки,/ с твърди, като камъни, копита,/ 

там, където през поредната пролет/ излизат табуните на свежи пасбища,/ 

за да мога неуморно да пътешествам/ не ми стига тази степ/ моето сърце 

остави в Солнечки/ и закопай под ракитаковия храст,/ него ще ти го 

покаже татко.” 
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Лирическият герой избира да остане между имагинерното 

безбрежно пространство на прадедите номади и осезаемостта на 

родовия опит в своето село. Така образът на степта се превръща в 

обобщен израз на родното в неговата двуаспектност – символична и 

действителна. 

Мотивът за предците е основен в стихотворение на литовския 

поет Адас Якубаускас/ Adas Jakubauskas,9 посветено на Селим 

Хазбиевич. То поставя темата за родовата памет в нейните престижни 

воинско-героични измерения. „Гласът на кръвта” е проява не толкова на 

паметта за номадското азиатско минало, а на спомена за воините, 

благородници и защитници на този край като особен акцент е положен 

върху Грюнвалдската битка – историческо събитие с европейско 

значение. Мотивът за потомците артикулира идеята за генетичната 

свързаност между поколенията и за непрекъсваемата връзка между тях. 

Представата за родното, макар и оформена върху пространствени 

антиномии (тук – там), съчетава в хармонично единство образа на 

„родната Литва” със значими татарски топоси като Волга и Крим.  
Селиму Хазбиевичу 

Я потомок крымских ханов10 

И степной полыни горькой. 

Голос крови тех уланов, 

                                                           

9 Адас Якубаускас, роден през 1964, професор в Университета „Mykolo Romerio” във 
Вилнюс, автор на множество научни и публицистични статии. От 2003 г. е 
председател на Съюза на татарските общини в Литва, от 2010 г. – представител на 
Меджлиса на кримско-татарския народ в Литва. Автор на поетическите сборници: 
„Начало пути” (1992) и „Аккорды фуги бытия” (2014). 
10 Адас Якубаускас е автор на сценарий на документален филм с идентично заглавие: 
„Я потомок мурз татарских....” (2005). 
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Что в Литве сражались бойко. 

Я наследник мурз татарских 

И осколок польской шляхты, 

Правнук всадников боярских, 

Под Грюнвальдом несших вахту. 

Шесть веков живу я долгих 

На земле Литвы родимой. 

Здесь мой дом – мой берег Волги 

И далекий берег Крыма…11 

Превод: „На Селим Хазбиевич. Аз съм потомък на кримски 

ханове/ и на степния горчив пелин./ Гласът на кръвта на тези улани,/ 

които в Литва се сражаваха бойко./ Аз съм наследник на татарски 

мурзи/ и отломка от полска шляхта,/ правнук на боярски конници,/ 

носещи вахта12 при Грюнвалд./ Дълги шест века аз живея/ на земята на 

Литва, родната./ Тук е моят дом – моят бряг на Волга/ и далечният бряг 

на Крим....” 

Отбелязаното до тук е далеч от амбицията за цялостен и 

задълбочен анализ на поезията татарите в Полша и Литва, което е обект 

на изследване от друг тип. Но като скицира някои важни мотиви и 

представи в нея, то потвърждава идеята за поезията като посредник на 

колективна памет за древно начало. Чрез стиховете се препредават 

устойчиви стереотипни представи от историята, които със своята 

образност и емоционалност въздействат върху широка възприемателска 

аудитория. Тази поезия е символичен израз на т. нар. диаспорно 

                                                           

11  Lietuvos totoriai №100/2006, 22. 
12 Дежурещи, които са на пост. 
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съзнание и на диаспорната памет, с характерната за тях чувствителност 

към времето и мястото и с изостреното „чувство за загуба” (Vertovec 

2000; Winter 2010: 20 – 21). За творческата памет на татарските поети 

особено показателно е оценностяването на миналото с неговите 

символични и  въображаеми представи, обогатено от действителни 

житейски, преживяни и осмислени локуси от биографичните траектории 

и от семейно-родовото предание. 
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ЗАЩО ДОБРИ ВОЙНИКОВ ПИШЕ ПРЕДГОВОРА КЪМ 
„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”?  

 
Виолета Тодорова 

 
WHY DOBRI VOYNIKOV WROTE THE PROLOGUE TO "THE 

MISUNDERSTOOD CIVILIZATION"? 
Violeta Todorova 

 
Abstract: The prologue to Dobri Voynikov's comedy „The Misunderstood 

Civilization" emphasizes the national significance of the problem of the changed 
values, and implies the necessity of national self-awareness. The prologue is a 
guideline for understanding the content of the comedy, and it is a message from the 
author to the reader to answer the question of what real civilization is. 

Key words: prologue, civilization, self-awareness 
 

“Криворазбраната цивилизация. Смешна позорищна игра в пет 

действия” е емблематичен текст, в който кристализират и се 

утвърждават ключови понятия на взаимоотношенията между 

българските традиции и „новите моди” на цивилизована Европа. 

Появила се в Букурещ през 1871 г., комедията отразява две мисловни 

нагласи на възприемане на чуждия свят от българите в годините преди 

Освобождението. От една страна, чуждото е представено като зло, а от 

друга, като еталон за подражание. За проблематичната насоченост на 

текста, за посланието, което тя отправя към зрителите и читателите, 

както и за неговото правилно разбиране говори ясно и недвусмислено 

самият автор в предговора.    

 Комедията със своя предговор е сред най-силните и най-

експресивни Войникови творби. В нея ценностният сблъсък свое – 

чуждо е представен в цялата му сложност, затова, освен основният 

акцент традиционно – европейско, присъстват и други, като 

необходимостта от съхраняване на родното и заимстване на 

положителното от чуждото с цел обогатяване на своето. Друг проблем, 
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който се поставя, е цивилизацията да се разбира не като „неща, които 

бият повече на очи” – „по модата дрехи, по модата къща, покъщнина” 

(Voynikov 1871)1, и като неграмотна употреба на чужди езици, а като 

стремеж към нравствени добродетели и към сериозно, качествено 

образование. В този смисъл текстът на драматурга Добри Войников се 

превръща в ценностен ориентир за възприемане на европейското, а 

предговорът, който е предложен на читателя, със своите седем страници 

определя посоката на внушение на същинския текст.  

Предговорът е основен компонент от паратекстовата рамка на 

книгата и е разглеждан от Ж. Жонет като един от важните „прагове”  на 

текста. Според Жонет задачата му е да разтревожи читателя  „и да му 

предостави известна представа за това, което предстои” (Damyanova 

2004: 268). Войников в своя предговор оповестява укоряващо и 

тревожно: „Модата е зета вместо цивилизацията” (Voynikov 1871: 1) – 

констатация, участваща в конструирането на драматургичния сюжет. 

Съществува многообразие от мнения и виждания за изясняването на 

същността на понятието цивилизация (от латински: civis – „гражданин”). 

Картината, изграждана от употребите му, е богата, но и противоречива и 

има своето няколковековно културно битие. В  различните периоди 

понятието е определяно различно. За първи път през XVIII в. 

французинът Оноре Мирабо си служи с термина „цивилизация”, за да 

дефинира вежливото поведение на хората едни към други в градска 

среда. Само че от тогава  цивилизационната парадигма се е разширила – 

през ХХ в.  германският  теоретик А. Вебер определя цивилизацията 

като следствие от „техническия разум”, като съвкупност от 

постиженията на техническата мисъл (Ornatskaya 2003: 38). За философа 
                                                 
1 В оригиналното издание  първата страница от предговора  не е номерирана, а 
следващите страници носят номерация с римски  цифри. При цитиранията ще се 
посочва номерацията от оригинала. 
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и историка О. Шпенглер цивилизацията е крайната, упадъчна и 

нетворческа фаза на великите култури (Ornatskaya 2003: 40). 

Британският историк А. Тойнби говори за цивилизации, от които 

нациите са само част (Toynbi 2001: 65). 

В случая ни интересува възрожденското време и вижданията на  

Войников по проблема. Той осъзнава, че навлизането на модата и 

цивилизацията е предпоставено от процесите в този исторически 

момент. Непосредствено преди да издаде своя комедиен текст, 

драматургът пише в сп. „Училище”: „Думите: цивилизация, алафранга, 

мода станали са у нас като еднозначни. Който обича модата, той обича и 

алафрангата и цивилизацията; който мрази едното, мрази и другото” 

(Voynikov 1871: 84).     

Паратекстовият елемент „Предговор” към комедията 

„Криворазбраната цивилизация” е носител на просветителските 

възгледи на Д. Войников и изисква специално внимание. Водещият 

мотив за написването му се крие в националното чувство и 

самосъзнанието на нейния автор. Всъщност Паисий е първият творец, 

който категорично заявява  народностно  самосъзнание и посочва 

средствата за народностното пробуждане. В неговото второ (личностно) 

предисловие към „История славянобългарска” – „Предисловие към 

ония, които желаят да прочетат и чуят написаното в тая история”, сред 

ключовите думи „род”, „език”, „история”, „отечество”, превърнали се 

във възрожденски митологеми, се откроява и лексемата „народ”. Век 

по-късно драматургът Войников продължава тази родолюбива 

тенденция на възвръщане на чувството за българска идентичност и 

поставя акцент също върху лексемата „народ”, тъй като перспективата 

на бъдещето е открита за българите, ако се вгледат в себе си и осъзнаят 

собствените си достойнства. По подобие на светогорския монах, който 
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противопоставя българите на гърците, за да утвърди значимостта на 

първите, Войников прави аналогия със „съседни нам народности, които 

са политически независими, но от 30 – 40 години <...> слепи 

подражатели на вънкашната политура на цивилизацията“ (Voynikov 

1871: II) . Драматургът набелязва унищожителните последици за тези 

слепи подражатели: застой в промишлеността и в частност в 

индустрията, както и упадъчност в духовен аспект – деморализация. 

Интересно е, че той не назовава народностите, за които говори, което 

създава двузначност в разбирането – съблюдаване на дипломатичност, 

от една страна, но се  налага и виждането, че не е важно лицето на 

подражателя, а последиците за него от акта на подражаването, предвид 

че тази зараза застрашава и нашето младо поколение. 

В духа на възрожденската традиция предговорът е код за 

осмисляне на творбата и посочва конкретно задачите, които си поставя 

драматургът: „Добре е злото овреме да се предвари, <…> да поправи 

погрешките и недостатъците, <…> деморализацията, която са раздава 

чрез буйната несвестност на младежите у един народ, може да са изгони 

със свястната съзнателност тоже на младежите“ (Voynikov 1871: III-V). 

Тук са поставени важни теоретични въпроси. Сам Войников 

посочва значимостта на историческата драма и нейното предназначение 

– да представи „героически, благодетелни, народополезни” исторически 

личности, но изтъква и прагматизма на комедийния драматургичен 

жанр, който има за цел „да поправи погрешките и недостатъците”, 

превърнали се в обществена заплаха, и споделя своите мотиви за 

написването на „Криворазбраната цивилизация” – желанието да 

утвърди ценности, но не по нравоучителен път, а през призмата на 

смеха. 
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Още в първото изречение от предговора се очертава 

проблематичността на модерността и по-специално повърхностното 

възприемане на европейските достижения: „Подобен на маловръстно 

дете, нововъзрождающий са народ има слабостта да са досягва повече 

до ония неща, които бият повече на очи“ (с. 1). 

Проблемът за подменените ценности е изключително актуален за 

съвремието на драматурга. Всеизвестен факт е как през XVIII и XIX в. 

българинът няма досег до властта. Показателите на зависимост са 

разнородни – икономически, политически, духовни, а ограниченията са 

налагани и от националния поробител, и от представителите на 

Гръцката патриаршия. Постепенно през XIX в. българинът осъзнава 

параметрите на своята изостаналост в културното и икономическото си 

развитие от другите европейски народи и това поражда рефлексията на 

понижено самочувствие и комплекси. 

 Възрожденският българин се оказва в деликатна ситуация – 

разпънат между модерния Запад, в чиято висока култура не успява да 

навлезе, и изоставащия ислямизиран югоизток, от който полага усилия 

да се отграничи. Резултатът обаче е с гротескни параметри – симулират 

се европеизъм, цивилизованост, които стават особено обозрими в 

комедията „Криворазбраната цивилизация”. В нея драматургът показва 

как европеизмът у нас си проправя път чрез визията – облекло, 

аксесоари, прическа, маниери. Дрехата е превърната в мяра за 

„високото” чуждо и низовото българско:  
„...с по модата панталони и герок, с часовник и кордон, на една 

ръка с преметнато пардесю, а в другата бастунче, с ръкавици 

и лъскави чепици <…>. Тъй и една жена, нагиздена с по модата 

кокошат костум, перест палтон, с изпърчени по последната 

мода коси – кок или букли, – с над вежди или навръх капела, с 
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прещипнати чепички, опънати ръкавички, копринена омбрелка 

и покачен с дълъг кордон злат часовник, е съща мадама или 

демоазела” (Voynikov 1871: 1). 

Посредством иронията Войников акцентира на абсурдността да 

се отъждествява външното (дрехата, речта) със същественото 

(интелекта, нравствеността, душевното начало). Негодуванието му е от 

липсата на цели и стремежи, водещи до интелектуално развитие и 

усъвършенстване. Драматургът вижда, че човешките достойнства се 

преценяват по външността, че дрехата придобива символично значение, 

тя е връзката между човека и цивилизацията, тя е начало на нов живот в 

прегръдката на чуждата култура. В първо действие Войников 

противопоставя един на друг два свята, две ценностни системи и 

разговорът между родителите на Анка е красноречива илюстрация на 

този сблъсък. „Мадам” Злата настоява: „Нека тя гледа за себе си, па кога 

излезе пред хора, да бъде утъкмена и уредена най-добре, по най-новата 

мода, от другите моми да сочи по-горе. Езер, ний ще гледаме колко по-

скъпо да я продадем“ (Voynikov 1871: 2). 

Авторът долавя парадоксите на битието, посочва една 

обезпокояваща проява – пресметливостта и постигането на красотата на 

европейската цивилизация чрез покупко-продажбата на собствените си 

деца, която уронва човешкото достойнство и се превръща в обществено 

зло, и то не само за  настоящето на Войников. Очакваната скъпа 

продажба (задомяването на Анка с „богат” и „известен” чужденец) е 

всъщност ниска и нищожна цел и на нея се противопоставя 

отстояващият традиционния морал хаджи Коста. Авторитетът на 

старейшинското и мъжко начало не подлежи на оспорване и неговият 

отговор е: „Я ще тъй же я развалиш <…>, а же питат дали е изпечена на 



119 
 

къщна работа <…>“ (Voynikov 1871: 2), което подсказва, че бащата на 

Анка е българин с изконна сетивност за родното и патриархалното. 

 Но да отправим отново поглед към предговора, където, без да 

заклеймява новото, а изхождайки от нагласата, че то трябва да е 

критично осмислено, Д. Войников категорично отрича морала, на който 

е привърженик Злата: „Тъй вънкашната лъскавина на работите прави му 

най-силни впечатления. Следствието е взето вместо самата причина: 

отражението – вместо самата същност“ (Voynikov 1871: 1). 

Драматургът изобличава точно този механизъм на 

мнимоцивилизованост – мнимоцивилизованият показва знания, 

демонстрира начетеност, но е осезателно разминаването между 

изговореното и поведението: „<…> той ти говори за човеколюбие, за 

гражданска добродетел, за братска любов, за съгласие, за единство; но 

без да ги сеща той сам, без да ги има на сърцето си и без да ги върши“ 

(Voynikov 1871: 1, II). 

Отново от предговора разбираме, че Европа се намесва не само в 

гардероба – панталони, герок, пардесю и френски дрехи, но тя 

присъства и в словесността. Френският и немският език се мислят като 

знаци за широк познавателен светоглед. За XIX в. френският е езикът на 

революцията и на етикета, получил статут на кодекс на честта и 

доблестта, а немският е синоним на голямата политика. Само че за 

българската „криворазбрана цивилизация“ не е важно познаването или 

владеенето на чуждия език, а симулирането на такова. В симулираната 

цивилизованост (Stefanov 1992: 88) действителните качества „почест 

към старите”, „учтивост към нежния пол”, „срам” нямат примамлив 

облик. Те са изместени от „презрение”, „безочливост”, „необюздана 

смелост” (Voynikov 1871: I). 
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Начинът, по който Войников борави със словото, разкрива 

импулс да задава литературен дискурс върху наболелите проблеми на  

обществото. Нещо повече – проблемите на неговото време: „гражданска 

добродетел, човеколюбие, братска любов състрадание, социална 

привързаност“ (Voynikov 1871: 1), са проблеми и на съвременния свят. 

Така драмата поставя въпроса за нивото на мислене на българина 

от края на XIX в., но може да се коментира и съвременната му 

рефлексия. Профанизирането на мисленето е придружено, както беше 

уточнено, и с десакрализацията на родния език, който е 

маргинализиран, а мястото му е заето от друг език (в драмата – от 

заучени и недонаучени френски думи). Налага се усещането, че 

езиковите реалности стават еквивалент на мирогледа. При изследването 

на текста е разбираемо как обвързаността между езика и мисленето 

влияе върху представата за културната специфика на времето и на 

твореца. 

За да постигне въздействието, което търси, за да преобрази 

виждането си във виждане на другите, към които е насочено посланието 

му, Войников отчетливо заявява своята позиция и в предговора, и в 

текста на драмата. В началната част диалогичната форма на изказа 

„Видиш ли <…>, Ако при тия чуеш <…>“ приобщава читателя към 

общността на ценящите и опазващи родното и с мисъл приемащи 

чуждото. Понятията гледане и виждане, както и слушане и чуване 

назовават нагласи, определящи взаимоотношенията между човека и 

света посредством най-активните сетивни органи – очи и уши. Тези 

понятия в психолингвистичен аспект имат нееднакво съотнасяне, те 

маркират отделни етапи на сетивната комуникация. Гледането и 

слушането протичат протяжно във времето и не заявяват близост в 

отношенията субект – обект. Докато виждането и чуването отразяват 
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резултатността от „външното” възприемане, като се установява контакт 

между субекта и обекта. 

Този общ концептуален план, зададен чрез посочените 

корелации, се реализира и в частните смислопораждащи механизми на 

текста чрез разгръщането на поредица синонимни противопоставяния. В 

драмата се редуват „българско” – „европейско”, „българка” – 

„вранцузойка”, „рубини” – „мадами”, „стари” – „млади”, „простота” – 

„учение” и очертават европеизацията и съизмерването с европейските 

културни ценности. Но героите от драмата остават естетически 

неподвижни, недокоснати от същността на чуждия свят. В тази 

перспектива външният вид  и сблъсъкът на „поведенческите граници” 

на двете култури извеждат напред внушенията за симулативния 

характер на срещата с европейското, за илюзорната комуникативност с 

него, т.е. текстът показва разместване на значенията на означаемите и 

успява да прояви усложнена конотативност. 

От предговора на комедията узнаваме нагласата на Войников – 

той не е нито отрицател на новото, нито е с нагласата за деструкцията 

на цивилизацията. В творбата си  той по-скоро очертава сблъсъка между 

патриархалните устои и желанието на някои от младото поколение да 

притежават примамливите, макар и понякога измамни, благини на 

европейската мода. Всъщност съвсем разбираем е стремежът на 

българина да съизмерва своя бит и култура с европейските, но 

неправилното реализиране на тази цел поражда изкривяване на тази 

нагласа  и тъкмо тя се превръща в обект на сатиричното изобличение в 

комедията. 

Пътят към осъществяване на европейската мечта е 

привлекателен за лекомислените жени с благозвучието но 

комплиментите, леността, скъпите одежди от „най-новите журнали”, с 
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„новата” роля на „мандамата” в западното общество и с всички 

привилегии, произтичащи от задомяването. По думите на П. Бурдийо 

самото сключване на брака протича при зачитането на „правилото и 

ценностите на групата” (Burdiyo 1993: 80). В комедията на Войников 

майката, „мадам” Злата, стигайки до крайности в заблужденията си 

относно модата и цивилизацията, е готова да продаде собствената си 

плът – нещо, което противоречи на моралната нагласа на 

възрожденската етика. Още в библейско време са съществували 

правила, които определят поведението на двете страни в „търговския 

обмен” на младите жени, докато в комедията на Войников жената (Анка 

и Злата) е подведена. За да не се подведе и самият читател, 

възрожденският драматург предлага кратки характеристики на героите 

си. Например, девойката Анка и майка ѝ Злата са „слепи подражатели 

на модата”, Маргариди – „апостол на мнимата цивилизация”, Марийка 

пък е девойка, проявяваща „уважение към Българщината”... Така всеки 

персонаж в драматургичното действие е носител на определени идеи и 

въздейства нравствено върху съзнанието на читателя. 

През 1871 г. Любен Каравелов публикува рецензия за 

„Криворазбраната цивилизация”, в която говори за „добро” и „лошево” 

при акта на подражание, „освен това злото са всекиму харесва повече от 

доброто” (Karavelov 1871: 3). За да открои достойнствата на традицията 

и да се осмисли правилно новото, Войников обръща внимание на 

фалшивото. 

Несъмнено влиянието на чуждото е неизбежно, то се превръща в 

съставна част на всяка култура, само че присъствието му единствено 

като видимост води до деградиращи последици. Виждането на 

Войников  „злото овреме да се предвари“ (Voynikov 1871: III) сe 

обвързва с борбата с „деморализацията“ (Voynikov 1871: III). По силата 
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на своя критичен журналистически талант, творческа находчивост и 

способност да убеждава Войников изтъква необходимостта от народно 

просвещение и посочва отговорността за постигането му на 

духовенството и на учителското съсловие, на читалищното дело, на 

неделните училища и журналистиката. Далновидно е виждането му, че 

тези институции чертаят пътя за духовното съвършенство. Но Д. 

Войников не спира дотук – напомня, че народностното съзнание се 

формира и повлиява от художествените възможности на театъра и 

говори за него като за училище, което предлага душевна храна. 

Възрожденският човек има подчертан интерес към театъра, а самите 

театрални представления имат съществен народностен принос, като 

осигуряват приходи на читалища, училища, дружества, издръжка на 

бедни ученици (Penev 1978: 23). Всеизвестен факт е как още в 

Античността театралните представления са достъпни и цялата 

общественост ги посещава, а резултатът е общуване с високото 

изкуство и осмисляне на проблемите на общността чрез него.    

В предговора на своята комедия Д. Войников споделя също  

вижданията си за драматургия и „високоестетически творби”. Личи 

влиянието, което изпитва от най-близките му по време концепции във 

френската стилистика. Войников не скрива предпочитанията си към 

френските интелектуални величия и посочва като най-престижни 

имената на класицистичните драматурзи – Корней, Расин и Молиер, а 

всъщност свързаната с абсолютната монархия класицистична естетика 

утвърждава виждането, че целта на изкуството не е нито разтуха, нито 

пораждане на илюзии, то трябва да възпитава. Тук авторът прокарва 

противопоставянето сакрално – профанно, като профанизирането 

присъства предимно в битовизирането на мисленето, а именно 

„разкошни представления, които нямат за цел друго, освен да ласкаят 
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страстите и запленяват сърцата, и които изместват сладостта на 

хубавото, доброто и моралното“ (Voynikov 1871: III – IV). 

Няма как талантът на Войников като драматург да остане 

незабелязан. През 1907 г. Илия Р. Блъсков отпечатва изследователски  

труд, посветен на 19-ото столетие – „Материал по историята на нашето 

Възраждане”. В него той, споделяйки спомени за читалищата и 

учебното дело, очертава параметрите на приноса на Д. Войников. 

Блъсков оценява [разговорите] като огледало, в което и млади, и стари 

могат да съзрат своите пороци, а като главен автор на представленията е 

посочено името на драматурга Войников. 

Д. Войников споделя своята вяра, че „деморализацията, която се 

раздава чрез буйната несвестност на младежите у един народ, може да 

са изгони със свястната съзнателност тоже на младежите”(Voynikov 

1871: IV). Посланието на драматурга е – в полезрението на публиката да 

са такива театрални представления, които притежават ясен 

възпитателен характер. Не можем да не се съгласим с тезата на 

изследователя Николай Димков, че Войников е носител на 

впечатляваща „театрална и теоретическа култура” (Dimkov 2000: 259), 

което е предпоставено от вещината му по отношение на 

класицистичната естетика и драматургия. Няма да се спирам на 

аналогията и сходствата между текста на възрожденския драматург и 

Молиеровата комедия „Тартюф” предвид осезателността им, но не може 

да не се спомене морализаторската функция на класицистичното 

изкуство и въздействието, което то оказва върху драматургичния талант 

на Войников. А в последното изречение от предговора на комедията  

чрез  метафоричното говорене за пролетните клончета и буйните 

ветрове безспорно е кодирана надеждата на автора да се съхранят 
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традициите и ценностите, които ще помогнат на българина в 

„пролетното начало” на народностното съзряване.  

Видимо е как предговорът придава национална значимост на 

проблема за подменените ценности и предвид историческата ситуация 

убедително внушава необходимостта от народностно самосъзнание. 

Получил специално присъствие в книгата на Добри Войников, той дава 

вярна насока, налага се като критерий, превръща се в мяра за 

възприемане и осмисляне на предстоящото съдържание, но най-вече 

кара читателя да си отговори на въпроса коя е истинската, а не 

криворазбраната цивилизация. 
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БОРИС ЙОЦОВ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНОТО В 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ 

 
Андриана Спасова 

 
BORIS YOTZOV – INFORMATION STORED IN ARCHIVES STATE AGENCY 

Andriana Spasova 
 

Abstract: The acquaintance with the archival heritage of Boris Yotsov, one of 
the most prominent Bulgarian scholars in the area of humanities, is another step 
towards restoring the memory of his work. The study of the massive personal fund of 
B. Yotsov (202K) in the Archives State Agency (SOA) made it possible to systematize 
the available 349 documents. This adds a previously unappreciated dimension to the 
role of the underestimated authoritative researcher and public figure, airbrushed 
from history in 1945 by the Communist authorities. Under the influence of the 
authoritative and fascinating figure of B. Yotsov remain not only his students and 
friends, but also his two heirs – Bogdan and Ivan Yotsov. The inventory of the fund 

fails to mention an extremely interesting find from the archives of B. Yotsov – the 
handwritten issues of the children's newspaper “Illustrated World”. 

Key words: Boris Yotzov, Bulgarian Archives State Agency, articles, 
manuscripts, cultural and scientific heritage  

 

Запознаването с архивното наследство на един от най-изтъкнатите 

български учени на съвременната хуманитаристика Борис Йоцов е още 

една стъпка към възстановяване на паметта за неговото дело. 

Проучването на масивния личен фонд на Б. Йоцов (202К) в Държавна 

агенция „Архиви“ (ДАА) даде възможност да се систематизират 

наличните 349 документа. Това разкрива едно ново лице на недооценѐния 

авторитетен изследовател и общественик, заличен през 1945 г. от 

комунистическата власт. В действителност огромният брой архивни 

единици се съхраняват в два инвентарни описа, които подпомагат 

реабилитирането му днес. Любопитно е, че двата описа включват както 

множество текстове от и за Б. Йоцов, така и ценни материали, косвено 

свързани с неговата академична, професионална и интимно-лична сфера.  
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Разгръщането на темата привлече към себе си именно тези 

архивни единици, които до този момент не са били проучвани и за първи 

път, благодарение на проекта за научното наследство на Б. Йоцов, 

изследователският интерес се спира върху тях. В процеса на работа с 

архивите се установи пропуск и сгрешена информация за статията 

„Малкият народ“1 в наличната библиография („Малкият народ“ и „За 

будителя и будителското“ в сп. Отец Паисий, 1934, бр. 2, с. 32-37 и бр. 9, 

с. 185-189). Това дава повод да се подчертае актуалната и утилитарна 

функция на говорещите архиви.  

Разглежданият архивен фонд представлява един богат корпус от 

разнообразните научни занимания на Б. Йоцов с българската, 

славянската и европейската литератури и демонстрира широкия размах 

на културно-политическата му дейност като декан на Историко-

филологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, като директор на Народния театър „Иван Вазов“, като главен 

секретар и министър на народното просвещение, като дописен член на 

БАН и на Славянския институт в Прага. Неслучайно писателят Емил 

Коралов поздравява Б. Йоцов с пожеланието за „осъществяване на 

всичките Ви начинания за преуспяване на националната ни култура“ (а. 

е. 50, оп. I, л. 13).  

Независимо от ежедневната ангажираност към българската 

общественост с непрекъснати административни задачи, реторическите 

умения на професора са силно въздействащи. За тях именно можем да 

разберем от опазените слова и речи. Ето какво можем да прочетем в едно 

                                                 
1 Ръкописната статия е без година, има само дата и месец – 15 март. Тя напълно съвпада 
с публикацията, няма никакви редакторски намеси. На гърба на архива на с. 8 с червен 
молив е изписан адресът на Б. Йоцов и начертана карта: „ул. Санъ Стефано 2, 
Кооперация Проф. Борисъ Йоцовъ, II етажъ, I входъ“; на гърба с. 13 е изписан адресът 
„Печатница Бр. Миладинови N-11, За сп. Отец Паисий“ ( 202К, оп. I, а. е. 97). 
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непубликувано слово, произнесено от Б. Йоцов като главен секретар на 

Министерството на народната просвета по случай един от най-

тържествените български празници – честването на пресветите братя 

Кирил и Методий: „Драги учителки и приятели, […] Вие имате богато 

наследство, вие няма да го погубите, напротив, ще го увеличите, 

умножите и ще го предадете на идващите след вас като още по-силно 

послание: това е любовта към земя и народ, към държава и водачи, 

съзнанието за високо призвание на духовните просветители“, „заветът 

на предходниците стои над вас като молитва и заклинание […] вие с 

пълна вяра [задраскана е думата убеждение] в неговата мощ ще го 

препращате в бъдещето“ (а. е. 130, оп. I, л. 1, 2; подчертаното мое – А. 

С.).  

Освен това слово, има още едно неизвестно пространно слово на 

Б. Йоцов в БАН по случай 40-та годишнина от основаването на 

туристическото дружество „Алеко Константинов“ (а. е. 104, оп. I, л. 1-6). 

Словото е напечатано с множество поправки, най-вече с буквени 

уточнения и приписки за допълване на текста. Няма дата на словото, но 

това може да се установи допълнително по два начина – според годината 

на създаването на Алековото дружество – 1899 г., и годишнината му, 

както и според съобщението за произнесените думи на Б. Йоцов за 

юбилейното Алеково утро на 10.12. 1939 г. в сп. Алеко: Известия на 

Софийския туристически клон „Алеко Константинов“ от Б.Т.С. “ (1940, 

бр. 9, с. 2). Съхраненото в архивите слово е особено любопитен документ 

както по своето научно съдържание със задълбочен литературоведски 

анализ на „Бай Ганьо“ и критическо коментиране на биографията на А. 

Константинов, така и с възможността да се проследи взискателната 

саморефлексия на Б. Йоцов като редактор. И още нещо – това слово е 

оригинална ораторска форма, нетипично за разпространения еталон на 
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подобен тип тържествени слова с висока степен на патетика и актуална 

насоченост. Може да се предположи, че конкретният повод за юбилея на 

туристическата „дружинка“ е само още една възможност да се прояви 

страстта на Б. Йоцов към българистичните и славистични занимания.  

Ще си позволя да приведа само един пример от словото за 

психосоциалния и национален портрет на Алековия герой в условията на 

българската модерност: „Той е трябвало да бъде такъв, защото средата 

му е дала тоя motus vivendi. Тя му е подсказала какъв морал трябва да има 

той, какви обноски да има към хората, как да се отнася към духовните 

ценности в живота“ (а. е. 104, оп. I, л. 1-2)2. Освен слова от Б. Йоцов, 

архивите опазват и слова за него, каквото е словото на учителите в София 

по случай поемането му на поста образователен министър (а. е. 131, оп. 

I, 1942) или подарената с автограф книжка „Реч, произнесена на утро за 

Климент Охридски“ (1917) от Ст. Н. Шишков (а. е. 104, оп. II, 12.10. 

1942). 

Една внушителна част от личния архивен фонд на Б. Йоцов са 

ръкописните документи, които са 37 на брой (а. е. 62-71, 73-75, 77-88, 91-

100, 102-103, оп. I). Повечето то тях са научни разработки за 

емблематични имена от Българското възраждане като Паисий 

Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Г. С. Раковски, Л. 

Каравелов, Н. Бончев, Ив. Селимински, Бр. Миладинови и др. 

Вглеждането в ръкописите показват процеса на писане с всички бележки, 

чернови, редакции на по-късно публикуваните текстове. Има поне два 

неизвестни архива, които остават само в ръкопис.  

                                                 
2 Към думата „обноски“ Б. Йоцов има приписка, в която добавя основните морално-
дидактични наръчници от Възраждането (като „Добронравните поучения“ от 
„Славеноболгарское детеводство“ (1835) от Неофит Бозвели, „Христоития или 
Благонравие“ (1837) на Райно Попович, „Питомка или правила за прилично поведение“ 
(1868) от Франческо Соаве в превод на Петко Славейков) и пише: „прочете [ги] и 
разберете някои черти от нрава на Бай Ганьо“ (а. е. 104, оп. I, л. 2). 
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Едните архивни единици са близо 180 листа със записки по 

старобългарска литература (в ръкопис и циклостил), като по опис те са 

датирани от 1915 г. – времето, когато Б. Йоцов учи славянска филология 

(1913-1916). При четенето на студентските лекции се вижда обаче, че на 

л. 129 (а. е. 9, оп. II) Б. Йоцов пише „Край, 30 юни 1918“, Враца) и след 

това лекциите са набрани на машинопис. Записките са с богат 

литературен, исторически, езиковедски материал, с илюстрации и 

парадигми, а на края на всяка лекция има конспект. Навсякъде лекциите 

са подчертавани с червен и син молив, има бележки, което показва как Б. 

Йоцов се е подготвял по тях за изпит. Предположението ми е, че лектор 

на Б. Йоцов е един от най-видните старобългаристи Йордан Иванов, 

който по това време преподава в Софийския университет. 

Вторите непубликувани архивни единица са биографични 

бележки за осемнадесет български автори, които не са подредени 

хронологически (Й. Йовков, М. Георгиев, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров, 

К. Величков, Ел. Пелин, К. Христов, Хр. Ботев, А. Константинов, Л. 

Каравелов, В. Друмев, П. П. Славейков, П. Р. Славейков, Ст. 

Михайловски, Ив. Вазов). Кратките биографии са отново в ръкопис и 

машинопис, като при втория вариант са изчистени редакциите и са 

оформени за публикация. Разбира се, Б. Йоцов има и не малко 

изследвания в Държавните „Архиви“ за славянските литератури, като 

например студията „Отражение живота и творчеството на Бр. 

Миладинови в чешката литература“ (а. е. 84, оп. I) с предговор на чешки 

език с различни корекции. 

Споменатият огромен брой архиви е събран в два описа, които 

обхващат осем десетилетия – „Опис I“ с 218 архивни единици включва 

материали между 1912-1943 г. и „Опис II“ с 131 архивни единици за 

периода между 1875-1944 г. Описите са изготвени по различно време: 
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първият на 17. 09. 1979 г., а вторият с повече от две десетилетия по-рано 

на 22. 08. 1952 г. Опазеното архивно богатство на един от първите 

български слависти съдържа разнообразен тип документи – ръкописи, 

чернови, машинописи, циклостил, фрагменти от печатни издания, 

закупени и подарени книги с автограф, скицници, рисунки, писма, 

картички, телеграми и други. В „Опис I“ се съхраняват 17 архива с много 

ценни и интересни снимки на Борис Йоцов (а. е. 138-154), като някои от 

тях са: като министър на народната просвета, заедно с Богдан Филов пред 

храм-паметник „Св. Ал. Невски“ (15.05.1942), с артисти от Пловдивския 

народен театър (1942), по случай закриване сезона на скопския Народен 

театър (25.05.1942), във връзка с обеда, даден на гостуващите хърватски 

писатели (17.06.1942) (a. e. 138-139, 143-144, 146, оп. I). Има подарени 

снимки на Б. Йоцов с автограф от известни личности като тази на 

българския етнограф Ст. К. Шишков (26.06.1935), на италианските певци 

Тито Скипа (22.06.1942) и Маргарита Карозио (22.06.1942) (а. е. 147-149, 

оп. I). Държавните „Архиви“ опазват цели пет албума с множество 

снимки от различни тържествени мероприятия, на които Б. Йоцов е бил 

официален гост като министър на просвещението3. Прави впечатление, 

че и в двата описа има материали на различни езици – български, 

сръбски, полски, хърватски, чешки, немски, английски, руски, френски 

и. т. н.  

Чуждоезиковите документи са предимно писма. Те са включени в 

44 на брой архивни единици4, които са почти изцяло в първия опис с 

                                                 
3 Албуми със снимки от: църковно-училищни хорове в Никополска околия (03.06.1943), 
освещаването на девическата гимназия в Разград (03.03. 1943), 100-годишния юбилей 
на училище „Св. Възнесение“ във Враца (14.05.1942), на 32-я випуск на курсистите от 
Учителския институт в Пловдив (22.07.1942), с художествени снимки на Стария Загреб 
(01.08.1942) (a. e. 150-154, оп. I). 
4 Архивните единици от фонд 202К, опис I са 3-5, 7-10, 12, 16-19, 21, 23-31, 33-40, 52-
61, 156, 161, 189, 193. 
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изключение на 7 архива, намиращи се във втория опис (а. е. 3-6, 123-125, 

оп. II). Епистоларната кореспонденция между Борис Йоцов и неговите 

колеги, студенти, приятели, семейство или заинтересувани от високите 

му постове граждани, придава една интересна и различна картина на 

живота и научното му дело. Заниманията с писмата във фонда е твърде 

увлекателен – чрез епистоларния ключ се разкрива панорама от 

социокултурната динамика на взаимоотношенията както на тогавашната 

интелигенция с нейните занимания и предпочитания, така и на човешките 

вълнения в семейната среда.  

Относно по-малко познатите на читателя лични отношения на Б. 

Йоцов от интимния му свят, ще дам три примера, които досега не са били 

обект на читателското внимание. От първия пример – едно писмо (а. е. 

30, оп. I) от 16.01.1925, изпратено вероятно от майката (Бонка) на Б. 

Йоцов по случай коледните и новогодишни празници, става ясно, че 

неговият едва двегодишен син е далеч от своите родители. Писмото е 

адресирано до Прага, а това именно е периодът, в който младият баща 

защитава докторант в Прага (1923-1925). В споделените малки радости 

около порастването на Ивко Йоцов всъщност проличава всеотдайната 

дисциплинираност и филологическа страст на Б. Йоцов за сметка на 

личния му живот5. Вторият пример е една пощенска картичка от Елена 

до вече порасналия ѝ син Ивко, който през 1942 г. е вече 19-годишен 

младеж. Майчината загриженост и наставления ни позволяват да 

надникнем в семейните отношения на семейство Йоцови6. 

                                                 
5 „Мили Ненче и Бориско, / Получихме лаконичната ви картичка на случай празниците. 
Ний очаквахме, както винаги напразно сме чакали дълго писмо с хиляди и най-
разнообразни въпроси за растенето, яденето, ходенето, говора, игрите и пр., и пр. на 
Ивко. Като се върнете май мъничко ще си го вземете. За празниците получи много 
подаръци […] леля му Катичка му уши хубаво, зимно топло, червено палто с голяма 
кожена яка. В него е истински барон“ (202 К, а. е. 30, оп. I, л. 3). 
6 „Ивко, татко ми даде писмото ти. Радвам се, че си добре. Но много се изненадах, че си 
още сам […]. Ако баба ти в продължение на няколко дена не дойде при тебе, ти 
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Третият пример е свързан със спестовната книжка на съпругата на 

Б. Йоцов – Елена Б. Йоцова (а. е. 163, оп. I., л. 1-7). В описа е дадена 

информация за годината на документа (5 май 1929), но при разлистването 

се вижда, че едва на 5 май 1930 г. книжката е попълнена. Оказва се, че 

един подобен финансов материал разкрива конкретни биографични 

данни от житейския път на Борис-Йоцовото семейство. Благодарение на 

спестовната книжка читателят научава за родното място и възрастта на 

жената и на първородния син на Б. Йоцов – Елена е родена в Пловдив и 

по това време е на 35 г. със занятие домакиня, а Иван Б. Йоцов е роден в 

Прага и е на 7 г. И още нещо се забелязва – в началото от 1931 г. са 

внасяни по 300 лв., след това до средата на 1935 г. (когато Б. Йоцов заема 

високите академични постове на професор и декан на СУ) внасяната сума 

десетократно се увеличава на 5000 лв. и накрая (22.07. 1935) започват 

постоянни тегления, така че от 22 000 лв. до 04.03.1936 г. парите са 

изчерпани и книжката не е обновена. За какво са били нужни средствата 

и дали разходите са били насочени само за семейството или и за 

подпомагане на културно-просветното дело на България, е само догадка 

в следствие на многобройните отправени писма молби за изслушване на 

учители, актьори, административни служители. Симптоматичен пример 

в това отношение е благодарственото писмо на Иванка Митева за 

оказаната помощ от Б. Йоцов за следването ѝ в Берлин в специалността 

оперно изкуство7. 

                                                 
непременно ще слезеш във Враца или ще дойдеш тук при нас. Там в никакъв случай не 
можеш да бъдеш сам“ (202К, а. е. 157, 18.07. 1942, Панагюрище, задраскано София). 
7 „Уважаеми г-н Йоцов и г-жа Йоцова, Колко много се радвам, че мога да Ви пиша най-
после от желания Берлин. Най-после се сбъдна мечтата ми да бъда в странство. Това го 
желаех аз, това го желаехте от все сърце и Вие двамата. И сега, като съм далеч от Родина 
и близки хора, виждам каква е голяма заслугата Ви за моето преуспяване в изкуството 
до тук. Не мога да не спомня как бащински се грижихте и двамата за мен –от самото 
начало при влизането ми в операта и до тук в Берлин“. (202К, а. е. 18, оп. I, л. 1). 
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Не може да не направи впечатление кореспонденцията между 

професорите Б. Йоцов и М. Арнаудов, като поводът за писмата на 

последния е настояването му да бъде изслушана, назначена дадена 

личност и въпросът да бъде „уреден“8. Малко по-различно е писмото на 

тогавашния ректор на СУ с подчертано личностно-фамилиарен характер 

от 11.08.1936 г.: „Драги г. Йоцов, Понеже нямаш възможност да ме 

виждаш често – уви, твоята работа отива на широко и на дълбоко, та 

нямаш време и ти да ме навестяваш! – моля те приеми г. Първан Данчев 

и го изслушай по въпроса, който го занимава. С поздрав“ (а. е. 29, оп. I, 

л. 2). Някои от по-ярките имена, които пишат на Б. Йоцов, са: проф. 

Александър Балабанов, проф. Стоян Романски, проф. Иван Дуйчев, проф. 

Иван Цанов, писателят Емил Коралов, чешкият дипломат Прокоп Макса 

(Prokop Maxa), журналистът Михаил Георгиев, публицистът Георги 

Кожухаров, Дюлгеров, актьорът Васил Бакърджиев, адвокатът д-р Васил 

Хадживасилев (адвокат), C. Pascheff, словенският историк и етнолог 

Матей Мурко (M. Murko), извънредният проф. по старогръцка филология 

Веселин Бешевлиев, Joseph Hodonowski, проф. в Богословския факултет 

Г. Пашев, проф. по астрология Н. Бонев и др. Запазените писма от 

близкото и далечно обкръжение на Б. Йоцов за ходатайстване са толкова 

много, че не са изключени и случаите, в които молбите са адресирани до 

неговата съпруга и са с характерния официозен и еталонен език. 

Архивната единица 156 от опис I съдържа както покана от клуба на 

българските писателки за литературна среща на 23.06.1942 г. с участници 

                                                 
8 Едни подобни примери са визитната картичка на М. Арнаудов от 26.09.1936 г.: „Уваж. 
Г-н Йоцов, Понеже въпросът с Димитър Киров е уреден, моля Ви да бъде назначен и Т. 
Павлов, който ми се обясни..“ (202К, а. е. 29, оп. I, л. 1) и писмото от 20. 09.1936 г., 
подписано от ректора на СУ: „Моля г-н Директор на Народния театър да приеме г. 
Марин Тотев, артист, и да го изслуша. С поздрави“ (202К, а. е. 29, оп. I, л. 3). 
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Елисавета Багряна, Вестала Тимчева, Веселина Герчева, така и писмо 

ходатайство за връщане на уволнен учител9.  

Почти неизвестни остават имената на редица филолози, на които 

Борис Йоцов преподава от средата на 30-те до средата на 40-те години на 

XX век в университета. Високата ерудиция и влиянието на професора 

върху студентите му проличава красноречиво от изключително 

интересните и научно издържани 12 реферата и 32 магистърски тези, 

които се пазят в Държавните „Архиви“10. Проследяването на част от 

избора на темите за изследване оформят облика на преподавателските 

насоки и поставените акценти в курсовете по славянска филология. 

Повечето реферати до този момент не са били разлиствани и безспорно 

прави впечатление следването на един литературно-исторически подход 

с изчерпателна биографична информираност. Някои от темите на 

рефератите са по проблем, а други за делото и живота на дадена личност. 

Заглавията на някои от тях и авторите им са: Ян Каспрович от Светла 

Георгиева, Христо Ботев и Иван Вазов (по случай 90 години от 

рождението на Хр. Ботев) от Ст. Кабасанов, Петър Прерадович от Иван 

Петров Марков, Душевна трагедия на героите в поемата „Демон“ – 

Лермонтов от Иван В. Чунчев, Изгубена Станка от Илия Блъсков от 

Борис К. Бонев; Дончо от Любен Каравелов от Ана Верченко, Хуморът 

на Гоголя от Живка Н. Въжарова, Баснята у нас от Стефана Б. Георгиева 

(VIII семестър, фак. Бр. 14 137); Божена Немцова от Янка Янакиева 

Гърбова (а. е. 121-124, 214-218, оп. I) и др.  

                                                 
9 „Почитаема Госпожа Йоцова, Безпокоих Ви по телефона, безпокоя Ви и с настоящето 
писмо и то след като стоях 25 дена в София, бях извикан поради тежкото положение на 
баща ми и дойдох без да свърша туй, за което бях дошелъ“, 01.06. 1942 г., гр. Златица. 
(202К, а. е. 156, I, л. 2). 
10 Това са 27 бр. тези (а. е. 105-118, 200-212) и 9 бр. реферати в опис I (а. е. 121-124, 214-
218) и 5 бр. тези (а. е. 27-31) и 3 бр. реферата (а. е. 33-35) в опис II. 
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Както в рефератите, така и в магистърските тези липсват 

коментарни бележки, уточнения и редакции от страна на проф. Б. Йоцов. 

Обикновено се срещат съвсем дребни и едва забележими подчертавания 

с червен молив, какъвто е случат при тезата Йордан х. Константинов 

Джинот от Георги Ст. Гутев11. Тук единствено на с. 10 с червен молив е 

подчертана и коригирана ятовата гласна в „е“. Студентската теза 

представлява завършена студия със съдържание, същинска част и пълна 

библиография с най-важните трудове на В. Кънчов, Й. Йорданов, 

актуални и до днес. Има множество пространни цитати от 

произведенията на Й. Джинот. Прочитът на една подобна филологическа 

разработка навежда на мисълта за приемствеността между преподавателя 

и неговите студенти, за предадения опит към фактологичната прецизност 

и стремежа към всеобхватно осмисляне на литературоведския проблем в 

неговия социокултурен и исторически контекст.  

Тезата на Г. Гутев представя учителско-проповедническата, 

обществено-църковната дейност и идеите на Й. Джинот, обвързва 

филологическите му занимания с тези на идеолога Г. С. Раковски, 

проследява началния тласък на Българското възраждане, причините за 

националното пробуждане със световната политическа обстановка. 

Критическото отношение на младия изследовател проличава в 

безпристрастното и непатетично анализиране на творчеството на 

възрожденския автор. Един такъв пример е анализът на Г. Гутев върху 

„Плачъ на скопското училище..“ (с. 108-111) – „Ясно е, че поетическа 

стойност в горните стихове няма. Обаче това съвсем не пречи гоненият 

учител да излее в тях своето сърце, притискано от мъка, защо да го гонят 

                                                 
11 Това е студент по славянска филология от VII семестър с фак. бр. 15234. Архивът 
няма дата, както и повечето тези и реферати, и съдържа 122 листа в голяма (А4) 
тетрадка. Има множество пространни цитати от произведенията на Й. Джинот. 
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негови братя християни, но които той нищо зло не е направил“. (202К, 

оп. I, а. е. 107, с. 111).  

Други интересни теми на магистърски тези са Хуморът в 

българската литература от Иваничка Михайлова Генова, Непознатия 

Яворов – към проблемата П. К. Яворов от Георги Ат. Георгиев, Стена – 

разказ от Л. Каравелов от Н. Кисева (15.05.1931), Женските образи в 

произведенията на Л. Н. Толстой от Надежда Александрова Полякова, 

Добри Чинтулов от В. Желязкова, Кирил Христов като драматург от 

Еленка М. Парапчиева, Композиция на поемата „Пан Тадеуш“ от Адам 

Мицкевич от Милка Йовчева (а. е. 105, 106, 110, 114, 204, 212, оп. I; 28, 

оп. II). Има случаи, в които един студент, като Милка Тодорова, предава 

две тези: Ст. Л. Костов – като комедиограф и Българска пътеписна 

литература (а. е. 116-117, оп. I). Има случаи, в които една тема, каквато 

е Историческите романи на Хенрих Сенкевич или Хенрих Сенкевич е 

развита от трима студенти – Мария Н. Славова, Ангелина П. Станева и 

Димитър Г. Чизмаров (а. е. 208-210, оп. I).  

Има случаи, в които се забелязва трайният интерес на един 

студент към една тема, както е при Живка Николова Въжарова, чиято теза 

е Хуморът и сатирата в българската литература и по-късно рефератът 

ѝ е Хуморът на Гоголя (а. е. 216, оп. I). Живка Въжарова е един от 

примерите за академично развитие – от студент в специалността 

славянска филология (1939) до доктор по история (1952) и доктор на 

историческите науки (1965); работи като асистент в Народния 

етнографски музей (1945-1947), като научен сътрудник в Института по 

история при БАН и като старши научен сътрудник в Археологическия 

музей при БАН и в Ермитажа в Санк Петербург. 

Под влиянието на авторитетната и обаятелна фигура на Б. Йоцов 

остават не само неговите студенти и приятели, но и неговите двама 
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наследници – Богдан и Иван Йоцови. Описът на фонда пропуска да 

спомене едно изключително интересно попадение от архивите на Б. 

Йоцов – това са ръкописните броеве на детския вестник Илюстрован 

свят (а. е. 44, оп. II, л. 34-80). Макар и това да представлява детски 

проект, той е замислен професионално и има своята последователност 

във времето. На заглавната страница са изписани имената на главния 

редактор Б. Иванов (Борис Иванов Йоцов) и на директора Б. Йоцов 

(Богдан Борисов Йоцов). Датата на пилотния брой е 4 юли 1942 г. (л. 34) 

и на заглавната страница пише „Излиза всяка събота“ и „Цветен печат Б. 

И.“ 

Комиксът се намира измежду тетрадките със записки по немски 

език, математика, химия, биология на десетгодишния Богдан Йоцов, 

когато е бил ученик в четвърти клас. Всеки брой е тематично обвързан с 

предходния, като цветните рисунки са в отделни комиксови истории с 

военно-приключенски характер – „Джеймс Петерсон“, „Андри“ от Дарг 

Яйфос, „Тайственият нападател“, „Нападението на диваците“, откъси от 

подписания от Богдан Йоцов роман „F S 8“, „Март Линг“ с автор 

Ивококо, „Загадъчният старец“, „Джиго“, „Игри и забави“, „Лабиринт“.  

Може да се предположи, че редакторството на Борис Йоцов на сп. 

Родина в периода 1938-1941 г. вдъхновява и провокира неговия син 

малко по-късно да създаде свой комикс. Дори самите „обяви“ по 

Илюстрован свят красноречиво демонстрират овладени 

журналистически техники за привличане на читателското внимание. В 

края на дадена страница можем да прочетем следните привличащи окото 

надписи – „Очаквайте наскоро „Звярът в снеговете“. Един рядък роман. 

Очаквайте го наскоро! НАСКОРО! НАСКОРО!12 Запазените тетрадки са 

                                                 
12 Други любопитни обяви са: „Внимание! Поради поскъпване на печата вестник 
„Илюстрован свят“ от 10 брой ще струва 2 лв. От редакторите“  и “Внимание! От 11 
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дело на самия Богдан Йоцов, понеже на една малка изрезка има печат 

„Богдан Б. Йоцов. София, Сан Стефано“, освен задължително 

поставяният печат „Централен държавен исторически архив“. 

Неслучайно изследователският интерес поставя акцент върху 

училищните материали на Богдан, които свидетелстват за неговите 

ученолюбивост, креативност и дисциплинираност от ранни години. По-

късно на Богдан не му се разрешава да следва висше образования и е 

принуден да работи в Трудови войски. За кратко записва английска 

филология, но е изключен по политически причини и до края на живота 

си е строителен работник, което не му попречва да се занимава с 

литература и философия и да обогатява своята библиотека. 

Държавните „Архиви“ опазват и училищното свидетелство на по-

големия син Иван Йоцов за завършената германска полукласическа 

гимназия с отличен успех (а. е. 162, oп. I). В друг архив (а. е. 45, оп. II) са 

съхранени неговите тетрадки за периода 1939-1942 г. Ученическите 

записки по немски език, речникът на латински език, класните 

упражнения и военните записки отново са изпълнени с рисунки и скици. 

Вероятно не е без значение факта, че техният чичо е художникът Николай 

Йоцов и влечението по изобразително изкуство е присъщо на Богдан и 

Иван. Класните работи на последния са оценявани високо по израз, 

съдържание, правопис, а темите са за българския фолклор, 

старобългарската, античната и западноевропейската литератури13. 

Корицата на едно от ученическите пособия на Иван Йоцов е изписано по 

следния милитаризиран начин: „Обща тетрадка, млад войник, Иво Б. 

                                                 
брой започваме да печатаме романа „ТАЙСТВЕНИЯТ НАПАДАТЕЛ“ От 11 брой! (а. е. 
44, бр. 3, л. 48, л. 55, 56 ). 
13 Някои от зададените теми за класни са: „Образът на хайдутина в нашите песни“, 
„Оригинални трудове в старобългарската книжнина“, „Презвитер Козма за тогавашното 
общество“, „Слава и герои в „Илиада“ и техните отношения“ и др. (202К, а. е. 45, оп. II). 
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Йоцов, 4-та батарея“. Тетрадката е с разнообразно съдържание: от план 

на българската история и отечествена география до дисциплинарен 

правилник, военнонаказателен закон, гражданско учение и нравственост.  

През 40-те години на XX в. политическата конюнктура мощно 

навлиза и в образователната система. И ето как, докато Борис Йоцов по 

това време е главен секретар на просвещението, неговият 

седемнадесетгодишен син изучава „формите на управление“ 

(неограничена и ограничена монархия, републиканско управление, С. С . 

С. Р.), основните престъпления „против чинопочитанието и против 

длъжностните лица“ и основните наказания „смърт и строг тъмничен 

затвор“ (а. е. 45, оп. II, л. 46, 49). И поразителната ирония е как уроците 

се превръщат в житейски факт за семейство Йоцови с трайни последици 

на безпаметност. Народният съд изпълнява най-тежкото наказание и 

лишава българското научно и културно наследство от приносните 

занимания на Борис Йоцов. 

Ще завърша с цитат от ръкописното и непубликувано досега 

научно есе на големия български хуманитарист Б. Йоцов „Молци на 

държавата“ (без дата), осмислил в пълнота тогавашната политическата 

ситуация и осмелил се да назове критически съдбата на „малкия човек“ 

(Чехов) и на „малкия народ“ (Йоцов): „Не е ли вик на нашето време как 

да се внедри по-дълбоко в съзнанието на народа идеята за държава? Как 

да се приобщи той към своята родина като край, система, закон, следа? 

Ние се спираме на българското отрицание на държавата. И между 

толкова много причини, засега отбелязваме само една – душата, 

мисловността на нашия чиновник. Чиновници, които укоряват, обиждат 

българския гражданин, са рушители на държавата – те са ония молци, 

които са се скатали в широките й пазви и потайно, скришом променят 

нейната основа“ (а. е. 102, оп. I, л. 8). 
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БЕЗ/СМЪРТНОСТТА НА БЪДЕЩЕТО: НЕДЯЛКА МИХОВА  
И ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИ 

 
Елена Борисова 

 
THE IM/MORTALITY OF THE FUTURE: NEDYALKA MIHOVA AND 

DMITRY GLUKHOVSKY 
Elena Borisova  

 
Abstract: Are we so insatiable and greedy, that we will never be satisfied? 

The article presents the way in which Nedyalka Mihova`s „The Stars Come Closer“ 
and Dmitry Glukhovsky`s „Future“ rationalize and represent future human 
immortality through extreme artistic images. The study focuses on the ways in which 
science fiction foresees the biotechnological enhancement of the human body, 
manipulation of the human genome and the future tendenies of changing Homo 
sapiens' body and his nature.  

Key words: Bulgarian contemporary literature, science fiction, human 
enhancement, immortality 

 
В зората на човешката мисъл и духовност отношението към 

смъртта е намирало най-силен израз в митологичната образност и в 

различните форми на религиозните култове. Древните египтяни са може 

би първите, които са разглеждали смъртта не просто като край на 

живота, а като начало на нов живот. За тях земното съществуване на 

човека е подготовка за задгробното му битие. Според „Книга на 

мъртвите“ животът в отвъдното е непосредствено продължение на 

земния и съдбовният въпрос е как да се осигури преходът към него. 

Възможността за удължаване на човешкия живот преминава от 

въображаемата рамка на художественото осмисляне към социално, 

културно и технологично ускоряване на живота, което постепенно 

ревизира „пространството на опита“ и „хоризонта на очакванията“ 

(Roza 2015: 95) за бъдещето. 

Научната фантастика се вглежда именно в тези процеси, 

характерни за новото време, картографира границите на човека – 
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физически и емоционални; моделира бъдещето чрез научно-

художествена образност, социално-технологично прогнозиране с 

прогнозирането на човешката душевност и не на последно място – 

провокира познанието да надхвърли собствените си граници, за да 

проследи до къде би могла да стигне науката в амбициите си да 

моделира както човешкото същество, така и заобикалящата го 

действителност.  

Има много аспекти на природата, които си представяме, че 

разбираме достатъчно добре и които бихме променили, ако ни се удаде 

възможност. Подобряването на човешката природа невинаги е лесно, 

защото еволюцията може да е сляп процес, но тя следва безпощадна 

адаптивна логика, която позволява организмите да бъдат адекватни на 

обкръжението си.  

Динамизирането на живота, постоянната намеса на технологиите 

във всички сфери на бита и в човешкото тяло, създава предпоставка за 

конструирането на методологична рамка, която да обхване процесите в 

нашето съвремие. Термини като „антропотехника“1, „човешко 

усилване“2, „биохакинг“ и др. осмислят връзката между човека и 

                                                           

1 С „антропотехника“ се обозначава дейността, визираща модифицирането на 
човешкото същество чрез намеса в тялото му, и то не с медицинска цел. 
Определението за антропотехника е предложено от Жером Гофет през 2006 г. в 
неговото изследване „Naissance de l'anthropotechnie. De la médecine au modelage de 
l'humain“ (Goffette 2006). Разбира се, за подобен тип интервенции се заговаря още през 
2000 – 2002 г. в трудове на Жилбер Отоа (Hottois 2002) и Петер Слотердайк (Sloterdijk 
2000).  
2 Терминът „enhancement“ се появява през 90-те години на ХХ в. в техническия израз 
„genetic enhancement“ (Klaynpeter 2014: 18). След 2000 г. т.нар. конвергентни 
технологии (нанотехнологии, биотехнологии, информатика и когнитивни науки – 
НБИК) придават на думата много по-широк смисъл. Тя не се възприема, нито осмисля 
единствено в областта на наследственото подобряване, а преди всичко e фокусирана 
върху промените в тялото тук и сега. 
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технологиите, проблематизират границите на човешкото и преосмислят 

бъдещите му перспективи.  

Това, което покрива словосъчетанието „усиленият човек“, по 

думите на Едуар Клайнпетер, не се „ограничава до увеличаване на 

постиженията (двигателни, физически, интелектуални и т.н.) или до 

увеличаване на продължителността на живота, а кристализира по-

актуалната форма на двусмислеността на отношението, което 

човешкото същество поддържа със създадените от него технологии“ 

(Klaynpeter 2014:15). Усилването е съвкупност от процедури, методи 

или средства, химически или технологични, чиято цел е да надхвърлят 

естествените или обичайните способности на субекта. Философът 

Жером Гофет изковава термина „антропотехника“, за да опише тези 

„изкуства или техники за извънмедицински трансформации на 

човешкото същество чрез интервенция върху неговото тяло“ (Klaynpeter 

2014: 21).  

Друг важен термин, който обхваща манипулацията на човешките 

гени от  молекулярното биоинженерство, генетичното инженерство и 

невроинженерството, е „биохакинг“3. Биохакингът не се отнася вече за 

един индивид, временно  оборудван или усилен, а за един трайно 

модифициран човек. Генното допингиране е част от това. То се изразява 

с прилагане върху здрав субект, за по-добро постижение или за борба с 

остаряването, на генни терапевтични техники. Новопоявяващите се 

технологии съответстват обикновено на подобряване на 

съществуващите.  

                                                           

3 Съвкупност от техники за неконтролирано биологично майсторене, позволяващо 
временна или трайна модификация на една характеристика на тялото. 
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Разбира се, методологичният инструментариум, обхващащ 

процесите на активното ускоряване на науката, е в постоянна 

модификация, доуточняване, предизвикани от все „по-интимните“ 

връзки между човека и технологиите.  

Настоящото изследване ще представи начините, по които 

научната фантастика осмисля физическото безсмъртие, а оттам и 

безсмъртието на съзнанието, в две произведения, между които има 

времева разлика от 50 години, но проблематиката е запазила и до днес 

своята актуалност: това са повестта на Недялка Михова „Звездите идват 

по-близо“ (1969) и романът на Дмитрий Глуховски „Бъдеще“ (2015). В 

българската научна фантастика темата за безсмъртието, постигнато 

посредством технологична намеса, е разгърната в романите „Да 

избереш себе си“  (1996)  на Любен Дилов, „10-9“ (2007) на Николай 

Теллалов и др. Споменавам тези произведения, защото те маркират 

друга посока за моделирането на човешкото тяло, постигната 

вследствие на взаимодействието между човек и машина. Фокусът на 

тази статия е поставен върху биотехнологичното усилване на тялото, 

върху „усилването на човека“, върху манипулирането на човешкия 

геном и научнофантастичното конструиране, върху владеенето на 

бъдещето, в което Homo sapiens променя себе си едновременно като 

индивид, група индивиди и в качеството си на вид, както в тялото си, 

така и в природата си.   

Произведението на Н. Михова се появява в момент, в който 

биотехнологиите все по-успешно проникват в нашите тела. През 60-те 

години на ХХ в. учени, както в статии и доклади от научни 

конференции, така и пред обществеността, изказват своите притеснения 

относно възможностите, които биологичната наука ще разкрие пред нас 
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в следващите десетилетия, и допускат, че за някои тази утопия по 

постигането на биологичното безсмъртие може да се окаже не друго, а 

„личният им ад“. В следващите десетилетия клонирането, 

манипулирането на ДНК и усъвършенстването на нашия вид, 

посредством възможностите на новите технологии, прави все по-

осезаемо ако не безсмъртието, то поне удължаването на живота.  

„Звездите идват по-близо“ е повест-дискусия, сблъскване на 

противоположни гледни точки относно начините,  по които науката 

прониква в непознатото, отговорността на знанието и последствията от 

манипулирането на природните закони. Изразяването на страха от 

преминаване на моралните и етични граници в произведението на Н. 

Михова, при Д. Глуховски не само че се превръща в реалност, но и 

механизмите на живота са поставени под контрол, а за безсмъртието е 

необходимо да заплатиш висока цена.  

Първата част от текста на Н. Михова се вглежда в стремежите на 

човечеството да отгатне, изследва, изчисли честотата на разумния 

живот във вселената. Начините, по които познанието възприема 

чуждото, копнежът за контакт с друг разум, безсилието на земната 

наука да проникне в екзотичността на тази другост; нравствената 

отговорност, която човекът поема с излизането в космоса като 

представител на една от възможните цивилизации, са проблеми, които 

авторката пренася и в други свои произведения: в романа „Интра“ 

(1989) и в сборника с разкази „Фантастични игри“ (1996). Въпросите, 

които експлицитно поставя произведението като тревожни и 

неизяснени, са следните: Но какво ни подтиква да изследваме Земята и 

вселената? Наистина ли сме с толкова неизчерпаеми потребности, че 
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никога с нищо няма да бъдем задоволени? Сигурни ли сме, че един нов 

контакт ще ни обогати? 

Героите на Михова търсят обобщение за собственото си 

еволюционно развитие, общност от извънземни цивилизации, врата, 

разтворена към нови знания, защото „ние се нуждаем от други, за да 

познаем себе си <…>, своя път, своята същност“ (Mihova 1969: 17). 

В чуждата среда астронавтът обаче се чувства безпомощен, 

обграден от уредите, с които изследва терена. Свят, в който мускулите и 

сетивата на човека са недостатъчни, защото единственият начин да 

опознае заобикалящия го хаос е да  изгради около себе си система от 

други, помощни сетива, други ръце. „Тук нищо не подсказваше 

отговора – и той гледаше пустинята враждебно, защото нейната 

безжизненост го отчайваше“ (Mihova 1969: 36).  

Всяка нова планета е повод за нова надежда и всяка се оказва 

пуста, мъртва и чужда. Невъзможността за постигане на контакт връща 

човечеството към познатостта и сигурността на родната Земя, където в 

един момент амбицията за изпреварване на законите на естественото 

развитие, посредством новите технологии, изгражда пропаст при 

взаимодействието на човека с природата, превърната в изкуствена 

система, поддържаща безсмъртието с медикаментозна зависимост и 

контрол над човешкото поведение на всички равнища.   

Героят на Н. Михова Мартис е разработил методика за 

периодично въздействие върху организмите, при което натрупаните в 

тях необратими промени се премахват и състоянието им се поддържа 

почти непроменено.  Подобно откритие осъществява копнежите на 

науката да преодолее биологичното несъвършенство, а смъртта да е 

само следствие или на неочаквани случайности, или на все по-бавното 
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разрушаване на жизнените сили. Удължаването на разстоянието между 

момента, когато човек започва да живее, и този, когато естествено, без 

болест, без случайност изпитва затруднение да съществува, провокира 

героите да разсъждават върху начините, по които се развива науката, 

защото, казва Мартис, „новото познание не е постигнато в хода на 

цялостното, фронтално развитие на науката, а при изолиран пробив 

напред. И не зная дали човечеството е дорасло достатъчно, за да го 

приложи. Не зная дали то изобщо трябва да бъде прилагано спрямо 

самите хора“ (Mihova 1969: 89).    

Визията за бъдещето е осмисляна през внимателното прилагане 

на откритията, а управлението на неодушевената материя и нейното 

запазване – посредством изграждане на верига от звена между 

познанието и природата, в която всяко следващо звено ще бъде като 

усилвател на разума, по-мощно от предишното. По този път ще се 

сблъскат не сили, а мисли, които ще позволят в перспектива да се 

овладеят напълно недостъпни за нашия мозък свойства на материалния 

свят. Заплахата се появява, когато дейността на човека се изравни с 

дейността на природата. Дори тогава научното познание ще бъде 

подложено на ограничения, защото материалният му характер е 

обусловен от технологията на бъдещето, но психологическите ефекти 

могат да бъдат предвидени.  

Разумът постоянно се бори, бърза да разширява своите 

възможности. Колкото по-мощни стават науката и техниката, толкова 

по-често те изправят човека пред ограниченията на тялото. В крайна 

сметка всичко се свежда до един и същ въпрос: дали целим да направим 

човешкото по-човешко или, иначе казано, по-добро, защото е човешко, 

или напротив, искаме да лишим човека от човешкото и по изкуствен 
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начин да създадем нов вид, вида на постчовеците? Нишката на 

разбирането за това какво е човек се къса в момента, в който той се 

отказва от естествените механизми на поддържането на живота в полза 

на по-съвършена конструкция, от цялото свое наследство, от своето 

несъвършено, тленно тяло, усилвано със средствата на 

биотехнологиите.  

Героите на Н. Михова изговарят тревогите, дилемите на 

познанието, преминало границата към безсмъртието. „Всеки от нас иска 

да живее колкото е възможно по-дълго, вечно“, но същевременно 

осъзнава, че „лекуването на тялото е нужно, но недостатъчно“ – 

мислите, чувствата винаги боледуват заедно с тялото, а самотата е 

тяхната болест. Физиологическото подхранване на младостта не е 

предпоставка за неограничеността на възможностите на паметта, защото 

„мозъкът старее психологически“; „…неправилно сме свикнали да 

свързваме изчерпването на възможностите само с биологическата 

старост“ (Mihova 1969: 87). 

Установените вече рефлекси, общата методика на решаване на 

проблемите, с които научното познание е ангажирано, са релси, които 

подхващат новите данни, само за да ги сведат до известното. 

Ненапразно, казва Мартис на своя колега, „прекалено многото знания се 

превръщат в задръжка. Те затварят границите на един кръг, който 

трудно може да бъде разчупен“ (Mihova 1969: 87). Закрепването на 

тялото в неговата физиологична вечност представлява заплаха за 

науката и познанието. Моментът, в който тялото вече не може да се 

износи и разпадне, мозъкът поема функциите на неговата тленност, но 

не във физиологичен аспект, а в интелектуален, духовен и емоционален.  
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Преждевременното ускорение на процесите, предизвикващи 

дълголетие, в романа на Д. Глуховки „Бъдеще“ реализира тревогите от 

повестта на Н. Михова, че вечният живот на отделния човек 

представлява опасност за живота на човечеството. 

В новия свят на романа „Бъдеще“, също както в произведението 

на Олдъс Хъксли „Прекрасният нов свят“ (1932), хората, отказващи да 

се подчинят на властта на безсмъртието, са изпратени в резервати, 

„където не смущават никого с отклоненията си, а стъклените градини са 

отворени само за онези, които са съхранили своята младост и сила“ 

(Gluhovski 2015: 34). В същия този свят хората не се стесняват от своята 

природа, те са готови да се изложат на показ, интимността е станала 

публична. След въвеждането на Закона за избора семейството е 

изгубило смисъл. Homo sapiens постепенно е преминал във фазата на 

Homo ultimus, изравнен е с Бога. Вечността се е превърнала в човешко 

право. В свръхнаселеното пространство на Европа безсмъртието е 

политически контролирано, а достъпът до еликсира на боговете е 

избирателен.    

Тоталитарната власт в утопичното общество на безсмъртните се 

заема с това да прекъсне връзката между хората – да я опосредства, 

отчужди, контролира. Децата от ранна възраст са отглеждани в 

интернати, откъдето няма изход и където под поредни номера в един 

момент ще се включат във Фалангата – организирана военна армия, с 

която партията въдворява ред. Успял да програмира себе си, да 

премахне смъртната присъда в своето ДНК, човекът се отказва от 

ролята на създание и поема тази на създател в „Земя на щастието и 

справедливостта, където всеки се ражда безсмъртен, където правото на 

безсмъртие е толкова свещено, колкото и правото на живот“ (Gluhovski 
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2015: 49). Освободена от процесите на загниване в своето тяло, новата 

раса мисли не в категориите дни и години, а в мащаби, достойни за 

вселената. Законът за избора е въведен, за да регулира раждаемостта. 

Всеки нов живот се регистрира. Появата на дете е свързана с насилствен 

избор на единия от родителите да отстъпи своето безсмъртие на 

следващото поколение. Той бива инжектиран с акселератор, 

предизвикващ преждевременно стареене, довеждащо до смърт.  
„Защо сме длъжни да избираме между своя живот и живота 

на своето дете?! С какво право ни принуждават да убиваме 

нашите неродени деца, за да търгуваме собствения си 

живот?!” (Gluhovski 2015: 174).  

Редуцирането на раждаемостта се осъществява посредством 

сблъсъка на младостта с края на живота. 
„Достатъчно е да видиш веднъж старец, и той те вмирисва 

целия на смърт. (…) Неприятно ни е, че ние с тях сме един и 

същ биологически вид, а на тях им е неприятно да осъзнават, 

че ние смятаме така.“ (Gluhovski 2015: 235). 

Неприязънта към разпадането на тялото отблъсква човека от тази 

проказа, защото той се ражда с даровете на безсмъртието и всичко 

останало е отклонение от „естествените“ закони. Възрастните са 

третирани като чумави. Челюстите им се разпадат, изглеждат 

немарливи, изпоцапани с храна, болезнено разсеяни и затова, казва 

единият от героите (Бернар), „ако имах властта, бих въвел закон, който 

да ги задължава да носят със себе си устройство, което да издава 

някакъв предупредителен сигнал“ (Gluhovski 2015: 235), за да може 

нормалните хора с алергия към старостта предварително да се отдалечат 

нанякъде.   
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Тялото е дисциплинирано, политизирано, превърнато в смирена, 

покорна плът, или е принудено да изпълнява чужди заповеди. Умовете 

са „форматирани“, за да се превърнат в част от социалния организъм, 

който е притежание на властта.  

Съществен момент в романа е срещата на Ян Нахтигал, 

ръководител на една от групите на Фалангата, с Беатрис Фукуяма 

(микробиолог, лауреат на Нобелова награда по медицина и физиология), 

която създава вирус, реабилитиращ смъртта и връщащ човечеството в 

ръцете на природата. В общуването между двамата, в 

съприкосновението с непосредствения оценяващ поглед на другия, Ян 

осъзнава как тоталитарната утопия, която до този момент е следвал, го е 

отчуждила, превърнала го е  в средство за манипулация на историята, на 

миналото, пренаписано по такъв начин, че да подхранва единствено 

вечността на живота. След разшифроването на генома учените се 

втурват към своето спасение със скалпели, рязане, пришиване на 

бъдещето, но са виждали само букви „не можели да прочетат думите… 

После ги прочели и решили, че са разбрали смисъла…“ (Gluhovski 2015: 

262). 

Както в повестта на Н. Михова, където героите са поставени пред 

дилеми, свързани с нещата, които ще бъдат изгубени по пътя на 

насилствената еволюция (или познание – ако е вярно, че безсмъртието 

ще го забави,  или запазването на човечността), така и в романа на 

Глуховски интелектуалното и духовно развитие пропада в бездната 

между смъртта и безсмъртието.   
„Ние не можем да променим нищо, защото самите ние не 

можем да се променим. Еволюцията е спряла – за нас. 

Смъртта ни даваше обновление, зануляване. (…) Ние не сме 
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направили нищо със своята вечност. Смъртта ни е 

пришпорвала” (Gluhovski 2015: 598).   

В сблъсъка на ценностите, в ценностната драма на света, героят 

осъзнава, че хомогенното общество означава край за индивидуалността. 

Противопоставянето на двете микрообщества, разделянето на времето 

на „сега“ и „после“, на вярата в Бог и вярата в науката, конструира 

образа на гротесково изкривен земен рай, в който няма нищо отвъд този 

свят, което да бъде символично утвърдено; душата не може да се 

откъсне от тялото, защото се оказва бездомна при липсата на Всевишен, 

към когото да се стреми. Всичко е тук и сега, едноличната власт се 

самопосочва, самоутвърждава с насилствено поддържане на 

безсмъртието. Единственият начин да бъде изкупен грехът на 

неразумността на бъдещето е връщането към пречистващата мощ на 

жертвоприношението.  
„Нейният вирус. Аз не го изхвърлих. (…) и сега аз връщам 

смъртта; смъртта е във всяка капка пот на челото ми, във 

всяко случайно докосване на моите пръсти, в моята урина и 

моите целувки” (Gluhovski 2015: 666). 

Светът е в задънена улица. Системата показва фатална грешка, 

която героят Ян поправя чрез реабилитиране на смъртта, зануляване на 

човечеството. През следващия половин век сто и двайсет милиарда ще 

измрат от старост, защото първата намеса в човешкото ДНК е била 

имунизацията срещу смъртта. Следващата намеса е лечението на 

първичната болест, връщането на човека и човешкото в лоното на 

природата, защото, казва героят, „такъв е бил промисълът на онзи, 

когото съм свикнал да ненавиждам и отхвърлям“ (Gluhovski 2015: 667). 

Посредством научно-художествената си образност 

произведенията на Недялка Михова и Дмитрий Глуховски проследяват 
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перспективите на бъдещето, разкриват своята загриженост за това какво 

означава да си човек и какво ще дойде след това. Дали усиленият човек 

не символизира едно разчупване в концепцията ни за Човека, или се 

вписва в логическата приемственост на техническия напредък? 

Революционализирането, вследствие на усилване на тялото и 

умствените способности, е изобразено едновременно като 

освободителна и като застрашителна възможност, носеща както 

„свръххуманното“, така и „дехуманизацията“. Ангажирани с проблеми, 

актуални още от зараждането на човечеството, но все по-реализуеми 

днес, научнофантастичните произведения реагират на идеите, посоките, 

които самата наука поражда и които не принадлежат на бъдещето, а на 

настоящето.  

Уместността и приложимостта на много от научно-техническите 

нововъведения са отправна точка за сериозни морални и етични дебати, 

простиращи се отвъд технологията и ориентирани към начините, по 

които човешкото същество възприема собствените си биологични и 

интелектуални граници. Докато науката се стреми към моделиране на 

бъдещето с въпроса „Защо не?“, научната фантастика, изпреварваща 

процесите в нашето съвремие, с крайни художествени изобразявания на 

същото това бъдеще, предлага рационално, последователно разгръщане 

на идеи, които са все още в зародиш, отговаряйки на провокацията на 

науката не с въпроса „Как ще се случи?“, а с „Какво ще се случи, 

ако…“.  
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ДЪРЖАВНАТА МОЩ 
 

Владислав Лазаров 
 

THE STATE POWER 
Vladislav Lazarov 

 
Abstract: The theory of international relations is based on the principle 

that the great world politics and international security are an obligation of the big 
and strong countries. The erosion of the state sovereignty concerning the 
globalization becomes a prerequisite for the embezzlement of rights, belonging by 
definition to the state, by global entities who find themselves in marketering 
upsurge. Today, the state is not the only entity in the security policy. Each country 
has a given production, defence, and intellectual resource. Namely, their particular 
characteristics, combination and trends towards enhancement define the ability of 
the state to generate a controlled power enabling it to assert its place in the field of 
global geopolitics.  

Key words: state power, geopolitics, security, resources. 
 
В теорията на международните отношения, както и в 

геополитиката едно от най-дискутираните понятия е „държавна мощ“. 

Подходът на изследователите е доста противоречив. За едни държавната 

мощ е целта, към която се стремят хората, обединени в национална 

държава (Bachvarov 1999: 158), за други, тя е средство, сила и 

способност за достигане на тази цел (Jablonsky 1997: 44 – 54). Най-често 

държавната мощ се разглежда като средство или ресурс за национална 

стратегия, дефинира се като „изкуство и наука за разработването и 

използването на политическата, икономическата и психологическата 

мощ на националната държава, съвместно с въоръжените сили в мирно 

време и по време на война за постигане на националните цели” (Joint 

Chiefs of Staff 1994: 255). Държавната мощ е „ключът, главният 
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аргумент, основното средство в международните отношения.  Силата – 

това са ресурсите, с които участниците в системата за международна 

сигурност преследват и отстояват интересите си”(Morgenthau 1968). 

Според Фарид Закарая (Zakariya 2001: 16) външната политика се прави 

не от нацията като цяло, а от нейното правителство: следователно от 

значение е силата на държавата, а не нейната национална сила. 

Държавната сила е онази част от националната сила, която 

правителството може да извлече за своите цели и която определя до 

колко свободно отговорните за решенията политици могат да постигнат 

целите си. 

Подходът при анализа и изграждането на държавната мощ е 

свързан с т.н. контекстуалност, относителност и динамичност. 

Контекстуалнността отразява факта, че мощта на държавата 

може да бъде оценена само по отношение на друга държава или 

държави на международната сцена, и то в конкретна ситуация, където 

може да бъде употребена. Не само исторически, но и фактически, 

държавната мощ е свързана с военните възможности и капацитет за 

осъществяване на въоръжено насилие, защото войната на 

международната арена е олицетворение на мощта. Заедно с това, 

очевидно е, че държавната мощ не може да се определи чрез един от 

нейните елементи. Често това смесване е породено от нежеланието (или 

от невъзможността) да се разграничи потенциалната от реалната 

оперативна военна мощ. Впрочем това не се отнася само до военната 

мощ, а и до анализа на държавната мощ като цяло. 
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Способността на държавите да превръщат потенциалната мощ в 

реална оперативна мощ зависи от много фактори и обстоятелства. Сред 

тях едни от най-важните са: ефективността на управлението, степента 

на икономическото развитие, военният капацитет, националното 

единство. Елементите на държавната мощ, без значение как са 

дефинирани, не могат да бъдат отделени изкуствено, но за нуждите на 

анализа могат да бъдат разглеждани поотделно. Очевидно е, че само 

изграждани заедно, генерират ресурси за достигане на националните 

цели и задачи.  

Относителността на държавната мощ не произтича само от 

факта, че тя се измерва с мощта на друга държава или държави, актьори 

на международната арена. Много важно е да се подчертае, че тази 

относителност е свързана с възможностите, които се реализират във 

всички обществени сфери. 

Държавната мощ е динамична, което означава, че няма такъв 

елемент от нея, който може да остане неизменен. Това е още по-

очевидно в условията на глобализация. Отделни социални и 

икономически кризи както в регионален, така и в световен мащаб, също 

влияят пряко на динамиката на държавната мощ. Тя зависи от 

промяната в равновесието на силите. То може да бъде нарушено не само 

от процеса на надпревара във въоръжаването, но и от такива фактори 

като откритие на нови източници на енергия или изтощаване на 

съществуващите. 
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Американският геополитик Коен (Cohen 1973) предлага 

държавната мощ да се анализира с оглед на следните фактори: 

морфологични, произтичащи от географски условия като големина, 

географско положение, конфигурация на територията; демографски, 

отразяващи броя на населението, неговите структури, миграции, морал, 

трудови навици, национален характер; икономически, произтичащи от 

ресурсите на страната, нейното технологично развитие, участие в 

международния обмен; организационни, включващи характер на 

управлението, стабилност и авторитет на властите; военни: количество 

на въоръжените сили, техническа готовност, снабдяване, боен дух; 

външна интеграция, отчитаща ролята на страната в международните 

организации и съюзи, нейния престиж (Cohen 1973; Bachvarov 1999: 

152).  

Евгени Гиндев разглежда държавната мощ като „нормативно 

качество в ролята на показател на националната сигурност” (Gindev 

2002: 8 – 21), показател, който изразява „моментното състояние на 

националната сигурност”. Някои автори смятат, че при определянето на 

държавната мощ е много важно да се разграничат природните и 

социалните елементи (Jablonsky 1997: 44 – 54). Природните елементи, 

влияещи върху държавната мощ, могат да бъдат подразделени на 

географски, демографски и природни ресурси. 

Социалните елементи са: икономически, военни, политически, 

психологически и информационни. На практика обаче трудно може да 

се открие ясна граница между природните и социалните елементи. Това 
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в още по-голяма степен се отнася за връзката между потенциала на 

държавата и географското й положение. 

Потенциалът на държавата включва средства, запаси, 

възможности, които държавата притежава и е в състояние да използва. 

Параметърът местоположение се оценява според възможната значимост 

на конкретната държавата в съответния регион, но тази значимост се 

определя и от нейния потенциал.  

Потенциалът на държавата „е комплексен параметър и може да 

включва икономическия успех и трансформирането му в технически 

напредък” (Bzhezhinski 1999).   

Георги Торнев предлага за определяне на потенциала на 

държавата следната формула (Tornev 2004: 89): 

Np = S * Gdp* Mdp *  Pop [1.2], 

където: S – площ на държавата, km2; 

Gdp – брутен вътрешен продукт, $US; 

Mdp – военен бюджет, $US; 

Pop – населението на държавата, бр. 

За оценка на държавната мощ в Центъра за стратегически и 

международни изследвания към Джорджтаунския университет в САЩ е 

разработен алгебричен модел, отчитащ основните характеристики, 

описани по-горе: 

Pp = (C + E + M)  x  (S + W), 

където: Рр е възприета мощ; 
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С – критичната маса: коефициент, отчитащ броя на 

населението и територията на държавата; 

Е – икономическа мощ, 

М – военна мощ; 

S – стратегическа цел на държавата; 

W – желание за постигане на националната стратегия. 

Имат основание изследователите, които към формулата на 

държавната мощ прибавят и още един елемент – (Р) – политическата 

воля и компетентност на държавното ръководство за постигане на 

националните цели и защита на националните интереси (Gindev 2002: 8 

– 21). Така формулата придобива вида: 

Pp = (C + E + M)  x  (S + W + Р)  

Основните характеристики и показатели за съпоставимост на 

държавите са: 

 морфологични, произтичащи от географските условия 

като големина, географско положение, достъп до водни пространства, 

климат, конфигурация на територията (обработваеми площи, релеф, 

плавателни реки  и други); 

 демографски, отразяващи броя на населението, неговата 

структура, образование, здравословно състояние, миграции, морал, 

трудови навици, национален характер, квалификация и др.; 

 икономически, произтичащи от ресурсите на 

страната, от нейното технологично развитие, от участието в 

международния обмен; 
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 военни, отчитащи количеството на въоръжените 

сили, техническата готовност, снабдяването, бойния дух; 

 информационни – имат се предвид развитието и 

прилагането на информационните технологии, степента на 

развитие на фундаменталните науки, сигурността на 

информационната система и др.; 

 стратегическа цел на държавата – съотнася се с 

наличието на ясно формулирана и достижима цел на държавата, 

разработено дърво на целите и надежден стратегически партньор 

(партньори); 

 желание на нацията да последва лидерите си, 

отчитащо развитието на културата и изкуството, развитието на 

науката и технологиите, социалното осигуряване; осъществими 

национални идеали, работеща система за патриотично 

възпитание; 

 компетентност на държавното ръководство, 

включваща характер на управлението, стабилност и авторитет на 

властите и др.; 

 дипломатически, отчитащи участието на 

държавата в колективни системи за сигурност, провежданата 

външна политика, двустранното сътрудничество, участието в 

коалиции и др. (Bahchevanov 2006). 

Много са авторите, доказващи, че географското разположение с 

всичките му характеристики: площ, климат, релеф, наличие на 
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природни ресурси, достъп до водни пространства и др., определя 

непосредствените приоритети на държавата. 

Демографският фактор е един от най-важните елементи за 

оценяване на държавната мощ. Този критерий се е използвал и за оценка 

на военната мощ на държавата много преди встъпването на 

човечеството в индустриално-технологическата епоха.  

За определение на състоянието на човешкия потенциал може да 

се използва въведеният в края на миналия век индекс на човешкото 

развитие (ИЧР). Концепцията за ИЧР е предложена от група 

изследователи по Програмата за развитие на ООН. Според тях 

състоянието на човешкия потенциал зависи в особено висока степен от 

удовлетворяването на три главни потребности: дълъг и здравословен 

живот; възможност за придобиване на знания; достъп до ресурси и 

средства, осигуряващи достойно качество на живот. Индексът на 

човешко развитие е в границите между 0 и 1. Смята се, че страни, чиито 

ИЧР е под 0, са с ниска степен на човешко развитие, от 0,5 до 0,8 – имат 

средно равнище на човешко развитие и над 0,8 – високо.     

За определяне на икономическата мощ (Velkova 2004) се 

използват  следните основни елементи, за които има конкретни 

стойности: брутен вътрешен продукт (БВП) – абсолютна стойност; БВП 

на човек от населението; конкурентоспособност; осигуреност с 

различни видове капитал; обем на промишлената продукция по отрасли; 

обем на услугите; обем на продукцията в аграрния сектор; 

инфраструктура; натрупване и инвестиции; отвореност на икономиката; 
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преки чуждестранни инвестиции; равнище на спестяванията; обем на 

вътрешната търговия; външнотърговски обмен или търговски баланс; 

равнище на заетост/равнище на безработица; здравеопазване, 

образование и наука; доходи и потребление; покупателна способност на 

националната валута и международен валутен резерв.  

Брутният вътрешен продукт позволява сравняването на 

абсолютния обем на производството в икономиката на една страна с 

абсолютния обем на производството в икономиката на друга страна. 

Този индекс не е напълно пригоден за оценка на относителната мощ на 

страната.  

Втори проблем, възникващ при използване на показателя БВП, е, 

че той не разкрива в необходимата степен структурата на икономиката. 

В една страна относително високият БВП може да бъде за сметка на 

селското стопанство, а в друга – за сметка на високо технологическо 

производство.  Даже при сравняване на две индустриални държави е 

възможно промишлеността на едната да бъде в по-висока степен 

приспособена за производство на военна продукция, отколкото на 

другата. За оценка на действителната мощ на държавата е необходима 

допълнителна информация за структурата на нейната икономика.  

Информационната мощ на държавата е съвкупност от 

технологично информационно-обработващи възможности, процедури за 

използване на информация и създадената за това организация 

(Semerdzhiev 2003: 90 – 102). 
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 Информационната мощ е средство за постигане на националните 

цели посредством завоюване и поддържане на информационно 

превъзходство в националното информационно пространство. 

Едновременно с това се провежда и процес на възпрепятстване и 

контрол на информационната мощ за същите цели от други субекти.  

Оценката на информационната мощ може да стане в следните 

сфери: осигуряване на държавната политика чрез своевременно 

запознаване на националната и международна общественост с 

достоверна информация; спазване на конституционните права на 

гражданите в областта на получаването и използването на информация; 

развитие на националната информационна инфраструктура; защита на 

националната информационна инфраструктура и ресурси от 

несанкциониран достъп.  

Желанието на нацията да последва лидерите си е друг основен 

показател за държавна мощ и критерий за съпоставимост между 

държавите. Разбира се, най-важна е компетентността и волята на елита, 

лидерите, държавниците да защитават и реализират националните 

интереси. 

Компетентността на държавното ръководство се свързва със 

способността на управляващите да формулират и провеждат 

политически стратегии за държавно управление; да разработват и 

предлагат за приемане необходимите за това регулации (закони, 

постановления и др.); да управляват ефективно и с минимум 

бюрокрация; да контролират незаконното забогатяване и корупцията; да 
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поддържат високо равнище на прозрачност и отчетност на държавните 

институции; да прилагат неотклонно правото.  

Част от проблема за следването на лидерите е развита в теорията 

на етногенезиса, предложена от Л. Н. Гумильов.  Според него 

развитието на етноса в голяма степен е предопределено от вътрешни за 

етноса предпоставки (Gumilev 1990). Трябва да се подчертае, че 

концепцията на Л. Н. Гумильов може да се отнесе и до нациите, стига те 

да са формирани исторически чрез вектора етнос – народ – нация, или, 

иначе казано, тук етнос се използва в много по-широк исторически 

контекст. Основна характеристика за степента на развитие на етноса, 

народа и нацията е нивото на тяхната пасионарност. Пасионарността се 

определя от количеството хора, способни в ущърб на своето 

благополучие и/или безопасност да променят ценности, стандарти на 

поведение, отношения и да създават нови. Според Гумильов 

пасионариите се проявяват не само като непосредствени изпълнители, 

но и като лидери. Влагайки своята допълнителна енергия  в 

организацията и управлението на сънародниците си на всички нива в 

социалната йерархия, те, макар с усилия, моделират нови стереотипи на 

поведение, налагат ги на всички останали и по този начин създават нова 

етническа система, нов етнос, значим за историята.  

Нивата на пасионарно напрежение на системата са: а) 

невъзможност да се удовлетворят мечтите; б) невъзможност да се 

контролират мечтите; в) живот на обикновения човек, адаптиран към 

реалната биологична среда; г) стремеж към благополучие без риск за 
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живота; д) търсене на успех с риск за живота; е) стремеж към идеал за 

знание и красота; ж) стремеж към идеал за успех; з) стремеж към идеал 

за победа; и) жертвоготовност. 

Фазите на етногенезиса са: а) ескалация (скрита и явна); б) 

акматация (достигане на най-високата точка); в) деескалация; г) 

инерционна; д) затихваща; е) мемориална. Най-уязвимият момент 

вероятно е началният стадий на развитието, така нареченият 

„пасионарен тласък”. Пасионарността е най-голяма, когато нацията се 

намира във фазата на акматация. Пасионарността е в пряка зависимост 

както от компетентността на държавно управление, така и от 

актуалността на стратегическата цел на държавата.  
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АНТИЗАПАДНА ПРОПАГАНДА И АНТИКОЛОНИАЛЕН 
САНТИМЕНТ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX В. (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ 

ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ ЗА ЗАПАДНА АФРИКА) 
 

Димо Георгиев 
 

ANTI-WESTERN PROPAGANDA AND ANTICOLONIAL SENTIMENT 
IN THE BULGARIAN PRESS REGARDING WEST AFRICA OF 1960s 

Dimo Georgiev 
 

Abstract: The paper tracks the main points in the propaganda ‘travel’ 
(using all the meaningful workload of the word) between the People's Republic of 
Bulgaria and the countries decolonized in the 1960s. Two indicative cases from 
Africa – Guinea and Ghana are considered. Building a stereotypical image of the 
imperialist West was a real pledge to attract new post-colonial Pro-Soviet elites. 
The diplomatic visits of delegations from and to the decolonized African countries at 
the level of senior party-state functionaries were regularly reported in the Bulgarian 
press. The article also focuses on the public reaction of the party-approved 
anticolonial sentiment (its presence in the Bulgarian ‘national spirit’), and raises 
questions about the sustainability of the political occidentalist stereotypes and 
prejudices in the Bulgarian society. These aspects make it possible to show a more 
nuanced perspective of the way anti-Western propaganda is presented through 
words and images. Anticolonialism became part of the communist propaganda 
repertoire and the portrayal of the West, perceived as a threat and a primary enemy. 

Key words: communism, anti-western propaganda, totalitarian press, 
anticolonialism.  

 

Втората световна война активизира трансформацията на 

колониалната (доминирана от западноевропейските сили) сфера. 

Деколонизацията става важен политически фактор и се поражда 

разбирането за т. нар. Трети свят. „Понятието, пише историкът Лоурънс 

Фридман, съдържащо идеята за общности, напълно различни от първия 

и от втория свят – капиталистическия и комунистическия“ (Fridman 

2000: 190). Студената война и надпреварата (военна, но и 

идеологическа) между суперсилите САЩ и СССР се води активно и в 

полето на Третия свят. Редица причини (политически, стопански, но и 

пропагандните изкушения) карат Москва да използва своите сателити от 
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Източна Европа в транслиране на влияние и търсенето на възможности 

в деколонизираните Африка, Близък Изток и Югоизточна Азия. НРБ 

следва съветските императиви, разбирайки стопанските и 

пропагандните ползи от осъществяването на (политически, 

образователно-културни) трайни контакти. Пропагандата (в нейния 

вестникарски регистър – на националната политическа преса) упорито 

изгражда една антизападна и антиколониална позиция, чрез която се 

изразява солидарност и се утвърждават политическите ангажименти. 

Настоящата разработка проследява, без претенции за 

изчерпателност, основните точки в пропагандното „пътуване“ 

(възползвайки се от цялата смислова натовареност на думата) между 

НРБ и деколонизираните през 60-те год. на XX в. страни. Разглеждат се 

два показателни примера от Западна Африка – Гвинея и Гана.   

Изграждането на стереотипен образ на империалистическия 

Запад е действителен залог за привличане на нови, постколониални 

просъветски елити. Търси се отразяването в българската преса на 

дипломатическите посещения на делегации от и до деколонизирани 

африкански страни на ниво висши партийно-държавни функционери. 

Търси се и реалната обществена реакция на партийно афиширания 

антиколониален сантимент (неговото присъствие в българската 

„душевност“) и се задават въпроси за устойчивостта на политическите 

оксиденталистки стереотипи и предразсъдъци в НРБ. Тези аспекти 

позволяват да се нюансира образността на антизападната пропаганда. 

Антиколониализмът става част от комунистическия пропаганден 
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репертоар и разобличаването на Запада, схванат като заплаха и 

първостепенен противник1. 

Темата за връзките между НРБ и страните от Третия свят 

присъства периферно в съвременната българска историография. 

Предизвикателство е проследяването на отношенията и тяхното 

пропагандно отразяване, особено със страни като Гвинея и Гана, които 

имат важна политическа роля в деколонизацията на Африка2. 

Теоретичен импулс за настоящата разработка получих от изложбата 

„Tito in Africa: Picturing Solidarity“. Посетих изложбата в музея „Pitt 

Rivers“ в Оксфорд – пространство на възможности за заемки от социо-

културната антропология3. 

                                                           

1 Пропагандата задейства културните стереотипи и предразсъдъци за „лошия Запад“. 
Политическите карикатури са показателни в осмиването на колониализма. Дебелият 
капиталист с цилиндър и папийонка (в карикатура на Р. Маринов) гледа отчаяно как 
светът се покрива с червения цвят на настъпващия комунизъм. Африка започва да 
става червена (= деколонизация). Подобен на вампир империалист (с всички атрибути 
– колониална каска, униформа с нашивка череп) сочи с пръст благородната фигура на 
млад африканец (карикатура на Цветан Цеков – Карандаш) – „бялото минало“ срещу 
„черното бъдеще“, вж. Стършел, бр. 851 от 1 юни 1961.  
2 Африка присъства особено откъслечно в историографията върху външната, 
стопанска и културна политика на НРБ с Третия свят. Определен акцент е поставен 
върху арабския Север и държави като Египет и Алжир, с които София развива особено 
полезни за нейната линия на външна (стопанска, идеологическа) пропаганда връзки – 
показателно е създаването на „империята на задграничните фирми“ (по израза на 
документалиста Христо Христов) с начало задграничното дружество „Имекстраком“ в 
Алжир, вж. (Hristov 2015: 17 – 30). Държави като Етиопия и Алжир са ценни в 
стопански план – историчката Илияна Марчева направо пише, че „дейността на 
българските външно-търговски дружества е свързана първоначално с деколонизацията 
и възможностите, които тя разкрива за пазари в Третия свят“, вж. (Marcheva 2016: 
258). 
3 Оксфордският музей „Пит Ривърс“, специализиран в полето на етнографията и 
археологията, е институция-партньор на изложбата „Тито в Африка“ (част от 
международния проект „Socialism Goes Global“). Основният подбор и изследователска 
работа върху архивните материали (статии, фотографии, кинопрегледи) е извършена 
от специалистите на Музея на Югославия в Белград. Механичното сравняване на 
Югославия и НРБ е неудачно (двете държави са в различна политическа и 
дипломатическа ситуция), но е интересно да се види (т.е. задейства се визуалната 
антропология) целият репертоар на пропагандиране на комунизма в деколонизирани 
страни. Каталогът на изложбата е особено ценен – включва разработки, покриващи 
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* * * 

Деколонизацията става политическа, военна и стопанска 

необходимост след Втората световна война. Западноевропейските 

страни осъзнават уязвимостта на колониите, антиколониалния натиск от 

САЩ и СССР, антиколониалните и антирасистки сантименти в 

собствените си общества, засилената (политическа и културна) 

еманципация на самите колонии, и предпочитат да активират 

европейската стопанска интеграция, вместо да влагат ресурси 

(ограничени след войната) в поддържането на колониите (Mazower 

1999: 382 – 383). СССР и Източният блок подкрепят деколонизацията 

като средство за отваряне на нови пространства за настъплението на 

световния комунизъм и блокиране на американското влияние в глобален 

план. Постигането на влияние и вдъхновението от съветския комунизъм 

за определени страни в Африка е несъмнено – вариращо от идеология 

(марксизъм – ленинизъм), репресивни техники или опити за изграждане 

на „африкански социализъм“ със съветски заемки4.  

Деколонизацията на Африка се забързва през 60-те год. на XX в. 

– Великобритания, Франция и Белгия се оттеглят. Историкът Джереми 

Блек обобщава ситуацията около разпадането на британската 

колониална власт (показателен е акцентът върху Гана): 
„Империята се оказва прекалено скъпа, прекалено размирна и 

прекалено предизвикателна за другите сили. Деколонизацията е 

ускорена от силен подем на националните движения в 

                                                                                                                                                      

репрезентацията на властта, механизмите за отразяване на посещенията на Тито в 
пресата, фотографските образи на Африка, вж. (Vučetić, Betts 2017).  
4 Историкът Арчи Браун подчертава, че в Африка не се установява същинска 
комунистическа политическа система, но заемките са фактор за държави като Гана при 
управлението на Кваме Нкрума, вж. (Brown 2010: 365).  
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колониите, особено в Гана, на което политическите стратези 

не знаят как да се противопоставят, тъй като те искат 

имперската власт да почива на съгласие, а не на сила. 

Американското правителство насърчава деколонизацията, 

докато логиката на прокламираната от самата Британия 

имперска мисия – довеждане на цивилизацията до най-

изостаналите райони на света – означава, че даването на 

самоуправление може да се представи като неизбежен край на 

империята“ (Blek 2008: 347). 

НРБ бърза да установи преки дипломатически отношения с тези 

нови независими страни. Дава се предимство на политическите 

(идеологически), културни и образователни връзки, като постепенно се 

трасират и стопанските интереси (Ognyanov 2006: 211 – 212). Личните 

контакти между българското партийно-държавно ръководство и елита в 

африканските страни се приемат за задължителна точка от сценария по 

привличане и постигане на трайност („дружба в името на мира и 

прогреса“). Следва се съветският акцент (на Хрушчов) върху 

практическото, взаимноизгодно сътрудничество и привличане (Westad 

2018: 281). 

Съсредоточавам се върху две страни с важно значение за 

деколонизацията на Африка, с които НРБ изгражда трайни контакти – 

Гвинея и Гана. Те са пример за трудното начало на политическата 

независимост, изявяват се в борбата за африканското единство и 

антиколониализма, техните лидери стават известни лица на 

африканската политика в разглеждания период. Страните заиграват със 

СССР и Източния блок, като дават заявки за подкрепа – ситуация, от 

която София не може да пропусне да се възползва.  

Установяването на дипломатически отношения се затвърждава с 

размяна на държавни делегации. Това е отработен политически ритуал, 
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който цели да затвърди личните контакти и да създаде благоприятни 

възможности за развитие на културните, образователните и стопанските 

връзки. Националната (партийно контролирана) българска преса 

реагира с отиграна ритмичност и разгръща типизиран сценарий при 

отразяване на подобни събития:  

> „подгряване“ на посещението чрез статии, акцентиращи върху 

успешното развитие на страната-гост; 

> пристигането и посрещането на лидера и неговата делегация, 

биографична справка за лидера, придружена от негова фотография; 

> акцент върху срещите, връчването на държавни отличия, 

посещение на заводи, официални обеди и вечери и т.н.; 

> отчитане на успеха на посещението и отразяване на 

изпращането на гостите. 

Журналистиката показва пълна безкритичност и следване на 

партийните интереси. Липсват реални интервюта и анализи, а 

пропагандно съобщаване за протичането на съответното посещение. 

Заглавията, патетичният тон и символиката на текстовете доказват 

тоталната зависимост от партийните императиви. Ако Западът е 

употребен (изобретен) негативно като враг, то пропагандата се грижи за 

позитивния образ на Третия свят (подлежащ на приобщаване)5. 

Тоталитарният опит на комунизма се нуждае от враг, защото 

„тоталитарната държава, аргументира философът Цветан Тодоров, не 

                                                           

5 Съветският модел от времето на Хрушчов на амбивалентно отношение към Запада, 
но подчертано позитивното отношения към Третия свят в търсене на влияние се 
прехвърля върху НРБ, вж. за Запада и Третия свят в политиката на Хрушчов (Lovell 
2009: 130 – 133). 
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може да съществува без врагове. Ако няма, ще се измислят. Посочен ли 

е врагът, милост за него няма“ (Todorov 1998: 30)6.  

Западна Африка е представена особено позитивно в българската 

преса. Ахмед Секу Туре, президент на Гвинея, посещава НРБ от 11 до 

14 януари 1961 г.7 Гвинея придобива независимост през октомври 1958 

г. от Франция, но има обтегнати отношения със старата метрополия и 

търси активни връзки със СССР и неговите сателити (Shilingtan 2018: 

399). Поредица от материали (статии и фотографии) в официоза в. 

„Работническо дело” проследява пристигането, дейностите и 

заминаването на гвинейската делегация.  

Няколко дни преди посещението е представена карта с 

отбелязани суровини на Гвинея, Мали и Гана, както и информация за 

успешното постколониално развитие на страните. Статия апологетира 

тяхното възможно обединение8. 

Пристигането на делегацията е отразено с официална портретна 

фотография на Ахмед Секу Туре и биографичен очерк, който изтъква 

неговата профсъюзна и политическа антиколониална дейност и 

припомня стремежа за връзки със СССР и социалистическите страни9. 

Фотография от посрещането на делегацията на аерогара София. 

Поместване на речите на Ахмед Секу Туре и Антон Югов. Присъства и 

Тодор Живков, т.е. фотографията показва и вътрешнополитическата 

динамика и властово позициониране; Живков практически контролира 

партийно-държавното ръководство от поста на първи секретар на ЦК на 

БКП, но при официалните посещение формално се изтъкват и 
                                                           

6 Припокриване на философските постановки – Умберто Еко също пише „когато няма 
враг, трябва да го сътворим“, вж. (Eko 2013: 9). 
7 Представян в българската преса с формулировката „президент и председател на 
правителството“; неговото име се изписва само като Секу Туре.  
8 Работническо дело, бр. 9 от 9 януари 1961.  
9 Работническо дело, бр. 11 от 11 януари 1961. 
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държавните функционери (практически партийно ангажирани и 

зависими) като Антон Югов (председател на Министерския съвет) и 

Димитър Ганев (председател на Президиума на Народното събрание)10. 

Статии и фотографии отразяват самото посещение и 

отпътуването – официален прием в софийския хотел „Балкан“, връчване 

на орден „Георги Димитров“ на Ахмед Секу Туре, пътуване до Пловдив, 

изпращане на аерогара София. Внимание заслужава посещението в 

Пловдив – освен среща с местното партийно ръководство и „спонтанни“ 

митинги за „Вечна дружба – вечна дружба!“ от „хиляди работници, 

служители, младежи и девойки“, се организират разговори с работници 

на текстилния комбинат „Марица“ и кооператори от ТКЗС в с. 

Първенец. Работници и селяни (показателно за комунистическата 

идеология) посрещат сърдечно и обдаряват (не е описано какви са 

подаръците) делегацията. Материалите утвърждават една позитивна 

представа за развитието и борбите на Африка и внушават подкрепа за 

антиколониалната кауза11. 

Размяната на дипломатически посещения позволява 

потвърждаване на ангажиментите, затова през март 1962 г. делегация, 

начело с Антон Югов, посещава Гвинея и изрича отново формулите за 

„приятелство, дружба и доверие“12. 

Посещението на Ахмед Секу Туре в началото на 1961 г. е 

последвано от посещение на ганайска делегация, водена от президента 

Кваме Нкрума. Гана става независима от Великобритания през март 

1957 г. и заема особено място в деколонизацията на Африка (Shilingtan 

2018: 394 – 396). Сценарият е типичен – „подгряване“ на посещението с 

                                                           

10 Работническо дело, бр. 12 от 12 януари 1961. 
11 Работническо дело, бр. 13 и 14 от 13 и 14 януари 1961.  
12 Отечествен фронт, бр. 5463 от 27 март 1962.  
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позитивни статии, отразяване на тържественото посрещане, 

публикуване на биографична справка, проследяване на официалните 

срещи, изпращане. Нкрума пристига в София на 10 август и заминава на 

12 август 1961 г. Пресата пропагандно акцентира върху посещението 

като пореден жест на подкрепа и установяване на връзки с 

африканските страни, симпатизиращи на политиката на Източния блок. 
Биография на Нкрума.13 Статии и фотографии за 

посещението на Нкрума. Политическият театър е в действие; 

внимателно планираното посещение е възможност 

пропагандата да разгърне своя репертоар – апологетика на 

държавно-партийното ръководство, оксиденталистки 

внушения и представи за значима роля в културните и 

образователни връзки с млада Африка14. 

Движението на ганайската делегация е по вертикала от трудовия 

(пропагандно поукрасен) делник на работниците до битието на 

номенклатурата. Нкрума посещава софийския слаботоков завод 

„Климент Ворошилов“ и получава подарък – радиоапарат, символ на 

технологичното развитие на НРБ, а след това получава прием в хотел 

„Балкан“ (с 500 отбрани гости)15. „Ентусиазираният митинг“ на 

работниците е дирижиран и партийно подготвен и се вмества в 

сътворяването на „масовост“ в реакциите. 

Посрещането на делегацията е внимателно планирано, но докато 

пресата заблуждава, че текат важни политически разговори и се 

установяват стабилни взаимноизгодни контакти, реалността е цинична – 

липсват сериозни теми за преговори, а раздаването на скъпи подаръци 

(пресата мълчи за това) и обгрижването на гостите подсказват за едно 

                                                           

13 Работническо дело, бр. 222 от 10 август 1961.  
14 Работническо дело, бр. 223 и 224 от 11 и 12 август 1961. 
15 Работническо дело, бр. 223 от 11 август 1961. 
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прагматично подкупване и привилегироване, т.е. на африканските 

политици се предлагат удобствата на българската партийна 

номенклатура. Документите на ЦК на БКП са показателни. Следвайки 

обсъденото на заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 8 август 1961 

г. предложение за организиране на посещението на Нкрума, 

откриваме16: 

> „от ганайска страна няма предложение за водене на преговори 

по определени конкретни въпроси“; 

> фиксиране (т.е. партийно дирижиране) на посрещането – „при 

посрещането на летището да има 3000  души“ (толкова за 

„спонтанността“); 

> задава се контрол над пресата (интензитет и съдържание на 

материалите) – например, „печатът и радиото да публикуват и предават 

материали за Гана 1 – 2 дена преди пристигането на госта“; 

> определяне на средства за издръжка и подаръци на делегацията 

– „на президента Нкрума и на придружаващите го лица да се предложат, 

в зависимост от ранга им, по 3000 и 1000 лева“, и още „да се подготвят 

и поднесат следните подаръци: на президента Нкрума – един български 

персийски килим, българска бродерия, розово масло, напитки и цигари; 

на останалите придружаващи го лица – по един чипровски килим, плат 

за костюм – шантунг по 6 м. на лице, порцеланови сервизи за хранене за 

6 души, напитки, розово масло и цигари“. Разходите трябва да се поемат 

от Управление безопасност и охрана (УБО) при Министерството на 

вътрешните работи.   

Приказките за свобода и борба си остават приказки – „войната на 

думите“ в дискурса на Студената война. Прагматиката налага печелене 

                                                           

16 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 6, а.е. 4559. 
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на съюзници, или поне доброжелатели, на всяка цена – обдаряването е 

практичен политически ритуал, но и символен гарант за лоялност17. 

 
* * * 

Да се оглеждаш в огледалото на Другостта е стара игра на 

културата (схваната като опитоменост, обработеност, затворена 

очертаност на социална съпричастност и приемливост и т.н.). Текстът 

заявява един подчертан културоложки интерес в търсенето на 

пропагандно представените образи на една друга култура – 

африканската, която става близка в турбулентната политика на 

Студената война и предполага смисли за активна антизападна реторика. 

Пресата транслира пропагандните императиви безропотно, но 

тяхното приемане от обществото и същинският успех (насаждане на 

антиколониален = антизападен сантимент) е под въпрос. Лесно е да 

проследим пропагандата от партийното бюро до страниците на 

вестника, но е трудно да възстановим нейното влияние върху 

манталитета на читателя. Предполагам (спекулативно) моменти на 

неподправена съпричастност и привличане към недостижимата 

„екзотичност“ на Африка, но и дисимулация и формализиране на 

жестовете на лоялност и доверие към пропагандните (осъзнати като 

такива) стереотипи. 

Цинизмът на разглежданата в настоящия текст пропаганда не 

заличава историческия факт, че колониализмът действително носи 

расизъм и потъпква коренното население на Африка. Колониализмът, 

така или иначе, вече е със счупени вериги.  
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ЗА МНОГООБРАЗИЕТО НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА В НЕМСКАТА 
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VARIETY OF TERMINOLOGY IN GERMAN PHRASEOLOGY 
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Abstract: This text presents some basic classifications of terminology in the 
field of Germans phraseology made by different researchers. It emphasizes the 
diversity of its terminology and the varying interpretation of the concepts used. An 
overview of different types of fixed expressions has been made. The study uses a 
chronological approach. 

Key words: phraseology, terminology, classification of phrases, structure of 
phrases, contrastive linguistics 

 
Един от широко дискутираните въпроси във фразеологията е 

многообразието и нееднозначният прочит на използваните в нея 

понятия. В немската фразеология се наблюдават редица трактовки на 

терминологията ѝ, което създава проблем на изследователите, и се 

налага тяхното по-задълбочено изясняване. В началото на 80-те години 

на XX в. според Клаус Дитер Пилц са използвани над 1000 специфични 

термина, а единна терминология се установява едва в началото на XXI 

в. Според него всеки, който се занимава с фразеология, създава своя 

собствена терминология. Разнобоят главно се корени в това, че едно 

понятие може да се предаде с няколко термина, а това може да попречи 

на точното му идентифициране. По-точно терминът се създава, за да 

съхрани едно понятие. 

В настоящото изследване подходът е хронологичен. Той е 

подходящ за проследяване по-конкретно какви термини са се 

използвали през годините, имат ли общи възгледи изследователите за 

терминологията, или предлагат съвсем различни концепции. 
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Първоначално интересът към устойчивите словосъчетания се е 

простирал предимно върху пословиците. Произведението в три тома на 

Фридрих Петерс „Der Teutschen Weißheit“ (1604 – 1605) е най-старата 

немска сбирка от пословици.  

Първите чисти сбирки от фразеологични изрази разграничават 

по-ясно фразеологичните изрази от пословиците. Карл Вандер в труда 

си от 1836 г. прави разлика между пословицата и фразеологичния израз: 

фразеологичните изрази са елементи на словното богатство, a 

пословиците – не.  

Друг опит за разграничаване на пословицата от максимите, 

афоризмите, сентенциите и фразеологичните изрази прави Фридрих 

Зайлер в известната си книга „Deutsche Spriwörterkunde“ (1922), където 

помества общите формулировки на понятията. Нееднозначно тълкуване 

от изследователите се наблюдава и при термина sprichwörtliche 

Redensarten (кратките възгласи). Те се диференцират от останалите 

изрази, напр. Schwamm drüber! (Не е лошо; Всичко е наред); Wenn 

schon, denn schon! (Когато човек прави нещо, трябва да е 

старателно). Това са фразеологични изрази, отличаващи се от 

пословиците (не съдържат морални норми), използват се в ежедневието 

и при повечето от тях е нужно да се включат в изречение, за да бъдат 

устойчиви. Зайлер насочва вниманието си и към малобройните т. нар. 

„фразеологични изрази без картина“, като напр. Des guten zu viel tun 

(преувеличавам); mehr Glück als Vestand haben (малко вероятно е да 

имаш късмет). Той обяснява и разнообразните отношения между 

пословица и фразеологичен израз, като разглежда и въпроси, които 

продължават да са от значение за фразеологията и до днес.  
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Най-важните едноезични сбирки от фразеологични изрази са 

дело на Волф Фридерих (1976) – (неговият фразеологичен речник до 

90-те години на ХХ век се смята за най-информативния речник) и на 

Лутц Рьорих (1974). Тяхна характерна особеност е, че не включват 

пословици, големи части от фразеологичния фонд липсват, а общи 

фразеологични изрази са изключени, като напр. mit den Achseln zucken 

(незаинтересуван съм). 

Обект на внимание в немскоезичната лингвистика от втората 

половина на ХІХ в. са и крилатите фрази като тип устойчиви изрази. 

През 1864 г. за първи път се появява сбирката „Geflügelte Worte. Der 

Citatenschatz des Deutschen Volkes“ на Георг Бюхман, който е дефинира 

термина крилата фраза: „Общоприет цитат, т.е. крилата фраза, е израз, 

който е широко известен сред определен колектив, израз или име, без 

значение от кой език, чийто исторически автор или чийто литературен 

извор е установим, доказуем“ (Palm 1997: 108), напр. от Библията. 

Заниманието с пословици и поговорки продължава до 70-те 

години на ХХ век. Едва през 80-те години на същия век започва 

изследването на немската фразеология в нейната употреба. Започват и 

опитите за обобщаване на терминологичния хаос, т.е. различните 

термини да се представят с родови понятия, да се ограничи строгата 

типологизация и др. По-нататъшният преглед на разнообразието на 

терминологията в немската фразеология продължава с конкретни 

термини, които изследователите използват в своите произведения. 

През годините най-често се употребяват изрази, които насочват 

към гръцко-латинската дума phrasis и към гръцката дума idioma. Според 

Кристине Палм Phrasis означава „ораторски израз“, а през XVII в. 

думата phrase е била заета от френския език с пейоративното значение 
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„нищо неказваща, безсъдържателна фраза“. В по-старите чуждоезикови 

речници думата Phraseologismus се обяснява като „безсъдържателно 

ораторстване и склонността към това“, докато в по-новите като 

„устойчиво словосъчетание, фразеологичен израз“ (Palm 1997: 104).  

За гръцката дума idioma авторката е на мнение, че означава 

„особеност, характерност“ и от края на XVII в. се появява в немския 

език като „характерен диалект“. Едва през 50-те години на ХХ в. 

започва да се говори за Idiomatizität (идиоматичност). Чрез влиянието на 

чуждоезикови изрази са възникнали двете домашни немски названия 

Redensart и Redewendung, за които в началото няма единна концепция. 

Двата термина се употребяват като общо понятие за Wortgruppe 

(словосъчетание), за Wortverbindung (съчетание от думи), за 

metaphoricae Phrases (метафоричен израз) или verblümte Wort (дума с 

преносно значение). Наред с тези термини започва да се употребява и 

понятието phraseologische Einheit (фразеологично единство). Най-често 

използваният термин във фразеологията е Phraseologismus 

(фразеологизъм, фразеологично словосъчетание). Той навлиза под 

влияние на съветски изследвания най-напред в ГДР, а в днешно време е 

широко използван и се приема като родово понятие за фразеологична 

единица. Фразеологичното словосъчетание е „съчетанието от две или 

повече думи, когато: 1) думите образуват единица, която не може да се 

обясни напълно чрез синтактичните и семантичните закономерности на 

съчетанието; 2) словосъчетанието, подобно на лексема, е употребимо в 

езиковата общност. За тези два критерия е валидно следното условие: 

ако е налице 1), то тогава е валидно и 2), но не и обратното“ 

(Burger/Buhofer/Sialm 1982: 1, цит. по Iliyazova 2014: 21). Други 

термини, които се употребяват паралелно с Phraseologismus в 
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различните школи и изследователски течения, са feste/phraseologische 

Wortverbindung/Worgruppe.  

В своите произведения изследователите акцентират върху 

различни фактори – цялостно представяне на немската фразеология, 

семантична и/или синтактична класификация и др. Творецът с огромен 

принос към развитието на немската фразеология е Ирина Чернишова. 

Тя прави първото цялостно обобщение на немската фразеология през 

1970 г., в монографията си „Frazeologija sovremennogo nemeckogo 

jazyka“ (до края на 50-те години на ХХ век цялостни теоретични 

разработки липсват). Тя взема под внимание всички съществени 

фактори при устойчивите словесни комплекси, като граматичната 

(синтактичната) структура, начина на свързване на компонентите, 

значението като резултат от взаимодействието между структура и 

семантична трансформация на компонентите.  

Ула Фикс е изследовател, който се стреми към цялостно 

представяне на фразеологичното богатство на немския език. В 

дисертацията си „Zum Verhältnis von Syntax und Semantik im 

Wortgruppenlexem” от 1971 г. тя поставя единни критерии по 

последователен начин. Акцентира върху синтактичното разглеждане на 

фразеологизмите и прави следните изводи: фразеологизмът (Фикс го 

нарича „лексема от група от думи“) стои между думата и изречението; 

съществуват фразеологизми, които могат да се използват само в 

изречение; глаголът е отправната точка при всяко изследване на 

фразеологизмите. 

Авторите, които наблягат върху семантиката на фразеологизмите 

са, Анели Роткегел и Ерхард Агрикола. В труда си от 1973 г. „Feste 

Sintagmen. Grundlagen, Struktukbeschreibung und automatische Analyse“ 
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А. Роткегел ограничава работата си върху фразеологизми, които 

преминават границите на думата и на изречението и оставя настрана 

устойчивите изречения и съставните съюзи. Изследователката различава 

от семантична гледна точка две основни групи фразеологизми (в 

терминологията „устойчиви синтагми“): устойчиви синтагми от първи 

ред и устойчиви синтагми от втори ред – конструкции, чиито 

компоненти зависят от подредбата на контекстовите партньори и 

евентуалната тяхна замяна.  

Известно е, че видовете фразеологизми могат да се поставят в 

обща връзка със семантичните им проявления при свързването на 

думите в изречение. Е. Агрикола прави точно това при класификацията 

си според семантичните критерии. В изследването си от 1975 г. 

„Semantische Relationen im Text und im System“ разграничава свободни, 

слаби и устойчиви свързвания от думи, както и прости фразеологични 

свързвания, фразеологични цялости и идиоми.  

По подобие на У. Фикс Клаус Пилц също обръща внимание на 

синтактичната страна на фразеологизмите и на отделни термини, като се 

застъпва за термина Phraseolexem (фразеолексема) и с това го 

разграничава от думата. Той възприема фразеолексемата като словна 

група, състояща се от минимум две разделно написани думи. Според 

него всяка словна група, която се употребява като лексико-семантична 

цялост, състои се от повече от една дума и не е по-дълга от едно 

изречение, е фразеолексема. Фразеолексемата (термин, въведен от 

Волфганг Флайшер) е синоним на термина идиом, който в наши дни не 

се използва. Хералд Тун избира и използва термина fixiertes Wortgefüge 

(устойчив словесен комплекс). Реджина Хески се придържа към 

термините Phraseologismus (фразеологизъм), phraseologische Einheit 
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(фразеологична единица) и phraseologische Wortfügung (фразеологично 

словосъчетание) като родови понятия за езиковите единици, които 

принадлежат към фразеологията. А Бургер, Анелийз Бухофер и 

Амброс Сиалм смятат, че терминът фразема би могъл да се превърне в 

интернационален термин.  

Друг възприет термин е идиом. Идиомът е фразеологизъм, 

притежаващ идиоматичност, стабилност, полилексикалност и 

репродуциране. Полилексикалността се очертава като най-очевидната 

особеност на фраземите – една фразема се състои от две или повече 

думи. Изследователите се опитват да въведат долна и горна граница на 

количеството думи при фраземите, но не постигат консенсус. От 

синтактична гледна точка за горна граница се приема изречението. 

Устойчивостта (това название се използва само от Хералд Бургер, а 

Волфганг Флайшер го нарича стабилност) е доказателство, че при 

фразеологизмите са налице строги правила и ограничения и са 

реализуеми само в определена композиция. Фразеологизмите се 

използват като една дума и при превод не се използва речниковото 

значение на отделните думи. Идиоматичността (идиоматичното 

значение) е критерият, който служи за разграничаване на един 

фразеологизъм от останалите свободни словосъчетания. Колкото по-

голяма е разликата между двете значения, толкова по-голяма е 

идиоматичността на фразеологизма. Репродуцираността се обвързва с 

факта, че при употреба фразеологизмът не се продуцира, а се 

репродуцира като готова лексикална цялост и има качествата на думата.  

Всеки опит за класифициране на фразеологизмите показва 

тяхната динамика и гъвкавост. Той води до осмислянето на собствената 

им система от типови структури и елементи на образуване. Тази 
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особеност е забелязана от В. Флайшер, в чийто труд „Phraseologie der 

deutschen Gegenwartsprache“ (1997) са представени не само семантични 

и синтактични, но и структурни и функционални класификационни 

критерии. В. Флайшер различава номинативни фразеологизми, 

комуникативни фразеологизми и фразеошаблони. Авторът създава 

морфологично-синтактична класификация, която акцентира върху 

вътрешната структура на фразеологизмите и е ориентирана към 

разделението на фразеологизмите въз основа на принадлежността на 

думите към определен клас.  

Друг опит за обобщение на фразеологията чрез няколко 

класификации прави Хералд Бургер. В произведението си 

„Phraseologie: Eine Einfṻhrung am Beispiel des Deutschen“ (1998) авторът 

разглежда понятието Phraseologismus (фразеологизъм) като родово 

понятие, под което може да се намерят различни видови понятия. 

Неговата класификация включва базисна класификация, синтактична 

класификация и специални класове фразеологизми. Базисната 

класификация разделя фразеологизмите според функционалния си 

признак, който се проявява при комуникацията. При синтактичната 

класификация фразеологизмите се дефинират според връзката си с 

видовете думи или като част на изречението. Специалните класове 

включват фразеологизми, които не присъстват в основната дефиниция, 

но чрез специален критерий се обособяват в отделни групи: свързвания 

по модел, крилати думи, клишета и др. 

В по-ново време изследователката, която първа взема отношение 

в дискусиите за терминологията, критикува остро хаоса, определя като 

неутрални фразеологизъм и фразема (по аналогия на фонема, морфема, 
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лексема и др.) и прави опит да ги дефинира по-конкретно, е Елке 

Доналийс в труда си „Basiswissen deutsche Phraseologie“ от 2009 г.  

Представените класификации и термини показват богатото 

разнообразие в немската фразеология. Характерна за термините е 

тяхната моноструктура, а желано нейно качество е липсата на системни 

отношения като полисемия, синонимия и омонимия. Наличието им би 

довело до появата на редица недостатъци, особено в научната 

комуникация. Известно е, че фразеологичните единици са едно от 

средствата за разширяване на речниковия състав на езика – обхващат 

емоции, отношения, (често негативни) начини на поведение и т.н. Във 

фразеологията е кодирана съществена част от културната памет на всяка 

езикова общност. Затова установяването на единна терминология и ясни 

критерии правят възможно нейното изследване по-конкретно и 

достъпно. 
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sociolinguistic and pragmatic factors which affect the choice of address forms in 
dialogue conversations. Different scenarios are presented in which the speaker uses 
inappropriate address forms, which leads to failure in communication. 
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Коммуникативные неудачи в общении обычно связываются с 

неадекватной интерпертацией смысла основных идей 

передаваемого/получаемого сообщения во время речевой интеракции 

между участниками. В процессе диалогического общения неадекватное 

понимание между коммуникантами может довести до неодобрительных 

реплик или нежелетельных конфликтов. Причины неудачного общения, 

которые приводят диалог в диструктивную сторону часто связаны не 

только с личностными особенностями коммуникантов, но и во многом 

зависят от их общей лингвистической компетенции, и в частности, от 

учета социолингвистических и прагматических факторов 

коммуникативной ситуации, влияющих на выбор языковых средств.  

В своем повседневном общении говорящий осуществляет речевые 

контакты с разными коммуникантами в различных ситуациях. В 

процессе вступления в речевой контакт предполагается, что инициатор 

речи, в зависимости от его индивидуальных когнитивных способностей, 

принимает во внимание множество разнообразных факторов, которые 

лежат в основе его выбора относительно форм обращений к конкретному 

адресату в определенной ситуации. Настоящее исследование 
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сосредоточивается над проблемой несоблюдения этих факторов и 

употребления „неподходящих“ обращений, приводящие в большинстве 

случаев к коммуникативным неудачам.  

Обращение в диалогическом общении считается важным 

элементом, при помощи которого осуществляется вступление в диалог и 

его поддерживание. Используя обращение, говорящий свободен 

осуществить заранее задуманные коммуникативные задачи или не 

осущаствить их по причине незнания или несоблюдения правил речевого 

этикета, или принципа вежливости, при использовании неподходящих 

речевых тактик, или не учитывая прагматические факторы, в том числе и 

социалные отношения между коммуникантами, а также и ситуативный 

контекст, в котором проходит общение.  

Формы обращения к собеседнику речи постоянно варьируют в 

зависимости от динамических аспектов ситуативного контекста. По этой 

причине они являются интересным объектом исследования с точки 

зрения лингвистической прагматики. Обращение принадлежит к 

основным прагматическим средствам, при помощи которых 

осуществляются речевые стратегии и тактические приемы воздействия 

на адресата (Petkova 2005).  

Самой характерной сферой для употребления обращений, 

естественно, является диалогическая речь. В инициальной реплике 

диалога обращение употребляется в конструкциях, выражающих самые 

разнообразные значения: 

1) При номинации адресата: Здорово, сосед! (Гроссман);  

2) При идентификации адресата: Это ты, дядя? – отозвалась она 

(Домбровский);  

3) При указании на адресата: Эй, прохожие, всем вам привет! 

(Аксенов);  
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4) При приветствии и вступлении в контакт: Здравствуй, Валя – 

сказала Таня (Аксенов);  

5) При характеристике адресата, оценки и выражении отношения 

к нему: Отпусти, негодяй! Я тебя покусаю! (Сергиенко);  

В реактивной реплике диалогического единства обращение 

обычно выполняет ритуальную функцию поддерживания контакта и 

внимания адресата во время общения, а также служит для демонстрации 

заинтересованности адресата в общении. Чаще всего в реактивной 

реплике встречаются следующие типы конструкций: 

1) при оценке реплики или действия адресанта: А вот это ты зря, 

Сашок, - печально проговорил Тихомир (Аксенов);  

2) при характеристике адресанта: Перестань ты, бесстыдница! – 

заворчала Анфуса Гавриловна (Мамин-Сибиряк);  

3) для выражения отношения к собеседнику – восторженное, 

ласковое, интимное, нейтральное, пренебрежительное, высокомерное, 

обидное, ругательное и т.д.: Ксюшенька, деточка, родненькая моя, 

прости меня, старого мерзавца, за вчерашнее (Ткачева); Зоя, иди сюда! 

(Воронель); Ах, значит, ты, подлюга, стрелял? (Бондарев); Молчи! Это 

для тебя мало, щенок! (Бондарев); Эй ты, носатый! Деньги давай! 

(Попов); Эй ты, животное, встань! (Довлатов). 

Следовательно, в диалогическом общении, подчиненном на нормах 

речевого этикета, обращение имеет две главные задачи – 1) указать на то, 

что конкретная информация вежливо направлена тому, кому адресовано 

данное сообщение;  2) многократное вежливое наименование того же 

самого лица с целью поддерживания речевого контакта и достижения 

максимального контакта с ним во время речевой интеракции. 

Неосуществление этих задач приводит коммуникацию в сторону 

неуспешности и неэффективности, и это может восприниматься 
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адресатом с негативным знаком. Наблюдения над диалогическими 

единствами показывает, что нарушение одного из основных принципов 

вежливости становится причиной коммуникативных неудач. Это 

нарушение может разворачиваться в нескольких сценариях: 

• Нарушение принципа вежливости (говорящий использует 

эмоциональные обращения, содержащие отрицательную оценку 

адресата)  

• Неправильный учет прагматического фактора „возраст“ 

• Несоблюдение социально-статусных различий  

• Неправильная адресованность сообщения (говорящий, обращаясь к 

своему собеседнику, путает его имя )  

• Неправильный учет дистанции общения (говорящий сокращает 

дистанцию общения, не принимая во внимание интимную, личную, 

социальную дистанцию.) 

• Обезличиваниe собеседника (говорящий не называет собеседника по 

имени ) 

 

Сценарий 1: Нарушение принципа вежливости 

Обращение тесно связано с основным прагматическим 

фактором – фактором вежливости. Этикетные речевые акты, среди 

которых находится и обращение, без сомнения, связываются и с 

философско-моральным понятием вежливости. Вежливость можно 

определить как совокупность коммуникативных стратегий, 

направленных на бесконфликтное общение, подразумевающее 

использование подходящих коммуникативных средств и соблюдение 

принятых в социуме норм. Используя вежливые формы обращения в 

диалогическом общении, говорящий в первую очередь демонстрирует 

свою степень воспитанности, культурную и лингвистическую 
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компетенцию, и, естественно, соблюдение действующих в обществе 

правил и норм речевого поведения. 

Моральная  категория вежливости в прагматическом плане 

понимается как набор стратегий, используемых коммуникантами для 

достижения определенных целей в условиях бесконфликтного общения. 

Прагматическая теория вежливости изучает механизмы выбора наиболее 

адекватных речевых стратегий для оформления коммуникативной 

интенции участников общения и рассматривает влияющие на него 

социокультурные нормы и правила речевого поведения. Принцип 

вежливости – это один из основных прагматических факторов, 

представляющий собой коммуникативную универсалию, стратегии и 

средства реализации которого имеют вариативный характер в разных 

культурах и субкультурах (Furmenkova 2005). 

В речевом этикете одно из главных правил – проявлять 

вежливость при обращении к партнеру речи. „Нарушение норм этикета 

всегда оборачивается невежливостью, неуважением партнера”. А 

невежливость – "это такое проявление, когда адресату отводят роль ниже 

той, которая ему принадлежит в соответствии с его признаками” 

(Formanovskaya 1989: 49). Несоблюдение правил вежливого обращения к 

адресату часто ведет за собой и коммуникативные неудачи. Поэтому 

изучение обращения в системе речевого этикета очень важно. Оно 

„самый яркий и самый употребительный этикетный знак” 

(Formanovskaya 1989: 101).  

В сценариях нарушения принципа вежливости наблюдается 

использование эмоциональных обращений, содержащих отрицательную 

оценку адресата говорящим, в результате чего у собеседника появляется 

негативная реакция на речь адресанта. 
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К обращениям с отрицательной оценкой можно отнести длинный 

ряд слов, которые выражают обидное, грубое, оскорбительное или 

агрессивное отношение к адресату речи. Это могут быть как собственные 

имена, так и имена существительные, прилагательные или 

словосочетания, которые относятся к разным семантическим группам. 

Исходя из тезиса, что „императивное высказывание жестко привязано к 

адресату” (Arutyunova 1981: 356–364),  мы можем констатировать, что и 

в исследуемом нами материале негативные формы обращений 

встречаются с большой частотностью в побудительных предложениях. 

В отличие от обычного повествовательного предложения „в 

побудительном высказывании, рассчитанном на получение 

определенного коммуникативного эффекта, адресат является 

непосредственным участником речевого акта, он присутствует в речевой 

ситуации и даже находится в непосредственной близости от говорящего. 

Этот факт мотивирует высокую частотность употребления обращений в 

различных типах высказываний, выражающих побуждение к действию” 

(Nikolova 1994: 266). И поскольку побудительный речевой акт может 

протекать как в режиме согласия, так и в режиме конфликта, то в нем 

довольно часто можно встретить как обращения, выражающие 

апеллятивную и регулятивную функции, так и негативное, агрессивное 

отношение говорящего к адресату. Замечено, что такое оценочное 

обращение редко занимает позицию в абсолютном начале предложения, 

оно чаще всего находится в середине или в конце предложения. Общее 

грубое, обидное и оскорбительное звучание побудительному речевому 

акту может придавать и обращение, находящееся вне рамок 

побудительного высказывания, в ближайшем или более отдаленном 

контексте. Как грубая и агрессивная воспринимается и вокативная 
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форма, выраженная местоимением ты – чаще всего в сочетании с 

частицей эй (Nikolova 2011а). 

Подобные агрессивные обращения в побудительных 

предложениях содержат яркую эмоционально-оценочную 

характеристику, так как в функции апелляции к адресату выступают 

лексемы с негативным коннотативным значением. В семантике 

побудительных предложений часто реализуется и сема угрозы. 

В побудительных высказываниях грубое, оскорбительное 

обращение чаще всего сопровождается и императивной формой грубо-

просторечного характера типа проваливай, заткнись, сгинь, закрой рот и 

др., что еще больше усиливает негативное звучание побуждения 

(Nikolova 2011b): 
1.1) – Эй ты, страшилище, открой сейчас же! – крикнула Таня 
Пипе. 
– Размечталась! Сиди там и мерзни (Емец) 
 
1.2) – Здорово, бандиты! Сидевшие дружно повернулись на 
голос, и кто-то из них сказал: 
– Витя, дорогой, зачем обижаешь? Какие мы бандиты, мы – 
национальные гвардейцы, защитники города! (Кржишталович) 

 
1.3) – Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо 
меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и 
нашли: вместе поехали. 
– Как ты смеешь, раб, негодяй! – закричал Агтей (Гаршин) 
 

Сценарий 2: Неправильный учет прагматического фактора 

„возраст“ 

Неадекватная форма обращения к адресату может стать причиной 

недостижения ожидаемого эффекта в определенном диалогическом 

общении. Например, коммуникативная неудача ждет говорящего, если 

он использует обращение, которое неправильно указывает на возраст 

адресата. Вот несколько таких ситуаций: 
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2.1)– Я, бабушка, хотел только разузнать у вас про дорогу на 
Мордасов, ― ответил я.  
– Какая я тебе бабушка, обормот?! Действительно, при 
ближайшем рассмотрении старушка оказалась не так стара 
(Пьецух) 
 
2.2) Оля и Яло с любопытством рассматривали необыкновенных 
людей. Вот мимо прошел высокий худой старик в парчовом 
камзоле и в черных чулках, обтягивающих его тонкие ноги.  
– Дедушка, –  обратилась к нему Оля, – скажите, пожалуйста, 
как называется эта страна? 
– Я не дедушка! – сердито огрызнулся прохожий. – Я 
церемониймейстер его величества короля Топседа Седьмого. 
Противные девчонки! (Губарев) 
 
2.3) – Эй, кто здесь есть? - крикнул он. – Старушка божья, 
пусти-ка погреться!....Пусти, бабушка, погреться, – сказал 
фельдшер.  
–  Ехал в больницу и с дороги сбился. Погода, не приведи бог. Ты 
не бойся, мы люди свои, бабушка…Вели-ка, бабка, работнику, 
чтоб лошадь мою убрал, – сказал он. 
 – Я не бабка. И в самом деле, это была не бабка. Когда она 
тушила фонарь, лицо ее осветилось и фельдшер увидел черные 
брови и узнал Любку. (Чехов) 
 В первой и второй ситуации наблюдается нарушение вежливой 

тональности общения  вследствие выбора неудачной формы обращения 

к адресату речи. Адресат воспринимает обращение бабушка/дедушка как 

обидное по отношение к нему, поэтому и его ответная реакция содержит 

в себе такие оскорбительные квалификации как обормот. В третьей 

ситуации говорящий использует разные обращения к адресату, как 

например старушка божья, бабушка, но ответная реплика идет после 

обращения бабка. И хотя это уменьшительно-ласкательная форма слово 

„баба”, как обращение в данной ситуации воспринимается адресатом как 

оскорбительное. В этом примере, в ответной реплики нет обидных или 

оскорбительных квалификаций, а только категорическое неприятие 

подобного рода обращений: Я не бабка. 
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Сценарий 3: Несоблюдение социально-статусных различий 

Коммуникативные неудачи при употреблении обращения могут 

произойти и при несоблюдении социально-статусных различий 

коммуникантов, если общение, например, осуществляется в строго 

официальной обстановке:  

3.1) – Степан Егорыч!  
–Какой я тебе Степан Егорыч? Забыл?– Товарищ командир!  
– Садись и слушай: назначаю тебя полицаем в Ольховке 
(Бубенов)  
 
3.2) – Попробуй, Рэсик, а?.. 
– Какой я еще тебе „Рэсик“! Ты как разговариваешь с 
полицией?! – вдруг зарычал этот болван и рванулся ко мне 
(Кунин) 
 

Сценарий 4: Неправильная адресованность сообщения  

Нередко инициатор речи, обращаясь к своему собеседнику, путает 

его имя. Из ответной реакции адресата видно, что складывавшаяся 

некомфортная для него ситуация вызывает его явное неодобрение или 

даже агрессию:  
4.1) – Это ты меня зовешь?  
 – Тебя, Юленька. Кого же еще?  
 – Какая я тебе Юля? Я не Юля, а Верочка.  
 –Ах, Верочка! – Вот именно (Владимов).  
 
4.2) – Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. 
Здравствуй, Наташа, - крикнул он одной из торговок под 
навесом.  
 – Какая я тебе Наташа, я Марья, - крикливо ответила 
торговка, далеко еще не старая женщина.  
– Это хорошо, что Марья, прощай.  
– Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же! 
(Достоевский) 
 
4.3) – Максим, дружище...Максим! 
  – Серега, не называй меня Максим, я привык, что ты 
называешь меня Макс... (Гришковец) 
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4.4) Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом 
радостно заорал: 
– Что такое? Ее ли я вижу? Клодина, да ведь это ты, 
неунывающая вдова? И ты здесь? — тут он полез здороваться. 
Маргарита отступила и с достоинством ответила: 
– Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Ты 
смотри, с кем разговариваешь, — и, подумав мгновение, она 
прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Все 
это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее 
действие. 
– Ой! — тихо воскликнул он и вздрогнул. — Простите 
великодушно, светлая королева Марго! Я обознался. А виноват 
коньяк, будь он проклят! (Булгаков) 
 
4.5) – Что я принесла, дорогой мой Пава!  
– Я не Пава, я – Павел. Не называй меня, пожалуйста, 
собачьей кличкой (Вагинов) 
 
4.6) – Да, Гульнара, мне бы хотелось...Нельзя два раза входить 
в ту же реку!  
 – Так ты ж в мою реку даже по щиколотку не вошла! 
– Тогда не называй меня этим идиотским именем! (Чернин) 

 

Сценарий 5: Неправильный учет дистанции общения  

В своей речевой практике говорящий нередко сталкивается с 

ситуациями, в которых сокращает дистанцию общения. Он 

непреднамеренно или нарочно не принимает во внимание интимную, 

личную или социальную дистанции. Использование уменьшительных 

или ласкательных форм обращений в диалогическом общении в 

достаточной степени является показателем близких взаимоотношений 

коммуникантов. Неправильное понимание степени близости со стороны 

говорящего при выборе обращения к его собеседнику может стать 

причиной коммуникативной неудачи. Приводим в пример несколько 

таких ситуаций, в которых говорящий сокращает личную дистанцию 

своего собеседника:  
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5.1) – Милый! Слышишь меня? И вдруг он воврется в комнату и 
заорет ужасным голосом, каким не орал никогда:  
– Какой я тебе „милый“! Заткнись, тварь! Знай свое место! 
Заткнись и знай свое место, идиотка! (Прилепин) 
 
5.2) – Понимаешь, радость моя... 
– Только не называй меня своей радостью, как эту консьержку, 
а то я решу, что ты – Филипп. 
– Хорошо (Рубина). 
Сокращение личной дистанции собеседника наблюдается и в 

случаях, когда инициатор речи обращается к своему собеседнику, 

используя родственное название. Известно, что, в русском языке большая 

часть наименований родственных отношений могут употребляться и в 

качестве обращений к неродным. В разговорной речи широко 

используются такие русские формы как мать, отец, брат, сестра, дядя, 

тетя, бабушка, дед (дедушка) (Stoykova 2015: 112). Коммуникативную 

неудачу, однако, ждет говорящего, который заранее не успел обдумать 

ситуативный контекст употребления подобных обращений или не 

является носителем русского языка, и на этом основании ему не 

свойственны общепринятые нормы речевого этикета:  
5.3) – Тетя Соня, разреши, я тебе песню спою, – подошла к ней 
Тася. 
– Пой, только не называй меня тетей, – ответила Соня.  
– Надо обращаться „Соня, Вы“, – сказала дочери Ирина. 
– Соня, вы, а вы любите грустные песни? – спросила девочка 
(Трауб) 
 
5.4) – Ой, тетя, мине так плохо!  
– Я не тетя, я – Татьяна Юрьевна. Вот у вас там свои правила 
и понятия, а у нас – свои. У нас надо „ Светлана Ивановна“, 
„Татьяна Юрьевна“, „Петр Александрович“, понимаешь?  
– Ой, патом будит „Татьяна...“ (Соломатина) 
 
5.5) – Дядя Миша, задымить е? 
 – Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался! 
(Абрамов) 
 
5.6) – Здравствуйте, дедушка, – улыбнулась Таня.  
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 – Какой я тебе дедушка! – обиделся старик, снова принимаясь 
за птицу...(Каледин) 
 
Примером сокращения социальной дистанции является 
использование обращений на ты:  
 
5.7) – Ты намного старше меня, правильно? 
– Я тебя не крестил – вы, начальники, некрещеные, черти. 
– Понимаешь, дружок, я – директор. Обращайся ко мне на вы. 
Напоминай себе. Ты мое имя-отчество помнишь? 
– Дева Наталья Петровна (Галин). 
Коммуникативные неодобрительные реакции со стороны адресата 

наблюдаются и в случаях, когда инициатор речевого действия 

преувеличивает социальную дистанцию:  
5.8) – Людмила... – начал я, но она меня тут же перебила. 
– Вчера мы перешли на „ты“ и ты называл меня Люсей. Ты 
забыл? 
– Люся, я должен попросить у вас прощения... – промямлил я, не 
глядя на нее, и снова она перебила меня (Трофимова) 
 

Сценарий 6: Обезличиваниe собеседника  

Исключительно часто происходят ситуации общения, в которых 

говорящий не называет собеседника по личному имени или по имени-

отчеству (самая вежливая форма обращения в русском языке), а 

использует регулятивное обращение типа господин/госпожа или 

обращение по фамилии:  
6.1) – Подходит такой вариант, господин Ждан? 
– Что вы заладили: господин да господин...У меня есть имя и 
отчество – Петр Олегович (Конешов ) 
 
6.2) – Лебедева, – обратился Иона Овсеич, – как я понимаю, тебе 
не очень хочеться уезжать из Одессы? 
– Товарищ Дегтярь, – обиделась женщина, – и чего вы так по-
казенному: Лебедева, Лебедева. У меня есть имя: Феня (Львов) 
 
6.3) – Стершнева! Послушайте! – начал он тем нахальным 
тоном, который уже прямо сбивался на явную и 
предумышленную дерзость. 
– Во-первых, господин Полояров, прежде чем я вас послушаю, – 
перебила она его совершенно спокойно и не изменяя характера 
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своей прежней улыбки, – я охотно желала бы напомнить вам, 
что у меня есть имя. Зовут меня Татьяной Николаевной.  
– Да кто там будет еще помнить все ваши имена!..Моей голове 
нет лишнего времени заниматься такими пустяками! 
(Крестовский) 
 
Эксцерпированные преимущественно из художественных текстах 

сценарии безусловно доказывают, что в диалогическом общении форма 

обращения к другому участнику становится исключительно важной для 

развертывания речевой интеракции в режиме консенсуса или конфликта. 

Неподходящая форма обращения может стать и бывает причиной 

коммуникативной неудачи, и это находит свое выражение в разных 

поведенческих реакциях со стороны собеседника. В исследуемых 

сценариях ясно прослеживаются, в основном, отрицательные 

эмоциональные реакции, которые варьируются в диапазоне от 

словесного оскорбления до сильной агрессии. На речевом уровне они 

выражаются в использовании следующих высказываний:  

• Сильно эмоциональные высказывания, которые содержат неодобрение; 

• Категорическое отрицание или непринятие речевого поведения 

говорящего; 

• Агрессивный ответ в форме восклицательных констатаций/приказов и 

риторических вопросов; 

Указанные сценарии общения доказывают, что обращение 

является сложным коммуникативным феноменом, поскольку отражает 

различные аспекты специфики социальных отношений между 

участниками речевого общения. С одной стороны оно может быть 

воспринято как показатель функционирования определенной 

социолингвистической нормы, на которой должно строиться речевое 

общение, а с другой – обращение это индивидуальное речевое средство, 
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отражающее коммуникативный опыт, цель и замысел говорящего 

субъекта в определенном ситуативном промежутке времени.  
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ СТЕПЕНУВАНЕ НА  
ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК 
 

Румяна Русинова, Анета Тихова 
 

SOME SPECIFICS IN FORMING COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 
DEGREE OF ADJECTIVES IN CONTEMPORARY BULGARIAN. 

Pumyana Rusinova, Aneta Tihova 
 
              Abstract: The article presents officially non-existent forms of comparative 
and superlative degree of non-gradable adjectives. Some conclusions are drawn 
regarding the reasons of the emergence of these non- standard forms. In addition, 
some language trends and perspectives related to this linguistic phenomenon are 
outlined. 

Key words: adjective, comparative and superlative degree, language trend. 
 

В българските езиковедски изследвания съществува единство по 

отношение на граматическата категория степенуване като основен 

критерий за разграничаването на двата лексико-граматически разреда 

прилагателни имена. Невъзможността на относителните прилагателни 

имена да се степенуват се обяснява главно със семантични причини, 

свързани със спецификата на означаваните от тях признаци.  

Обект на разглеждане в настоящото проучване са форми за 

сравнителна и превъзходна степен на относителни прилагателни 

имена, които по принцип не се степенуват. По-голяма част от тях 

носят в семантиката си семата крайна степен на някакъв признак. 

Наблюденията са направени върху материал, който е ексцерпиран както 

от от медийна реч (вестници, интервюта, телевизионни предавания, 

електронни медии), така и от разговорната реч (= РР)  през периода 2016 

– 2018 г. Целта е да се представи спецификата на тези нестандратни 

употреби за сравнителна и превъзходна степен, при които 

относителните прилагателни са степенувани, и да се потърсят 

причините, които пораждат това явление, свързани със  
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синонимията и действието на закона за икономия на езиковите 

средства. Тук вниманието е съсредоточено само върху морфологичния 

начин за изразяване на степен. Не се коментират лексикални, 

словообразувателни и синтактични средства, които са носители на 

значенията за степен, както и въпросът за особеностите на 

граматическата категория степенуване1.  

 

Степенуването на прилагателните имена в езиковедските 

изследвания 

Р. Ницолова отбелязва: „За разлика от качествените 

прилагателни, относителните прилагателни означават признак, който не 

може да се представя в рамките на някаква скала с различна 

интензивност нито чрез формообразуване, т.е. чрез степенуване, нито 

чрез словообразуване” (Nitsolova 2008: 117). 

Според Ив. Куцаров „Относителните прилагателни имена не се 

степенуват, тъй като изразяваното отношение не може да има степен – 

то или съществува, или не съществува” (1997: 47).  

Най-обстойно степенуването е проучено от Ст. Буров (Burov 

1987), а от семантична гледна точка категорията е изследвана 

задълбочено от М. Чоролеева (Choroleeva 2007). Според Чоролеева 

„Признаците, които не могат да се степенуват, т.е. тези, които се 

изразяват от относителните прилагателни имена, са абсолютно 

обективни признаци, т.е. не зависят от отношението на говорещия или 

въприемащия, не се свързват с оценка и позиция от страна на 

говорещия” (Choroleeva 2007: 22). Авторката приема становището, 

формулирано в издадената в Прага Руска граматика: „Форми за  

                                                 
1 Подробен аналитичен преглед на становищата, свързани с категорията, е направен от 
Ив. Куцаров (Kutsarov 2007: 459 – 473). 
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степените за сравнение образуват само онези прилагателни, които 

изразяват признак, носещ относителен характер, т.е. границите на който 

се определят субективно от страна на говорещия” (Руска граматика 

1979: 348, цит. Choroleeva по 2007: 22). 

Повечето езиковеди, които разглеждат прилагателните имена, 

отбелязват, че „относителните прилагателни имена могат да преминават 

в класа на качествените –  обикновено когато контекстово се 

употребяват с преносно значение. Тогава те могат да се степенуват” 

(Burov 1987: 13)2. Б. Радева в дисертацията си „Относителните 

прилагателни имена в съвременния български език (семантика, 

граматика)” също изтъква условността на границата между разредите 

(Radeva 2011). 

Качествените и относителните прилагателни имена не са 

затворени лексико-граматически разреди. Семантичните признаци, 

които са база за разграничаване на двете групи, се подлагат на промени, 

в резултат на които морфологичната граница между тях става 

подвижна, „размива се” и се достига до преливане между разредите. 

Този факт дава основание на някои руски езиковеди да обособят 

междинен лексико-граматически разред на качествено-относителните 

прилагателни, който включва многозначни лексеми, в чиято сложна 

семантична структура се съдържат както относителни, така и 

качествени значения. Като се спира на проблемите, свързани с 

лексикографското описание на прилагателни имена, Б. Радева предлага 

модел на речникова статия, в който да бъде посочено с кои от 

значенията си конкретното прилагателно функционира като качествено 

и с кои – като относително (Radeva 2011: 29 – 39). 

                                                 
2 Вж още (Kutsarov 2007: 70; Nitsolova 2008: 117). 
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Голяма част от относителните прилагателни имена имат в 

значенията си качествени оттенъци, които са предпоставка за 

преносната им употреба, и в резултат на определени причини може да 

се развият в самостоятелни значения. При този преход на относителните 

прилагателни в качествени се променя типът на семантичните признаци. 

За тази промяна М. Чоролеева пише: „Именно тук е разликата между 

номинативните значения на относителните прилагателни имена и 

техните преносни значения, чрез които започват да означават друг тип 

признаци, имащи оценъчен характер и следователно поддаващи се на 

градация” (Choroleeva 2007: 23). Като следствие от семантичните 

промени относителните прилагателни придобиват и нови морфологични 

особености, свързани с възможността за изравняване на парадигмите на 

двата разреда. 

 

Степенуване на прилагателните имена в старобългарски 

език 

В старобългарски език прилагателните имена са имали 

специални форми само за сравнителна степен, които са се образували по 

синтетичен начин – с падежни окончания, например: старэи, 

старэиши, старэ3 (по-стар, по-стара, по-старо). Превъзходна 

степен се е образувала от формата за сравнителна степен, като към нея 

се е прибавяло обобщителното местоимение вьсь в родителен падеж мн. 

ч., напр. вьсэхъ мьнии – най-малък, по-малък от всички. В резултат от 

действието на тенденцията към аналитизъм прилагателните имена 

започват да образуват сравнителна и превъзходна степен по аналитичен 

начин – с частиците по и най, като най-ранните примери са: помного 

(Битолски триод, ХІІ в.); побогатъ, похрабръ, подобръ, наим9дръ 
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(Троянска притча, ХІV в.). Частицата наи в старобългарските 

паметници се открива при някои от наречията (наипаче, наиве8ште, 

наискорэе), като най-ранният засвидетелстван случай за степенувано 

наречие се открива в Супрасълския сборник (наитрэбьши – най-

нужни) (Мirchev 1978: 179). 

В съвременния български език тази тенденция към аналитизъм се 

засилва, като в речевата практика се наблюдава степенуване дори на 

прилагателни, при които това логически не е необходимо, защото те 

съдържат в значението си семата в най-висока степен. В такива случаи 

се получава удвояване на смисъла: чрез граматическата категория 

степенуване се изразява втори път това, което се съдържа във 

вътрешната форма на думата на лексикално равнище – една и съща 

информация се предава както по лексикален, така и по морфологичен 

начин. От езикова гледна точка това удвояване е излишно, но за част от 

носителите на езика се оказва необходимо.  

 

Степенувани относителни прилагателни имена в 

съвременния български език 

Тук се акцентува върху причините за появата на нестандартните 

форми за сравнителна и превъзходна степен. Наблюденията показват, че 

най-съществените причини са синонимизацията и действието на на 

закона за икономия на езиковите средства3. 

І. Случаи, при които причина за степенуване на 

относителното прилагателно име е отъждествяването му със 

синонимна форма, която е качествено прилагателно. Част от 

адективните форми, при които се наблюдава такава синонимизация, 
                                                 
3 (Haralampiev 2006: 75 – 77). 
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имат чужд (в повечето случаи латински) произход: уникален, 

оптимален, идеален, перфектен, иновативен, минимален, универсален и 

др.  

1. Уникален – произхожда от лат. unicus, единствен, неповторим 

(RCHDBE: 781). В речника прилагателното присъства с две значения: 1. 

Който е единствен, неповторим (Уникална находка). 2. Прен. Който е 

оригинален, странен (...). Именно с преносното си значение то се 

открива в сравнителна и превъзходна степен: 

Ледът е по-уникален, отколкото си мислите (az-deteto.bg, 

13.12.2017 г.)4. Употребено е като синоним на оригинален. 

В друг случай формата уникална е синоним на интересна, 

именно това позволява тя да бъде степенувана. Когато дадена находка е 

уникална, това означава, че тя е единствена, следователно 

степенуването е ненужно:   

Нефритен амулет е най-уникалната находка от 

археологическото лято в Калиакра (В. Добринчева, dariknews.bg, 

29.09.2017 г.). 

Сърцето – този най-уникален орган на нашето тяло (Д. Райчева, 

fasebook.com). 

Копи Лувак – най-уникалното и скъпо кафе в света (оlx.bg, 

10.03.2018 г.). (синоним на качествено). 

10-те най-уникални плажа в света. Става дума за най-

претъпкания плаж на планетата (manager.bg, 13.07.2017 г.). 

Вижте кучетата с най-уникални шарки (mian.bg, 5.12.2017 г.). 

Прилагателното уникален носи в значението си семата 

единственост. Фактът, че има 10, 15 или повече уникални предмета 

показва, че уникален се използва като синоним на интересен, или всеки 

                                                 
4 При цитиране използваният източник се посочва в скоби за пълнота. 
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е неповторим и единствен по отношение на някаква особеност, което 

мотивира степенуването на формата. Уникален се открива в 

дистрибуция със съществителните коли, породи и др.: 15-те най-

уникални коли (= коли, които имат оригинален дизайн); най-уникалната 

порода кучета  (= порода кучета, които имат уникален външен вид).  

2. Оптимален – от лат. optimus, означава най-добър, най-

благоприятен (RCHDBE: 541). Формата, заета от латински, съдържа в 

семантиката си най-високата възможна степен и поради това 

степенуването е ненужно. В ексцерпирания материал се регистрират 

форми както за сравнителна, така и за превъзходна степен: 

Трябва да се измисли някакъв по-оптимален вариант за нея 

(sofiatraffic.bg, 30.06.2017 г.). 

Идеи за по-оптимален живот (pomislidobre.blogspaost.com, 

30.09.2017 г.). 

Търся вариант за по-оптимално решение в следната ситуация 

(Forums.bgdev.org, 5.06.2017г.). 

Среща се в дистрибуция със съществителните: драйвер, избор, 

начин (по-оптимален драйвер, по-оптимален избор, по-оптимален 

начин). При формите за суперлатив присъстват съчетания с вариант, 

състав, бюджет: 

Ще бъде търсен най-оптималният вариант за ползването на 

натрупаните платени отпуски (bTV Новините, 15.04.2017 г.). 

Служителите на Транспрес ще ви предложат най-оптимален 

вариант (transpress.bg). 

Виждаме, че и други отбори не играят с най-оптималния си 

състав (Канал 3, Спорт в обектива, 23.05.2017 г.). 

Ще се спрем на това кой е най-оптималният бюджет за него 

(mollyflex.bg). 
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Разгледаните примери показват, че оптимален се възприема като 

синоним на добър и именно поради тази причина се степенува.  

3. Идеален – фр. ideal от гр. idea означава най-добър (RCHDBE: 

287). Следователно най-идеален означава най-най-добър и 

степенуването е излишно, но в речевата практика присъстват употреби 

както за компаратив, така и за суперлатив: 

Това можеше да стане в по-идеален вариант преди 2005 г. (Н. 

Василев, bTV, Лице в лице, 30.01.2018 г.). 

Здравословното ти състояние не е най-идеалното, което би 

могло да бъде (еdna.bg, 27.02.2018 г.). 

Как с какво – с най-идеалното сърце на света (Д. Колева, 

Човекът с най-идеалното сърце, lammen.bg, 30.11.2016 г.). 

За част от носителите на езика идеален се синонимизира с добър, 

а не с най-добър, което поражда у тях необходимостта да засилят 

интензивността на изразявания признак посредством степенуване. 

4. Перфектен – от лат. perfectus, което означава съвършен 

(RCHDBE: 582). Тъй като прилагателното има значение най-добър, 

отличен, който притежава качеството съвършен в най-висока степен, 

степенуването е ненужно, но в ексцерпирания материал присъстват 

примери за сравнителна и за превъзходна степен:  

На този 4 юли Америка не изглежда толкова гостоприемна, а 

усилието съюзът да стане по-перфектен – неимоверно (bg-vios.com, 

06.07.2017 г.). 

Шефката й я убеждава, че това е най-перфектното място за 

нея (РР). 

Аз имам най-перфектното сърце на света (Д. Колева, Човекът с 

най-идеалното сърце, lammen.bg,30.11.2016 г.).  
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Авторите на отделните изказвания схващат прилагателното 

перфектен като синоним на качественото прилагателно добър, поради 

което го степенуват, за да подчертаят възможно най-високата 

интензивност на признака. 

5. Иновативен – от лат. innovation, обновяване, новост, 

нововъведение (RCHDBE: 304). Означава най-нов, следователно най-

иновативен = най-най-нов:  

България е 41-ва сред най-иновативните държави в света 

(topnovini.bg). (= напредналите, която въвежда нови технологии). 

Швеция е най-иновативната страна в ЕС. (= която използва 

най-голям брой нови технологии).  

Очевидно за някои носители на езика прилагателното е синоним 

на качественото прилагателно нов, и поради това се стремят да изразят 

усилване на признака чрез степенуване. 

6. Минимален – от лат. minimum, най-малък (RCHDBE: 488). 

Означава който притежава даден признак във възможно най-ниската 

степен. В примерите се откриват само форми за суперлатив: 

Най-минималният ни разговор е поне един час (РР); (= най-

кратък). 

Евростат: Българската минимална заплата – най-минимална 

(glasove.com, 13.02.2017 г.). (= най-ниска спрямо ръста на минималната 

работна заплата в останалите страни, които са членки на Европейския 

съюз).  

Примерите показват, че минимален се схваща като синоним на 

качественото прилагателно малък, което мотивира необходимостта от 

степенуването му. 

7. Универсален – от лат. universalis, всеобщ, вселенски 

(RCHDBE: 781). Означава който може да бъде приложен във всяка 
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ситуация, с по-широк обхват. Присъства в изследвания материал с 

форми за компаратив и суперлатив: 

Учени върнаха стволови клетки към състояние, което ги прави 

по-универсални (bgdnes.bg, 16.10.2017 г.). (= широкоупотребими).  

Хилти – най-универсалната сред комбинираните машини 

(hilti.bg). (= широкоспектърната).  

Откриват се следните словосъчетания: по-универсален проблем 

(= по-общ); най-универсален атлет, най-универсален автомобил5. За 

посочените изрази тълкуванието е съответно: атлет, който може да 

участва еднакво добре в най-голям брой атлетически дисциплини; 

автомобил, който притежава най-добрите технически 

характеристики във всяко отношение. 

Фактът, че в последните два примера относителното 

прилагателно не може да се замени със синоним, ни насочва към друга 

причина, която поражда наблюдаваните употреби, а именно действието 

на закона за икономията на езиковите средства.  

8. Райски:  Нашата страна е най-райското място (Ив. 

Мутафов, БНТ, България от край до край, 20.05.2018 г.).  

За говорещия райски е синоним на качественото прилагателно 

красив/неповторим, което мотивира необходимостта от степенуването 

му, за да означи най-високата степен на качеството красота.  

9. Колекционерски: Обичаме да събираме плочи, които са с по-

колекционерска стойност (Миленкова, Тази сутрин, bTV, 2.01.2018 г.). 

В цитирания пример относителното прилагателно 

колекционерска се възприема като синоним на висока, което е причина 

да бъде употребено в компаратив.  
                                                 
5 Не се цитират всички открити примери, за да не се утежнява изложението. Част от 
примерите се дават в пълен контекст, а други – в минимален, за да се проследи 
дистрибуцията на разглежданите прилагателни. 
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10. Народен: Както се казва, цени народни, само дето пак едни 

са по-народни от другите („Вестник за жената”). 

В конкретния пример народен е синоним на качественото 

прилагателно достъпен, поради което е степенувано в преносното си 

значение. 

11. Звезден: Един от най-звездните дуети на България се 

разпадна. Орлин Горанов и Кристина Димитрова вече няма да пеят 

никога заедно, след като са се скарали жестоко, пише в. „Уикенд” 

(kluiki-Bg, 19.01.2017 г.). 

Ролята на контекста при степенуване на такива прилагателни 

имена като звезден е от съществено значение. В преносна употреба, в 

дистрибуция със съществителното дует, изразът звучи естествено, 

защото представлява синоним на известен, следователно най-звезден в 

конкретния пример означава най-популярен, най-прочут.  

Някои от наблюдаваните синонимни употреби са резултат от 

недостатъчно познаване на значението (предимно при прилагателните 

от чужд произход). За езиковото съзнание на част от носителите на 

езика семантиката на прилагателни като оптимален не изразява в 

достатъчна степен крайната наситеност на означения признак. В случаи 

като идеален стремежът е да се засили интензивността на признака. 

ІІ. Употреби, при които относителните прилагателни се 

степенуват поради стремеж към езикова икономия. Оказва се, че 

посредством необичайното степенуване се редуцира обстоятелственият 

израз, който би обяснил значението на прилагателното, и се постига 

стегнатост на изказа, като наред с това степенуваната форма изостря 

вниманието на възприемателя. Основната семантична информация, 

която се съдържа в разгърнатия израз, се запазва. Разглежданите 
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прилагателни принадлежат към групата за обектна отнесеност 

(GSBKE, Т. 2: 154). 

1. Прилагателни за обща отнесеност със суфикс –ски6 са: 

български, бразилски, негърски, варненски. 

а) Български – среща се с примери за компаратив и суперлатив: 

Това, което прави Трети март и други празници по-български, е 

липсата на злободневие (З. Карабашлиев, bTV, Тази събота, 3.03.2018 

г.). В този случай степенуването акцентува върху националната памет, 

която в по-голяма степен обединява народа ни и ни прави по-единни и 

сплотени в дни, когато се отбелязват празници като 3 март. 

Аз обичам по-българска евъргрийн музика (Нощни птици, БНТ, 

7.01.2018 г.). (= музика, в която са застъпени специфични музикални 

мотиви, които са типично български). 

Те са синоним на най-българското (БНТ, Отблизо с Мира, 

14.05.2017 г.). (= най-добрите качества, на които е носител българският 

народ). 

б) Бразилски: Втората книга е по-бразилска (Илко Минев, bTV, 

Преди обяд). (= по-ярко са откроени характеристики, специфични за 

бразилската нация). 

в) Негърски: Често го наричат най-негърския немски глас (БНТ, 

29.01.2018 г.). (= глас, който носи особености, присъщи на изпълнители 

от Африка). 

Миналата седмица той се окичи със статуетката на 

музикалната телевизия в най-негърския стил – хип-хопа (segabg.com, 

14.09.2017 г.). (= стил, който е специфичен като изпълнение за 

представителите на негроидната раса). 

                                                 
6 Тук се придържаме към класификацията на относителните прилагателни, предложена 
в Академичната граматика (GSBKE Т. 2: 154). 
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Чрез степенуването се избягва обстоятелствеността на изказа, 

постига се лаконичност, като в същото време чрез необичайните форми 

се провокира събеседникът. 

г) Варненски: Последният му роман „Хавра” е най-варненската 

му книга, като действието се разиграва в известния квартал „Чайка” 

(novavarna.net, 30.05.2018 г.). (= книга, в която най-голяма част от 

действието се развива в град Варна). 

д) Туристически: Барселона е един от най-туристическите 

градове (РР). (= който се посещава от най-голям брой туристи). 

2. Прилагателни, които означават предназначение: женски, 

мъжки, младежки. 

Интересни са примерите, свързани с опозицията женски:мъжки, 

които са взаимно изключващи се. Степенуваните им форми имат своя 

специфика. В конкретните употреби по-женски се използва като 

синоним на по-женствен (свят).  

а) Женски: 

Ти потърси някакъв по-женски свят (bTV, 120 минути, Св. 

Иванов). 

Представяме ви Топ 10 на най-женските филми (woman.bg, 

1.04.2016 г.). (= най-гледани от жени). 

39-ият парламент: най-женски и най-образован (sega.bg, 

23.07.2017 г.). (= който включва най-голям брой жени). 

Празнувай най-женския месец с Делимано (TV реклама). 

Употребата на превъзходна степен в израза най-женския месец 

логически е излишна, тъй като месецът, който обичайно се назовава с 

епитета женски, е само един, следователно в този случай се постига по-

голяма експресивност и стилистичен ефект. 

б) Мъжки, открива се само с превъзходна степен:  
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Обявиха най-мъжките автомобили (facti.bg). 

Зад проучването застава агенция „Автостат”, която изяснява 

казуса с най-мъжките автомобилни марки в Русия ( Vesti.BG, 

21.07.2018 г.) 

Десетте най-най-най-мъжки правила (div.bg). 

Седемте парчета с най-мъжки текстове (div.bg). 

Откриват се още примери като: най-мъжки закуски, най-мъжки 

модели. Най-мъжки в конкретните употреби съкращава израза най-

често използваните от мъже (марки автомобили, модели, правила, 

закуски) или подчиненото изречение които съдържат информация, 

интересуваща мъже или отнасяща се най-често до/за мъжете 

(текстове). 

в) Младежки: Азия е все по-младежки континент (Г. Любенов, 

БНТ).  

Степенуваната форма означава по-ниска е възрастовата граница 

на населението в сравнение със средната възраст на жителите на 

другите континенти.  

3. Прилагателни, които означават веществен произход: 

билков, медицински, шоколадов. 

а) Билков: Продуктите „Клоран” са по-билкови, а на Дюкре – 

по-медицински (РР). (= съдържат по-голямо количество билкови 

компоненти/ респективно химични вещества). 

Пия чай – възможно най-билковия, най-обикновения – никакви 

зелени, червени, черни (Й. Камджалов, eva.bg, 30.05.2017 г.). (= който не 

съдържа  никакви химически добавки). 

б) Шоколадов: Поздравления за отново най-шоколадовата 

торта! (blogspost.bg, 11.11.2017 г.). Най-шоколадова замества 
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подчиненото изречение която съдържа най-голямо количество 

шоколад в сравнение с други подобни торти. 

4. Прилагателни, които означават други отношения: летен, 

зимен, тропически, отпускарски, петъчен. 

а) Летен: Това е най-летният от летните месеци (Е. Чолаков, 

bTV, 14.06.2018 г.).  

В степенуваната си форма най-летен съкращава израза който се 

характеризира с най-високи температури, типични за сезона. 

б) Зимен: Зимни, по-зимни, най-зимни гуми (Технологични новини, 

facti.bg, 25.03.2018 г.) (= подходящи за зимни условия). 

Варна – най-зимен курорт (Шоуто на Иван и Андрей, 20.01.2017 

г.). 

в) Тропически: Тези растения са сравнително по-тропически вид 

(bTV, Олга Марсенак, Тази сутрин, 15.01.2018 г.). (= които са 

характерни за тропическия пояс). 

г) Отпускарски: Морето е опасно през най-отпускарския месец 

на годината (Черно море, 06.08.2018 г.). (= месец, през който най-много 

хора ползват отпуск). 

д) Петъчен: Ще го усетим (времето) като още по-петъчно (Е. 

Чолаков, bTV, 19.01.2017 г.). (= асоциира се с усещането за 

предстоящите почивни дни). 

е) Възможен означава допустим, най-възможен вместо 

единственият възможен:  

Това е най-възможният сценарий (Кр. Каракачанов, Още от 

деня, 9.01.2018 г.). 

ж) Циклонално: При нас времето ще остане по-циклонално, по-

неустойчиво и с повече валежи (Кр. Стоев, blitz.bg). (= с по-голямо 

количество циклони). 
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з) Повсеместен: В периода 15 – 18 април ще има вероятност за 

обстановка с по-повсеместни валежи (Моreto.net, 30.03.2018 г.). (= 

които обхващат по-големи територии от страната). 

и) Адреналинов: Не бих казала, че съм най-адреналиновият човек 

(Л. Борисова, bTV, Преди обед, 30.01.2018 г.). (= човек, който търси 

силни усещания и преживявания, придружени с отделяне на големи 

количества адреналин). 

й) Джендърски: Моето шоу става все по-джендърско (Сл. 

Трифонов, Шоуто на Слави, bTV, 29.01.2018 г.). Прилагателното в 

компаратив изразява в стегнат вид израза все повече в шоуто се 

разглежда проблемът за джендърите. 

к) Следобеден: Изгледите за валеж са за по-следобедните 

часове (bTV, Е. Чолаков, 14.06.2018 г). Следобеден се разбира като 

синоним на по-късен, и чрез преносното си значение се степенува. 

 

Влиянието на рекламата като извънезикова причина за 

степенуване при относителни прилагателни 

Наред с лингвистичните причини за разрастването на употребата 

на някои степенувани относителни прилагателни имена, които в 

определен контекст функционират в речта като качествени, съществуват 

и екстралингвистични причини, например влиянието на средствата за 

масова информация и най-вече на излъчваните реклами. Стремежът да 

се формира интерес към определени продукти в съзнанието на 

потенциалните клиенти и те да бъдат мотивирани да ги притежават, 

подтиква дистрибуторите на тези стоки и услуги да ги категоризират 

като най-добрите възможни: най-уникално кафе, най-мъжки 

автомобили, най-женски филми, най-шоколадови торти. Чрез 

рекламирането се манипулира съзнанието на потребителите, 
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посредством убеждаващата комуникация им се внушава, че точно 

определени стоки са най-добрите възможни и следователно трябва да 

бъдат предпочитани.  

 

* * * 

Въз основа на направените наблюдения се очертават следните 

изводи: 

1. При част от изследваните употреби причината за степенуване 

на разгледаните прилагателните имена е възприемането им като 

синоними на качествени прилагателни, при което се наблюдава стремеж 

към синонимизация и при граматическите признаци, а разликата между 

двата разреда е именно във възможността за степенуване. 

2. Важно значение има действието на закона за икономия на 

езиковите средства, който е един от основните фактори за 

съществуването на езикова динамика. Чрез употребата на нестандартни 

форми за сравнителна и превъзходна степен се избягва необходимостта 

мисълта да бъде разгърната като фраза или подчинено изречение, като 

едновременно с това се постига по-голяма експресивност. 

3. Една от предпоставките за динамика при разглежданите форми 

е фактът, че граматическата категория степенуване има ограничен 

обхват (характерна е само за качествените прилагателни), затова е 

естествено да се появи стремеж към симетризиране на парадигмите на 

двата разреда прилагателни. 

  Разглежданите случаи показват, че езикът е развиваща се 

динамична система, в която се зараждат нови процеси и явления. 

Погледнато в диахронен аспект, увеличаването на степенуваните 

прилагателни може да се интерпретира като засилване на аналитичните 

процеси в езика и стремеж към унифициране на прилагателните, като се 
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размива морфологичната разлика между двата лексико-граматични 

разреда.  

В заключение може да обобщим, че причините за степенуването 

на разгледаните относителни прилагателни са комплексни: от една 

страна, чисто езикови, а от друга, екстралингвистични. В областта на 

езиковата прогностика би могло да се допусне, че в бъдеще броят на 

подобни употреби ще продължава да расте. 
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СЛОВОРЕД НА ПОДБУДИТЕЛНОТО ИЗКАЗВАНЕ  
В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ 

 
Станислава Теофилова 

 
WORD ORDER OF THE IMPERATIVE UTTERANCE  

IN BULGARIAN COLLOQUIAL SPEECH 
Stanislava Teofilova 

 
Abstract: The study focuses on word order particularities of the imperative 

utterance in Bulgarian colloquial speech. Two aspects have been dealt with in 
parallel: the grammatical word order and the information structure of the utterance. 
The linguistic material was collected in an informal, everyday setting, wherein 
people with  secondary or higher education were having a casual conversation with 
their friends and relatives. 

Key words: grammatical word order, imperative utterance, Bulgarian 
colloquial speech, information structure 

 

Фокус на предложената работа са словоредните особености на 

подбудителното изказване в българската разговорна реч. Паралелно са 

разгледани два аспекта: граматичният словоред и информационната 

структура на изказването. За адекватното разпознаване на 

комуникативните елементи (топик и фокус) контекстът и интонацията 

служат като основен ориентир. Примерите са събрани чрез аудиозаписи1 

на речта на хора със средно или висше образование, които в 

неофициална обстановка, съвсем непринудено и спонтанно, общуват със 

свои близки (семейство, приятели, съседи и т.н.). С други думи, 

конструкциите са извлечени от т. нар. неофициална разговорна реч 

(разграничението между разговорна и устна реч е отдавна изяснено и се 

приема тук аксиоматично). Обемът на ексцерпирания материал е 309 

                                                 
1 По метода на т.нар. скрит микрофон, т.е. без предварителното знание на участниците 
в общуването. Останалите примери са извлечени от Архива по българска разговорна 
реч на Катедрата по български език при Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“ и от платформата с корпуси разговорна реч BgSpeech 
(www.bgspeech.org). 

http://www.bgspeech.org/
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подбудителни изказвания, различаващи се по спецификата на строежа 

си (глаголни и безглаголни). 

Дефинициите за същността на подбудителните изказвания 

гравитират около идеята, че този тип конструкции изразяват волята на 

говорещия да се извърши или да се спре извършването на някакво 

действие (вж. Nedev 1992: 68; Popov 1998: 77; Pashov 1999: 222). Чрез 

тях авторът на изказването подтиква към действие, респективно – към 

неговото прекратяване, или иска позволение за извършване на дадено 

действие. Характерно е, че те означават субективно необходимо 

действие (т. е. необходимо от гледна точка на отделно лице), а не 

обективно необходимо действие (напр. произтичащо от реалния ход на 

събитията) (по Popov 1983: 66). И. Кунева допълва цитираните 

класически дефиниции по следния начин: „Важно условие за 

осъществяване на комуникативната цел при употребата на 

подбудителните изречения е действието да има конкретен вършител и да 

е възможно“ (Kuneva 2013: 59). Нейното уточнение е важно от гледна 

точка на по-обективното разграничаване на подбудителните от 

желателните изказвания, за които наличието на конкретен вършител и на 

признака изпълнимост на действието/събитието/състоянието не е 

релевантно условие. Актуални наблюдения върху императивността 

въобще и върху употребата на императивни форми в разговорната реч 

могат да се открият у К. Чакърова (Chakarova 2004; 2009). 

Като цяло подбудителните изказвания не се различават 

словоредно от съобщителните построения. Най-честата причина за това 

е фактът, че в по-голямата част от примерите повелителността или се 

дължи на глаголната форма (т. е. глаголът е в повелително наклонение)2, 

                                                 
2 По-стари названия на подбудителните изречения са заповедни или повелителни, 
защото се образуват най-често чрез формите на повелително наклонение. 
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или е интонационно обусловена. По отношение на конструкциите, 

съдържащи усилващ подбудителността елемент, се следи мястото на 

точно този елемент: дали то е фиксирано и до колко оказва въздействие 

върху информационната структура на изказването. 

Във връзка с казаното по-горе, за обсъждането на словореда на 

подбудителните построения е избрана следната двудялба: 1) глаголни 

подбудителни изказвания (от своя страна се подразделят на чисто 

глаголни и глаголни с усилване) и 2) безглаголни подбудителни 

изказвания (без участието на усилителен елемент и със усилителен 

елемент). 

 

1. Словоред на глаголното подбудително изказване 

Глаголните подбудителни изказвания обемат 73,4% от общия 

брой подбудителни структури. В словоредно отношение при тях е 

интересно разположението на глагола в рамките на изказването, напр. 

Пусни котлона на шест!, а за тези от тях, които съдържат усилителна 

частица, разположението на тази именно частица, напр. Хайде да се 

снимаме!; Я да ѝ звънна!.  

1.1. Словоред на чисто глаголното подбудително изказване 

При този тип подбудителни изказвания (56,6%) подредбата на 

синтактичните елементи повтаря схемите на съобщителните 

конструкции, тъй като повелителността е предопределена на 

морфологично ниво (подбудата е въплътена в сказуемото). С други 

думи, при чисто глаголните подбудителни изказвания формалният 

словоред няма дистинктивни функции; не притежава специфики, които 

да отличават в словореден аспект подбудителното изказване от 

съобщителните изказвания. Ето например как изглежда обичайният 
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строеж на изказване с глагол в повелително наклонение3: Дай 

цигарите!; Вземи да правиш упражнения пак!; Отиди изкарай тая 

българска филология!. Относно коментирания тип несъобщителни 

изказвания е по-релевантно да се говори, че той предпочита определен 

тип словоредно разположение, а именно подредбата със сказуемо в 

абсолютното изреченско начало (32,7%), напр. Питай и за другите!; 

Остави ги!; Иди седни до Наско! Разбира се, достатъчно са 

разпространени и разширените конструкции, при които глаголът 

сказуемо с повелителна семантика може да е отстъпил първата позиция 

на подлога (включително подлога обръщение), на някакъв фокусиран 

елемент, на несамостойни елементи и пр., напр. Ти не се обяснявай 

много!; Весо,/ дай киселите краставички!; И прането (F) прибери!; Ама 

почакай малко!. Многобройни са примерите еднословни изказвания, 

тип кратки заповеди: Вземайте си!; Млъкни!; Събуй се! 

Наблюденията върху словореда на чисто глаголните 

подбудителни изказвания важат и за конструкциите, при които 

подбудителността е изразена чрез сложни форми за повелително 

                                                 
3 При определянето на чисто глаголните изказвания като подбудителни е взето под 
внимание влиянието на контекста. В по-ранни изследвания вече е установено, че 
„императивната форма на глагола не е достатъчна, за да бъде определено изречението 
като подбудително, а е важно как то функционира в определен контекст“ (Kuneva 
2013: 35), и още: „не винаги употребата на повелително наклонение означава 
целенасочено въздействие с цел реакция на събеседника“ (Kuneva 2013: 38). В 
цитираната дисертация И. Кунева се позовава на мнението на Д. Уилсън и Д. Спърбър 
(вж. Wilson, Sperber 1988) и уточнява, че „наклонението не трябва да се разглежда в 
традиционния смисъл, т.е. да се отъждествява с формата на глагола (например 
индикатив, императив, кондиционал), а в семантичен смисъл – като семантични или 
логически характеристики, които разграничават съобщителните от подбудителните, 
въпросителните и възклицателните изречения, защото няма специални морфорогични 
средства за изразяването на възклицателност или въпросителност. Вложеният смисъл 
на произнесеното изречение трябва да се извежда от контекста и прагматичните 
принципи – как се разбира произнесеното изречение. (…) Императивната форма на 
глагола може да служи за изразяването на различни комуникативни цели (например тя 
е присъща както за подбудителните изречения, така и за пожеланията)“ (Kuneva 2013: 
35 – 36).  
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наклонение (с частиците да4 и нека), с глаголи в бъдеще време или с 

модални глаголи (трябва, може).  

Подбудителните изказвания, съдържащи сложни форми на 

повелително наклонение, представляват 8,8% от всички подбудителни 

построения. В случаите, когато частицата да участва в изграждането на 

сложното повелително наклонение, на нея ѝ се приписват значенията 

„изразяване на заповед, забрана“ (напр. Да лягаш!; Да не си стъпила 

тук!) и „изразяване на подбуда, подкана да се извърши действие“ (Да 

вървим!; Да му кажат най-накрая!) (Rechnik na bulgarskia ezik 2006: 

539). Както се вижда, характерна е инициалната позиция на да в 

изказванията (инициална е и за сказуемото), напр. Да слушаш 

внимателно (F)! (= Слушай внимателно!), но е възможно и друг 

елемент (подлог, обръщение и т.н.) да застане в началото на 

подбудителната конструкция: Ти да мълчиш (F)! (= Млъкни!); Коко,/ да 

си измиеш ръцете (F)! (= Измий си ръцете!); Тия приказки да не ги 

чувам (F) повече! (= Не говори повече такива неща!). По правило този 

тип построения са кратки, „бързи“, а комуникативно натоварената част е 

сказуемото или комплексът сказуемо – допълнение. От гледна точка на 

историческото развитие „съчетанията с нека- са по-ново явление и не се 

срещат нито в старобългарските, нито в среднобългарските паметници 

(Mirchev 1978: 227)“ (Sasheva 2015: 110). В граматиките по български 

                                                 
4 Вижданията за същността и функцията на частицата да са толкова разнолики, 
колкото разнообразни са аспектите, в чиято светлина е представена. Възможните 
функционални прояви на служебната дума да са обобщени от В. Сашева (Sasheva 
2015: 70). Авторката припомня, че повелителната семантика на да е подчертана още в 
речниците на Н. Геров и С. Младенов, макар там да се говори за съюза да. В. Зидарова 
също разглежда да като формообразувателна частица (морфема) за повелително 
наклонение (Zidarova 2003). Неакцентогенната същност на да (като волево-
подбудителна частица) е представена в монографичното изследване на Д. Даскалова 
(вж. Daskalova 2007: 92). И. Кунева уточнява, че да-формите, които се използват при 
подбудителните изречения, трябва да се различават от да-формите, които заместват 
употребата на инфинитив (вж. Kuneva 2013: 38). 
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език нека-формите се възприемат като аналитични повелителни форми 

за всички лица и числа (вж. Stoyanov 1964: 390; Stoyanov 1983: 367; 

Pashov 1999: 179). В изследвания корпус подбудителните изказвания с 

нека имат вида: [Не го спирай,/ бе!] Нека си вземе (F) детето! 

(шоколадов бонбон). Примерите с дай/дайте (т.е. с формите за 2 л. 

ед.ч./мн.ч. на дам за повелително наклонение), съчетани с глагол в 1 л. 

мн.ч., напр. Дай да ти помогна!; Дай да не се караме!; Дайте да 

уточним датите! (дати за изпитна сесия) са „много близки до 

изреченията с изразена подкана с нека, но са маркирани като разговорни 

заради употребата на дай“ (Kuneva 2013: 123). 

За изказванията, при които подбудителността е изразена чрез 

глаголи в бъдеще време (при 7,6% от подбудителните построения), от 

съществено значение е ролята на интонацията, тъй като по форма те не 

се различават от съобщителните конструкции: Ще му кажеш (F)! (= 

Кажи му!); Росене,/ ще приготвиш (F) на Мимето багажа! (= Росене/ 

приготви на Мимето багажа!); Няма да ставаш (F)! (= Не ставай!). 

Тук отново фокусът пада върху повелителната глаголна форма. 

Модалните глаголи участват при формирането на повелителната 

семантика в 7,5% от ексцерпираните подбудителни изказвания, напр.: 

Ами трябва да ѝ се обадиш (F)! (= Ами обади ѝ се!); Можеш и сам (F) 

да се справиш! (= Справи се сам!); Не/ мамо/ не може да ядеш (F) 

сладолед сега! (= Не яж сладолед сега!). И тук, подобно на предходната 

група, трябва да се посочи ролята на интонацията като определящ 

фактор при изграждането на повелителността. 

1.2. Словоред на глаголните подбудителни изказвания, 

съдържащи елемент с усилителен характер  

В тази подгрупа (16,8%) е важно мястото именно на усилителния 

елемент. В ролята на усилващи подбудителността частици влизат хайде 



229 
 

и я, чието типично разположение е абсолютното начало на изказването, 

вж. Хайде напролет да се организираме!; Я да го видя аз! 

В граматиките и речниците хайде се разглежда като частица със 

служебна функция в изречението (Stoyanov 1983: 477) за изразяване или 

за подсилване на подбуда или подкана към действие или движение. Р. 

Ницолова и И. Кунева определят хайде като подбудително междуметие 

(вж. Nitsolova 2008: 487; Kuneva 2013: 69). Като разглежда примери от 

типа Хайде, бе, върни му парите! (пример на Kuneva 2013: 69), 

авторката приема, че „в такива случаи междуметието усилва подканата 

или нареждането, а частицата (т.е. бе – бел. моя, С. Т.) изразява лично 

отношение, но осъществяването на комуникативната цел става чрез 

семантиката на глаголната форма“ (Kuneva 2013: 69). В събрания 

материал хайде проявява следните възможности: 1) реализира се със 

значение само на усилителна частица и 2) проявява се като елемент с 

формообразуваща функция. В първия случай хайде функционира като 

типична усилителна частица, тъй като подбудителността се съдържа в 

императивната форма на глагола или е изразена чрез сложната форма на 

повелителното наклонение да + глагол (Хайде/ кажи (F) нещо!; Хайде 

да се снимаме (F)!; ’Ай да не бъдем груби (F)!). Тук усилващото влияние 

на частицата очевидно е насочено вдясно от нея и рефлектира върху 

сказуемото, което е и самостоятелен фокус (или част от фокусиран 

израз). 

При втората група изказвания формообразуващата функция на 

хайде се състои в това, че повелителността се създава от самата частица 

(Хайде, бе,/ още не сте седнали!). В тези примери липсва императивна 

форма на глагола или описателно изразяване на повелително наклонение 

и тази липса се компенсира именно от подбудата, въплътена 

интонационно при изговарянето на хайде. Тук фокусирана може да бъде 
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всяка изреченска част, вж. Хайде,/ закъсняваме (F)!; Хайде де,/ цял час 

(F) те чакам вече!. Допълнително усилваща семантика се постига и 

чрез използването на частици (де, бе, по-рядко – ма), които застават 

плътно след хайде. Често конструкциите с хайде са придружени от 

паралингвистични елементи (жестове, подканящи движения с ръце, 

мимики и под.), а същината на подканата става ясна от контекста или 

ситуацията (напр. изказването Хайде,/ гостите пристигнаха! може да 

се тълкува по няколко начина: 1) „Гостите са тук, излез да ги 

посрещнеш!“; 2) „Гостите са тук, побързай с почерпката!“; 3) „Гостите 

са тук, отивай да се преоблечеш!“ и още много други, ситуативно 

обусловени вариации). Друг интересен момент при тези изказвания е 

разпределението на информацията в рамките на самото построение: 

започва се с маркера за подбудителност (хайде), но самото съдържание 

на подбудата е изразено чрез компонентите вдясно от хайде (те, от своя 

страна, словоредно се отъждествяват със съобщителното изказване). 

Подбудата е формулирана завоалирано: изказва се някакъв факт, който в 

съчетание с повелителната семантика на хайде трябва да бъде отчетен и 

разчетен по адекватен начин, т.е. не като директно съобщение, а като 

косвена във формално отношение подбуда, чието значение се разкрива 

след поредица логически операции, възможни само за човек, запознат с 

контекста и конситуацията. 

В тълковните речници я присъства с първо значение разговорна 

частица за „изразяване на подбуда, заповед или за усилване на подкана, 

заповед“ (Savremenen talkoven rechnik na bulgarskia ezik 1995: 870), напр. 

Я си напиши домашното (F)!; Я не яж с пълна уста (F)!; Я да мълчиш!. 

Както проличава от примерите, фокусираната дума / израз (най-често 

сказуемото) се разполага след усилителната частица. 
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2. Словоред на безглаголното подбудително изказване 

При безглаголните подбудителни изказвания (26,6% от общия 

брой на подбудителните конструкции) детерминиращ фактор е 

характерната подбудителна интонация, поради което по словоредни 

характеристики те приличат на съобщителните построения. Поради 

липсата на глагол този подбудителен тип няма как да има словоредната 

тенденция на предходната група – да изведе повелителната форма в 

началото на изказването. За разглеждания тип конструкции е 

съществено наличието или не на усилителна частица. 

2.1. Словоред на безглаголните подбудителни изказвания без 

усилителна частица  

Тази подгрупа обема 12,5% от всички подбудителни построения. 

Еднословните безглаголни подбудителни изказвания не представляват 

словореден проблем, вж. Вън (F)!5; Тихо!; Долу! (команда към куче). 

Някои са обвързани със ситуацията, напр.: Детето! (пази детето); 

Млякото! (махни го от котлона, ще изкипи). Тук попадат и изказванията 

във форма на междуметия с ярка подбудителна семантика: Шшт!; Писи-

писи!; Къш! 

При многословните безглаголни подбудителни изказвания 

подреждането на наличните изреченски части не се различава от 

словоредните схеми, описани за съобщителните изказвания. Подбудата е 

изразена интонационно и най-често е формулирана като забрана за 

извършване на определено действие; поради това преобладават и 

                                                 
5 Във връзка с класифицирането на тези еднословни изказвания команди, тип Вън!; 
Марш! и под., е любопитно да се каже, че И. Куцаров причислява лексеми като вън, 
марш, огън към групата на подбудителните междуметия (Kutsarov 2007: 174). Р. 
Ницолова пък не приема т.нар. вторични междуметия като част от състава на 
междуметията, „тъй като формално и семантично принадлежат към други части на 
речта, а „междуметното” им значение е само едно то значенията им, но не и тяхното 
основно значение...” (Nitsolova 2008: 483). Тук се приема, че при форми като вън и 
марш е по-приемливо да се говори за междуметна употреба (вж. и Kuneva 2013: 83). 
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конструкциите с отрицателна семантика: Не в тигана (F)!; Никакви 

такива работи (F)!; Без повече истерии (F)!. Срещат се и конструкции 

с положителна семантика: [Наказан си!] В детската веднага! (отивай в 

детската стая). 

2.2. Словоред на безглаголните подбудителни изказвания с 

усилителен елемент  

При тази група безглаголни подбудителни изказвания (14,1% от 

всички подбудителни построения) като усилителни елементи се 

проявяват основно хайде и стига, но също и я. Усилителният елемент 

преобладаващо е експлициран в абсолютното начало на изказването 

(Хайде в леглата (F)!; Стига глупости (F)!; Я чупката! (F)). В Речника 

на българския език стига е представено като наречие „за израз на 

заповед, подкана, пожелание – не е нужно повече; доста, достатъчно“ 

(вж. Rechnik na bulgarskia ezik). Хайде и стига могат да се употребяват и 

самостоятелно (Хайде!; Стига!). Изказванията изобилстват с 

емоционални усилващи частици с ясно изразен фамилиарен оттенък, 

които се разполагат обичайно в края на изказването (де, бе, ма): Никакви 

прасета, (F)/ бе!; Тихо, (F)/ де! 

Обобщено казано, разпознаваемото, характерното „лице“ на 

подбудителните изказвания са чисто глаголните построения (без 

усилителна частица) със сказуемо, разположено в абсолютното начало и 

представляващо повелителна глаголна форма за 2 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч. 

(тип Махни се оттам!; Затваряйте си устата и двамата!). Такава е 

словоредната тенденция обаче и при изказванията с друг тип глаголно 

изразени подбуди. При глаголните конструкции, съдържащи елемент с 

усилителен характер, усилителната дума е тази, която запълва 

инициалната позиция в изказването. Усилителните елементи са с 

предпочитание към позициониране в абсолютното начало и при 
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безглаголните подбудителни построения. Относно разпределението на 

информационната тежест в изказването, и двете разновидности на 

безглаголните подбудителни структури се проявяват като цялостен 

фокусиран израз. 
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Красимира Чепишева 

 
ACCENTS IN STUDYING PARTS OF SPEECH 

Krasimira Chepisheva 
 
Abstract: Teaching literacy at school is largely dependent on morphology as 

a component of linguistics and as a subject area providing the resource needed to 
achieve the ultimate goal of learning. The abstract nature of the language hierarchy 
has always been a prerequisite for the emergence of a number of difficulties in 
mastering and applying knowledge about parts of speech and the skills for their 
analysis. School practice confirms that students have difficulties in assimilating the 
morphological meaning of the word and formulating concepts which affects their 
spelling, punctuation, and grammar skills. 

Key words: accents, study, Bulgarian language, role of morphology, parts of 
speech, grammatical notion, invariant parts of speech, model of study 

 

Българският език заема фундаментално място в системата от 

училищни дисциплини, влизайки в роля на обект на обучение и на 

средство за обучение по предметни области. Това превръща учебния 

предмет български език в онтогенеза, чиято цел е създаването на 

ограмотен обект, разполагащ със знания  и умения, нужни за 

придобиването на знания по всички останали предмети „отношението 

между ОБЕ и обучението по останалите дисциплини са отношения 

между инвариант и вариант” (Dimchev 2010: 33). „Крайна цел на 

образователния процес в средното училище е формирането на 

хармонични личности чрез многопосочното въздействие на обучението 

по всички предмети“ (Dimchev 2010: 35). 

В изходната точка на тази сложна дейност стои българският език.  

Успешността на процеса ограмотяване в голяма степен е зависим 

от морфологията, като съставна част от езикознанието и като предметна 

област, предоставяща ресурса, нужен за постигане на крайната цел на 

обучение.  
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Един общ обзор върху учебната програма за прогимназиален 

етап на обучение показва, че морфологията като дял от граматиката, 

заема голяма процент от темите, предвидени за изучаване. 

Доколко учителят съумява да се възползва по най-пълноценния 

начин от времето, предназначено за изучаването на отделните части на 

речта, е друг въпрос. Факт е, че днес учителят по български език е в 

позицията на медиатор в междупредметните връзки на бойно поле, в 

което ученикът все още не е избрал противник или врагове.  

Като модератор, ролята на учителя е не просто да представи 

въоръжението, с което разполага – морфологичните единици, u да 

разясни как те биха били най-ефикасно използвани. Най-важният 

въпрос, чийто отговор трябва да намери преди всичко учителят, е: Защо 

ще покажа това, с какво то би помогнало на мен и на армията, с която 

разполагам, и с какво ще ни направи по-добри в предстоящите битки на 

езиковото поле?  

Отговорим ли на въпроса Защо?, вече знаем и отговора на 

въпроса Как? 

Търсейки неизвестното, си даваме сметка за трудностите при 

изучаването на морфологията в училище. 

Проблемите при възприемане на граматичните понятия са 

свързани с процеса на формиране на самите понятия в съзнанието на 

учениците.  

Като се изхожда от тази постановка, могат да се направят изводи 

за необходимостта от по-голяма широта във вижданията за ролята на 

морфологията във функциите на съвременното обучение по български 

език, защото в съвременната психология е застъпено схващането, че 

изучаването на първия език предполага не само овладяване на 

комуникативната функция, но и на другите езикови функции. 
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 М. Р. Лвов  твърди: „Тревожи ме преувеличаването на 

комуникативната функция на езика и пренебрегването на негови 

вътрешно присъщи функции” (Lyvov 2001: 41). Тук е мястото и на така 

известния афоризъм, плод на Т. Гивон: „Днешната морфология е 

вчерашният синтаксис” (Givon 1971: 413). 

Самият Лвов определя три етапа, през които преминава 

формирането на граматичните понятия в съзнанието на учениците. 

Първият етап е емпиричен и включва в себе си осъзнаването на най-

характерните особености от спецификата на различни части на речта и 

тяхното последващо идентифициране на базата на натрупания в 

практиката опит. Вторият етап е теоретичен и той е полето, в което 

учителят въвежда терминологичната основа, нужна за теоретичната 

определеност на отделните понятия. Третият етап се свежда до по-

задълбочено представяне на понятията, техния характер в отделните 

хипотетични постановки на употреба, формирането на цялостна 

концепция, основана на теоретико-практична основа. 

В началния етап на обучение често се пропуска и не е 

задължително преминаването през всичките три етапа, поради 

недостатъчния езиков опит от страна на обекта на обучение. Най-често 

отсъства теоретичната обосоновка, разчита се на езиковия усет или 

цялостното осмисляне на отделните понятия като неразривно свързани 

правила, активизиращи се при специфични случаи на употреба. 

Тук е ролята на учителя по български език, който не само трябва 

да поощрява вече формиралата се индукция по отношение на 

морфологичните особености на езика, но и да не забравя, че езикът не е 

форма, позволяваща догадки, неподлежащи на проверка, което е 

възможен вариант, и да не пренебрегва характера на езика като 

съвкупност от правила. На помощ идва дедукцията, която предполага 
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един добре подготвен ментор, готов за осигури прехода от 

предпоставките към заключенията, въз основа на логическите закони. 

Защото именно в езика с цяла сила важи правилото, че истинни 

предпоставки винаги следват истинни заключения. Дедуктивните 

умозаключения, градящи се на втория и третия етап от възприемането 

на граматичните признаци на частите на речта, позволяват от едно 

налично вече знание да се получат нови истини с помощта на 

разсъждението, без да се пренебрегва и опитът, граден до този етап от 

развитието на учениците. Защото ефективността зависи от откриването 

на правилната формула между двата вида подхода. 

Абстрактността на езиковата йерархия винаги е стояла като 

предпоставка за появата на редица трудности при овладяването и 

прилагането на знания за частите на речта и умения за техния анализ. 

Доколко сега действащата учебна програма ефективно следва 

различните подходи за структуриране на учебното съдържание, е 

въпрос на полемики и задълбочен анализ в последващи статии, но бегъл 

поглед върху структурирането на учебното съдържание показва, че като 

обект на изучаване частите на речта са поставени като урочна единица 

след един дълъг отрязък от време, след частично обобщение на познати 

в начален етап категории. Това води до редица трудности и 

актуализиране на информацията, нужна да припомни основни разлики в 

характеристиката и граматичните категории на изучените вече класове 

думи. Трудно обяснимо е присъствието на причастията паралелно с 

глагола, което води не само до невъзможно за обучаваните 

диференциране на неличните глаголни форми от глаголите, но и до 

цялостното им припокриване и неразличимост в съзнанието на ученик, 

който все още не разполага с нужната информация, касаеща сложните 
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глаголни времена, където аналогично е нужно да бъде въведена 

информацията за същността и употребата на еловите причастия.  

Засегнатият проблем определено е в разрез с морфологично-

синтактичния принцип на изследване на методологията на 

морфологията, като една основна част от граматичната методология, 

изучаваща учебните процеси на граматичните понятия и модели в 

процеса на изучаване на частите на речта, начините за придобиване на 

практически умения за използването им и тяхното свързване, както и 

преодоляването на възможно допустими грешки. 

Поставени като обект на изучаване на този етап от формиране на 

езиковия усет на учениците граматичното понятие, което е резултат от 

абстрахиране и обобщаване на основните характеристики, присъщи на 

думата, което само по себе си представлява един абстрактен процес, 

води не само до размиване на знанията за двете отделни категории, но и 

до грешно кардинално обобщение от страна на ученика, че щом еловите 

причастия се изучават заедно с глагола, то те съответно също са 

глаголи.  

С кое въпросът заслужава да бъде разгледан и как това би довело 

до поява на възможен проблем, нужно е само да споменем, че минало 

свършено деятелно причастие често играе роля на определение, което в 

отделни изреченски позиции води до трудност на разграничаване на 

синтактичната служба, от една страна, и на предходни класове, при 

които досега действащата учебна програма ясно диференцира характера 

и същността на неличните глаголни форми. 

Морфологичните понятия имат своя специфика, дължаща се на 

характера на езиковите фактори и ако езиковите категории, както бе 

посочено, създават трудности при възприемането си поради своята 

висока степен на абстрактност, то, в сравнение с други заобикалящи ни 
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явления, граматичните категории могат да бъдат охарактеризирани като 

свръх абстрактност или наслагване на различни анализационни полета, 

нужни за изграждането на обобщена концепция за основните 

характеристики, присъщи на думата. Граматичното понятие се явява 

обобщение на една вече обобщена информация или с други думи – 

вторична абстракция, изградена върху обобщените значения на думи и 

изречения. 

Всичко това насочва към необходимост от усъвършенстване на 

активните дейности на учениците по отношение на развитието на 

абстрактното им мислене и формиране на умствените умения и 

комплекс от езикови знания. Проучванията сочат, че процесът на 

формиране на концепции е и сложен процес на овладяване на умствени 

операции като анализ, синтез, сравнение, генерализация, 

систематизация, абстракция и конкретизация.  

Училищната практика потвърждава тезата, че учениците трудно 

асимилират морфологичния смисъл на думата от нейното лексикално 

значение, не успяват да сравнят думите и да ги групират според 

основните им морфологични характеристики. Трудности изпитват при 

формирането на понятия, което се отразява на правописните, 

пунктуационните и граматическите им умения. 

Например, при изучаването на глаголите, освен посочените вече 

трудности при диференцирането на неличните глаголни форми от 

глагола като част на речта, която изучават като действие на обект, при 

някои глаголи лексикалната стойност съвпада с граматическото 

значение (бягам, скачам, ритам), но преобладаващата част от глаголите 

нямат такова съвпадение, като това разширено, общо разбиране за 

действието на даден обект, затруднява учениците, тъй като тяхната 

конкретна концепция за действие най-често се свързва с движение. 
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Подобни трудности наблюдаваме и при изучаването на 

съществителните имена, често бъркани с глагол или прилагателно име 

(например: скок, бяг, сън). В този случай е нужно да се абстрахират от 

лексикалното значение и да се насочат към общите граматични 

особености на думите от тези групи, които са общи за всички, 

например: това, че съществителните имена не се променят по род, 

отговарят на въпроса Кой?, Какво? За разлика от прилагателните имена, 

отговарящи на въпроса Какъв?, Каква?, Какво?, Какви?, и 

приспособяващи се, променящи се в съответствие с рода на 

съществителните 

За да се избегне появата на подобни грешки, е редно в процеса на 

обучение да се създават редица методологически условия, които да 

осигурят ефективното усвояване на понятията. Някои от тези условия 

ще бъдат коментирани в следващата част на изложението.   

1. Активна умствена дейност на учениците, целяща не 

повърхностни,  декларативни знания, а придобиване на задълбочени 

знания, използвани за прогнозиране на поведението на класовете думи; 

на имплицитни знания, които са неразривно свързани с индивидуалния 

опит, съчетани с експлицитни знания, натрупани на базата на 

лингвистичните познания за думите, за да се достигне до процедурни 

знания.  

Учителят не бива да забравя, че трябва да бъде инициатор на 

нови ситуации, в които учениците усвояват различни умения за 

изучаваните обекти. Неговата задача е да насърчава активността, а не да 

дава готови правила и решения на въпросите. Той трябва да включва 

учениците в активни дейности за обучение, предполагащи 

последователност на извършване на редица операции, които изискват 
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лингвистичен анализ на материала, съпоставка и сравнение на езиковите 

факти и обобщение под формата на извлечен езиков опит.  

2. Акцент върху привидно несъществени характеристики на 

езиковите понятия – учениците в прогимназиален етап на обучение 

разполагат с основни знания, които се базират върху съществените 

характеристики на частите на речта. Конкретните действия на този етап 

от обучение трябва да са насочени към овладяване на спецификата на 

понятието. На първо място, това включва един добре подготвен в 

лингвистично отношение учител, готов да реагира на редица въпроси, 

които изникват в хода на урока, без да забравя, че и най-добре 

планираният урок предоставя най-неочаквания ход на действие от 

страна на ученика. 

3. Разкриване на комуникативния характер на езиковите 

категории – изучаването на всяка една нова категория трябва да се 

случва на ниво употреба. Необходими са не знания за езика, а знаене на 

езика, което е възможно само тогава, когато превърнем  лингвистичните 

знания в комуникативни умения.  

4. Акцент върху дейности по време на педагогическото 

общуване, насочени към всеки ученик, съобразно с неговите възрастови, 

когнитивни и психофизиологични особености. 

5. Стимулиране на пряко участие от страна на учениците чрез 

инициирането на различни комуникативни ситуации, в които учениците 

реализират конкретни намерения и мотиви в езикови форми, в които 

наблюдават пряко реализацията на класовете думи и специфичната им 

употреба в зависимост от условията и целите. 

 Въз основа на въпросите, свързани с произхода на граматиката и 

появата на различни езикови структури, Хайне и Кутева извеждат през 

2007 г. теория за граматикализацията като основно средство за 
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наблюдение върху еволюцията на човешкия език и неговото 

реконструиране (Heine and Kuteva 2007). Чрез изследванията си те 

формират хипотезата, че появата и развитието на езика е следствие от 

използването на средства, които са налични за цели, които са нови. Това 

твърдение дава основание отново да се насочим към въпроса защо?, 

който стои в основата на възприемане на всяка информация от 

учениците, нейното осмисляне и превръщане в собствен опит, водени от 

антропологичния принцип, че нещо е важно тогава, когато е средство и 

инструмент  за постигане на желаното или целта.   

С оглед на съвременните тенденции, свързани с промяната на 

обучението по български език, и със стремежа към прагматизация и 

комуникативна ориентираност, обликът на урока по български език бе 

засегнат не само по отношение на съдържателните му характеристики, 

но и на функционалните му характерситики. Това предполага 

поставянето на урока в една нова парадигма, чиято промяна, според 

Ангел Петров, е плод на следното схващане: „Нови теории най-често 

възникват, когато се появяват противоречия между действащите 

актуални социални практики” (Petrov 2012: 7). 

Това налага и различен подход към урока като разбиране за 

цялостен текст, който създаваме, и като текст, на който се опираме, за 

да въведем нови понятия, тоест текстът е условие, средство и ресурс, с 

който разполагаме.  

Според Т. Тенева „Представата за текста като езиково и 

комуникативно единство предполага, от една страна, систематичност на 

„семантични и структурни особености и съответни междуфразови 

връзки”, изясняващи езика, на който се говори, а, от друга страна – 

„разчленена във времето последователност от речеви действия”, 

предпоставени от условията на ситуацията, която ги поражда. 
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Единството (цялостта) предполага ясна граничност, отделност, 

завършеност” (Teneva 2002: 33). 

Съвременната образователна насоченост експлицира и промяна в 

структурирането и съдържателните характеристики на теми, които са 

подчинени на морфологичните особености на класовете думи.  

С оглед на това един добър подход в началото на изучаването на 

неизменяемите части на речта в 5. клас би бил използването на задачи 

от типа: 

Вариант 1 

Щъркелът пристигна от юг днес. Той веднага се отправи към 

гнездото, в което се беше родила. То винаги ще бъде там и ще го 

очаква. Детето от къщата, в чийто двор бе засадено дървото, видя 

първо щъркела.  

1. Кой е героят в текста? 

2. Как е назован? 

3. Коя дума замества думата щъркел? 

4. С кои думи можем да заменим думата, освен с 

местоимение? 

5. Има ли местоимения в текста, които да заместват друго 

съществително име? 

6. От какво зависи родът на местоименията в 3 л., ед. ч.? 

7. От къде пристига птицата? 

8. Има ли множествено число думата юг? 

9. Защо не можем да поставим думата много пред думата юг? 

10. Кога е извършено действието? 

11. Можем ли пред съществителното име днес да поставим 

думата много? 

12. Извършват ли и други птици тези действия? 
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13. Всички сме виждали гнездата на щъркелите, разкажете ни 

какво знаете за тях и къде те гнездят. 

С помощта на поредицата от въпроси вниманието на учениците 

се насочва към промяната на граматичните признаци на част от думите 

и съответно към тези думи, които не променят граматичните си 

признаци. 

Следва задача, която ще илюстрира нагледно характеристиките 

на частите на речта и ще изпълни роля на въведение в овладяването на 

умения, свързани с основните признаци на думите. 

14. Вече знаем, че всички щъркели имат инстинкт за връщане 

на мястото, на което са се родили. Нека сега да трансформираме текста, 

като въведем за герой не един щъркел, а много представители на този 

род птици. 

Щъркелите пристигнаха от юг днес. Птиците веднага се 

отправиха към гнездата, в които се бяха родили. Те винаги ще бъдат 

там и ще ги очакват. Децата от къщите, в чиито дворове бяха 

засадени дърветата, видяха първи щъркелите.  

15. Кои са думите, които не се промениха във втория вариант 

на текста? 

Този модел на работа в уроци, целящи запознаване с основните 

характеристики на неизменяемите части, поставя акцент върху 

характерните им особености, които служат за тяхното диференциране и 

лесно разграничаване. Тези типове уроци търпят вариативност, която е 

„мотивирана и от предложенията на учениците – те променят хода на 

урока, „комуникативната тактика на учителя, инициирайки нова 

комуникативна ситуация” (Yankova 2008: 21). 

Припомняйки отново, че именно абстрактността на обектите, 

стоящи в основата на обучението по морфология, е това, което 
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затруднява тяхното овладяване и последващи трудности, както и поява 

на грешки в употребата им, то целта на учителя е да използва езика не 

само като обект на анализ, но и като инструмент, който да доведе до 

познание. Чрез приложения тип задачи „се осигурява връзка с други 

предметни области, реализират се компетентностният и 

културологичният подход в обучението по български език” (Yankova 

2017: 23). 
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	1. Същински чудовища
	1.1. Балрог
	Във „Властелинът на пръстените” балрогът е описан като същество с огромен ръст, което има способността да се обвива с огън, сянка и тъмнина. Сред основните му оръжия са огнени камшици, нокти, твърди като стомана, и дълги мечове. По времето на Първата ...
	Интересна е етимологията на наименованието – в един от измислените от Толкин езици – гномиш (който се нарича още „голдогрин“ и се основава на езика на келтите), етимологията на лексемата балрог се свързва с balc  (жесток) и graug  (демон) (Tolkien 201...
	Представата за балрога, която дава романът „Властелинът на пръстените”, го отнася към същинските чудовища, които обитават подземния свят – балрогът се появява, когато Задругата пресича Мория – подземното царство на джуджетата, като неговата поява е пр...
	„После нещо влезе в залата – усетих го през вратата – и дори орките се изплашиха и замлъкнаха. То се вкопчи в желязната халка и сетне забеляза мен и заклинанието ми. Нямам представа какво беше, но никога не съм се сблъсквал с такъв противник. Противоз...
	Посоченият откъс свидетелства за изключителната мощ на балрога, срещу която дори магията е безсилна. Неговото присъствие създава толкова голямо напрежение, че дори силите на злото (орките) се страхуват от появата му: „..редиците на орките се разтворих...
	„Не се виждаше какво е: то бе като огромна сянка, сред която се криеше мрачна фигура, може би  с човешка форма, ала много по-голяма, тя сякаш бе сбрала всичката мощ и ужас на света и ги излъчваше пред себе си. Чудовището стигна до огъня и светлината п...
	Тъй като балрогът е огнен дух, червеният цвят също е неотменна част от неговия физически облик:
	„Стволовете им бяха гладки и черни, но сега в тях мрачно се отразяваше червеното сияние. Точно отсреща, край подножието на две огромни колони, през пода зееше широка пукнатина. От нея бликаше огненочервена светлина, от време на време пламъци облизваха...
	От примера се вижда, че авторът почти натрапчиво използва червеното като атрибут на чудовището. Червеният цвят, поради обвързаността си с огъня, също би могъл да алюзира със светлината, но в конкретния случай това е цветът на подземния огън, а също и ...
	За принадлежността на балрога към света на хтоничното свидетелстват и звуците, които съпровождат появата му: „Дум, дум“ (Tolkin 2001: 312, 313, 314, 315, 316), както и трансформацията, която настъпва с физическия му облик – след като е победен от Ганд...
	1.2. Корубана
	Корубана (на англ. – Shelob) е гигантски паяк, който охранява тунела, водещ до царството на Мордор. Поради тази причина може да се каже, че Корубана има охранителна функция и, подобно на балрога, се намира под земята (тунелът, по който минават Фродо, ...
	Вероятно изборът на това чудовище има своите основания в ирационалния, патологичен страх от паяци, който представлява една от най-широко разпространените фобии. Според Стивън Асма: „Арахнофобията, или страхът от паяци, изглежда е универсален човешки с...
	В битката на хобитите с паяка прави впечатление устойчивото присъствие на опозицията „мрак-светлина”. Това, чрез което Фродо и Сам успяват да спечелят сблъсъка с чудовището, е стъкленицата на Галадриел, в която се намира най-ярката звезда на елфите от...
	Появата на Корубана е предшествана от „гъгниво бълбукане и протяжно отровно съскане“ (Tolkin 2001: 687), които представляват ясен сигнал за приближаващата опасност. В хода на повествованието тези внушения се засилват: „Бълбукащото съскане наближаваше ...
	Всички компоненти от това предварително впечатление, което създава чудовището, притежават подчертано негативни конотации и отпращат преди всичко към представата за хтоничната същност на създанието. Съскането, скърцането и пукането на ставите алюзират ...
	Сред физическите характеристики на монстъра най-голямо внимание е обърнато на погледа и очите му, в които блести „смъртоносен пламък, подклаждан от някакъв дълбок кладенец на злобната мисъл“ (Tolkin 2001: 688). Останалите детайли от описанието са посв...
	„Тя имаше грамадни рога, а зад късата шия се издуваше грозното й тяло, подпухнала исполинска торба, която се люшкаше и провисваше между краката; огромното туловище бе черно, осеяно с морави белези, ала отдолу коремът бе лъскаво блед и от него се носеш...
	Подобно на балрога, Корубана също притежава всички от инвариантните характеристики, които определят принадлежността й към чудовищните персонажи – тя има огромни размери, странен и предизвикващ страх физически облик, а нравствените й особености са в пъ...
	1.3. Воден наблюдател
	Водният наблюдател, които охранява портите на Мория, е сред малкото същества в творчеството на Джон Толкин, чийто произход не е изяснен. По своите характеристики това същество най-много се доближава до наложената в културата представа за митичното мор...
	Единственото наименование, с което това същество присъства в творчеството на Толкин, е Watcher in the water (наблюдател/съгледвач/страж във водата) или по-краткото – Watcher (наблюдател) и това задава неговата основна функция в романа – подобно на Кор...
	За творчеството на Толкин наистина е нетипично подобно пестеливо представяне, тъй като всички останали същества са педантично и прецизно описани (ако не в конкретния текст, то в някоя друга част от творчеството на писателя). Наблюдателят е представен ...
	„Останалите се обърнаха и видяха водите на езерото да кипят, сякаш гъмжило змии плуваше от южния бряг към тях. От водата бе изпълзяло дълго виещо се пипало; то бе влажно и излъчваше бледозеленикава светлина. Пръстите накрая му бяха се вкопчили в глезе...
	Както се вижда от посочения откъс, акцентът в описанието на това чудовище е поставен върху пипалата и бледозеленото сияние, което те излъчват. Зеленият цвят и бледността потвърждават принадлежността на този персонаж към символния ред на злото (чрез си...
	Наблюдателят действа на принципа на изненадата, тъй като напада внезапно и без предупреждение (за разлика от балрога и Корубана, неговата поява не е предшествана от някакъв звук или друг предупредителен сигнал), затова и реакцията на героите е описана...
	1.4. Назгули
	Назгулите са т. нар. „духове на пръстена” (от nazg – пръстен и gûl – призрак/дух)P10F P. Наричани са още черните ездачи (Black Riders) или тъмните ездачи (Dark Riders), тъй като често се явяват във вид на конници с черни наметала. Първоначално назгули...
	Назгулите са невидими за всички, освен за този, който носи Единствения пръстен (затова и когато Фродо използва пръстена, ги вижда). Те непрестанно са съпътствани от тъмнина, студ, мъгла. Близките срещи с назгулите предизвикват загуба на съзнание, кошм...
	„Те по-скоро усетиха, отколкото видяха над ръба на долчинката, от противоположната на върха страна, да се надига сянка – една или повече. Напрегнаха очи и сенките сякаш взеха да растат. Скоро вече нямаше съмнение: застанали на склона, три-четири висок...
	Външно това, което им придава физическа форма, са техните черни наметала. Когато си слага пръстена и за пръв път ги вижда, Фродо ги възприема като бели фигури, но акцентът в описанието им е поставен върху измършавелите им ръце, посивелите коси и безли...
	„Всичко остана както преди, смътно и мрачно, ала фигурите мигом станаха ужасяващо ясни. Погледът му проникна под черните им обвивки. Пред него имаше пет високи силуета – двата стояха на ръба на долчинката, другите три се приближаваха. Върху белите им ...
	Назгулите имат активна роля във „Властелинът на пръстените”, тъй като те участват в издирването на Единствения пръстен и през цялото време гравитират около Задругата, защото имат способността да усещат присъствието на безценната вещ. Само двама от дев...
	Интересен и неотменен атрибут на назгулите (подобно на конете им) са „птиците“, чрез които в определени моменти от романа се придвижват в пространството. Т. нар. „жестоки зверове“ са огромни птици, без пера, които използват като оръжия стоманените си ...
	Назгулите са по-специфични в сравнение с останалите чудовищни същества, тъй като не впечатляват толкова с размерите или силата си, а по-скоро с психологическото въздействие, което упражняват върху своите жертви. Те са единствените, които имат способно...
	1.5. Тролове
	В концепцията на Толкин троловете представляват огромни хуманоиди, които притежават изключителна сила, но и почти пълна липса на интелект. Тези същества са познати на културата преди всичко от скандинавските митологии, където обаче в определени случаи...
	Оскъдна е информацията, която дава романът „Властелинът на пръстените“ за произхода на троловете. От думите на Дървобрад става ясно, че са замислени като зъл еквивалент на ентите, така както орките са създадени по подобие на елфите:
	„…Сигурно ви е известно колко сме силни. Чували сте за троловете може би? Страшна мощ имат те. Но троловете са само имитация, грозно подобие на ентите, създадено от Врага сред Великия мрак, както и орките са копие на елфите. Ние сме по-силни от тролов...
	Тук би било подходящо да се направи уточнението, че ентите няма да бъдат разглеждани като чудовища, тъй като в романа „Властелинът на пръстените“ те са представени в ролята на магически помощници, които, въпреки размерите и странния си външен вид, се ...
	1.6. Орки / гоблини
	Орките са същества, които в романа „Властелинът на пръстените“ се използват като военна сила от Саурон и Саруман (а преди това – от Моргот). Двете наименовния („орк“ и „гоблин“) функционират в текста като синоними, като в романа „Хобитът” по-често се ...
	Лексемата „орк” има староанглийски или ирландски произход и се появява за пръв път в епическата поема „Беоулф” (orcnéäs – стих 112)P13F P. В този текст като орки се описват наследниците на Каин. В свое писмо от 1945 г. (Carpenter 1981: 43TLetter No. 1...
	Във „Властелинът на пръстените“ орките са описани като изключително грозни, мръсни и нечистоплътни същества.  За сметка на това ръстът им не е особено голям – едрите гоблини достигат човешки ръст, а най-малките се доближават като размер до хобитите. И...
	„Имаше четири едри гоблина – мургави, теснооки, с дебели крака и мощни ръце. Вместо с привичните за орките криви ятагани, бяха въоръжени с къси широки мечове; имаха лъкове от тисово дърво, по дължина подобни на човешките. На щитовете им бе изрисувана ...
	Съществуват много разновидности на тази раса. Най-едрите и най-силни орки са т. нар. „урук-хай”, които Саурон възпроизвежда. Те представляват хибрид между орки и хора и се различават от останалите със способността си да се придвижват и след изгрев слъ...
	Основна движеща сила за орките е наличието на храна – те се хранят с всякаква плът – на хора, на животни, дори на себеподобни. Показателно за ниското културно и социално развитие на тази раса е и това, че те нямат собствен език, а използват множество ...
	Произходът на орките остава не напълно изяснен, защото в различните си текстове Толкин е използвал различна концепция за тях и в крайна сметка е починал преди да редактира окончателно „Силмарилионът“, където е поместена основната информация за света н...
	1.7. Земеслон. Вълк
	В последните битки за пръстена силите на Саурон използват още едно чудовище за целите на своята кауза. По начина, по който назгулите използват падналите зверове, за да се придвижват, орките използват т. нар. земеслон (oliphaunt). Тези същества обитава...
	Думата oliphaunt е вариант на думата oliphant, която е характерна за староанглийски и означава слон, слонова кост, бивни, музикален рог от бивни, музикален инструмент, наподобяващ рог. Английският вариант е зает от средновековното френско olifanz, а ф...
	На това същество е посветен и един от многото, инкорпорирани във „Властелинът на пръстените“, лирически текстове:
	Сив като мишок,
	като дом висок,
	с нос като змията,
	аз треса земята,
	дънери пречупвам,
	щом с нозе потупвам.
	Все на юг живея
	и с уши си вея,
	имам рог в устата,
	не си знам летата.
	Вечно ходя, бягам,
	никога не лягам,
	даже в смъртен час.
	Земеслон съм аз,
	най-огромен звяр,
	мощен, едър, стар.
	Видиш ли ме, знай,
	помниш ме докрай.
	Ако чуеш само,
	мислиш, че те мамят.
	Но помни поне,
	че не лъжа, не! (Tolkin 2001: 617 – 618).
	Това невероятно описание, което представя Сам пред Фродо и Ам-гъл, и което битува в Хобитово като нереално предание, впоследствие се оказва съвсем реално и съответстващо на характеристиките на земеслона. Той предизвиква ужас у противниците на Властели...
	Другият основен инструмент на орките са вълците им (wargs), които също се използват за придвижване в пространството и които, подобно на земеслона, също са неотменна част от арсенала на орките по време на битка. Толкин използва това наименование, изхож...
	2. Нравствени чудовища
	В романа „Властелинът на пръстените“ се открояват още някои персонажи, които са обвързани със силите на злото, но не биха могли да се определят като същински чудовища, тъй като не притежават пълния набор от инвариантните характеристики на чудовищните ...
	Саруман Белият е изключително красноречив пример за това как егоизмът и алчността са в състояние да погубят същността на индивида и неговите ценности. Саруман е лидерът на т. нар. „истари“ – магьосниците, които притежават човешки облик и са изпратени ...
	Една от най-специфичните черти на този Толкинов герой е, че той може да контролира поведението на околните и да провокира определени техни действия чрез силата на гласа си. Джонатан Еванс (Drout 2007: 590) сравнява Саруман със Сатаната в Рая от поемат...
	Образът на Властелина Саурон функционира в текста основно като символ на властта. Отговорът на въпроса защо Саурон е причисляван към групата на нравствените чудовища може да бъде открит на всяка страница от романа „Властелинът на пръстените“, тъй като...
	Съществува акварелна рисунка, която е дело на самия Толкин, и представлява изображение на Саурон. Рисунката напомня част от сюжетното действие в романа, което е свързано с момента непосредствено след унищожаването на пръстена, когато войските на Запад...
	Към групата на нравствените чудовища може да бъде причислен и Смеагол (Ам-гъл, на англ. Golum), който убива своя братовчед Деагол, за да му отнеме Единствения пръстен. В последствие, когато Билбо надхитрява някогашния хобит, Ам-гъл опитва да си върне ...
	За разлика от Саруман, (който има човешки облик) и Саурон, (чийто външен вид не е описан в романа), Смеагол може да бъде включен към групата на чудовищата и с оглед на уродливия си външен вид, който е резултат от факта, че дълго е притежавал Единствен...
	От направените наблюдения могат да бъдат изведени някои основни изводи. На първо място, голяма част от чудовищата в романа „Властелинът на пръстените“ са изобретени на базата на авторски идеи, принадлежащи на самия Толкин. Само Водният наблюдател, тро...
	Традиционна особеност, произлизаща още от времето на митологичното мислене, която следва и романът „Властелинът на пръстените”, е фактът, че победата над чудовища се приписва на персонажи от мъжки пол (Гандалф, Фродо, Сам, Арагорн, Гимли и Леголас и д...
	Чудовищата в романа „Властелинът на пръстените“ алюзират с един от аспектите на метафизичния страх – всички те се свързват с опасността, ужаса и злото на базата на външните, но и на имплицитните си качества. Характеристиките на чудовищата отпращат към...
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	„Der paralympische Sport hat seine Unschuld verloren.“
	Недостатъкът да си руснак. Бил е южнокореец, сега е руснак. Смяната на националността струва на Виктор Ан участието му в Олимпиадата.
	Der Nachteil, Russe zu sein. Er war Südkoreaner, jetzt ist er Russe. Der Nationenwechsel kostet Viktor Ahn die Teilnahme an Olympia. [28]
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