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ГЛАГОЛЫ ЗАТРУДНЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В 

РУСИНСКОМ ЯЗЫКЕ ВОЕВОДИНЫ1 

 

Канамэ Окано 

 

Университет иностранных языков города Кобе 

okanovickaname@gmail.com 

 

VERBS OF IMPEDED MOTION IN VOJVODINA RUTHENIAN 

 

Kaname Okano 

 

Kobe City University of Foreign Studies 

 

 

Abstract: This paper provides a semantic analysis of Vojvodina 
Ruthenian verbs with the meaning of impeded motion (e.g. xramac 
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1. Введение 

Русинский язык Воеводины или югославорусинский язык, как 

уже хорошо известно, является литературным микроязыком 

русинов, проживающих в автономной области Воеводина (Сербия), в 

части Срема и в Славонии (Хорватия). Общее число говорящих на 

данном языке составляет около 25 тысяч человек, и он, наряду с 

сербским, хорватским, венгерским, словацким и румынским, 

функционирует как один из официальных языков автономного края 

Воеводины Республики Сербии (Дуличенко 2005; 2014; Habijanec 

2020). Начиная с первой грамматики, изданной в 1923 году, данный 

язык изучают с разных аспектов: литературно-языковых, 

генетических, социолингвистических и др. Когда речь идет о 

лексике, то можно найти определенное количество исследований, 

посвященных изучению заимствованных слов, влияний контактных 

языков и этнокультурной лексики (Рамач 1983; Фейса 1990; 2019; 

Медєши 2014; Мудри 2014 и др.), а также ряд лексикографических 

материалов (СРР; РСС; СРНЯ и др.). Однако в области русинской 

микрофилологии глагольная лексика в целом остается 

малоизученной темой, и до сих пор не существует, например, 

подробного анализа глаголов, описывающих разные ситуации 

перемещения. В связи с этим требуется системное описание 

глагольных лексем русинского языка, относящихся к данному 

семантическому полю. 

В настоящей статье мы уделим внимание некоторым 

русинским глаголам перемещения, в частности, одной небольшой 

группе глаголов со значением затрудненного перемещения. Глаголы 

затрудненного перемещения, по сравнению с более основными и 

типичными глаголами перемещения, все еще находятся на 

периферии исследований, и их семантика и дистрибуция до сих пор 

подробно не рассмотрены в рамках русинской и славянской 

лингвистики. Целями данной статьи являются составление 

системного описания семантики русинских глаголов затрудненного 

перемещения и определение релевантных семантических 

параметров, по которым могут противопоставляться глагольные 

лексемы изучаемого нами семантического субполя. 

 

2. Семантическое субполе затрудненного перемещения 

Затрудненное перемещение представляет собой отдельное 

семантическое субполе, относящееся к более общему 

семантическому полю перемещения. В отличие от пешего, то есть 

прототипического для человека перемещения, которое обычно 

совершается с помощью своих ног синхронизировано и равномерно, 

для затрудненного перемещения характерно, что перемещение 

реализуется в сопровождении с отступлением от 

синхронизированности или равномерности, являясь при этом 

маркированным (Вујовић 2011: 346). Семантику глаголов 

затрудненного перемещения можно сформулировать следующим 

образом: ‘X перемещается из Y-а в Z, чувствуя при этом 

определенное затруднение или препятствие по причине Q’ (ср. с 

формулировкой семантики русского идти в (Апресян 1995)). 
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Количество славянских глагольных лексем, выражающих 

затрудненное перемещение, достаточно большое: насколько нам уже 

известно, например, в сербском языке существуют 19 глаголов для 

выражения разных типов затрудненного перемещения (Вујовић 

2011: 346). С помощью лексикографических материалов на 

русинском языке Воеводины (РСС; СРНЯ; СРС), можно найти 

следующие глаголы: блукац (ше), влєчиц ше, кивац ше, кляґац ше, 

надибовац, отлукац ше, плянтац ше, рачковац, талябац, тачкац ше, 

храмац, цагац ше, чапкац, шапчиц, шкинтац, шлюпкац, шляпкац, 

шпотац ше. Из перечисленных выше 18 глаголов нас интересует 15 

лексем, то есть все, кроме глаголов блукац (ше), отлукац ше и кивац 

ше. Первые два глагола относятся к семантическому субполю 

бесцельного перемещения (то есть ‘бродить, скитаться’) и не 

выражают перемещение, сопровождающееся каким-либо 

затруднением2, в то время как глагол кивац ше принято отнести к 

группе глаголов колебательного движения, так как он чаще всего 

выражает колебание на месте (см. (Окано 2016)). Помимо этого, 

следует дополнить, что некоторые глаголы, такие как цагац ше 

‘ползти/ползать (на животе)’, шкинтац ‘прыгать на одной ноге’ и 

кивац ше ‘качаться, шататься (на месте)’, в своем первичном 

значении не относятся к кругу глаголов затрудненного перемещения 

и употребляются для обозначения изучаемого нами значения лишь в 

переносном значении или в более специфических контекстах. А 

остальные глаголы означают разные типы затрудненного 

перемещения в своем примарном значении. 

При лексикализации затрудненного перемещения самым 

релевантным является семантический параметр ‘причина 

затруднения’. На основе данного семантического параметра можно 

разделить субполе затрудненного перемещения на три 

семантические зоны: (1) затрудненное перемещение по причине 

физического свойства, (2) затрудненное перемещение по причине 

внешнего препятствия, (3) затрудненное перемещение по причине 

внутреннего состояния субъекта (Вујовић 2011: 347–349). В первой 

зоне затруднение (или ощущение дискомфорта) при перемещении 

вызвано у субъекта исключительно из-за физического дискомфорта в 

связи с его ногами, например, из-за укороченной ноги, постоянного 

или временного повреждения ноги или болезни ног (Вујовић 2011: 

347). Кроме таких факторов, физическое свойство субъекта – форма 

тела, длина ног, способ ходьбы – также является причиной 

затрудненного перемещения, когда речь идет о животных. Во второй 

зоне причиной затруднения субъекта является внешний фактор, 

который, как правило, относится к среде или поверхности, 

являющимися местом реализации перемещения. Такого рода 

затруднение может быть вызвано из-за плохой (неровной, ухабистой, 

скользкой) дороги, или из-за лужи, болота, снега, непогоды с ветром 

и др. Данные факторы могут стать препятствиями, вследствие 

которых субъект перемещения бы потерял свое равновесие или 

замедлил бы скорость своего передвижения (Вујовић 2011: 348). В 

третьей зоне причину затруднения представляет внутреннее 

состояние самого субъекта, которое может быть и 

физиологического, и психоэмоционального характера. 

Физиологическое состояние, в первую очередь, связано с такими 

факторами, как усталость после тяжелых или продолжительных 

физических нагрузок, состояние здоровья или нетрезвое состояние, в 
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то время как к психоэмоциональному состоянию относятся разные 

психические и эмотивные факторы, как напряжение, стресс, 

депрессия, печаль и другие отрицательные чувства, которые могли 

бы оказать влияние на легкость и скорость передвижения субъекта 

(Вујовић 2011: 348). 

Следует отметить, что граница между вышеуказанными 

семантическими зонами настолько тонка, что порой практически не 

чувствуется разница в семантике между двумя или тремя лексемами 

(Вујовић 2011: 349). Следовательно, в некоторых контекстах 

глаголы данного субполя семантически сближаются друг с другом и 

становятся взаимозаменяемыми друг другом без существенной 

перемены значения или нюанса. Однако, поскольку они могут 

заменить друг друга не во всех контекстах, существуют все-таки 

тонкие, но значимые семантические и дистрибутивные разницы 

между этими квазисинонимами. В следующем разделе мы обратим 

внимание на семантическое поведение каждой лексемы и 

попытаемся системно и подробно описать семантические 

особенности русинских глаголов затрудненного перемещения. 

 

3. Анализ 

Ниже будут рассмотрены глаголы затрудненного перемещения 

в русинском языке Воеводины, то есть влєчиц ше, кляґац ше, 

надибовац, плянтац ше, рачковац, талябац, тачкац ше, храмац, 

цагац ше, чапкац, шапчиц, шкинтац, шлюпкац, шляпкац и шпотац 

ше. Корпусом для нашего исследования служат языковые 

материалы, собранные в Интернете, примеры из литературных 

произведений и других публикаций, а также данные из анкеты, 

проведенной нами с носителями русинского языка Воеводины во 

время полевого исследования. 

 

3.1. Храмац ‘хромать’ ~ надибовац ‘хромать слегка; прихрамывать’ 

Глагол храмац происходит от праславянского корня *xromъ, 

полученного от *skromъ ‘обрезанный’ в результате чередования (sk- 

> ks- > x-), и имеет параллель в некоторых славянских языках, ср. 

рус. хромать, серб. храмати ‘хромать’, в.-словац. chramec/hramac 

‘хромать’ (СРНЯ 2: 674; ЭСРЯ 4: 277; ЭССЯ 8: 90; 101–102). 

Данный глагол, прежде всего, означает затрудненное перемещение 

живого субъекта, вызванное из-за физического недуга в ногах, а 

точнее перемещение, затрудненное из-за временного или 

постоянного заболевания или повреждения ноги. 

 

(1) Ахил храмал на лїву задню ногу ище док бул щенє. 

(ДюП) 

‘Ахил [имя собаки] хромал на левую заднюю ногу, 

когда еще он был щенком’ 

(2) Баба ишла храмаюци, зоз кривайлу, а Ромко коло нєй 

аж подскаковал. (ВН, 72) 

‘Бабушка шла, хромая, c палкой, а Ромко около нее аж 

подпрыгивал’ 

 

Глагол надибовац, который имеет общий корень *dybъ с рус. 

дыбать ‘стоять на кончиках пальцев’, словац. диал. nadybovať 

‘хромать’, в.-словац. nadibovac ‘хромать’, укр. дибати ‘неумело 

переставлять ноги; ходить на костылях’, употребляется для 
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то время как к психоэмоциональному состоянию относятся разные 
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когда еще он был щенком’ 
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выражения присутствия легкой степени затруднения или ощущения 

дискомфорта ноги при перемещении. Поскольку данная лексема 

имеет специфическое и конкретное значение, ее частотность весьма 

низка в современной языковой практике, поэтому ее часто заменяют 

другими средствами выражения, такими как префиксальным 

дериватом похрамовац ‘прихрамывать’ или конструкцией с 

наречием дакус храмац ‘слегка хромать’. 

 

(3) Качур Дюра на єдну ногу надибовал, зоз тоту вельку 

главу покивовал и до каждей тей малей хижки 

закуковал. (ЗГ, 5/2017) 

‘Селезень Дюра на одну ногу прихрамывал, кивал 

большой головой и заглядывал в каждый маленький 

домик’ 

(4) Кед чловек нє барз храме, лєм дакус, та ше гвари: нє 

храме, алє надибує. (СРНЯ 1: 759) 

‘Когда человек не сильно хромает, только немного, то 

говорят: не хромает, но прихрамывает’ 

 

3.2. Цагац ше ‘тащиться; идти/ходить с трудом’ 

Возвратный глагол цагац ше унаследован от праслав. *tęgnǫti 

‘тянуть, тащить’, когнаты которого можно найти во многих 

славянских языках, ср. рус. тягать, тянуть, бел. цягаць ‘тягать’, 

цягнуць ‘тянуть’, словац. tiahnuť ‘двигаться, валить’, польск. ciągać, 

ciągnąć ‘тянуть, тащить’ (СРНЯ 2: 681; ЭСРЯ 4: 139–140; SESS: 

602). В своем основном значении данный глагол не относится к 

кругу глаголов затрудненного перемещения и описывает ползание, 

то есть перемещение, которое реализуется тесным и постоянным 

контактом с поверхностью, по которой субъект перемещается. 

 

(5) И так, цагаюци ше на брухох по швижей орошеней 

желєней трави, заобишли зме шаторню з другого 

боку, з гевтого дзе була аж по жем закрита. (ДюП) 

‘И так, ползая на животе по свежей орошенной зеленой 

траве, мы обошли палатку с другой стороны, с той, где 

она была закрыта аж до земли’ 

 

У глагола цагац ше обнаруживается семантический сдвиг по 

модели ‘ползать’ > ‘ходить/идти медленно, с трудом’, который имеет 

сходные параллели в других славянских языках, ср. рус. ползать в 

значении ‘ходить медленно, с трудом’ (Старик едва ползет), 

тащиться/таскаться в значении ‘идти/ходить медленно, с трудом’ 

(Он очень устал и еле тащился домой). Когда глагол цагац ше 

употребляется в этом значении, он чаще всего выражает 

затрудненное перемещение, причиной которого является 

внутреннее, то есть физиологическое или психоэмоциональное 

состояние субъекта, а реже – заболевание или повреждение ноги. 

 

(6) Вон ше помали цага дому. (РСС: 810) 

‘Он медленно тащится домой’ 

(7) А кед нє було нїкого, та ше цагал на порвазку як целє, 

кед го веду на вашар. (ДюП) 

‘А когда никого не было, он тащился на поводке, как 

медведь, которого ведут на ярмарку’ 



21Канамэ Окано - Глаголы затрудненного перемещения в...
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домик’ 

(4) Кед чловек нє барз храме, лєм дакус, та ше гвари: нє 

храме, алє надибує. (СРНЯ 1: 759) 

‘Когда человек не сильно хромает, только немного, то 

говорят: не хромает, но прихрамывает’ 

 

3.2. Цагац ше ‘тащиться; идти/ходить с трудом’ 

Возвратный глагол цагац ше унаследован от праслав. *tęgnǫti 

‘тянуть, тащить’, когнаты которого можно найти во многих 

славянских языках, ср. рус. тягать, тянуть, бел. цягаць ‘тягать’, 

цягнуць ‘тянуть’, словац. tiahnuť ‘двигаться, валить’, польск. ciągać, 

ciągnąć ‘тянуть, тащить’ (СРНЯ 2: 681; ЭСРЯ 4: 139–140; SESS: 

602). В своем основном значении данный глагол не относится к 

кругу глаголов затрудненного перемещения и описывает ползание, 

то есть перемещение, которое реализуется тесным и постоянным 

контактом с поверхностью, по которой субъект перемещается. 

 

(5) И так, цагаюци ше на брухох по швижей орошеней 

желєней трави, заобишли зме шаторню з другого 

боку, з гевтого дзе була аж по жем закрита. (ДюП) 

‘И так, ползая на животе по свежей орошенной зеленой 

траве, мы обошли палатку с другой стороны, с той, где 

она была закрыта аж до земли’ 

 

У глагола цагац ше обнаруживается семантический сдвиг по 

модели ‘ползать’ > ‘ходить/идти медленно, с трудом’, который имеет 

сходные параллели в других славянских языках, ср. рус. ползать в 

значении ‘ходить медленно, с трудом’ (Старик едва ползет), 

тащиться/таскаться в значении ‘идти/ходить медленно, с трудом’ 

(Он очень устал и еле тащился домой). Когда глагол цагац ше 

употребляется в этом значении, он чаще всего выражает 

затрудненное перемещение, причиной которого является 

внутреннее, то есть физиологическое или психоэмоциональное 

состояние субъекта, а реже – заболевание или повреждение ноги. 

 

(6) Вон ше помали цага дому. (РСС: 810) 

‘Он медленно тащится домой’ 

(7) А кед нє було нїкого, та ше цагал на порвазку як целє, 

кед го веду на вашар. (ДюП) 

‘А когда никого не было, он тащился на поводке, как 

медведь, которого ведут на ярмарку’ 
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3.3. Влєчиц ше ‘идти/ходить с трудом’ 

Глагол влєчиц ше, который по происхождению от 

праславянского итеративного *volčiti ‘волочить’ (< праслав. *velkti), 

также употребляется для обозначения затрудненного перемещения 

(СРНЯ 1: 220; ЭСРЯ 1: 328; 345; SESS: 664). В отличие от 

предыдущего цагац ше, данный глагол описывает ситуацию, в 

которой затруднение возникает из-за внешнего фактора (напр. 

плохая дорога, тяжелый мешок и др.). Не будет лишним отметить, 

что данный глагол может употребляться для выражения 

перемещения на транспорте, который передвигается с помощью 

управления со стороны человека, см. пример (9). 

 

(8) Дїдо Мраз ше влєче зоз зайдами, а о дарункох за 

Крачун дзбаю родичи, дїдове и баби, андї, нини, куми и 

сушеди. (ЗГ, 2017/12) 

‘Дед Мороз волочится с пакетами, а о подарках на 

Рождество позаботились родители, дедушки и 

бабушки, дяди, тети, крестные родители и соседи’ 

(9) Шедам до автобуса, хтори ше штерацец минути 

ленїво влєче, (...) (ИМ) 

‘Я сажусь на автобус, который сорок минут лениво 

волочится’ 

 

3.4. Шкинтац ‘прыгать на одной ноге; хромать’ 

Этимология глагола шкинтац не совсем ясна, но можно 

увидеть параллели в диалектах Восточной Словакии, откуда 

происходят Русины в Воеводине, ср. в.-словац. škintac ‘хромать’ 

(Медєши 2017: 38; СРНЯ 2: 758; SŠN: 276). Русинское шкинтац 

отличается от своих словацких эквивалентов тем, что он в своем 

основном значении употребляется для описания прыгания на одной 

ноге. В данном значении он чаще всего появляется в контекстах 

детских игр, которые сопровождаются разными типами прыжков. 

 

(10) Ириней станул зоз карсцеля и одшкинтал ґу облаку. 

(ДюП) 

‘Ириней встал со стула и попрыгал на одной ноге к 

окну’ 

(11) Бавячка руцала черепчок до першей хижи трецого 

шора и рушала шкинтац. (СРБ) 

‘Девочка игрок бросала биту в первый дом третьего 

ряда и начинала прыгать на одной ноге’ 

 

В своем метафорическом употреблении глагол шкинтац 

означает затрудненное перемещение, которое происходит из-за 

физического недостатка, становясь синонимом глаголов, 

выражающих перемещение с физическим затруднением хромац и 

надибовац. Об этом факте свидетельствует валентностная структура 

глагола: русинское шкинтац, так же как свои синонимы, 

употребляется с предложной группой «на + NAcc» для указания на 

больную или поврежденную ногу, ср. шкинтац на лєву ногу ‘хромать 

на левую ногу’. 
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‘Девочка игрок бросала биту в первый дом третьего 

ряда и начинала прыгать на одной ноге’ 

 

В своем метафорическом употреблении глагол шкинтац 

означает затрудненное перемещение, которое происходит из-за 

физического недостатка, становясь синонимом глаголов, 

выражающих перемещение с физическим затруднением хромац и 

надибовац. Об этом факте свидетельствует валентностная структура 

глагола: русинское шкинтац, так же как свои синонимы, 

употребляется с предложной группой «на + NAcc» для указания на 

больную или поврежденную ногу, ср. шкинтац на лєву ногу ‘хромать 

на левую ногу’. 

 



24 Limes Slavicus 5

(12) Петро бул землєдїлец, шкинтал на єдну ногу понеже у 

вчасней младосци спаднул зоз пойда, а Маґдалена була 

ґаздиня. (ВН, 65) 

‘Петро был крестьянином, хромал на одну ногу, так 

как он в своей молодости упал с чердака, а Магдалена 

была хозяйкой дома’ 

(13) Перше лєм скинчал под яшлями, а вец, шкинтаюци 

єден час, цагал тоту исту ножку за собу, док о 

мешац-два нє почал и на ню шлєбоднєйше ставац. 

(ДюП) 

‘Сначала [пес Ахил] только скулил под яслями, а затем 

хромая еще одно время, стал волочить за собой ту же 

самую ногу, пока через один-два месяца он не начал 

свободнее вставать на нее’ 

 

3.5. Рачковац ‘ползти/ползать на четырех ногах’ 

Глагол рачковац, полученный от праслав. *rakъ ‘рак’, имеет 

свои параллели в родственных языках (польск. raczkować ‘ходить на 

четвереньках, ползать’, укр. рачкувати ‘ходить на четвереньках’, 

словац. račkovať ‘отступать, отходить’) и выражает перемещение, 

которое совершается на четвереньках (СРНЯ 2: 387; BrSE: 453). 

Субъект перемещения данного типа, как правило, передвигается 

именно на четвереньках, так как он еще не способен ходить на двух 

ногах или вынужден ходить на четвереньках из-за внешнего или 

внутреннего состояния субъекта (напр. из-за опасности, с целью 

скрыться от кого-то). 

 

(14) То будзе, мой голубку! Престал Онуфри рачковац. 

Наросли кридла, та лєци з гнїзда. (ДюП) 

‘Это сбудется, мой голубчик! Перестал Онуфри 

ползать на четвереньках. Выросли у него крылья, и 

летит он из гнезда’ 

(15) – Вироснул нам хлапец, Мелано. Престал рачковац. 

(ДюП] 

‘Вырос наш мальчик, Мелано. Перестал он ползать на 

четвереньках’  

(16) Рачковал так ґу побрежю и аж кед ше долапел 

вербових конарох, станул на ноги. (ЗГ, 2018/2) 

‘Так он полз к берегу и, когда смог схватиться за 

ивовые ветки, он поднялся на ноги’ 

 

3.6. Тачкац ше ‘шататься’ 

Глагол тачкац ше, параллелями которого являются словац. 

tackať sa ‘шататься, покачиваться’, польск. taczać się ‘шататься, 

покачиваться’, в.-словац. tačac śe ‘шататься, покачиваться’ (СРНЯ 

2: 574; SESS: 601), также употребляется для обозначения 

затрудненного перемещения, отличаясь от своих синонимических 

глаголов тем, что при его употреблении причиной затруднения 

является исключительно внутреннее, точнее физиологическое 

состояние самого субъекта, например, из-за усталости после 

физических нагрузок, нетрезвого состояния, чрезмерной дозы 

лекарства или других подобных веществ и др. Из-за такого 

семантического ограничения данному глаголу не доступно значение 
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была хозяйкой дома’ 

(13) Перше лєм скинчал под яшлями, а вец, шкинтаюци 

єден час, цагал тоту исту ножку за собу, док о 

мешац-два нє почал и на ню шлєбоднєйше ставац. 

(ДюП) 

‘Сначала [пес Ахил] только скулил под яслями, а затем 

хромая еще одно время, стал волочить за собой ту же 

самую ногу, пока через один-два месяца он не начал 

свободнее вставать на нее’ 
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ногах или вынужден ходить на четвереньках из-за внешнего или 

внутреннего состояния субъекта (напр. из-за опасности, с целью 

скрыться от кого-то). 

 

(14) То будзе, мой голубку! Престал Онуфри рачковац. 

Наросли кридла, та лєци з гнїзда. (ДюП) 

‘Это сбудется, мой голубчик! Перестал Онуфри 

ползать на четвереньках. Выросли у него крылья, и 

летит он из гнезда’ 

(15) – Вироснул нам хлапец, Мелано. Престал рачковац. 

(ДюП] 

‘Вырос наш мальчик, Мелано. Перестал он ползать на 

четвереньках’  

(16) Рачковал так ґу побрежю и аж кед ше долапел 

вербових конарох, станул на ноги. (ЗГ, 2018/2) 

‘Так он полз к берегу и, когда смог схватиться за 

ивовые ветки, он поднялся на ноги’ 

 

3.6. Тачкац ше ‘шататься’ 

Глагол тачкац ше, параллелями которого являются словац. 

tackať sa ‘шататься, покачиваться’, польск. taczać się ‘шататься, 

покачиваться’, в.-словац. tačac śe ‘шататься, покачиваться’ (СРНЯ 

2: 574; SESS: 601), также употребляется для обозначения 

затрудненного перемещения, отличаясь от своих синонимических 

глаголов тем, что при его употреблении причиной затруднения 

является исключительно внутреннее, точнее физиологическое 

состояние самого субъекта, например, из-за усталости после 

физических нагрузок, нетрезвого состояния, чрезмерной дозы 

лекарства или других подобных веществ и др. Из-за такого 

семантического ограничения данному глаголу не доступно значение 
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затрудненного перемещения по причине физического недостатка или 

внешнего препятствия. 

 

(17) Глава ше круци, ноги клєкаю, а пиянїца ... тачка ше и 

пада на жем. (СРНЯ 2: 574) 

‘Голова кружится, ноги подкашиваются, и пьяница ... 

шатается и падает на землю’  

(18) Прицисок ми нароснул, од кафи, идзем та ше тачкам. 

(СРНЯ 2: 574) 

‘Давление у меня подскочило, от кофе, иду и шатаюсь’ 

(19) Гвари ше: идзе тачкаюци кед дахто идзе напити або 

вистати, кед лєдво идзе. (СРНЯ 2: 574) 

‘Говорят: идет, шатаясь, когда кто-то идет пьяным или 

усталым, когда еле идет’ 

 

3.7. Плянтац ше ‘качаться на ногах; шататься’ 

Глагол плянтац ше, который вероятно происходит от праслав. 

*plesti (ср. в.-словац. pľantac śe ‘качаться на ногах; шататься’, а 

также рус. плестись, выражающее затруднение при ходьбе), 

относится к семантике затрудненного перемещения, которое 

вызвано неуклюжим или неумелым передвижением тела субъекта 

(СРНЯ 2: 167; SESS: 443; Левонтина, Шмелев 2005: 80). 

Употребление данного глагола чаще всего мотивировано 

ощущением затруднения, как будто ноги у субъекта заплетаются, и 

он не может ходить так, как он хочет. Такого рода затруднение 

обычно возникает из-за спешки, удивления, испуга, внезапной или 

спонтанной физиологической реакции и именно этим признаком 

отличается от затруднения из-за физического недостатка или 

внешнего препятствия. 

 

(20) Ослухуєм, дзвери кущик отворени, хтошка ме збачел, 

лупа з дзверми, завера, и чуєм як ше знова заплянтал до 

дунцох, чи цо там ма уж. (ИМ) 

‘Слышу, двери немного приоткрыты, кто-то меня 

увидел, хлопает дверьми, те закрылись, а я слышу, как 

он снова шатаясь отправился к банкам с компотом или 

что уж там у него было’ 

(21) Професор ше роботовски обрацел и руша ґу дзвером 

кабинета. Рушам за нїм ошамуцени. Плянтам ше. 

(ИМ) 

‘Профессор как робот повернулся и пошел к дверям 

кабинета. Я иду за ним, чувствуя головокружение. 

Шатаюсь’ 

 

3.8. Кляґац ше ‘идти/ходить, переваливаясь с ноги на ногу’ 

Глагол кляґац ше вероятно получен от праслав. *klękati, основу 

которого (то есть *klęka/*klękъ) можно каким-то образом отнести к 

семантике затруднения в связи с ногами или частью тела, ср. чеш. 

klekati ‘становиться на колени’, klecati ‘хромать, припадать’, словац. 

kľačať ‘становиться на колени’ (СРНЯ 1: 605–606; ЭССЯ 10: 32–33; 

SESS: 265). Данный глагол в современном русинском языке 

Воеводины отвечает за выражение затрудненного перемещения по 

причине физического свойства субъекта. Данная лексема, прежде 

всего, относится к неуклюжему или нескладному перемещению 
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затрудненного перемещения по причине физического недостатка или 

внешнего препятствия. 

 

(17) Глава ше круци, ноги клєкаю, а пиянїца ... тачка ше и 

пада на жем. (СРНЯ 2: 574) 

‘Голова кружится, ноги подкашиваются, и пьяница ... 
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(18) Прицисок ми нароснул, од кафи, идзем та ше тачкам. 

(СРНЯ 2: 574) 

‘Давление у меня подскочило, от кофе, иду и шатаюсь’ 

(19) Гвари ше: идзе тачкаюци кед дахто идзе напити або 

вистати, кед лєдво идзе. (СРНЯ 2: 574) 

‘Говорят: идет, шатаясь, когда кто-то идет пьяным или 

усталым, когда еле идет’ 

 

3.7. Плянтац ше ‘качаться на ногах; шататься’ 

Глагол плянтац ше, который вероятно происходит от праслав. 

*plesti (ср. в.-словац. pľantac śe ‘качаться на ногах; шататься’, а 

также рус. плестись, выражающее затруднение при ходьбе), 

относится к семантике затрудненного перемещения, которое 

вызвано неуклюжим или неумелым передвижением тела субъекта 

(СРНЯ 2: 167; SESS: 443; Левонтина, Шмелев 2005: 80). 

Употребление данного глагола чаще всего мотивировано 

ощущением затруднения, как будто ноги у субъекта заплетаются, и 

он не может ходить так, как он хочет. Такого рода затруднение 

обычно возникает из-за спешки, удивления, испуга, внезапной или 

спонтанной физиологической реакции и именно этим признаком 

отличается от затруднения из-за физического недостатка или 

внешнего препятствия. 

 

(20) Ослухуєм, дзвери кущик отворени, хтошка ме збачел, 

лупа з дзверми, завера, и чуєм як ше знова заплянтал до 

дунцох, чи цо там ма уж. (ИМ) 

‘Слышу, двери немного приоткрыты, кто-то меня 

увидел, хлопает дверьми, те закрылись, а я слышу, как 

он снова шатаясь отправился к банкам с компотом или 

что уж там у него было’ 
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‘Профессор как робот повернулся и пошел к дверям 

кабинета. Я иду за ним, чувствуя головокружение. 

Шатаюсь’ 

 

3.8. Кляґац ше ‘идти/ходить, переваливаясь с ноги на ногу’ 

Глагол кляґац ше вероятно получен от праслав. *klękati, основу 

которого (то есть *klęka/*klękъ) можно каким-то образом отнести к 

семантике затруднения в связи с ногами или частью тела, ср. чеш. 

klekati ‘становиться на колени’, klecati ‘хромать, припадать’, словац. 

kľačať ‘становиться на колени’ (СРНЯ 1: 605–606; ЭССЯ 10: 32–33; 

SESS: 265). Данный глагол в современном русинском языке 

Воеводины отвечает за выражение затрудненного перемещения по 

причине физического свойства субъекта. Данная лексема, прежде 

всего, относится к неуклюжему или нескладному перемещению 
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животных, у которых ноги или лапы расставлены широко (напр. 

утки, гуси и др.). Отличаясь от своих синонимов храмац, надибовац, 

шкинтац, данный глагол достаточно редко применяется к описанию 

перемещения человека с физическим затруднением. 

 

(22) Качки ше кляґаю по дворе. (Информант) 

‘Утки переваливаются с ноги на ногу во дворе’ 

 

3.9. Шпотац ше ‘идти/ходить, ногой придерживаясь за что-то; 

бродить’ 

Глагол шпотац ше, возможно возникший от праслав. *tykati 

(СРНЯ 2: 777; SŠN: 279), занимает периферийное место 

семантической зоны затрудненного перемещения по причине 

внешнего препятствия, выражая перемещение, которому по какой-то 

причине что-то мешает, но вопреки этому совершается, 

придерживаясь за что-то или храня свое равновесие. 

 

(23) На фотоґрафиї видзиме и тройо дзеци котри ше 

нєпреривно шпотали коло шивачкох, (...). (НД, 4/2012) 

‘На фотографии мы видим и троих детей, которые 

беспрерывно шатаются около портных, (…)’ 

(24) Яким ше одшпотал ґу Юстиновому гробу. (ДюП) 

‘Яким доковылял до могилы Юстина’ 

 

Помимо этого значения, данный глагол употребляется для 

обозначения перемещения, которое совершается без конкретной 

цели. Данное значение можно было бы истолковать как 

метафорическое значение, полученное в результате семантического 

сдвига по модели ‘перемещаться медленно’ > ‘перемещаться без 

цели’. 

 

(25) Док Дїдо Мраз дзелєл дзецом дарунки, його єлень ше 

дзешка одшпотал. Исц би дому, а єленя нєт. (ЗГ, 

2018/1) 

‘Пока Дед Мороз раздавал подарки детям, его олень 

куда-то забрел. Ему бы поехать домой, а оленя нет’ 

 

3.10. Шапчиц ‘замедленно идти; шататься’ 

Глагол шапчиц в своем основном значении описывает 

ситуацию затрудненного перемещения по причине физического 

состояния в связи с ногами, но при этом не важно, есть ли у субъекта 

больная или поврежденная нога. Вопреки этому он испытывает 

какое-то затруднение при перемещении и передвигается медленнее, 

чем обычно. 

 

(26) Шапчиц то цагац за собу ноги по дворе, ходзиц як 

старе. (СРНЯ 2: 737) 

‘Шапчиц – это значит тянуть ноги за собой по двору, 

ходить как старики’ 

(27) Шапчиц то таке як наша баба: по цали дзень шапчи 

коло стола, цага ноги. (СРНЯ 2: 737) 

‘Шапчиц – это тот, кто как бабушка: целый день 

медленно ходит вокруг стола, и волочит за собой ноги’  
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животных, у которых ноги или лапы расставлены широко (напр. 

утки, гуси и др.). Отличаясь от своих синонимов храмац, надибовац, 

шкинтац, данный глагол достаточно редко применяется к описанию 

перемещения человека с физическим затруднением. 

 

(22) Качки ше кляґаю по дворе. (Информант) 

‘Утки переваливаются с ноги на ногу во дворе’ 

 

3.9. Шпотац ше ‘идти/ходить, ногой придерживаясь за что-то; 

бродить’ 

Глагол шпотац ше, возможно возникший от праслав. *tykati 

(СРНЯ 2: 777; SŠN: 279), занимает периферийное место 
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внешнего препятствия, выражая перемещение, которому по какой-то 

причине что-то мешает, но вопреки этому совершается, 

придерживаясь за что-то или храня свое равновесие. 

 

(23) На фотоґрафиї видзиме и тройо дзеци котри ше 

нєпреривно шпотали коло шивачкох, (...). (НД, 4/2012) 

‘На фотографии мы видим и троих детей, которые 

беспрерывно шатаются около портных, (…)’ 

(24) Яким ше одшпотал ґу Юстиновому гробу. (ДюП) 

‘Яким доковылял до могилы Юстина’ 

 

Помимо этого значения, данный глагол употребляется для 

обозначения перемещения, которое совершается без конкретной 

цели. Данное значение можно было бы истолковать как 

метафорическое значение, полученное в результате семантического 

сдвига по модели ‘перемещаться медленно’ > ‘перемещаться без 

цели’. 

 

(25) Док Дїдо Мраз дзелєл дзецом дарунки, його єлень ше 

дзешка одшпотал. Исц би дому, а єленя нєт. (ЗГ, 

2018/1) 

‘Пока Дед Мороз раздавал подарки детям, его олень 

куда-то забрел. Ему бы поехать домой, а оленя нет’ 

 

3.10. Шапчиц ‘замедленно идти; шататься’ 

Глагол шапчиц в своем основном значении описывает 

ситуацию затрудненного перемещения по причине физического 

состояния в связи с ногами, но при этом не важно, есть ли у субъекта 

больная или поврежденная нога. Вопреки этому он испытывает 

какое-то затруднение при перемещении и передвигается медленнее, 

чем обычно. 

 

(26) Шапчиц то цагац за собу ноги по дворе, ходзиц як 

старе. (СРНЯ 2: 737) 

‘Шапчиц – это значит тянуть ноги за собой по двору, 

ходить как старики’ 

(27) Шапчиц то таке як наша баба: по цали дзень шапчи 

коло стола, цага ноги. (СРНЯ 2: 737) 

‘Шапчиц – это тот, кто как бабушка: целый день 

медленно ходит вокруг стола, и волочит за собой ноги’  
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Семантика данного глагола расширяется к субъективной 

оценке действия: глагол шапчиц может обозначать и перемещение, 

которое говорящему или субъекту действия кажется нежеланным 

или затруднительным. 

 

(28) Нє любим през жиму шапчиц до дутяну по млєко. 

(СРНЯ 2: 737) 

‘Я не люблю зимой топать в магазин за молоком’  

 

3.11. Талябац ‘идти/ходить вброд’ 

В семантической зоне затрудненного перемещения по причине 

внешнего препятствия наивысшей частотностью обладает глагол 

талябац, параллели которого можно увидеть в близкородственных 

диалектах, ср. словац. диал. talabať ‘идти/ходить вброд’, укр. диал. 

таляпати ‘пачкать в чем-то жидком’ (СРНЯ 2: 569). Перемещение, 

выражаемое этим глаголом, реализуется в средах с определенным 

количеством воды, жидкости или грязи, которые могут 

препятствовать нормальному перемещению субъекта (СРНЯ 2: 569). 

Причинами затруднения могут стать лужа на дороге, болото, грязь 

на улице во время оттепели, сугробы и т.п. 

 

(29) Кед видзел ловара як идзе прейґ оранїни, скричал за 

нїм: Га, нє талябай там! (СРНЯ 2: 569) 

‘Когда он видел, как охотник идет через вспаханную 

землю, он кричал ему: Эй, не топчись там!’ 

(30) (...) качка цо таляба по блаце – Талябачка, (...) 

(Медєши 2010: 165) 

‘(...) утка, которая ходит по болоту вброд, называется 

«Талябачка»’  

 

3.12. Шляпкац ‘идти/ходить, шлепая ногами’ 

Глагол шляпкац, который имеет идеофоническое 

происхождение, также относится к затрудненному перемещению по 

причине внешнего препятствия (СРНЯ 2: 765). Причиной 

затруднения являются жидкостные среды (напр. вода, лужа, болото), 

при контакте с которыми шаги субъекта издают характерный звук 

шляп ‘шлеп’. 

 

(31) Пада дижджик – кап, кап, кап, бега Славка – шляп, 

шляп, шляп. За дзивчецом пшичок шляпка, на хвосцик 

му дижджик капка. (ЗГ, 2016/12) 

‘Идет дождик – кап, кап, кап, бегает Славка – шлеп, 

шлеп, шлеп. За девчонкой собачка шлепает, на его 

хвостик капает дождик’ 

(32) Кед я мушим по тим блаце шляпкац, / по тим блаце, по 

грунє, долїнє. (СРНЯ 2: 765) 

‘Когда мне приходится шлепать по этому грязи, / по 

этому грязи, по холмику и долине’ 

 

3.13. Чапкац ‘идти/ходить, топча мокрыми ногами’ 

Семантика глагола чапкац, являющегося также 

идеофоническим, немного отличается от предыдущих двух глаголов. 

В данном случае перемещение может происходить как в жидкостной 

среде, так и на плотной поверхности, если ноги у субъекта остаются 
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Семантика данного глагола расширяется к субъективной 

оценке действия: глагол шапчиц может обозначать и перемещение, 

которое говорящему или субъекту действия кажется нежеланным 

или затруднительным. 

 

(28) Нє любим през жиму шапчиц до дутяну по млєко. 

(СРНЯ 2: 737) 

‘Я не люблю зимой топать в магазин за молоком’  

 

3.11. Талябац ‘идти/ходить вброд’ 

В семантической зоне затрудненного перемещения по причине 

внешнего препятствия наивысшей частотностью обладает глагол 

талябац, параллели которого можно увидеть в близкородственных 

диалектах, ср. словац. диал. talabať ‘идти/ходить вброд’, укр. диал. 

таляпати ‘пачкать в чем-то жидком’ (СРНЯ 2: 569). Перемещение, 

выражаемое этим глаголом, реализуется в средах с определенным 

количеством воды, жидкости или грязи, которые могут 

препятствовать нормальному перемещению субъекта (СРНЯ 2: 569). 

Причинами затруднения могут стать лужа на дороге, болото, грязь 

на улице во время оттепели, сугробы и т.п. 

 

(29) Кед видзел ловара як идзе прейґ оранїни, скричал за 

нїм: Га, нє талябай там! (СРНЯ 2: 569) 

‘Когда он видел, как охотник идет через вспаханную 

землю, он кричал ему: Эй, не топчись там!’ 

(30) (...) качка цо таляба по блаце – Талябачка, (...) 

(Медєши 2010: 165) 

‘(...) утка, которая ходит по болоту вброд, называется 

«Талябачка»’  

 

3.12. Шляпкац ‘идти/ходить, шлепая ногами’ 

Глагол шляпкац, который имеет идеофоническое 

происхождение, также относится к затрудненному перемещению по 

причине внешнего препятствия (СРНЯ 2: 765). Причиной 

затруднения являются жидкостные среды (напр. вода, лужа, болото), 

при контакте с которыми шаги субъекта издают характерный звук 

шляп ‘шлеп’. 

 

(31) Пада дижджик – кап, кап, кап, бега Славка – шляп, 

шляп, шляп. За дзивчецом пшичок шляпка, на хвосцик 

му дижджик капка. (ЗГ, 2016/12) 

‘Идет дождик – кап, кап, кап, бегает Славка – шлеп, 

шлеп, шлеп. За девчонкой собачка шлепает, на его 

хвостик капает дождик’ 

(32) Кед я мушим по тим блаце шляпкац, / по тим блаце, по 

грунє, долїнє. (СРНЯ 2: 765) 

‘Когда мне приходится шлепать по этому грязи, / по 

этому грязи, по холмику и долине’ 

 

3.13. Чапкац ‘идти/ходить, топча мокрыми ногами’ 

Семантика глагола чапкац, являющегося также 

идеофоническим, немного отличается от предыдущих двух глаголов. 

В данном случае перемещение может происходить как в жидкостной 

среде, так и на плотной поверхности, если ноги у субъекта остаются 
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мокрыми из-за того, что субъект находился в жидкостной среде пред 

тем, как начать перемещаться [СРНЯ 2: 704]. 

 

(33) Сашка ше чудує. Хто тот славни Марко, хтори чапка 

по мочару, лапа гади, одходзи и враца ше, бере рибу з 

руки, шпацира ше раз по побрежю, раз по островку, 

уходзи до чамца и вец ище прави хижу на бандери – же 

би обрадовал будуцу нєвесту! (ЗГ, 2016/5) 

‘Сашка удивляется. Кто такой этот славный Марко, 

который шлепает по болоту, ловит змей, уходит и 

возвращается, ловит рыбу руками, гуляет то по берегу, 

то по острову, уходит к лодке и еще делает на столбе 

домик – это для того, чтобы обрадовать будущую 

невесту!’ 

 

3.14. Шлюпкац ‘прыскать при ходьбе по воде или болоту’ 

Глагол шлюпкац представляет собой низкочастотную лексему в 

лексиконе современного русинского языка Воеводины и редко 

встречается в языковой практике. По описанию Словаря русинского 

народного языка, данный глагол означает «прыскать при ходьбе по 

воде или болоту», и отсюда можно предположить, что он выражает 

затрудненное перемещение по причине внешнего препятствия 

(СРНЯ 2: 764). Насколько нам известно из разговора с носителями 

языка, данный глагол является синонимом к глаголу шляпкац, и 

практически во всех контекстах их можно заменить друг с другом, 

ср. Пшичок шляпка/шлюпка по блаце ‘Собачка шлепает по грязи’. 

 

4. Дистрибуция русинских глаголов затрудненного перемещения 

Теперь мы обратим внимание на семантическую организацию 

системы глаголов затрудненного перемещения русинского языка 

Воеводины. Несмотря на достаточно большое количество глаголов 

для такого небольшого семантического субполя, русинский язык 

Воеводины четко различает разные типы затрудненного 

перемещения и лексикализует их с помощью отдельных глагольных 

лексем. 

 

Таблица 1. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине физического свойства 
 храмац надибовац шкинтац рачковац кляґац 

ше 

шапчиц 

болезнь + + +   + 

повреждение + + +   + 

старость и др.      + 

на одной ноге   +    

расставленность 

ног 

    +  

на четвереньках    +   

 

Семантическая зона затрудненного перемещения по причине 

физического свойства лексикализуется с помощью глаголов храмац, 

надибовац, шкинтац, рачковац, кляґац ше и шапчиц. Для глаголов 

храмац, надибовац и шкинтац причиной затруднения является 

заболевание или повреждение ноги, в то время как для употребления 

глагола шапчиц причина затруднения может быть и другой, 

например, старость или физические способности субъекта 

перемещения. Глаголы рачковац и кляґац ше появляются в 
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мокрыми из-за того, что субъект находился в жидкостной среде пред 

тем, как начать перемещаться [СРНЯ 2: 704]. 

 

(33) Сашка ше чудує. Хто тот славни Марко, хтори чапка 

по мочару, лапа гади, одходзи и враца ше, бере рибу з 

руки, шпацира ше раз по побрежю, раз по островку, 

уходзи до чамца и вец ище прави хижу на бандери – же 

би обрадовал будуцу нєвесту! (ЗГ, 2016/5) 

‘Сашка удивляется. Кто такой этот славный Марко, 

который шлепает по болоту, ловит змей, уходит и 

возвращается, ловит рыбу руками, гуляет то по берегу, 

то по острову, уходит к лодке и еще делает на столбе 

домик – это для того, чтобы обрадовать будущую 

невесту!’ 

 

3.14. Шлюпкац ‘прыскать при ходьбе по воде или болоту’ 

Глагол шлюпкац представляет собой низкочастотную лексему в 

лексиконе современного русинского языка Воеводины и редко 

встречается в языковой практике. По описанию Словаря русинского 

народного языка, данный глагол означает «прыскать при ходьбе по 

воде или болоту», и отсюда можно предположить, что он выражает 

затрудненное перемещение по причине внешнего препятствия 

(СРНЯ 2: 764). Насколько нам известно из разговора с носителями 

языка, данный глагол является синонимом к глаголу шляпкац, и 

практически во всех контекстах их можно заменить друг с другом, 

ср. Пшичок шляпка/шлюпка по блаце ‘Собачка шлепает по грязи’. 

 

4. Дистрибуция русинских глаголов затрудненного перемещения 

Теперь мы обратим внимание на семантическую организацию 

системы глаголов затрудненного перемещения русинского языка 

Воеводины. Несмотря на достаточно большое количество глаголов 

для такого небольшого семантического субполя, русинский язык 

Воеводины четко различает разные типы затрудненного 

перемещения и лексикализует их с помощью отдельных глагольных 

лексем. 

 

Таблица 1. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине физического свойства 
 храмац надибовац шкинтац рачковац кляґац 

ше 

шапчиц 

болезнь + + +   + 

повреждение + + +   + 

старость и др.      + 

на одной ноге   +    

расставленность 

ног 

    +  

на четвереньках    +   

 

Семантическая зона затрудненного перемещения по причине 

физического свойства лексикализуется с помощью глаголов храмац, 

надибовац, шкинтац, рачковац, кляґац ше и шапчиц. Для глаголов 

храмац, надибовац и шкинтац причиной затруднения является 

заболевание или повреждение ноги, в то время как для употребления 

глагола шапчиц причина затруднения может быть и другой, 

например, старость или физические способности субъекта 

перемещения. Глаголы рачковац и кляґац ше появляются в 
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контекстах, в которых говорится о медленном или затрудненном 

перемещении из-за физического свойства субъекта, напр. из-за 

невозможности ходить на двух ногах (рачковац), из-за 

расставленности ног (кляґац ше) и др. 

 

Таблица 2. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине внешнего препятствия 
 влєчиц ше шпотац ше талябац шляпкац / 

шлюпкац 

чапкац 

плохая дорога +     

тяжелый багаж +     

плохое равновесие  +    

жидкостная среда   + + + 

мокрые ноги     + 

 

Лексикализация зоны затрудненного перемещения по причине 

внешнего препятствия осуществляется глаголами влєчиц ше, шпотац 

ше, талябац, шляпкац, чапкац и шлюпкац. Глагол влєчиц ше 

применяется к разным причинам затруднения – плохой дороге и 

тяжелому багажу, в то время как остальные глаголы хорошо 

различают причины затруднения: шпотац ше употребляется для 

выражения затрудненного перемещения по причине препятствия на 

плотной поверхности, талябац, шляпкац и шлюпкац относятся 

только к жидкостной среде, а чапкац – и к жидкостной среде и к 

плотной поверхности. 

 

 

 

Таблица 3. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине внутреннего состояния 

субъекта 
  цагац ше тачкац ше плянтац ше 

усталость +   

головокружение +  + 

пьянство  +  

давление  +  

печаль, депрессия +   

напряжение   + 

спонтанность   + 

 

К зоне затрудненного перемещения по причине внутреннего 

состояния субъекта можно отнести глаголы цагац ше, тачкац ше и 

плянтац ше. Центральный в данной семантической зоне глагол 

цагац ше выражает затрудненное перемещение из-за 

физиологического и психоэмоционального состояния, в то время как 

глагол тачкац ше отвечает исключительно за затруднения по 

причине физиологического состояния субъекта, а глагол плянтац 

ше, скорее всего, относится к затруднению, вызванному спонтанным 

внутренним состоянием субъекта. 

 

5. Некоторые итоги 

Результаты проведенного нами анализа показывают, что 

русинский язык Воеводины лексикализует разные типы 

затрудненного перемещения с помощью 15 лексических единиц. При 

лексикализации данного концепта релевантным семантическим 

параметром является ‘причина затруднения’, которая делит данное 
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контекстах, в которых говорится о медленном или затрудненном 

перемещении из-за физического свойства субъекта, напр. из-за 

невозможности ходить на двух ногах (рачковац), из-за 

расставленности ног (кляґац ше) и др. 

 

Таблица 2. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине внешнего препятствия 
 влєчиц ше шпотац ше талябац шляпкац / 

шлюпкац 

чапкац 

плохая дорога +     

тяжелый багаж +     

плохое равновесие  +    

жидкостная среда   + + + 

мокрые ноги     + 

 

Лексикализация зоны затрудненного перемещения по причине 

внешнего препятствия осуществляется глаголами влєчиц ше, шпотац 

ше, талябац, шляпкац, чапкац и шлюпкац. Глагол влєчиц ше 

применяется к разным причинам затруднения – плохой дороге и 

тяжелому багажу, в то время как остальные глаголы хорошо 

различают причины затруднения: шпотац ше употребляется для 

выражения затрудненного перемещения по причине препятствия на 

плотной поверхности, талябац, шляпкац и шлюпкац относятся 

только к жидкостной среде, а чапкац – и к жидкостной среде и к 

плотной поверхности. 

 

 

 

Таблица 3. 

Дистрибуция глаголов ЗП по причине внутреннего состояния 

субъекта 
  цагац ше тачкац ше плянтац ше 

усталость +   

головокружение +  + 

пьянство  +  

давление  +  

печаль, депрессия +   

напряжение   + 

спонтанность   + 

 

К зоне затрудненного перемещения по причине внутреннего 

состояния субъекта можно отнести глаголы цагац ше, тачкац ше и 

плянтац ше. Центральный в данной семантической зоне глагол 

цагац ше выражает затрудненное перемещение из-за 

физиологического и психоэмоционального состояния, в то время как 

глагол тачкац ше отвечает исключительно за затруднения по 

причине физиологического состояния субъекта, а глагол плянтац 

ше, скорее всего, относится к затруднению, вызванному спонтанным 

внутренним состоянием субъекта. 

 

5. Некоторые итоги 

Результаты проведенного нами анализа показывают, что 

русинский язык Воеводины лексикализует разные типы 

затрудненного перемещения с помощью 15 лексических единиц. При 

лексикализации данного концепта релевантным семантическим 

параметром является ‘причина затруднения’, которая делит данное 
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семантическое субполе на зону затрудненного перемещения по 

причине физического свойства (храмац, надибовац, шкинтац, 

рачковац, кляґац ше и шапчиц), зону затрудненного перемещения по 

причине внешнего препятствия (влєчиц ше, кивац ше, шпотац ше, 

талябац, шляпкац, чапкац и шлюпкац) и зону затрудненного 

перемещения по причине внутреннего состояния субъекта (цагац ше, 

тачкац ше и плянтац ше). В каждой семантической зоне образуются 

сложные противопоставления семантических параметров, которые 

оказывают влияние на лексикализацию того или иного фрейма, и 

дистрибуция глаголов данного субполя носит сложный, но 

системный характер. Следует в конце отметить, что наше 

исследование пока еще далеко не полное, и требует детального 

анализа, который включает в себя устные, этимологические, а также 

диалектологические данные. 

 

Примечания 

1. Предварительная версия работы представлена на 68-ой ежегодной 

конференции Японской ассоциации русистов, состоявшейся с 27-го 

по 28-е октября 2018 года в Нагойском университете иностранных 

языков (Нагоя, Япония). 

2. В русинско-сербском и сербско-русинском словарях в качестве 

переводных эквивалентов предлагаются данные глаголы, наверно 

потому что у некоторых глаголов затрудненного перемещения 

обнаруживается семантический сдвиг к обозначению перемещения 

без цели (РСС; СРС). 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

бел. = белорусский, 

в.-словац. = восточнословацкий, 

диал. = диалектизм, 

польск. = польский, 

праслав. = праславянский, 

рус. = русский, 

серб. = сербский, 

словац. = словацкий, 

чеш. = чешский, 

укр. = украинский. 
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Bulgarian and Slovak languages. Such units in the phraseology of the two 
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whole they form a kind of layer, which, directly linking material, social 
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tradition of the two Slavic language communities. The equivalent and 
asymmetric semantic structures are analyzed, illustrating both the 
institutionalization of crafts and artisans in Bulgarian and Slovak society, 
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verb phrases with be and have (for a situation-based existense) are 
discussed, and some ethnospecific nuances in the construction of imagery 
by means of craft register lexemes are identified.. 
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В края на ХХ и началото на ХХІ век изследванията в областта 

на етнолингвистиката, лингвокултурологията, когнитивната 

лингвистика и лингвоконцептологията очертават разбирането, че 

фразеологията на даден език включва единици, които в кондензиран 

вид представляват маркери, функциониращи като аксиологичен 

културен код, т.е. „система от знаци на материалния и духовния 

свят, носители на културен смисъл“ (Молхова 2013:23) при 

експлициране на „различни конвенционални констатации и изводи, 

народната мъдрост като плод на колективното наблюдение, 

натрупания битово-културен или научен опит и тяхното 

осмисляне“ (Барболова 2008:13). Фразеологизмите (ядро на 

фразеологичния фонд) и пословиците и поговорките (част от 

периферията на фразеологичния фонд (Зидарова 2009:271), но 

ядрени елементи от паремиологичния фонд (Тразанова 2011:3]) 

като единици за изразяване на „отношение, оценка, експресия чрез 

образността, върху която са изградени“ (Калдиева-Захариева 

2013:16) репрезентират важна информация за мирогледа, 

нравствеността и въображението на даден народ. Както отбелязва К. 

Ничева, изследването на фразеологизмите позволява да бъдат 

маркирани важни изводи „относно бита, културата и психологията 

на народа, който ги е създал”, а съпоставителните анализи очертават 

„както общите моменти, така и характерните за българския език 

черти“ (Ничева 1987:212). От тази гледна точка в дидактично 

отношение „Овладяването на фразеологията е критерий за 

цялостното познаване и усвояване както на чуждия, така и на родния 

език“ (Бояджиев 2007:299; Гливинская 2010:379). 

Обект на настоящото изложение са фразеологизмите, 

пословиците и поговорките1 с компонент занаятчийска 

терминология в българския и словашкия език, тъй като подобни 

единици от фразеологичния фонд на двата славянски езика не са 
                                                
1  В българската и словашката лингвистика се акцентира, че 
фразеологичните единици имат разделна компонентна структура, 
отличаваща се с постоянен състав и възпроизводимост в готов вид, но за 
разлика от останалите устойчиви словосъчетания притежават специфично 
фразеологично значение (имплициращо асоциации, въображение, 
наблюдения, опит, познание, интенции, експресия, оценъчност), 
образност (която е в основата на появата на всяка фразеологична единица) 
и характеризираща номинационна функция (Калдиева-Захариева 
2013:16; Mlacek 1984:33; Pavlovič 2012:21–22]). Като се излиза от факта, 
че пословиците и поговорките се основават на битово-фолклорното 
мислене, се подчертава разликата им като паремийни изрази: пословица – 
завършено изречение, изразяващо съждение, получено от житейския опит 
и станало популярно, което може да представя интересни наблюдения, 
етични правила и съвети или песимистични коментари за живота; 
поговорка – незавършено изречение, изразяващо фрагментарна 
констатация след съкращаване на съждение, поради което при съкращаване 
на структурата (на лексикални компоненти от структурата) е възможна 
трансформация във фразеологична единица (Калдиева-Захариева 
2013:36–37); príslovie – ustálený výrok, ktorý obraznou formou vyjadruje 
ucelenú myšlienku, múdrosť, logický súd s poučujúcim zámerom a zo 
všeobecňujúcou, akoby večnou platnosťou; porekadlo – ustálený obrazný 
výrok, ktorý má skôr konštatujúci ako hodnotiaci character; tvorí uzatvorenú 
vetu, ktorá sa obsahom viaže ku konkrétnemu prípadu alebo situácii. 
(Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. – 
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/prislovie/; 
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/porekadlo/ ) Паремии с 
преносно значение със структура на прости изречения (с компонентна 
устойчивост, възпроизводимост в готов вид, изразяване на оценка и 
експресия), в които образността е основана на съждение, К. Ничева 
(Ничева 1987:36) определя като фразеологични единици, срв. гномичните 
паремии с компонент занаятчийски термин два остри камъка брашно не 
мелят ’несговорчиви хора, не можещи да се разберат или да работят и да 
живеят заедно’, бий желязото, докато е горещо ’навременност на 
действия’. 
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като единици за изразяване на „отношение, оценка, експресия чрез 

образността, върху която са изградени“ (Калдиева-Захариева 
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устойчивост, възпроизводимост в готов вид, изразяване на оценка и 
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били в обсега на специално изследване, а като цяло оформят 

своеобразен пласт, който, обвързващ пряко материалната, 

социалната и духовната култура, свидетелства за културно-

националния опит и традицията на езиковата общност (Телия 

1996:215). 

В този смисъл до голяма степен предлаганата разработка има 

за цел както да анализира еквивалентните и асиметричните 

структури2 на посочените фразеологични единици с компонент 

занаятчийска терминология в българския и словашкия език, така и да 

маркира един лингвистично-методологичен подход при обучението 

на двата славянски езика в условията на изкуствен билигвизъм 

[Черничкина 2007:3, 11], като се има предвид, че за формиране на 

лингвистична, социолингвистична и прагматична компетентност 

[Хаджиева, Манова 2017] средоточие на културната информация е 

образността на фразеологичната единица в нейната „културна 

конотация“, „колективна културна идентичност“, вкл. асоциацията с 

културно-национални еталони, стереотипи и митологеми при всяко 

възпроизвеждане в речта (Опарина 1999:33, 38; Солодуб 2002:113). 

Основани на самата конкретна действителност, в която съществува 
                                                
2  Голяма част от българските и словашките фразеологични и 
паремиологични единици принадлежат към общ международен фонд, 
срещат се в много европейски и неевропейски народи. Съществуващите 
успоредици най-вероятно се дължат както на общ произход на народите 
(напр. при славянските), така и на силното културно влияние между 
съседни народи (при балканските). Компаративистичният анализ на 
българските и словашките фразеологизми и паремии в по-широк езиков 
план е възможно да разкрие „сходство в погледа, житейския опит, 
философията, нравствените оценки, емоционалните възприятия, 
ценностната скала на българите с другите европейски народи”, при което 
намира „непреднамерен, откровен изказ в еднакви или много близки 
изразни средства, които говорят още и за еднаквост на образното мислене, 
асоциативността и експресията” (Калдиева-Захариева 2003:97). 

човек, в която битът, историята, събитията, случките, народните 

обичаи са изворна основа за обобщаване на опита и познанието, за 

изразяване на присъщите за творческия дух на конкретната езикова 

общност асоциативност, образност и емоционалност, 

фразеологичните единици с компонент занаятчийска терминология 

култивират съхраняването на културната памет чрез специфичната 

си образност и експресия, срв.: фурнаджийска лопата ’човек, който 

си мени мнението според обстоятелствата’, раздухвам 

огъня ’съдействам за изостряне на конфликт, спор и под.’, 

забивам/забия клин между… ’развалям нечии отношения’, клин 

клина избива/избие ’противодействам на някого/нещо със същото 

средство’ (клин ’късо и здраво парче от дърво или желязо, 

сплеснато и заострено в единия край, което се набива за затягане’); 

особено важни в този смисъл са фразеологизмите, които от 

синхронна гледна точка са немотивирани, но с копирен 

(репродуктивен) механизъм на създаването си, напр. ни в клин, ни в 

ръкав ’неуместно’ (клин ’парче плат, сплеснато и заострено в 

единия край, което се вшива за разширяване на дреха’), от игла до 

конец (< *от конец до конец, т.е. от край до край ’всичко изцяло’, с 

архаичното значение на лексемата конец ’край’). 

В разбиранията на лингвоконцептолозите фразеологичните 

единици са езиковите маркери, култивиращи проявите на езиковата 

картина на света, концептосферата за всяка една езикова общност, 

при което се диференцират две групи концепти: универсални – 

време, пространство, причина, изменение, движение и др.; социални 

– свобода, право, справедливост, труд, богатство, собственост и др. 

(Маслова 2001:51). Освен това устойчивите концепти на културата, 
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особено важни в този смисъл са фразеологизмите, които от 

синхронна гледна точка са немотивирани, но с копирен 

(репродуктивен) механизъм на създаването си, напр. ни в клин, ни в 

ръкав ’неуместно’ (клин ’парче плат, сплеснато и заострено в 

единия край, което се вшива за разширяване на дреха’), от игла до 

конец (< *от конец до конец, т.е. от край до край ’всичко изцяло’, с 

архаичното значение на лексемата конец ’край’). 

В разбиранията на лингвоконцептолозите фразеологичните 

единици са езиковите маркери, култивиращи проявите на езиковата 

картина на света, концептосферата за всяка една езикова общност, 

при което се диференцират две групи концепти: универсални – 

време, пространство, причина, изменение, движение и др.; социални 

– свобода, право, справедливост, труд, богатство, собственост и др. 

(Маслова 2001:51). Освен това устойчивите концепти на културата, 
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разглеждани като константи, може да се групират на априорни 

(доемпирични, характерни за същността на човешкия разум – 

единичност, множественост, число, определеност/неопределост, 

значимост, цивилизация и т.н.) и апостериорни (емпирични – любов, 

вяра, радост, свои/чужди, родна земя, действие, занаят и т.н.), при 

което, от една страна, се набляга на факта, че концептът ’действие’ 

обхваща и най-обикновената чисто материална (подреждаща, 

добиваща, обработваща) деятелност на човек, която има духовно 

основание – намерение, план, вътрешен импулс, а от друга страна, че 

концептът ’занаят’ отразява целта на обработващата човешка 

деятелност – продукт/вещ с непосредствено битово-културно 

предназначение (Степанов 1997:76–78, 209–211; 229–245). В тази 

връзка анализът на фразеологизмите, пословиците и поговорките с 

компонент занаятчийска терминология в българския и словашкия 

език позволява да се получи информация както за универсалните 

(генетични, типологични), така и за уникалните (етнически 

обусловените, вкл. исторически и геополитически) особености в 

светогледа на всеки народ, при което да се маркира когнитивната 

идиоетническа ценност на ексцерпираните фразеологични единици 

във връзка с външната (експлицираните речникови единици, 

носители на информация за обективния свят) и вътрешната 

(дълбинният образ, отразяващ познавателните процеси в съзнанието 

на комуникантите) форма (Крысин 2010:240). 

В българската и словашката фразеологична и 

лингвокултурологична наука е отбелязано, че в ценностната система 

на двата славянски народа важно място заемат трудът, добре 

свършената работа, зачитането на сръчността и уменията на 

занаятчията (Витанова 2012:29–30; Недкова 2009), срв.: 

бълг. Всяка работа за майстора си плаче. Всяка работа от 

майстора се бои. Всяка работа си има майстора. Майстора 

работата му го показва. Работата хвали майстора си. Изпекъл 

занаята. Имаш ли занаят, имаш и канаят. Занаят не тегли глад.  

слвш. Nie ten majster, ktorý začne, ale ktorý dokoná.  (Не е 

майстор този, който започне, а този, който довърши.) Dobrého 

majstra / remeselníka každý nájde. (Добрия майстор / занаятчия всеки 

ще го намери.) Každé remeslo má svoj kumšt / fortieľ. (Всеки занаят си 

има своя майсторлък.) Remeselník — zlatá ruka, čo zarobí, to presúka. 

(Майсторът има златни ръце – каквото похване, прави го.) Remeslo je 

zlatá baňa. / Remeslo je zlatý srp. / Remeslo má zlaté dno. (Занаятът е 

злато.) 

негативен образ: бълг. Бързата работа срам за майстора. 

Много занаяти, празни му ръцете. – слвш. Remeslo mu smrdí. 

(Работата му смърди.) Robí na svoju ruku. (Прави го, както му дойде) 

Kto mnoho remesiel zná, býva žobrák. (Който много занаяти знае, 

остава просяк.) 

Посочените примери недвусмислено отразяват отколешното 

институционализиране3 на занаятите и занаятчията в българското и 

словашкото общество: изразите илюстрират последователна 

устойчивост в употребата на езикови единици (концепта ’занаят – 
                                                
3  Отделни наблюдения за използването на занаятчийски термини в 
български фразеологизми и паремии вж. Гоев 2010, Константинова 2011, 
Петрова 2013, а в славянската и словашката фразеология – Záturecký 
2005, Kolberová 2018, Dudová 2018, Константинова 2016. За 
занаятчийската терминология в средновековните български писмени 
паметници вж. Витлянов, Николов 2002, 2005, 2007. За занаятите в 
славянската и словашката традиционна култура вж. Špiesz 1972, 1983, 
Mlynka 2002, Трубачев 2008. 
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разглеждани като константи, може да се групират на априорни 
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добиваща, обработваща) деятелност на човек, която има духовно 
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занаята. Имаш ли занаят, имаш и канаят. Занаят не тегли глад.  

слвш. Nie ten majster, ktorý začne, ale ktorý dokoná.  (Не е 

майстор този, който започне, а този, който довърши.) Dobrého 

majstra / remeselníka každý nájde. (Добрия майстор / занаятчия всеки 

ще го намери.) Každé remeslo má svoj kumšt / fortieľ. (Всеки занаят си 

има своя майсторлък.) Remeselník — zlatá ruka, čo zarobí, to presúka. 

(Майсторът има златни ръце – каквото похване, прави го.) Remeslo je 

zlatá baňa. / Remeslo je zlatý srp. / Remeslo má zlaté dno. (Занаятът е 

злато.) 

негативен образ: бълг. Бързата работа срам за майстора. 

Много занаяти, празни му ръцете. – слвш. Remeslo mu smrdí. 

(Работата му смърди.) Robí na svoju ruku. (Прави го, както му дойде) 

Kto mnoho remesiel zná, býva žobrák. (Който много занаяти знае, 

остава просяк.) 

Посочените примери недвусмислено отразяват отколешното 

институционализиране3 на занаятите и занаятчията в българското и 

словашкото общество: изразите илюстрират последователна 

устойчивост в употребата на езикови единици (концепта ’занаят – 
                                                
3  Отделни наблюдения за използването на занаятчийски термини в 
български фразеологизми и паремии вж. Гоев 2010, Константинова 2011, 
Петрова 2013, а в славянската и словашката фразеология – Záturecký 
2005, Kolberová 2018, Dudová 2018, Константинова 2016. За 
занаятчийската терминология в средновековните български писмени 
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remeslo’ и наименованието на културно значимия ’майстор – majster 

/ remeselník’), генериращи семантичната плътност на „колективната 

народна мъдрост“ въз основа на неизменната повторяемост на 

ефекта от трудовия процес. Тези първични словесни изразни 

средства във функцията си на практико-утилитарни изводи и 

констатации до голяма степен отразяват стремежа за регулиране на 

отношенията в социума като цяло, изграждайки норми за културна 

значимост. Подобна регулираща функция има употребата на 

занаятчийски компонент в новозаветни сентенции, свързвани с 

християнската традиция4 в историческия живот на двата славянски 

народа: 

Мт 9:16 бълг. Никой не пришива кръпка от нетепан плат 

на вехта дреха; защото онова, което трябва да 

запълни скъсаното, съдира плата и съдраното става по-грозно. – slov. 

Nikto predsa neprišíva záplatu z nového súkna na starý odev, lebo ešte 

viac odtrhne z odevu a diera bude ešte väčšia. (PPE) Nik predsa 

neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu 

vytrhne a diera bude ešte väčšia. (KPE) 

Мк 2:21 бълг. Никой не пришива кръпка от нов плат на 

стара дреха, защото кръпката ще се разпори от старата дреха и 

цепката ще бъде по-голяма. – slov. Nikto neprišíva záplatu z nového 

súkna na starý odev, lebo ináč nová záplata sa odtrhne od starého 
                                                
4  Библейските текстове са по: Свещено Писание. Издание на Светия 
Синод на Българската църква. – 
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/3ezd.htm. PÍSMO SVATÉ NOVÉHO 
ZÁKONA. Preložili a poznámkami opatrili univ. prof. msgr. dr. Štefan Zlatoš, 
vš. prof. ddr. Anton Ján Šurjanský, členovia Biblickej komisie pri SSV. Tretie 
vydanie. Vydal spolok Sv. Vojtecha. Trnava, 1949. (=Zl-ŠUR); Pravoslávny 
preklad evanjelií (= PPE), Katolícky preklad (= KPE), Roháčkov preklad (= 
RPE) – https://biblia.sk/, https://www.mojabiblia.sk/. 

(odevu), a trhlina bude väčšia. (Zl-ŠUR), Nikto neprišíva na starý odev 

záplatu z novej látky, lebo nová záplata vytrhne kus zo starého a diera 

bude ešte väčšia. (PPE), Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej 

látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte 

väčšia. (KPE) 

Лк 5:36 бълг. Никой не отдира парче от нова дреха, за да го 

пришие на вехта дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката 

от новата не отива на вехтата. – slov. Nikto neodtrhne látku z nového 

odevu, aby ju prišil na starý odev, lebo tak roztrhá aj nové, a na starý sa 

ani nehodí záplata z nového. (PPE), Nik neodtrhne na záplatu z nového 

odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa 

nehodí záplata z nového. (KPE) 

Лк 17:2 = Мк 9:41 бълг. По-добре би било да му завържат 

воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето… – slov. Lepšie 

by mu bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený na krk a on hodený 

do mora… (PPE), Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský 

kameň na krk a hodili ho do mora… (KPE), Lepšie mu je, ak leží oslí 

žernov okolo jeho hrdla, a je vrhnutý do mora... (RPE) 

Лк 18:25 бълг. По-лесно камила ще премине през иглени 

уши, отколкото богатият да влезе в царството Божие. – slov. Ľahšie je 

ťave prejsť uchom ihlu, jako boháčovi vojsť do Kráľovstva Božieho. (Zl-

ŠUR), Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému vojsť do 

Kráľovstva Božieho. (PPE), Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako 

boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. (KPE) 

Едно обстойно изследване на изворовия (устен и книжовен) 

фразеологичен и фолклорен материал ще даде възможност на базата 

на съпоставителния анализ да се достигне до изводи както за 



49Николай Николов - Занаятчийската терминология като …

remeslo’ и наименованието на културно значимия ’майстор – majster 
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констатации до голяма степен отразяват стремежа за регулиране на 
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Мт 9:16 бълг. Никой не пришива кръпка от нетепан плат 
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vytrhne a diera bude ešte väčšia. (KPE) 
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цепката ще бъде по-голяма. – slov. Nikto neprišíva záplatu z nového 

súkna na starý odev, lebo ináč nová záplata sa odtrhne od starého 
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на съпоставителния анализ да се достигне до изводи както за 



50 Limes Slavicus 5

значимостта на отделните занаятчийски производства и дейности в 

отделната – словашка и българска – фразеологична и фолклорна 

система, така и за генетичната славянска близост при употребата на 

занаятчийските термини във фразеологизми и паремии. Веднага 

трябва да отбележим, че настоящата разработка няма за цел 

разглеждането на проблема за миграцията на фразеологичните и 

фолклорните единици (това може да е предмет на специално 

съпоставително изследване за двата славянски езика) – тук се 

акцентира преди всичко върху еквивалентите (или липсата на 

еквиваленти)5 в двата езика (в двете култури) и синонимиката при 

употребата на занаятчийскта терминология във фразеологията и в 

кратките фолклорни текстове. 

От ексцерпираните6 многобройни примери със занаятчийски 

термини като културно значим център се привеждат само тези, които 

пряко свидетелстват за занаятчийството като цялостен процес (вкл. 

ако са свързани със специфично занаятчийско действие, изразено 

чрез глаголна форма във фразеологизма) или пък свидетелстват за 

специфично наименование на занаятчийскта продукция (вкл. 

специфичен материал или място на прозводство). При това от 

антропологична гледна точка материалът може да бъде включен в 

различни фразеосемантични макро- („връзка на човек с другите 

хора“, „положение на човек в социума“, „психическо състояние“, 

„време“ и т.н.) и микрополета („щедрост“ – „скъперничество“, 

                                                
5  За еквивалентност, частична еквивалентност и безеквивалентност на 
фразеологичните единици вж. Ďurčo 1989, Dolník 1999, Dobríková 2010, 
Mlacek 2008. 
6  Източниците, от които е ексцерпиран българският и словашкият 
илюстративен материал, вж. в края на разработката. 

„богатство“ – „бедност“, „трудолюбие“ – „мързел“ и т.н.), 

илюстрирайки различни доминантни културеми в зависимост от 

употребената занаятчийска терминология.  

Наименованията на занаятчийството и занаятчията, например, 

са фиксирани изключително в паремийни изрази, отразяващи 

следните доминантни културеми: 

 

’трудолюбие, усърдие’ (+) ’мързел’ (-) 

Кой с кого, воденичарят с 

водата се бори. – Remeselník – 

zlatá babka: keď netečie, aspoň 

kvapká. 

Шивачът незакърпен ходи. У 

грънчар ново гърне няма. 

Обущарят все със скъсани 

обуща ходи. 

 

’престижност, обезпеченост’ 

(+) 

’непрестижност, 

необезпеченост’ (-) 

Имаш ли занаят, имаш и 

канаят. Занаят не тегли глад. – 

Remeslo živí. Remeslo je zlatá 

baňa. 

Който менява много майстори, 

калфа не става. – Čo viac 

remesiel, to väčšia psota. Devätorý 

remeselník, desatorý žobrák. 

Devätoro remesiel a desiata psota. 

Devätoro remesiel a desiata 

žobrota. Veľa remesiel, veľa 

nešťastia. 

 

’опитност, способност’ (+) ’неопитност, некадърност’ (-) 

Всичко си иска майстора. Всяка 

работа от майстора се бои. 

Много занаяти, празни му 

ръцете. Майстор Грую 
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значимостта на отделните занаятчийски производства и дейности в 

отделната – словашка и българска – фразеологична и фолклорна 

система, така и за генетичната славянска близост при употребата на 

занаятчийските термини във фразеологизми и паремии. Веднага 

трябва да отбележим, че настоящата разработка няма за цел 

разглеждането на проблема за миграцията на фразеологичните и 

фолклорните единици (това може да е предмет на специално 

съпоставително изследване за двата славянски езика) – тук се 

акцентира преди всичко върху еквивалентите (или липсата на 

еквиваленти)5 в двата езика (в двете култури) и синонимиката при 

употребата на занаятчийскта терминология във фразеологията и в 

кратките фолклорни текстове. 

От ексцерпираните6 многобройни примери със занаятчийски 

термини като културно значим център се привеждат само тези, които 

пряко свидетелстват за занаятчийството като цялостен процес (вкл. 

ако са свързани със специфично занаятчийско действие, изразено 

чрез глаголна форма във фразеологизма) или пък свидетелстват за 

специфично наименование на занаятчийскта продукция (вкл. 

специфичен материал или място на прозводство). При това от 

антропологична гледна точка материалът може да бъде включен в 

различни фразеосемантични макро- („връзка на човек с другите 

хора“, „положение на човек в социума“, „психическо състояние“, 

„време“ и т.н.) и микрополета („щедрост“ – „скъперничество“, 

                                                
5  За еквивалентност, частична еквивалентност и безеквивалентност на 
фразеологичните единици вж. Ďurčo 1989, Dolník 1999, Dobríková 2010, 
Mlacek 2008. 
6  Източниците, от които е ексцерпиран българският и словашкият 
илюстративен материал, вж. в края на разработката. 

„богатство“ – „бедност“, „трудолюбие“ – „мързел“ и т.н.), 

илюстрирайки различни доминантни културеми в зависимост от 

употребената занаятчийска терминология.  

Наименованията на занаятчийството и занаятчията, например, 

са фиксирани изключително в паремийни изрази, отразяващи 

следните доминантни културеми: 

 

’трудолюбие, усърдие’ (+) ’мързел’ (-) 

Кой с кого, воденичарят с 

водата се бори. – Remeselník – 

zlatá babka: keď netečie, aspoň 

kvapká. 

Шивачът незакърпен ходи. У 

грънчар ново гърне няма. 

Обущарят все със скъсани 

обуща ходи. 

 

’престижност, обезпеченост’ 

(+) 

’непрестижност, 

необезпеченост’ (-) 

Имаш ли занаят, имаш и 

канаят. Занаят не тегли глад. – 

Remeslo živí. Remeslo je zlatá 

baňa. 

Който менява много майстори, 

калфа не става. – Čo viac 

remesiel, to väčšia psota. Devätorý 

remeselník, desatorý žobrák. 

Devätoro remesiel a desiata psota. 

Devätoro remesiel a desiata 

žobrota. Veľa remesiel, veľa 

nešťastia. 

 

’опитност, способност’ (+) ’неопитност, некадърност’ (-) 

Всичко си иска майстора. Всяка 

работа от майстора се бои. 

Много занаяти, празни му 

ръцете. Майстор Грую 
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Бодна майстора си зад пояса. 

Ока брашно да имаш, и него дай 

на майстор да го омеси.– Práca 

chváli majstra. Každé remeslo má 

svoj fortieľ (kumšt). 

вретенаря – от три буки три 

вретена и едното наддадено. – 

Neučený majster hotový kat. Fušuje 

niekomu do remesla. Ty sa do toho 

remesla nerozumieš. 

 

’обученост’ (+) ’самонадеяност, горделивост’ 

 (-) 

изпичам / изпека (опичам / 

опека) занаята, разг. 

изпедепсвам / изпедепсам 

занаята; отбирам от 

занаята  – byť majstrom svojho 

remesla 

Едвам се научил да вдява, и 

надминал майстора си. Кога 

стана кюмюрджия, кога вратът 

му почерня. Кога стана 

калайджия, кога му почерня 

гъзът / задникът. Кога (ми) 

стана ковач, кога  ли му кожа 

поцърне. Кога ковач кова, кога 

дупе му почерня. – Ešte sa remeslu 

nevyučil, už je nad majstra. Remeslo 

sa na potoku nezačiera. 

 

’сръчност’ (+) ’неумение ’ (-) 

Ide mu to ako slepému tkáčovi utok. 

Súka ako súkenník. Šivačka, vyšila 

vtáčka a zjedla vola. – Ø (= иде му 

отръки) 

Бързата работа срам за 

майстора. - Remeslo mu smrdí. 

 

 

’внимание’ (+) ’разсеяност’ (-) 

Mlynár sa vtedy prebudí, keď mu 

mlyn zastane. – Ø (= винаги съм 

нащрек) 

Aj majster tesár sa niekedy utne.7 – 

Ø (= на всеки се случва да 

сбърка) 

В словашката паремия Od kováča uhlie nekupuj. 

наименованието на занаятчията, отвеждащо към спецификата на 

занаята, и суровината, която занаятчията не добива, а използва 

изцяло за своята дейност, акцентират върху невъзможността за 

осъществяване на прагматично ориентирания търговски акт 

(nekupuj). Паремиите Два пъти мери, веднъж режи. = Dva razy 

meraj, raz strihaj / rež. са пълни еквиваленти (лексикални, морфо-

синтактични, образно-стилистични), но са изградени чрез употреба 

на лексеми за занаятчийска дейност (мери – meraj, режи –strihaj / 

rež). 

В образни изрази лексемите за наименования на занаятчийска 

професия са употребени преносно, но в голяма част образността е 

изградена без наличие на пълна лексикална еквивалентност 

(понякога с употреба на еднокоренни съществителни имена или 

съществително име и глагол в двата родствени езика при изграждане 

на аксеологическата картина на света) между двата славянски езика, 

срв.: 

Každý je kovačom svojho šťastia. – Всеки сам кове съдбата си / 

щастието си. 

Každý mlynár na svoje koleso vodu naráža. – Всеки на своята 

                                                
7  Предполага се, че този паремиологичен израз има латински произход и 
се свързва с творчеството на поета Квинт Хораций Флак: Aliquando bonus 
dormitat Homerus. = I dobrý Homér si někdy zdřímne. ~ чеш. I mistr tesař se 
utne. 
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Бодна майстора си зад пояса. 

Ока брашно да имаш, и него дай 

на майстор да го омеси.– Práca 

chváli majstra. Každé remeslo má 

svoj fortieľ (kumšt). 

вретенаря – от три буки три 

вретена и едното наддадено. – 

Neučený majster hotový kat. Fušuje 

niekomu do remesla. Ty sa do toho 

remesla nerozumieš. 

 

’обученост’ (+) ’самонадеяност, горделивост’ 

 (-) 

изпичам / изпека (опичам / 

опека) занаята, разг. 

изпедепсвам / изпедепсам 

занаята; отбирам от 

занаята  – byť majstrom svojho 

remesla 

Едвам се научил да вдява, и 

надминал майстора си. Кога 

стана кюмюрджия, кога вратът 

му почерня. Кога стана 

калайджия, кога му почерня 

гъзът / задникът. Кога (ми) 

стана ковач, кога  ли му кожа 

поцърне. Кога ковач кова, кога 

дупе му почерня. – Ešte sa remeslu 

nevyučil, už je nad majstra. Remeslo 

sa na potoku nezačiera. 

 

’сръчност’ (+) ’неумение ’ (-) 

Ide mu to ako slepému tkáčovi utok. 

Súka ako súkenník. Šivačka, vyšila 

vtáčka a zjedla vola. – Ø (= иде му 

отръки) 

Бързата работа срам за 

майстора. - Remeslo mu smrdí. 

 

 

’внимание’ (+) ’разсеяност’ (-) 

Mlynár sa vtedy prebudí, keď mu 

mlyn zastane. – Ø (= винаги съм 

нащрек) 

Aj majster tesár sa niekedy utne.7 – 

Ø (= на всеки се случва да 

сбърка) 

В словашката паремия Od kováča uhlie nekupuj. 

наименованието на занаятчията, отвеждащо към спецификата на 

занаята, и суровината, която занаятчията не добива, а използва 

изцяло за своята дейност, акцентират върху невъзможността за 

осъществяване на прагматично ориентирания търговски акт 

(nekupuj). Паремиите Два пъти мери, веднъж режи. = Dva razy 

meraj, raz strihaj / rež. са пълни еквиваленти (лексикални, морфо-

синтактични, образно-стилистични), но са изградени чрез употреба 

на лексеми за занаятчийска дейност (мери – meraj, режи –strihaj / 

rež). 

В образни изрази лексемите за наименования на занаятчийска 

професия са употребени преносно, но в голяма част образността е 

изградена без наличие на пълна лексикална еквивалентност 

(понякога с употреба на еднокоренни съществителни имена или 

съществително име и глагол в двата родствени езика при изграждане 

на аксеологическата картина на света) между двата славянски езика, 

срв.: 

Každý je kovačom svojho šťastia. – Всеки сам кове съдбата си / 

щастието си. 

Každý mlynár na svoje koleso vodu naráža. – Всеки на своята 

                                                
7  Предполага се, че този паремиологичен израз има латински произход и 
се свързва с творчеството на поета Квинт Хораций Флак: Aliquando bonus 
dormitat Homerus. = I dobrý Homér si někdy zdřímne. ~ чеш. I mistr tesař se 
utne. 
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мелница / воденица вода навръща. 

Nájde kováč uhliara a uhliar kováča. – халваджия(та) за 

бозаджия(та), разг. пренебр. ’хора с еднакви слабости, недостатъци, 

които взаимно се поддържат и защитават’ 

Kováč mu v bruchu mechy dúcha. – Ø (= В стомаха ми жаби 

къркорят.) 

Liezť niekomu do remesla. / Plieť sa niekomu do remesla. – Ø (= 

бъркам се в работата на някого) 

Лексемите за занаятчийска дейност са фиксирани както във 

фразеологизми, така и в паремиологични изрази, отразяващи 

следните доминантни културеми: 

’надежда’ (+) ’разочарование’ (-) 

едно човекът крои, друго Господ шие – človek mieni, Pán Boh mení 

човек сам кове съдбата си – každý je sám strojcom svojho šťastia 

 

’разбирателство, единство’ 

(+) 

’неразбирателство, 

разединение’ (-) 

меля брашно с някого – dúchať / 

fúkať do jedného mecha / vreca, 

ploty pliesť s kým 

два остри камъка брашно не 

мелят – padla / trafila kosa na 

kameň, truc na truc 
 

 

’обективност’ (+) 

меря (измервам/измеря) с един <и 

същ> аршин; меря със същия 

аршин – merať rovnakým metrom 

меря с един кантар; меря с 

аптекарски везни – vážiť (ako) na 

’субективност’ (-) 

меря с два аршина / с двоен 

аршин –merať dvomi metrami / 

merať inou mierou меря със свой 

аршин – merať svojím lakťom / 

svojou mierou 

lekárenských / lekárnických váhach 

/ vážkach 

 

 

’навременност’ (+) 

кова желязото, докато е горещо, 

желязото се кове, докато е 

горещо – kuť železo za horúca, 

železo třeba kuť, pokým je horúce / 

za horúca (robiť niečo, kým je to 

čerstvé, hneď) 

’суетене, напразна работа’ (-) 

вдявам в игла без уши – nosiť 

vodu v site; piesok orať, vodu 

hrabať 

Vo dne šije, v noci pára. Jeden 

šije, druhý pára. 

 

’лична изгода, хитрост, коварство’ (-) 

кроя кюляф / номер – šiť búdu na koho; mať za lubom čo 

кова / кроя интриги / планове – kuť / snovať intrigy, plány 

кова козни – robiť / strojiť úklady 

кроя заговор – chystať / pripravovať sprisahanie 

(срв. ІІІ Книга на Ездра 15:3 Не бой се, че против тебе ще 

кроят замисли, и да те не смущава неверието на ония, които ще 

говорят против тебе) 

тъка си чергата / платното – prihriať si svoju polievočku 

изплитам / изплета / плета / уплитам си кошницата / 

кошничката – prihriať si svoju polievočku 

изплитам / изплета / плета / уплитам си мрежата – spriasť 

svoje siete okolo koho 

вплета / заплитам в мрежите / примките си – chytiť / lapiť do 

svojich sietí 

забивам / вбивам клин между някого – vbíjať / vrázať klin 
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мелница / воденица вода навръща. 

Nájde kováč uhliara a uhliar kováča. – халваджия(та) за 

бозаджия(та), разг. пренебр. ’хора с еднакви слабости, недостатъци, 

които взаимно се поддържат и защитават’ 

Kováč mu v bruchu mechy dúcha. – Ø (= В стомаха ми жаби 

къркорят.) 

Liezť niekomu do remesla. / Plieť sa niekomu do remesla. – Ø (= 

бъркам се в работата на някого) 

Лексемите за занаятчийска дейност са фиксирани както във 

фразеологизми, така и в паремиологични изрази, отразяващи 

следните доминантни културеми: 

’надежда’ (+) ’разочарование’ (-) 

едно човекът крои, друго Господ шие – človek mieni, Pán Boh mení 

човек сам кове съдбата си – každý je sám strojcom svojho šťastia 

 

’разбирателство, единство’ 

(+) 

’неразбирателство, 

разединение’ (-) 

меля брашно с някого – dúchať / 

fúkať do jedného mecha / vreca, 

ploty pliesť s kým 

два остри камъка брашно не 

мелят – padla / trafila kosa na 

kameň, truc na truc 
 

 

’обективност’ (+) 

меря (измервам/измеря) с един <и 

същ> аршин; меря със същия 

аршин – merať rovnakým metrom 

меря с един кантар; меря с 

аптекарски везни – vážiť (ako) na 

’субективност’ (-) 

меря с два аршина / с двоен 

аршин –merať dvomi metrami / 

merať inou mierou меря със свой 

аршин – merať svojím lakťom / 

svojou mierou 

lekárenských / lekárnických váhach 

/ vážkach 

 

 

’навременност’ (+) 

кова желязото, докато е горещо, 

желязото се кове, докато е 

горещо – kuť železo za horúca, 

železo třeba kuť, pokým je horúce / 

za horúca (robiť niečo, kým je to 

čerstvé, hneď) 

’суетене, напразна работа’ (-) 

вдявам в игла без уши – nosiť 

vodu v site; piesok orať, vodu 

hrabať 

Vo dne šije, v noci pára. Jeden 

šije, druhý pára. 

 

’лична изгода, хитрост, коварство’ (-) 

кроя кюляф / номер – šiť búdu na koho; mať za lubom čo 

кова / кроя интриги / планове – kuť / snovať intrigy, plány 

кова козни – robiť / strojiť úklady 

кроя заговор – chystať / pripravovať sprisahanie 

(срв. ІІІ Книга на Ездра 15:3 Не бой се, че против тебе ще 

кроят замисли, и да те не смущава неверието на ония, които ще 

говорят против тебе) 

тъка си чергата / платното – prihriať si svoju polievočku 

изплитам / изплета / плета / уплитам си кошницата / 

кошничката – prihriať si svoju polievočku 

изплитам / изплета / плета / уплитам си мрежата – spriasť 

svoje siete okolo koho 

вплета / заплитам в мрежите / примките си – chytiť / lapiť do 

svojich sietí 

забивам / вбивам клин между някого – vbíjať / vrázať klin 
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medzi koho 

стискам / хващам като в клещи – zovrieť do kliešti 

дърпам конците – poťahovať nitkami 

зашия устата на някого – zatvoriť ústa / prištipnúť jazyk komu 

пиля на главата на някого – píliť hlavu / uši komu 

точа / наточвам си зъбите, точа зъби – brúsiť / ostriť si zuby 

дера кожата на някого – pásy drať z niekoho (= mučiť) 

с кремък дера – (biť) drať kožu z koho; (trápiť) piť krv, robiť zo 

života peklo komu 

’неблагодарност’ (-) 

дотъках / изтъках си платното, ритам / ритнах ти 

кросното – Ø (=  murín splnil svoju úlohu, murín môže odísť) 

’интелектуални (умствени способности) и психически 

свят’ (-) 

виж му акъла, та / че му крой шапка / капа – Ø (= To je 

rozum!) 

заплитам конците – dostať sa do závozu, dostať sa do úzkych, 

nevedieť kam s konopi; zamotať sa, zapliesť sa, popliesť sa 

изкова характера на някого – vyformovať niečí charakter 

изкова нови думи – utvorť nové slová 

вадя думите с кука (от устата) – ťahať slová kliešťami 

’приказливост’ (-) 

меля с езика си – mlieť jazykom 

меле ми воденицата – púšťať si jazyk do mlyna 

пускам / пущам / пусна език от аршин повече 

’страдание’ (-) 

кова гвоздеи / клинци – drkotať zubami, klepať sa od zimy 

’нагаждане’ (-) 

кърпя положението – pretĺkať sa; látať / zapchávať diery 

ситно преда пред някого ’не смея да изявя волята си’ 

/ ’netrúfam si prejaviť svoju vôľu’ 

Както е видно от примерите, и в двата славянски езика голяма част 

от фразеологизмите са глаголно-именни, изградени по модела V + 

Sob/inob, при което емоционално-експресивният ефект се постига чрез 

обобщаване на сигнификативно-денотативната връзка на езиковите 

компоненти, наименования на действия и предмети от 

професионалната и битовата практика: бълг. меля брашно, меря с 

кантар / аршин / везни, кова желязо / гвоздеи, тъка черга / платно, 

(за-, из-, у-)плитам кошница / мрежа / конци, забивам / вбивам клин, 

изтъка / дотъка платно, кроя шапка, вдявам в игла – слвш. merať 

lakťom / mierou / metrami, vážiť na váhach / vážkach, kuť železo, spriasť 

siete, vbíjať klin, poťahovať nitkami, drať kožu. Особена експресия на 

образа имат изрази, изградени с Nomina abstrakta: бълг. кроя кюляф / 

номер / интриги / козни / заговор / планове, кова съдбата си, кърпя 

положението, вадя думите, изковавам думи – слвш. kuť / snovať 

intrigy / plány, šiť búdu, ťahať slová; при Nomina concreta е налично 

преносно транслиране на конкретното занаятчийско действие: бълг. 

меля с език, (на-)точа зъбите си, пиля на главата, зашивам устата 

– слвш. mlieť jazykom, brúsiť / ostriť si zuby, píliť hlavu. 

Най-многобройни обаче в двата славянски езика са 

фразеологизмите, познати като устойчиви сравнения (tertium 

comparationis + comparator + comparatum)8, при които се приписва 

                                                
8  В българския и словашкия език съществуват редица устойчиви 
сравнения, в които чрез компаратума се приписва присъщо природно 
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medzi koho 

стискам / хващам като в клещи – zovrieť do kliešti 

дърпам конците – poťahovať nitkami 

зашия устата на някого – zatvoriť ústa / prištipnúť jazyk komu 

пиля на главата на някого – píliť hlavu / uši komu 

точа / наточвам си зъбите, точа зъби – brúsiť / ostriť si zuby 

дера кожата на някого – pásy drať z niekoho (= mučiť) 

с кремък дера – (biť) drať kožu z koho; (trápiť) piť krv, robiť zo 

života peklo komu 

’неблагодарност’ (-) 

дотъках / изтъках си платното, ритам / ритнах ти 

кросното – Ø (=  murín splnil svoju úlohu, murín môže odísť) 

’интелектуални (умствени способности) и психически 

свят’ (-) 

виж му акъла, та / че му крой шапка / капа – Ø (= To je 

rozum!) 

заплитам конците – dostať sa do závozu, dostať sa do úzkych, 

nevedieť kam s konopi; zamotať sa, zapliesť sa, popliesť sa 

изкова характера на някого – vyformovať niečí charakter 

изкова нови думи – utvorť nové slová 

вадя думите с кука (от устата) – ťahať slová kliešťami 

’приказливост’ (-) 

меля с езика си – mlieť jazykom 

меле ми воденицата – púšťať si jazyk do mlyna 

пускам / пущам / пусна език от аршин повече 

’страдание’ (-) 

кова гвоздеи / клинци – drkotať zubami, klepať sa od zimy 

’нагаждане’ (-) 

кърпя положението – pretĺkať sa; látať / zapchávať diery 

ситно преда пред някого ’не смея да изявя волята си’ 

/ ’netrúfam si prejaviť svoju vôľu’ 

Както е видно от примерите, и в двата славянски езика голяма част 

от фразеологизмите са глаголно-именни, изградени по модела V + 

Sob/inob, при което емоционално-експресивният ефект се постига чрез 

обобщаване на сигнификативно-денотативната връзка на езиковите 

компоненти, наименования на действия и предмети от 

професионалната и битовата практика: бълг. меля брашно, меря с 

кантар / аршин / везни, кова желязо / гвоздеи, тъка черга / платно, 

(за-, из-, у-)плитам кошница / мрежа / конци, забивам / вбивам клин, 

изтъка / дотъка платно, кроя шапка, вдявам в игла – слвш. merať 

lakťom / mierou / metrami, vážiť na váhach / vážkach, kuť železo, spriasť 

siete, vbíjať klin, poťahovať nitkami, drať kožu. Особена експресия на 

образа имат изрази, изградени с Nomina abstrakta: бълг. кроя кюляф / 

номер / интриги / козни / заговор / планове, кова съдбата си, кърпя 

положението, вадя думите, изковавам думи – слвш. kuť / snovať 

intrigy / plány, šiť búdu, ťahať slová; при Nomina concreta е налично 

преносно транслиране на конкретното занаятчийско действие: бълг. 

меля с език, (на-)точа зъбите си, пиля на главата, зашивам устата 

– слвш. mlieť jazykom, brúsiť / ostriť si zuby, píliť hlavu. 

Най-многобройни обаче в двата славянски езика са 

фразеологизмите, познати като устойчиви сравнения (tertium 

comparationis + comparator + comparatum)8, при които се приписва 

                                                
8  В българския и словашкия език съществуват редица устойчиви 
сравнения, в които чрез компаратума се приписва присъщо природно 
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природно неприсъщо качество (с конвенционален характер за 

съответната езикова общност, срв. тъп като галош) или при които 

целият устойчив комплекс изгражда ироничен, хиперболичен или 

алогичен образ, като цялостната семантика е равна на антонима на 

tertium comparationis, т.е. компонентите на устойчивия израз са 

употребени в контрадиктория (прав като въже в торба, прав като 

кука ’крив, изкривен’, тънък като бъчва ’много дебел’; с елизия на 

компаратора – брада царска, глава воденичарска ’прост човек с 

хубава външност’). Устойчивите сравнения в двата езика може да 

бъдат диференцирани според принадлежността на съставните 

компоненти на компаративите към определена част на речта: 

І. Tertium comparationis пълнозначна (автосемантична) дума 

/ plnovýznamové slovo + comparator като / ako 

1) Tertium comparationis глагол (V) 

V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

глагол за занаятчийска дейност 

меля като вятърна мелница – mlieť ako mlyn (срв. и паремията 

Viac otrúb namelie jazykom ako sto mlynárov.) 

                                                                                                                    
качество и поради това не се приемат за фразеологични единици, срв.: 
здрав / корав / твърд като камък – zdravý ako kremeň / ako buk / ako 
rybička; здрав / корав / твърд като желязо / стомана – tvrdý / pevný ako 
železo / oceľ; мек като коприна – jemný ako hodvab; мек като кадифе – 
hebký ako zamat; мек като восък – mäkký ako vosk; мек като памук – Ø (= 
citlivý / mäkký človek); прав като конец – rovný ako šnúra; тънък като 
конец – tenký ako vlások; бял / побелял / пребледнял като вар / стена – biely 
ako krieda / stena; бял / блед като платно – biely / bledý ako plátno; блед 
като вар / тебешир / платно – bledý ako krieda / plátno; бледен / жълт 
като восък – bledý / žltý ako vosk и др. под. [за словашкия език вж. Mlacek 
1979]. 
 

глагол за речева дейност 

дрънкам / меля като мелница / празна воденица – rapotať / 

mlieť ako mlyn; jazyk ide ako mlynské koleso, púšťať si jazyk do mlyna 

говоря / дрънкам / приказвам като воденично / воденичарско 

кречетало – jazyk ide ako mlynské koleso, mlieť / rapotať ako mlyn; 

púšťať si jazyk do mlyna 

мълча като копче – mlčať ako ryba / ako peň 

 глагол за нецелно движение 

въртя се като калайджия ’не стоя спокойно, постоянно се 

въртя’ 

изметна се / отметна се като фурнаджийска лопата – 

obrátiť sa ako vietor fúka 

изплъзна се / измъкна се като мокра връв – Ø (= vyšmykovať sa 

ako ryba) 

ходи / отива ми като на свиня седло – pristane niekomu niečo 

ako svini rohy / sedlo, pristane niekomu niečo ako krave sedlo 

отварям уста като хамбар / плевня – Ø (tertium 

comparationis) ústa ako vráta 

бия като гвоздей някого – Ø (=  biť / zbiť / zmlátiť niekoho ako 

koňa / haba / psa / žito) 

 глагол за състояние 

стоя като побит гвоздей – stať ako prikovaný / pribitý / 

priklkincovaný 

тежа / съм като воденичен камък на врата / шията – ťažiť / 

byť / visieť ako mlynský kameň na krku 

 глагол за осезание 

кънтя като празна бъчва – hučať ako prázdny sud 
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природно неприсъщо качество (с конвенционален характер за 

съответната езикова общност, срв. тъп като галош) или при които 

целият устойчив комплекс изгражда ироничен, хиперболичен или 

алогичен образ, като цялостната семантика е равна на антонима на 

tertium comparationis, т.е. компонентите на устойчивия израз са 

употребени в контрадиктория (прав като въже в торба, прав като 

кука ’крив, изкривен’, тънък като бъчва ’много дебел’; с елизия на 

компаратора – брада царска, глава воденичарска ’прост човек с 

хубава външност’). Устойчивите сравнения в двата езика може да 

бъдат диференцирани според принадлежността на съставните 

компоненти на компаративите към определена част на речта: 

І. Tertium comparationis пълнозначна (автосемантична) дума 

/ plnovýznamové slovo + comparator като / ako 

1) Tertium comparationis глагол (V) 

V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

глагол за занаятчийска дейност 

меля като вятърна мелница – mlieť ako mlyn (срв. и паремията 

Viac otrúb namelie jazykom ako sto mlynárov.) 

                                                                                                                    
качество и поради това не се приемат за фразеологични единици, срв.: 
здрав / корав / твърд като камък – zdravý ako kremeň / ako buk / ako 
rybička; здрав / корав / твърд като желязо / стомана – tvrdý / pevný ako 
železo / oceľ; мек като коприна – jemný ako hodvab; мек като кадифе – 
hebký ako zamat; мек като восък – mäkký ako vosk; мек като памук – Ø (= 
citlivý / mäkký človek); прав като конец – rovný ako šnúra; тънък като 
конец – tenký ako vlások; бял / побелял / пребледнял като вар / стена – biely 
ako krieda / stena; бял / блед като платно – biely / bledý ako plátno; блед 
като вар / тебешир / платно – bledý ako krieda / plátno; бледен / жълт 
като восък – bledý / žltý ako vosk и др. под. [за словашкия език вж. Mlacek 
1979]. 
 

глагол за речева дейност 

дрънкам / меля като мелница / празна воденица – rapotať / 

mlieť ako mlyn; jazyk ide ako mlynské koleso, púšťať si jazyk do mlyna 

говоря / дрънкам / приказвам като воденично / воденичарско 

кречетало – jazyk ide ako mlynské koleso, mlieť / rapotať ako mlyn; 

púšťať si jazyk do mlyna 

мълча като копче – mlčať ako ryba / ako peň 

 глагол за нецелно движение 

въртя се като калайджия ’не стоя спокойно, постоянно се 

въртя’ 

изметна се / отметна се като фурнаджийска лопата – 

obrátiť sa ako vietor fúka 

изплъзна се / измъкна се като мокра връв – Ø (= vyšmykovať sa 

ako ryba) 

ходи / отива ми като на свиня седло – pristane niekomu niečo 

ako svini rohy / sedlo, pristane niekomu niečo ako krave sedlo 

отварям уста като хамбар / плевня – Ø (tertium 

comparationis) ústa ako vráta 

бия като гвоздей някого – Ø (=  biť / zbiť / zmlátiť niekoho ako 

koňa / haba / psa / žito) 

 глагол за състояние 

стоя като побит гвоздей – stať ako prikovaný / pribitý / 

priklkincovaný 

тежа / съм като воденичен камък на врата / шията – ťažiť / 

byť / visieť ako mlynský kameň na krku 

 глагол за осезание 

кънтя като празна бъчва – hučať ako prázdny sud 
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V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + Part 

(comparatum) 

стоя като закован – stáť ako pribitý / priklincovaný / prikovaný 

/ prikutý 

V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

намирам се / съм като в клещи – byť ako v kliešťach 

стискам / хващам като в клещи – zovrieť do kliešti 

стоя / седя като на игли – byť ako na ihlách 

2) Tertium comparationis прилателно име (Adj) 

Adj (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

черен като коминочистач – čierný ako kominár 

прав като кука – skrčený vo dva konce 

слаб като кука / дъска – krivý ako kľuka 

ирон. тънка като каца – široká ako kaďa / sud 

дебел като буре / бъчва – tučný ako sud / bočka 

тъп като галош – Ø (=  hlúpy ako peň, hlúpy ako basa) 

3) Tertium comparationis съществително име (S) 

S (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

зъби като тесли – zuby ako lopaty 

крака като мотовили – Ø (=  mať nohy ako bocian) 

крака като <солунски> диреци – nohy ako stĺpy / kláty 

задник като тезгях – Ø (=  zadok ako svet) 

устата му са като воденица – Ø (= mať dobrý mlynček / jazyk) 

коса като коприна – vlasy jemné ako hodvab, vlasy ako z 

hodvábu 

коса като смола / катран – vlasy čierne ako smola / uhoľ / 

žúžoľ 

кожа като кадифе – koža / plieť (hladká) ako zamat 

глава като крина / бъчва – hlava ako merica / sud 

4) Tertium comparationis наречие (Adv) 

Adv (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

горещо като във фурна / като в пещ – horúco ako v peci / v 

pekle 

топло / горещо като в пещ – horúco ako v peci 

ІІ. Tertium comparationis пълнозначна (автосемантична) 

дума / plnovýznamové slovo + comparator като че ли / akoby 

V (tertium comparationis) + като че (ли) / akoby (comparator) 

+ (relator съм / byť) + S (comparatum) 

като че (ли) съм глътнал аршин – akoby (bol) pravítko prehltol 

ІІІ. Comparator като / ako + S (comparatum) 

(Ø tertium comparationis) като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

като по / под конец (направено) – ako podľa pravítka 

като от калъп / кутия (изваден) – ako zo škatuľky 

като игла и конец – kam ihla, tam aj niť 

Посочените примери отразяват факта, че и в двата славянски 

езика в компаративите като comparatum се употребяват най-вече 

названия на занаятчийски инструменти и съоръжения или 

занаятчийска продукция, а много по-рядко – наименования на 

занаятчийска професия (като коминочистач – ako kominár) или на 
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V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + Part 

(comparatum) 

стоя като закован – stáť ako pribitý / priklincovaný / prikovaný 

/ prikutý 

V (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

намирам се / съм като в клещи – byť ako v kliešťach 

стискам / хващам като в клещи – zovrieť do kliešti 

стоя / седя като на игли – byť ako na ihlách 

2) Tertium comparationis прилателно име (Adj) 

Adj (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

черен като коминочистач – čierný ako kominár 

прав като кука – skrčený vo dva konce 

слаб като кука / дъска – krivý ako kľuka 

ирон. тънка като каца – široká ako kaďa / sud 

дебел като буре / бъчва – tučný ako sud / bočka 

тъп като галош – Ø (=  hlúpy ako peň, hlúpy ako basa) 

3) Tertium comparationis съществително име (S) 

S (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + S 

(comparatum) 

зъби като тесли – zuby ako lopaty 

крака като мотовили – Ø (=  mať nohy ako bocian) 

крака като <солунски> диреци – nohy ako stĺpy / kláty 

задник като тезгях – Ø (=  zadok ako svet) 

устата му са като воденица – Ø (= mať dobrý mlynček / jazyk) 

коса като коприна – vlasy jemné ako hodvab, vlasy ako z 

hodvábu 

коса като смола / катран – vlasy čierne ako smola / uhoľ / 

žúžoľ 

кожа като кадифе – koža / plieť (hladká) ako zamat 

глава като крина / бъчва – hlava ako merica / sud 

4) Tertium comparationis наречие (Adv) 

Adv (tertium comparationis) + като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

горещо като във фурна / като в пещ – horúco ako v peci / v 

pekle 

топло / горещо като в пещ – horúco ako v peci 

ІІ. Tertium comparationis пълнозначна (автосемантична) 

дума / plnovýznamové slovo + comparator като че ли / akoby 

V (tertium comparationis) + като че (ли) / akoby (comparator) 

+ (relator съм / byť) + S (comparatum) 

като че (ли) съм глътнал аршин – akoby (bol) pravítko prehltol 

ІІІ. Comparator като / ako + S (comparatum) 

(Ø tertium comparationis) като / ako (comparator) + pr + S 

(comparatum) 

като по / под конец (направено) – ako podľa pravítka 

като от калъп / кутия (изваден) – ako zo škatuľky 

като игла и конец – kam ihla, tam aj niť 

Посочените примери отразяват факта, че и в двата славянски 

езика в компаративите като comparatum се употребяват най-вече 

названия на занаятчийски инструменти и съоръжения или 

занаятчийска продукция, а много по-рядко – наименования на 

занаятчийска професия (като коминочистач – ako kominár) или на 
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суровина за занаятчийската дейност (като смола / катран – ako 

smola / žúžoľ). Еквивалентните компаративни структури са свързани 

най-вече с мелничарството9 (дърдоря / меля като празна воденица / 

мелница – rapotať / mlieť ako mlyn; тежа / съм като воденичен камък 

– ťažiť / byť / visieť ako mlynský kameň), строителството (намирам се / 

съм като в клещи – byť ako v kliešťach; стоя като закован – stáť ako 

pribitý / priklincovaný / prikovaný / prikutý; слаб като кука – krivý ako 

kľuka) и дърводелската продукция (като бъчва – ako sud; като буре / 

бъчва – ako sud / bočka). Етноспецифични за българския език (т.е. без 

еквиваленти в словашкия език) са компаративите с наименования на 

занаятчийски професии, заемки от османотурския (със специфичната 

наставка -джия): излагам се / изложа се като кифладжия = utrpieť 

blamáž, blamovať sa; като че <ли> калайджия(та) е седнал на 

дъното <му> ’ястието се вари / се сготвя много бавно’ (jedlo sa varí 

nervózne pomaly); бял като кюмюрджия ’много черен’ (veľmi 

čierny); за устойчивото сравнение в словашкия език kašľať / 

                                                
9  Според българския фолклор мелницата / воденицата е не само полезно 
съоръжение и необходимост – свързана е с осигуряването на насъщния, но 
е обвита в мистика: мястото, на което ще бъде построена, трябва да е до 
естествен воден източник (обикновено пълноводна река), а за да са здрави 
темелите, в тях трябвало да се вгради сянката на жив човек; като символ на 
чистота водата има силата да разваля магии, да връща към ново начало, 
поради което се вярва, че водата под витлото е лековита, че дяволи, 
самовили и самодиви обитават мястото около воденицата и излизат нощем, 
за да се къпят под витлото, като така водата придобива магическа сила. 
Ексцерпираните български и словашки фразеологизми и паремии отразяват 
един друг аспект – мелницата като социално пространство, където 
постоянно се споделят новини, разказват се случки, пеят се песни, 
надиграват се моми и момци, както непрестанно се движи мелничарското 
колело, срв. мелницата му не спира, роден / правен на воденица ’много 
бъбрив, много приказлив’ (не са малко и българските народни песни, в 
които въпросът ”Мели ли ти мелницата?”, отправен към по-възрастен мъж, 
е двусмислен и съдържа еротичен намек). 

zachrípnuť ako starý hrniec (’кашля шумно, тежко, със свистене под 

налягане’, срв. бълг. пуфтя като парен локомотив) семантичен 

еквивалент е бълг. кашля като <стар> тютюнджия. 

В двата славянски езика съществуват и симетрични структури 

с компонент дума от занаятчийския регистър, при което в по-голяма 

степен се проявява етноспефичното и поради това пълните 

граматични и семантични еквиваленти са по-малобройни: 

със свързващ елемент предлог 

S1 + pr + S1 кръпка до кръпка – záplata na záplate 

pr  + S1 + pr + S2 от игла до конец – Ø (=  od a po zet) 

с двуделна структура 

от три буки – две вретена – Ø (=  gazdovať od desiatich 

k piatim / od tisíca ku stu; narobiť viac škody ako úžitku / osohu) 

аршин дълъг(-лга), два широк(-а) разг. подигр.’нисък и дебел 

човек’ (veľmi nízka a tučná osoba) 

прибира с иглата, изнася с колата – Ø (=  ľahšie stroviť ako 

zaroviť; kým vyhrá groš, utratí dva; väčší východ ako príchod) 

каквото / колкото си изчука, толкова си изпука – Ø (=  ako 

získal, tak prevýskal) 

Моноелементните структури (едновърховите фразеологизми), 

именните фразеологизми и фразеологизмите със съм и имам (за 

ситуационно свързана екзистенциалност), в които компонент е дума 

от занаятчийския регистър, също са характерни предимно за 

българския език в сравнение със словашкия, срв.: 

pr  + S  от занаята1 – Ø (=  dobrá firma; nemravná žena) 

от занаята2 – Ø (=   nevolaný hosť; zlodej) 

от един калъп (са) – (sú) na jednom brde tkaní 
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суровина за занаятчийската дейност (като смола / катран – ako 

smola / žúžoľ). Еквивалентните компаративни структури са свързани 

най-вече с мелничарството9 (дърдоря / меля като празна воденица / 

мелница – rapotať / mlieť ako mlyn; тежа / съм като воденичен камък 

– ťažiť / byť / visieť ako mlynský kameň), строителството (намирам се / 

съм като в клещи – byť ako v kliešťach; стоя като закован – stáť ako 

pribitý / priklincovaný / prikovaný / prikutý; слаб като кука – krivý ako 

kľuka) и дърводелската продукция (като бъчва – ako sud; като буре / 

бъчва – ako sud / bočka). Етноспецифични за българския език (т.е. без 

еквиваленти в словашкия език) са компаративите с наименования на 

занаятчийски професии, заемки от османотурския (със специфичната 

наставка -джия): излагам се / изложа се като кифладжия = utrpieť 

blamáž, blamovať sa; като че <ли> калайджия(та) е седнал на 

дъното <му> ’ястието се вари / се сготвя много бавно’ (jedlo sa varí 

nervózne pomaly); бял като кюмюрджия ’много черен’ (veľmi 

čierny); за устойчивото сравнение в словашкия език kašľať / 

                                                
9  Според българския фолклор мелницата / воденицата е не само полезно 
съоръжение и необходимост – свързана е с осигуряването на насъщния, но 
е обвита в мистика: мястото, на което ще бъде построена, трябва да е до 
естествен воден източник (обикновено пълноводна река), а за да са здрави 
темелите, в тях трябвало да се вгради сянката на жив човек; като символ на 
чистота водата има силата да разваля магии, да връща към ново начало, 
поради което се вярва, че водата под витлото е лековита, че дяволи, 
самовили и самодиви обитават мястото около воденицата и излизат нощем, 
за да се къпят под витлото, като така водата придобива магическа сила. 
Ексцерпираните български и словашки фразеологизми и паремии отразяват 
един друг аспект – мелницата като социално пространство, където 
постоянно се споделят новини, разказват се случки, пеят се песни, 
надиграват се моми и момци, както непрестанно се движи мелничарското 
колело, срв. мелницата му не спира, роден / правен на воденица ’много 
бъбрив, много приказлив’ (не са малко и българските народни песни, в 
които въпросът ”Мели ли ти мелницата?”, отправен към по-възрастен мъж, 
е двусмислен и съдържа еротичен намек). 

zachrípnuť ako starý hrniec (’кашля шумно, тежко, със свистене под 

налягане’, срв. бълг. пуфтя като парен локомотив) семантичен 

еквивалент е бълг. кашля като <стар> тютюнджия. 

В двата славянски езика съществуват и симетрични структури 

с компонент дума от занаятчийския регистър, при което в по-голяма 

степен се проявява етноспефичното и поради това пълните 

граматични и семантични еквиваленти са по-малобройни: 

със свързващ елемент предлог 

S1 + pr + S1 кръпка до кръпка – záplata na záplate 

pr  + S1 + pr + S2 от игла до конец – Ø (=  od a po zet) 

с двуделна структура 

от три буки – две вретена – Ø (=  gazdovať od desiatich 

k piatim / od tisíca ku stu; narobiť viac škody ako úžitku / osohu) 

аршин дълъг(-лга), два широк(-а) разг. подигр.’нисък и дебел 

човек’ (veľmi nízka a tučná osoba) 

прибира с иглата, изнася с колата – Ø (=  ľahšie stroviť ako 

zaroviť; kým vyhrá groš, utratí dva; väčší východ ako príchod) 

каквото / колкото си изчука, толкова си изпука – Ø (=  ako 

získal, tak prevýskal) 

Моноелементните структури (едновърховите фразеологизми), 

именните фразеологизми и фразеологизмите със съм и имам (за 

ситуационно свързана екзистенциалност), в които компонент е дума 

от занаятчийския регистър, също са характерни предимно за 

българския език в сравнение със словашкия, срв.: 

pr  + S  от занаята1 – Ø (=  dobrá firma; nemravná žena) 

от занаята2 – Ø (=   nevolaný hosť; zlodej) 

от един калъп (са) – (sú) na jednom brde tkaní 
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от една черга (’еднакви по произход, по 

обществено и материално положение’) 

по калъп – Ø (=   na jedno kopyto ’rovnaké’ ) 

 Adj  + S празна воденица (= бъбрица) – meľhuba 

Part + СЪМ + pr  + S вързан съм в устата ’Който не умее да 

говори, да се изразява добре’; съшит <съм> с бели конци ’1. В който 

неумело са прикрити лъжата, неискреността, измамата; 2. Който е 

неподходящо прибавен към друго нещо’ = očividná / okatá lož 

pr  + S1 + c + S2 + <СЪМ> между чука и наковалнята 

<съм> – medzi kladivom a nákovou 

ИМАМ + S за нещо имам трески за дялане (разг. ’сериозни 

слабости, недостатъци, които трябва да се отстранят, да се 

премахнат’) 

 

*** 

Предложеният езиков материал включва малка част от 

българските и словашките фразеологизми и паремии с компонент 

лексема от занаятчийския регистър, но илюстрира, от една страна, 

познавателния потенциал за бита и културата на двата славянски 

народа, а от друга страна, генетично сродното и етноспецифичното в 

изграждането на коментираните езикови единици в двата славянски 

езика. Съхранявайки в себе си културната информация за 

спецификата в развоя на занаятите, фразеологичният и паремийният 

фонд в двата славянски езика осъществяват две важни функции – 

комуникативната и дидактико-санкциониращата. Трудово-

производствената дейност е основата, върху която възникват и се 

развиват социалните връзки и отношения между хората, 

осигурявайки приемствеността и престижността (+ / -) на 

занаятчийската дейност (майстор, ковач, кюмюрджия, 

коминочистач, калайджия, кифладжия, джамджия, халваджия - 

kovač, uhliar, kominár, mlynár, majster), срв.: Ковачът си има 

клещи, да не си гори ръцете. Шивачът незакърпен ходи. У грънчар 

ново гърне няма. Кой с кого, воденичарят с водата се бори.; Nieto 

majstra nad kováča — ten zo starého robí nové. (= Няма пò майстор от 

ковача – този от старото прави ново.) Remeselník — zlatá ruka, čo 

zarobí, to presúka. (= Майсторът има златни ръце – каквото похване, 

прави го.) Krajčír, mlynár a bača najlepší pšóres majú. (= Шивачът, 

воденичарят и овчарят имат най-голям кяр / най-голяма печалба.). 

Значимостта на занаятчийството и традицията в изграждане на 

образност посредством лексеми от занаятчийския регистър личи и от 

следните еквивалентни фразеологизми и паремии: Čižmár obyčajne 

deravé čižmy nosí. – Обущарят все със скъсани обуща ходи.; Bojovať 

proti veterným mlynom. – Воювам с ветрени мелници.; sedieť ako na 

ihlách – седя като на игли; hľadať ihlu v kope sena – търся игла в купа 

сено; klin sa klinom vybíja – клин клин избива; šidlo vo vreci neutajíš – 

шило в торба не стои. В определени случаи в двата езика са 

изградени семантично еквиваленти единици, но на лексикално 

равнище се акцентира върху различни етапи от дадена занаятчийска 

дейност, напр. с едно удряне / с един удар гвоздей не се забива = ani 

strom na prvý / jeden raz nezotnú, или в единия език не е употребена 

дума, свързана със занаятите, напр. <byť> premočený do nitky – мокър 

<съм> до кости. Разбира се, във връзка с историческия си развой и 

претърпените културни влияния от съседните народи всяка една от 

двете славянски общности езиково генерира етноспецифични 
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от една черга (’еднакви по произход, по 

обществено и материално положение’) 

по калъп – Ø (=   na jedno kopyto ’rovnaké’ ) 

 Adj  + S празна воденица (= бъбрица) – meľhuba 

Part + СЪМ + pr  + S вързан съм в устата ’Който не умее да 

говори, да се изразява добре’; съшит <съм> с бели конци ’1. В който 

неумело са прикрити лъжата, неискреността, измамата; 2. Който е 

неподходящо прибавен към друго нещо’ = očividná / okatá lož 

pr  + S1 + c + S2 + <СЪМ> между чука и наковалнята 

<съм> – medzi kladivom a nákovou 

ИМАМ + S за нещо имам трески за дялане (разг. ’сериозни 

слабости, недостатъци, които трябва да се отстранят, да се 

премахнат’) 

 

*** 

Предложеният езиков материал включва малка част от 

българските и словашките фразеологизми и паремии с компонент 

лексема от занаятчийския регистър, но илюстрира, от една страна, 

познавателния потенциал за бита и културата на двата славянски 

народа, а от друга страна, генетично сродното и етноспецифичното в 

изграждането на коментираните езикови единици в двата славянски 

езика. Съхранявайки в себе си културната информация за 

спецификата в развоя на занаятите, фразеологичният и паремийният 

фонд в двата славянски езика осъществяват две важни функции – 

комуникативната и дидактико-санкциониращата. Трудово-

производствената дейност е основата, върху която възникват и се 

развиват социалните връзки и отношения между хората, 

осигурявайки приемствеността и престижността (+ / -) на 

занаятчийската дейност (майстор, ковач, кюмюрджия, 

коминочистач, калайджия, кифладжия, джамджия, халваджия - 

kovač, uhliar, kominár, mlynár, majster), срв.: Ковачът си има 

клещи, да не си гори ръцете. Шивачът незакърпен ходи. У грънчар 

ново гърне няма. Кой с кого, воденичарят с водата се бори.; Nieto 

majstra nad kováča — ten zo starého robí nové. (= Няма пò майстор от 

ковача – този от старото прави ново.) Remeselník — zlatá ruka, čo 

zarobí, to presúka. (= Майсторът има златни ръце – каквото похване, 

прави го.) Krajčír, mlynár a bača najlepší pšóres majú. (= Шивачът, 

воденичарят и овчарят имат най-голям кяр / най-голяма печалба.). 

Значимостта на занаятчийството и традицията в изграждане на 

образност посредством лексеми от занаятчийския регистър личи и от 
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proti veterným mlynom. – Воювам с ветрени мелници.; sedieť ako na 

ihlách – седя като на игли; hľadať ihlu v kope sena – търся игла в купа 

сено; klin sa klinom vybíja – клин клин избива; šidlo vo vreci neutajíš – 

шило в торба не стои. В определени случаи в двата езика са 

изградени семантично еквиваленти единици, но на лексикално 

равнище се акцентира върху различни етапи от дадена занаятчийска 

дейност, напр. с едно удряне / с един удар гвоздей не се забива = ani 

strom na prvý / jeden raz nezotnú, или в единия език не е употребена 

дума, свързана със занаятите, напр. <byť> premočený do nitky – мокър 

<съм> до кости. Разбира се, във връзка с историческия си развой и 

претърпените културни влияния от съседните народи всяка една от 

двете славянски общности езиково генерира етноспецифични 
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нюанси при изграждане на образността, напр.: 

1) фразеологизмът няма го майстора ’няма да стане така, 

няма да се случи така, не съм съгласен / не може така да стане’ 

според П. Илчев е характерен за българския език (Илчев 1958:514–

518); 

2) типични са българския език са наименованията на 

занаятчийска професия, образувани с наставката -джия 

(кюмюрджия, халваджия, бозаджия и др.), срв. баща ти да не е 

джамджия ’не си прозрачен, не виждам нищо от тебе’ (Nie si 

transparentný / priezračný, nevidím od teba nič. Choď preč!) 

3) типични за българския език са и паремиите, в които 

образността е изградена чрез сравняване на външни особености на 

занаятчийска продукция, напр. присмяло се гърнето на котела, че е 

черен; присмяло се гърнето на тенджерата, че няма 

дръжка; присмяло се гърнето на похлупака си, че няма ухо 

ирон. ’когато някой критикува другиго или му се присмива, а самият 

той притежава същите недостатъци’ 

4) типични за словашкия език са изразите с немска заемка, 

напр. Cvik robí majstra. (= Практиката прави майстора.), Aké remeslo, 

taký címer. (= Какъвто занаята, такава и работилницата.) 

5) и в двата езика мелничарството е маркирано с положителен 

знак, но най-видно е това в следната словашка паремия: Božie mlyny 

melú pomaly, ale isto. 
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българските трудове ще спомена само „Нашият народ“ на А. 

Страшимиров (1923), „Книга за българите“ на П. Мутафчиев (1928-

1936), „Духът на отрицание у българина“ на Н. Шейтанов 

(„Философски преглед“, 1933, № 2), „Духът на нацията“ на Я. Янев 

(„Отец Паисий“, 1933, № 1). Краеведският труд на С. Табаков се 

вписва в този контекст. Препрочитането на този труд от езиковеда 

Тодор Балкански се оказва много плодотворно, тъй като води и до 

откритието за българската рецепция на разказа на Вл. Дал 

„Болгарка“ в началото на ХХ век, останала в забрава за 

съвременните литературоведи   ̶  превода на произведението под 

заглавието „Сливенка“. Самият разказ на Вл. Даль също беше 

изведен от забравата и въведен в научен оборот от Р. Илчева 

(Илчева 2019). 

Рефлексията върху собствения манталитет се провокира по 

особен начин при сблъсъка с чуждия, външен поглед. Такъв е 

случаят с разсъжденията на С. Табаков върху манталитета на 

българина по повод на разказа на Вл. Даль „Болгарка“ (и по-точно 

върху преводния текст на разказа със заглавие „Сливенка“). Р. 

Илчева и Т. Балкански определят гледната точка на Вл. Даль като 

вътрешна с оглед на пространствения критерий (възприемащият 

българската култура попада в българска среда). От гледна точка на 

манталитета обаче позицията на руския писател си остава външна 

спрямо българския манталитет.1  

                                                
1  При диалога между две култури се наблюдава и случаят, когато чуждата 
култура се възприема през нейния собствен автопортрет, представен в 
етнокултурни текстове: такъв е примерът с книгата на полския етнолог Й. 
Голомбек (J. Goląbek) „Душата на българския народ“ („Dusza narodu 
bułgarskiego“), която често отпраща към трудовете на български учени. 

Макар да определя творбата на Вл. Даль като „историческа 

повест“ (или разказ), С. Табаков подхожда към нея като към 

етнографски очерк, защото вписва наблюденията на руския писател 

в своето описание на бита и нравите на сливенци, тоест, възприема 

ги като достоверен източник: “Сливенка е един портрет на стария 

сливенски бит“ (Табаков 1929, т. 1:521). Отпратки към Даль 

съдържа представянето на красотата на момите и природата или 

нрава на мъжете. Образът на ревнивия годеник от разказа на Даль се 

разглежда като илюстрация на манталитета на сливенеца във връзка 

с темата за обичаите годеж и сватба: „Сливенецът с оглед на неговия 

характер, според същия (Даль – бел. моя – Д. Ч.) е груб, суров, 

ревнив и буен“ (Табаков 1929: т. 3, 283). Същият образ се цитира и 

при интерпретацията на ината като черта на българския характер: 

„Инатят (упоритост и воля) у сливенеца е въобще български 

(„българинът се съсипва от инат, а турчинът от салтанат“) […] 

(Табаков 1929, т. 3:248). В своята интерпретация на българския 

национален характер С. Табаков включва и коментар на описанието 

на факти на жестокост спрямо мирните турци в разказа на Даль. 

Даль пише: „Здесь люди родятся уже не с такою кровью, как у нас, а 

образ правления и все, что их окружает, приучает зверскую их душу 

к чувству мести и самоуправству; слова, коих они в понятиях своих 

не умеют отделить и отличить от справедливости, месть, 

самоуправство и справедливость – это по ихнему однословы“ (Даль 

1837: 45). Както  виждаме, Даль открива връзка между жестокостта 

на отмъщението и ситуацията на робството, но критерият, който 

възприема, е този на нравствеността като абсолютна ценност, 

независеща от обстоятелствата. Като лексикограф Даль открива 
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българските трудове ще спомена само „Нашият народ“ на А. 
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Рефлексията върху собствения манталитет се провокира по 

особен начин при сблъсъка с чуждия, външен поглед. Такъв е 
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българската култура попада в българска среда). От гледна точка на 
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при интерпретацията на ината като черта на българския характер: 
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образ правления и все, что их окружает, приучает зверскую их душу 
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самоуправство и справедливость – это по ихнему однословы“ (Даль 

1837: 45). Както  виждаме, Даль открива връзка между жестокостта 

на отмъщението и ситуацията на робството, но критерият, който 

възприема, е този на нравствеността като абсолютна ценност, 

независеща от обстоятелствата. Като лексикограф Даль открива 
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израз на мисленето в езика, посочвайки синонимичността на думите 

„отмъщение“ и „справедливост“ (можем да кажем, че той предхожда 

идеите за езика като въплъщение на менталността, така актуални в 

наше време). С. Табаков не отрича фактите, намерили място в 

описанието на Даль, но открива в робството – в страданията на 

поробения народ – „смекчаващо вината обстоятелство“.  Липсата на 

такъв оправдателен дискурс у Даль Табаков оценява като 

неразбиране: „Даль, несъмнено, колкото се отнася до 

характеристиката на сливенските сурови нрави през това време, 

гледа с очилата на чужденец и не познава патилата на сливенци и 

българите въобще под турците, като причина за отмъщения и 

жестокост от страна на първите към последните“ (Табаков 1929, т. 

2, :143). Други прояви на жестокост в описанието на Даль – 

избиването на старците при напускането на Сливен – Табаков 

определя като фантастичен елемент. В случая не се сблъскват 

различни етични представи в тълкуването на определен факт, а е 

приложен критерият на верификацията – събитието, описано от 

руския автор, се подлага на проверка с оглед на историческата 

истина: „Хубавият инак разказ на Даля съдържа и някои 

фантастични и неправдоподобни неща, такъв е разказът за 

решението на изселващите се сливенци да погубят своите 

престарели съграждани“ (Табаков 1929, т 2:143).  

Прави впечатление, че жанровият синкретизъм на разказа 

„Българка“ разколебава и читателското възприятие: стремежът на 

автора към етнографска и историческа точност, а и конвенциите на 

жанра пътепис предопределят търсенето именно на достоверност от 

страна на читателя (в случая С. Табаков) и когато тази достоверност 

се нарушава, към писателя се предявява претенцията за незнание; 

въпреки жанровото определение „разказ“, на автора му е отказано 

правото на художествена измислица. Впрочем, дори в чисто 

художествени творби, в които присъства герой, представител на 

чужд народ, неговият образ винаги се възприема като въплъщение на 

манталитета на този народ, тоест, като етнически стереотип, 

вследствие на което към такъв образ се предявяват претенции за 

вярност и критики към отрицателните черти на стереотипа.             

Литературоведският подход вписва разказа в контекста на 

руската литература и откроява фикционалността, конвенциите на 

различните литературни направления. Р. Илчева открива както 

елементите на физиологическия очерк (заел важно място в 

литературата от 40-те години на 19 век), така и на романтичната 

поетика (Илчева 2019). Романтичните елементи присъстват в 

образите на сливенските моми и на градините, съответстващи на 

романтичния идеал за рая: Даль определя съдовете сливенските 

моми като „класически чаши на Елада“ и допълва образа на 

идеалния топос с фолклорни реминисценции, загатващи и за 

„българска връзка“ в руската история с името на Милолика – жена 

на княз Владимир: „[…] мы право иногда забывались и думали, что 

забрели в очарованное царство Добрады и Милолики“ (Даль 1837: 

30). Ретроспективната утопия се сблъсква обаче в съзнанието на 

Даль с реалността: „Конечно, мечта длилася недолго: это было 

только первое впечатление внезапного перехода, новизны – а 

привычка и болезни вскоре опять поставили нас на старую 

колею“ (Даль 1837: 30). В самия сюжет на разказа можем да 

открием устойчивия модел на романтичната поема, чийто 
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2, :143). Други прояви на жестокост в описанието на Даль – 
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Прави впечатление, че жанровият синкретизъм на разказа 
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страна на читателя (в случая С. Табаков) и когато тази достоверност 

се нарушава, към писателя се предявява претенцията за незнание; 

въпреки жанровото определение „разказ“, на автора му е отказано 

правото на художествена измислица. Впрочем, дори в чисто 

художествени творби, в които присъства герой, представител на 

чужд народ, неговият образ винаги се възприема като въплъщение на 

манталитета на този народ, тоест, като етнически стереотип, 

вследствие на което към такъв образ се предявяват претенции за 

вярност и критики към отрицателните черти на стереотипа.             

Литературоведският подход вписва разказа в контекста на 

руската литература и откроява фикционалността, конвенциите на 

различните литературни направления. Р. Илчева открива както 

елементите на физиологическия очерк (заел важно място в 

литературата от 40-те години на 19 век), така и на романтичната 

поетика (Илчева 2019). Романтичните елементи присъстват в 

образите на сливенските моми и на градините, съответстващи на 

романтичния идеал за рая: Даль определя съдовете сливенските 

моми като „класически чаши на Елада“ и допълва образа на 

идеалния топос с фолклорни реминисценции, загатващи и за 

„българска връзка“ в руската история с името на Милолика – жена 

на княз Владимир: „[…] мы право иногда забывались и думали, что 

забрели в очарованное царство Добрады и Милолики“ (Даль 1837: 

30). Ретроспективната утопия се сблъсква обаче в съзнанието на 

Даль с реалността: „Конечно, мечта длилася недолго: это было 

только первое впечатление внезапного перехода, новизны – а 

привычка и болезни вскоре опять поставили нас на старую 

колею“ (Даль 1837: 30). В самия сюжет на разказа можем да 

открием устойчивия модел на романтичната поема, чийто 



84 Limes Slavicus 5

основоположник е приятелят на Даль Пушкин – модел, продължен 

от Лермонтов – а също така на романтичната повест. Ще припомня 

основните елементи на романтичния сюжет в руската литература: 

попадането на представителя на цивилизацията (руснака) сред 

децата на природата, любовен роман с девойка от естествената 

среда, любовен триъгълник – съперничество за сърцето на девойката 

между дошлия от цивилизацията и местния „разбойник“, смърт на 

девойката, връщане на руснака в своята култура. Ако разгледаме 

разказа на Даль в този контекст,  бихме си обяснили образа на 

годеника от Сливен като аналог на романтичния разбойник. 

Коментарът на Даль за различната кръв на българите може да се 

обясни и с налагането на романтичните представи върху нашия 

народ, но и с проницателността на етнолога, откриващ различията 

между руския и българския манталитет (въпреки славянофилската 

идея, подчертаваща близостта им). Епизодът с избиването на 

старците при изселването на българите, определен от Т. Балкански 

като неразбиране, а от С. Табаков като фантастичен елемент, също 

би могъл да се свърже с романтичните конвенции, включващи 

представата за „романтичния разбойник“ (наред с русоистката идея 

за „добрия дивак“). Творбата на Даль се вписва в романтичния модел 

и с разграничаването на мъжките и женските образи на „децата на 

природата“, което е интересно с оглед на gender теорията. В този 

модел у жената любовта и състраданието побеждават враждата и 

културните различия. В сравнение с устойчивия сюжет на руския 

романтизъм, в който русоисткият идеал влиза в конфликт с 

националната идея, мотивирана от войната на Русия срещу 

кавказките племена, в разказа „Болгарка“ се описва „срещата“ на 

представители на две „братски“ култури, вследствие на което няма 

място идеята на руските романтици за невъзможната цивилизаторска 

мисия на Русия. Въпреки това писателят усеща „чуждата кръв“, 

остава с впечатлението за недоцивилизованост на българите, като 

интерпретира различието през романтичния модел. 

Сложността на образите в разказа при съпоставката с 

романтизма намира израз в  нетъждествеността на образа на 

Демянич с този на „сина на цивилизацията“, завладян от 

„байроновски сплин“. Демянич е обикновен казак, който изпитва 

мъка за съдбата на нещастната девойка, но чувството му към нея 

няма нищо общо с трагичния  душевен конфликт на романтичния 

герой. Това потвърждава поетическия (не само жанров) синкретизъм 

на творбата, преплитането на елементите на романтизма с черти на 

реализъм – особеност, забелязана от Р. Илчева на други нива в 

творбата. 

Въз основа на казаното можем да направим извода, че 

българският образ (портрет) в разказа на Дал не съвпада с нито един 

от основните стереотипи на българина в руската литература: дете на 

природата, трудолюбив и свободен, романтичен разбойник 

(Пушкин), братски по език и вяра народ (Велтман, Тургенев). Не 

само жанрово и поетически, но и имагинистически творбата на Дал е 

синкретична и по такъв начин разкрива сложността на българо-

руския културен диалог. 
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годеника от Сливен като аналог на романтичния разбойник. 

Коментарът на Даль за различната кръв на българите може да се 

обясни и с налагането на романтичните представи върху нашия 

народ, но и с проницателността на етнолога, откриващ различията 

между руския и българския манталитет (въпреки славянофилската 
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старците при изселването на българите, определен от Т. Балкански 
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В публикациях, посвящённых русско-славянским связям, 

содержатся сведения о том, что один из деятелей болгарского 

национального возрождения Марин Стоянович (Степанович) Дринов 

(1838–1906) после завершения им в 1865 г. историко-филологичес-

кого факультета Московского университета работал домашним 

учителем в семействе княгини Голицыной.  

В современной гуманитаристике свидетельства такого рода 

создают прецедент специальных разысканий, поскольку подобные 

факты не только логично встраиваются в наше представление о 

стремлении славянских народов к сближению, которое как  

общественно-политическая и культурная тенденция развивалось на 

протяжении 1840-1890-х гг. и позже, но и добавляют в это 

представление новые детали. Оказывается, в России в XIX столетии 

достаточно распространённой была практика, вследствие которой не 

только исключительно французов, немцев или англичан, о чём много 

сказано русской классической литературой, но также южных и 

западных славян, оказавшихся в России вследствие тех или иных 

обстоятельств, брали на работу в семьи тогдашней русской 

интеллигенции в качестве домашних учителей, репетиторов.  

Так, о российско-болгарском историке и публицисте, одном 

из создателей славистики Юрии Ивановиче Венелине (Георгии Гуца, 

1802–1839), карпаторос (русин) по произхождении, известно, что, 

спасаясь от религиозных притеснений, в 1823 г. он бежал в Россию, 

где получил от русских общественных и литературных деятелей 

славянофильского толка материальную и духовную поддержку. Во 

время учёбы на медицинском факультете Московского 

университета, когда Венелин увлекся славянскими древностями и 

начал самостоятельно заниматься историей славян и славянской 

филологией и этнографией, он получил приглашение (в 1829 г.) 

преподавать на дому историю Ивану (1823–1886) и Константину 

(1817–1860) Аксаковым – будущим идеологам славянофильства 

(Смольянинова 2011: 89).  

Уроженец Калофера Иван Шопов, воспитанник видного 

болгарского просветителя Р. Поповича, учился в Афинской 

гимназии и, так же как и болгары Георгий Бусилин и Никола 

Михайловский, в 1844 г. отправился в Россию и поступил в 

Одесскую гимназию. После прибытия в Москву осенью 1845 г. 

Шопов оказался в трудном положении, поскольку казённая 

стипендия ему возобновлена не была. И тогда, благодаря 

содействию русского слависта Осипа Максимовича Бодянского 

(1808–1877) совместно с видным славянофилом, деканом историко-

филологического отделения Московского университета, 

профессором Степаном Петровичем Шевырёвым (1806–1864) 

молодой болгарин был обеспечен частными уроками греческого 

языка (Билунов, Вяземская 1981: 152).  

Схожие обстоятельства сопутствовали судьбе другого 

воспитанника Московского университета, болгарского поэта, 

публициста и переводчика Райко Жинзифова (по рождению 

Ксенофонта Дзиндзифи, 1839–1877). Его обучение в университете, 
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завершившееся в 1864 г. с научной степенью кандидата наук по 

классической филологии, сопровождалось не только сугубо 

литературным трудом: прожить исключительно им было 

практически невозможно. Потому Жинзифову приходилось 

репетиторствовать в частных домах, преподавать в московских 

учебных заведениях, работать библиотекарем в Чертковской 

библиотеке (Смольянинова 1999: 99).  

Аналогичная история связана с именем выдающегося 

писателя-сатирика Карела Гавличека-Боровского (1821–1856). Чех 

по происхождению, он хорошо овладел русским языком и перевёл 

для европейской читающей публики «Мёртвые души» Н. В. Гоголя и 

другие произведения русских авторов. Освоению русского языка 

немало способствовало следующее обстоятельство. По инициативе 

известного русского издателя, литератора-панслависта Михаила 

Петровича Погодина (1800–1875) в 1842 г. Гавличек был приглашён 

в Россию на место домашнего воспитателя и сразу же отправился в 

путь, страстно желая непосредственно на месте ознакомиться с 

традициями великой славянской державы, столь привлекавшей его 

своей культурой. В итоге на протяжении 1843–1844 гг. Гавличек 

работал домашним учителем в семье Шевырёва (Будагова 2011: 

290), а впечатления, вынесенные «первым чешским диссидентом» 

(Вацлав Гавел) из русской действительности, получили отражение в 

его очерковом цикле «Obrazy z Rus» (1843–1846). Против ожидания, 

однако, эти представления оказались неоднозначными, о чём в 

последнее время много дискутируют в интернет-пространстве 

(Доубек, Каймков 2017; Доубек 2018; Калинина 2001; Карамалак 

2018; Опршал 2018; Патлатия, Черноушек 2013; Ziegler 2016). 

Невзирая на нюансы идеологического характера, неизбежно 

проявляющиеся в освещении разновидностей панславизма , тем не 

менее, следует признать реальное существование феномена 

домашнего учителя-славянина в России середины-второй половины 

XIX столетия. Соответствующее явление не просто стало 

специфическим отражением русской общественной жизни названной 

эпохи, но важным социокультурным условием объективного 

сближения внутри славянского мира. Подобные контракты 

содействовали взаимному знакомству родственных славянских 

народов, давали возможность проникновения «изнутри» в 

особенности быта, менталитета и культуры друг друга, содержали 

потенциал взаимно полезных интеллектуально-духовных влияний.  

В свете сказанного, перспективной для научных изысканий 

представляется линия  Дринов-Голицыны (здесь и далее курсив наш. 

– О.Т., А.Р.)  О Марине Дринове в русско-болгарской науке 

накоплено значительное количество разнообразных мемуарных, 

историко-культурных, литературоведческих и иных материалов 

(Казанский 2015). О семействе Голицыных также составлена 

серьезная библиография (Князья Голицыны 2010). При всём том о 

роли семейства Голицыных собственно в духовно-интеллектуальном 

развитии Дринова сказано мало. По сути, констатируется лишь тот 

факт, что в конце 1865 г. семейство княгини «на долгие пять лет» 

отправилось в путешествие по Европе, а Марин Дринов, не 

оставленный заботой своих работодателей, отправился с ними 

(Горина 1997). Отмечается, что «пътешествениците останали 

задълго във Варшава, Краков, Женева, Прага, Виена, Париж, Рим»; 

Дринов «обаче нямал възможност да се потопи в светския живот на 
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развитии Дринова сказано мало. По сути, констатируется лишь тот 
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Европа: цялото си свободно време прекарвал в библиотеките, 

изучавайки архивни материали» (Дринови 2013: 11). Сначала 

Дринов живёт в Вене, затем в 1866-1867 гг. в Женеве; в 1867-1869 гг. 

работает как историк в Праге и устанавливает личные связи с 

чешскими славистами; в ноябре 1869 г. переезжает в Италию, где 

живёт около года; в сентябре 1870 г. возвращается в Москву 

(Горина 1981: 26–27).  

Одновременно из сопоставления научных публикации 

обнаруживается, что инициалы княгини Голицыной, детей которой 

Дринов обучал на дому, указываются по-разному. Впрочем, 

разночтения здесь в известной мере спровоцированы тем 

обстоятельством, что один из самых старинных и знатных 

княжеских родов России – род Голицыных (из числа 

Гедиминовичей, ведётся от Литовского князя Наримунда, который 

княжил в Новгороде XV в. и при крещении получил имя Глеб) – 

весьма многочислен и разветвлён (с XVIII в. разделился на четыре 

крупные ветви). Из рода происходили 2 фельдмаршала, 22 боярина, 

16 воевод, 37 высших сановников; 14 Голицыных пали на поле 

брани. Василий Васильевич (ум. в 1619 г.) даже был одним из 

претендентов на российский престол. Многочисленные 

представители Голицыных – князья, сенаторы, учёные, военные – 

верой и правдой служили России в течение шести веков, заняв 

видное место в истории своего Отечества (Голицына 2006). 

Неслучайно ещё в XIX столетии по Петербургу ходила шутка, что из 

десяти человек, прогуливающихся по Невскому проспекту или 

невским набережным, всегда найдётся хотя бы один князь Голицын 

(Зиновьева 2007). Ну а в наши дни сотрудники Мемориальной 

библиотеки Князя Георгия Владимировича Голицына в Санкт-

Петербурге с грустной иронией замечают: «Хорошо, если в 

публикациях упоминаются хотя бы инициалы Голицыных. А то ведь 

нередко авторы ограничиваются лишь указаниями типа “кн. 

Голицын” или “кн. Голицына”».  

Итак, Голицыны одно из самых плодовитых русских 

дворянских семейств, но в то же самое время – одно из славнейших. 

С другой стороны, немалый вклад в историю и культуру Болгарии и 

России внёс Марин Дринов. Идейное формирование будущего 

Софийского вице-губернатора, а затем болгарского министра 

народного просвещения и министра духовных дел во многом 

происходило в России, под влиянием русского окружения. В этой 

связи представляется вполне закономерным, что не кто иной, как 

Марин Дринов стал одним из авторов знаменитой Тырновской 

конституции; составил «Первый временный устав народных школ» в 

Болгарии (1878); определил структуру школьной системы Болгарии 

и содержание учебных программ; открыл фонд помощи болгарам, 

получающим образование за границей (главным образом в России); 

основал в Софии Народную библиотеку и Археологический музей. 

Неслучайно и то, что с 1879 г. и до конца жизни Дринов преподавал 

в крупнейшем университете Российской империи – Харьковском, 

стал членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (1898), 

членом многих зарубежных научных обществ.  

Внесём ясность относительно конкретных представителей 

фамилии Голицыных, так или иначе оказавших влияние на идейные 

устремления и культурные наклонности Марина Дринова как одного 

из самых видных болгарских просветителей. Задача минимум в 
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обстоятельством, что один из самых старинных и знатных 

княжеских родов России – род Голицыных (из числа 

Гедиминовичей, ведётся от Литовского князя Наримунда, который 

княжил в Новгороде XV в. и при крещении получил имя Глеб) – 
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верой и правдой служили России в течение шести веков, заняв 
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дворянских семейств, но в то же самое время – одно из славнейших. 
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России внёс Марин Дринов. Идейное формирование будущего 

Софийского вице-губернатора, а затем болгарского министра 

народного просвещения и министра духовных дел во многом 

происходило в России, под влиянием русского окружения. В этой 

связи представляется вполне закономерным, что не кто иной, как 

Марин Дринов стал одним из авторов знаменитой Тырновской 

конституции; составил «Первый временный устав народных школ» в 

Болгарии (1878); определил структуру школьной системы Болгарии 

и содержание учебных программ; открыл фонд помощи болгарам, 

получающим образование за границей (главным образом в России); 

основал в Софии Народную библиотеку и Археологический музей. 

Неслучайно и то, что с 1879 г. и до конца жизни Дринов преподавал 

в крупнейшем университете Российской империи – Харьковском, 

стал членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (1898), 

членом многих зарубежных научных обществ.  

Внесём ясность относительно конкретных представителей 

фамилии Голицыных, так или иначе оказавших влияние на идейные 

устремления и культурные наклонности Марина Дринова как одного 

из самых видных болгарских просветителей. Задача минимум в 
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данном случае – выяснить, о какой именно княгине Голицыной, 

оставившей след в судьбе Дринова, идёт речь.  

Приведём исходную информацию.   

Вариант первый:  

Марин Дринов е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. 

В родния си град получил първоначалното си образование. До 1858 г. 

учителствал, след това постъпил в Киевската духовна семинария, а 

след завършването – в Историко-филологическия факултет на 

Московския университет. През 1865 г. (на 27 години) М. Дринов 

завършил обучението си и получил степента „кандидат на 

Московския университет“ (тя се давала на лица, завършили 

университета с отличие) и започнал работа като домашен учител 

в семейството на княгиня Е. М. Голицина. В края на същата 

година княжеската фамилия тръгнала на пътешествие из 

европейските страни. С тях отпътувал и Марин Дринов (здесь и 

далее жирный шрифт наш. – О. Т., А. Р.) (Дринови 2013: 11). 

Вариант второй: 

Следва в Московския университет (1861–1865) и завършва 

Историко-филологическия факултет с финансовата подкрепа на 

Славянския комитет <…> След завършване на висшето си 

образование Марин Дринов става частен учител на децата на 

княгиня Е. А. Голицина и с нейното семейство посещава редица 

европейски страни. Така получава възможност да събира 

материали по българска история в книгохранилищата на Италия, 

Австрия, Полша, Чехия (Николов 2013: 263). 

Вариант третий: 

Уже упоминалось, что Дринов давал частные уроки. 

Однажды он устроился репетитором в помещичьей семье. Своё 

житье в ту пору он с юмором описал Н. Бончеву, сообщив, что 

встретил устоявшийся уклад жизни, с обязательными в одно и то 

же время завтраками, обедами и ужинами, игрой в карты, жмурки 

и горелки, а также «непременными беседами с хозяином о политике, 

с хозяйкой – о чём попало, с сестрой хозяйки – о литературе и 

политике» (БИА, ф. 111, ед. хр. 2, л. 23–24). 20 ноября 1865 г. Дринов 

окончил историко-филологический факультет Московского 

университета со степенью, получив звание «кандидата». И в конце 

того же года определился домашним учителем в семью княгини Е. 

М. Голицыной. Москву пришлось на время оставить, ибо 

княжеская семья выехала за границу на долгие пять лет (Горина 

1997: 179). 

Варианты четвёртый, пятый, шестой: 

 Дринов е студент на приятеля Бодянски, посещавал е 

Петербург: документирано – като частен учител в семейството на 

княгиня Голицина (Дроснева 2013: 197). 

В начале 1874 г. Дринов снова в Москве, в доме Голицыных, 

в ожидании разрешения из Петербурга на длительную заграничную 

поездку  (Горина 1997: 183).  

Дринов как домашний учитель детей Голицыных 

проживает с ними в Орловской губернии и пытается закончить 

кандидатскую диссертацию (Горина 1997: 187).  

Как видим, свидетельства о «княгине Голицыной» по части 

личного имени в источниках существенно отличаются. В поисках 

разъяснений обращаемся к научным русскоязычным изданиям.  

В «Аннотированном указателе имен Князей, Княжон и 
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в семейството на княгиня Е. М. Голицина. В края на същата 

година княжеската фамилия тръгнала на пътешествие из 

европейските страни. С тях отпътувал и Марин Дринов (здесь и 
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М. Голицыной. Москву пришлось на время оставить, ибо 
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 Дринов е студент на приятеля Бодянски, посещавал е 
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В начале 1874 г. Дринов снова в Москве, в доме Голицыных, 

в ожидании разрешения из Петербурга на длительную заграничную 
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Дринов как домашний учитель детей Голицыных 

проживает с ними в Орловской губернии и пытается закончить 
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Княгинь Голицыных» находим упоминание о следующих «Е. М.»  

Голицыных:  

 Елена Михайловна, младшая (1750–?), княжна, дочь Михаила 

Алексеевича (1688–1775);  

Елена Михайловна (1775–1855), княжна, дочь Михаила 

Михайловича (1731–1804);  

Елизавета Михайловна (1730–не ранее 1769), княжна, дочь 

Михаила Михайловича-мл. (1685–1764);  

Елизавета Михайловна (1767–1833), княжна, дочь Михаила 

Михайловича (1731–1804); в замуж. (1790) Ермолова. Муж – 

Александр Петрович Ермолов (1757–1835) (Друзин 2009: 23). 

При ближайшем рассмотрении приведённой информации 

оказывается, что ни одна из перечисленных кандидатур к нашему 

случаю не подходит: ни по датам рождения и смерти, ни по иным 

характеристикам («княжна»; «в замуж.»), что заставляет думать, что 

в обозначение инициалов княгини Голицыной как «Е. М.» могла 

вкрасться ошибка.  

Проверяем вариант с «Е. А». Голицыной. В авторитетном 

«Архиве Раевских» на этот счёт имеются следующие указания: 

Княгиня Елена Александровна Голицына, рожд. Нарышкина, 

въ 1-мъ браке бывшая за княземъ Аркадiемъ Александровичемъ 

Суворовымъ (род. 1780, ум. 1811), жена князя Василiя Сергеевича 

Голицына, письма котораго къ Н. Н. Раевскому мл. см. въ т. II и III. 

Княгиня Е. А. Голицына умерла въ Одессе 3-го ...декабря 1855 года 

(Архив Раевских 1912: 352).  

Из приведённых фактов, тем не менее, явствует, что данная Е. 

А. Голицына к объекту наших поисков – Марину Дринову – 

отношения не имеет. 

В поисках представительниц рода Голицыных с инициалами 

«Е. А.» проверяем вращающиеся в интернет-пространстве сведения 

(Rodoslovnaya 2019; Geni 2018) и находим следующее пояснение:  

Елена Александровна Голицына (Салтыкова-Головкина). 

Дата рождения: 28 января 1802 года. Место рождения: Санкт-

Петербург, Россия. Смерть: 25 мая 1828 (26), Санкт-Петербург, 

Россия. Ближайшие родственники: Дочь Александра Николаевича, 

Светл. Князя Салтыкова и Наталии Юрьевны, кн. Салтыковой. 

Жена Николая Борисовича, князя Голицына. Мать Юрия 

Николаевича кн. Голицына и Александра Николаевича кн. Голицына 

(Rodoslovnaya 2019). 

   Памятуя о том, что к моменту работы Дринова у 

Голицыных (1865 г.) сама княгиня была жива, приходим к выводу, 

что это вновь не наш случай.  

Ещё раз обращаемся к «Аннотированному указателю». Здесь 

отмечены следующие Е. А. Голицыны: 

Елизавета Александровна (1828–1894), княгиня, урожд. 

Черткова; фрейлина; жена (1850) Александра Николаевича (1830–

1911);  

Елизавета Алексеевна (1777–1835), княжна, дочь Алексея 

Борисовича (1732–1792); фрейлина; в замуж. (1799) графиня 

Остерман-Толстая. Муж – граф Александр Иванович Остерман-

Толстой (1770–1857); 

Елизавета Алексеевна (1797–1844), княжна, дочь Алексея 

Андреевича (1767–1800); католический миссионер ордена Sacré-

Cœur de Jésus, приняла монашество 15/27 декабря 1826 г.; 
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писательница; 

Елизавета Антоновна (1800–1860), княгиня, урожд. 

Злотницкая, католичка; жена (1820) Петра Алексеевича (1792–

1842) (Друзин 2009: 22). 

Принимая во внимание исходные сведения о домашнем 

учительстве Дринова, приходим к предположению, что наиболее 

близкой к истине является версия о «кн. Голицыной» как Елизавете 

Александровне Голицыной, причём Голицыной по мужу. В пользу 

этой догадки говорит хронология как таковая в первую очередь: 

годы рождения и смерти княгини, дата её замужества, а, 

следовательно, допустимое время рождения детей и возраст, 

подходящий для их домашнего обучения. На данную гипотезу 

работают и другие обстоятельства – сопутствующие, о которых 

пойдёт речь в следующей статье.  

Пока же ещё раз подчеркнём ту мысль, что реконструкция 

вновь открывающихся фактов, свидетельств, представлений о 

зарождении и развитии устремления друг к другу всех славянских 

народов – по-прежнему актуальная научная задача. Ведь именно так, 

из множества фрагментов рисунка различной формы, воссоздаётся 

целостная картина. И одной из точек приложения направленной 

силы оказывается судьба Марина Дринова – основоположника 

болгарской историографии, отца-основателя возрождённого в 1878 г. 

Болгарского государства. 
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Abstract: Biographical, cultural and ideological lines of intersection of 
Marin Drinov with the Chertkov and Galitzine families were revealed and 
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В ходе поисков, открывающих истинное имя «кн. 

Голицыной», в доме которой после 1865 г. в качестве домашнего 

учителя работал будущий болгарский будитель Марин Дринов, 

обнаружилось, что «наша» («дриновская») Голицына, то есть 

Елизавета Александровна Голицына, происходит из рода Чертковых.  

Елизавета Александровна – дочь известного учёного, 

археолога, историка и нумизмата, книжного коллекционера 

Александра Дмитриевича Черткова (1789–1858), того самого 

Черткова, который оставил России уникальную Чертковскую 

библиотеку –замечательное собрание книг о русской истории, языке 

и культуре (так называемая Rossica). Чертков обогатил 

историческую науку десятком ценных трудов по славянской 

истории, выступив автором так называемой «фракийской» 

(тракийской) теории происхождения болгарского народа, 

популярной в те годы не только в русской, но и в польской (И. 

Лелевель) и болгарской (П. Берон, Г. С. Раковский) исторической 

науке. Но, быть может, наиболее важный итог жизни этого русского 

просветителя – собирание книг, к которому его привели учёные 

занятия.  

Вот и внимание молодых болгарских учёных в качестве 

источника знаний привлекали в первую очередь книги. Неслучайно 

практически в те же годы, что Дринов служил домашним учителем у 

кн. Голицыной, состоявший в знакомстве и переписке с ним Райко 

Жинзифов работал в Чертковской библиотеке. Вполне вероятно 

отсюда, что Жинзифов и Дринов могли контактировать с Чертковым 

непосредственно или (в случае Дринова) через Елизавету 

Александровну Голицыну-Черткову. Так или иначе, круг знакомцев 

Дринова по линии, идущей от председателя Московского Общества 

истории и древностей российских, основателя Чертковской 

библиотеки Александра Дмитриевича Черткова (если такое 

взаимодействие действительно имело место быть), мог существенно 

сказаться на Дринове-филологе и историке, в будущем – 

общественном деятеле и университетском преподавателе.  

Общеизвестно, что Александр Дмитриевич Чертков свою 

библиотеку пополнял в продолжение всей жизни и составил для неё 

каталог, выпущенный в свет под заглавием «Всеобщая библиотека 

России, или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех 

отношениях и подробностях» (М., 1838–1845; М., 1863–1864). В 

каталоге зафиксировано 4701 название, и он до сих пор является 

ценным изданием для всех, кто занимается русской историей, 

географией, статистикой и политикой. При этом в комментариях 

Черткова-составителя проявляется истинная начитанность 

библиофила. Не довольствуясь простой перепечаткой заглавий книг, 

Чертков снабдил свой указатель примечаниями о важности каждой 

из книг в том или ином отношении. Иными словами, коллекционер 

не только собрал библиотеку, но и прочёл её. А для пополнения 

своего книгохранилища, ставшего доступным для всех желающих 

исследователей-профессионалов и исследователей-любителей, он 
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108 Limes Slavicus 5

неоднократно ездил за границу, в результате чего в последние годы 

жизни Черткова его любимое детище – библиотека достигла объёма 

в 9500 единиц. Уже после смерти Черткова его сын Григорий 

Александрович Чертков (1832–1900), родной брат нашей 

«дриновской» Голицыной, исполнил намерения отца, открыв 

библиотеку для общественного пользования. Он также 

способствовал тому, чтобы библиотека была помещена в особом, 

специально выстроенном для этой цели трудно сгораемом здании. 

После создания Императорского Русского Исторического музея в 

1878 г. библиотека была пожертвована музею и разложена в его 

залах. В результате, вплоть до преобразования Императорской 

публичной библиотеки, Чертковское книгохранилище оказывалось 

единственным в своём роде собранием сочинений, посвящённых 

познанию России по всем направлениям.  

Как же оказались связанными судьбы Чертковых и 

Голицыных, в сферу взаимоотношений которых волею судеб попал 

и Марин Дринов?  

По отзывам современников, Александр Дмитриевич Чертков 

обладал необыкновенной общительностью характера. Вот и во время 

службы в лейб-гвардейском Конном полку он подружился с 

участником революционных и наполеоновских войн, 

представителем одного из колен рода Голицыных (линия 

«Алексеевичей») Николаем Яковлевичем Голицыным (1788–1850), 

отцом Александра Николаевича Голицына (1830–1911), который 

стал позднее мужем «нашей» («Дриновской») Голицыной. Выйдя в 

отставку в чине генерал-лейтенанта, Николай Яковлевич в 1836 г. 

поселился с семьёй в Москве в собственном доме на Волхонке. И 

несмотря на то, что круг его друзей был довольно ограничен (он был 

домоседом, в гости почти ни к кому не ездил, а лето проводил в 

своём родовом имении Роща, где содержал роскошную псовую 

охоту), Николай Яковлевич слыл человеком «предобрейшим» и 

«прямодушным» (Бутурлин 2006: 114-116). В близких приятелях у 

Голицына пребывал не только Чертков, но и герой Отечественной 

войны 1812 г., впоследствии крупный государственный деятель 

(Проконсул Кавказа, 1816–1826) Алексей Петрович Ермолов (1777–

1861). Чертковы, Голицыны и Ермоловы дружили семьями и в итоге 

породнились. Младшая дочь Черткова Софья вышла замуж за сына 

Ермолова, полковника Севера Алексеевича Ермолова (1824–1894), а 

сын Голицына Александр женился на старшей дочери Черткова 

Елизавете («нашей» Голицыной) (The princes Galitzine 2002: 160).  

Александр Николаевич Голицын, так называемый 

«рощинский» (поскольку после смерти отца владел имением Роща), 

в обществе был известен под прозвищем «Флюс» («Fluxion», из-за 

припухлой щеки, застуженной ещё в детстве) (The princes Galitzine 

2002: 160) и считался страстным библиофилом (Голицын 1892: 224; 

361). Он получил домашнее образование: воспитывался 

восхищавшимся Наполеоном Бонапартом французом Фавелем и 

обрусевшим французом-аптекарем Иосифом Августиновичем 

Тридоном (Галутва 2006). Весьма сильное влияние на юного князя 

оказал и будущий тесть, Александр Дмитриевич Чертков. После 

смерти родного отца (Николая Яковлевича) Чертков стал 

Александру духовным отцом. Закономерно отсюда, что и 

собственную будущую библиотеку, в научном обиходе получившую 

название «Голицынской», Александр Николаевич начал собирать по 
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неоднократно ездил за границу, в результате чего в последние годы 

жизни Черткова его любимое детище – библиотека достигла объёма 

в 9500 единиц. Уже после смерти Черткова его сын Григорий 

Александрович Чертков (1832–1900), родной брат нашей 

«дриновской» Голицыной, исполнил намерения отца, открыв 

библиотеку для общественного пользования. Он также 

способствовал тому, чтобы библиотека была помещена в особом, 

специально выстроенном для этой цели трудно сгораемом здании. 

После создания Императорского Русского Исторического музея в 

1878 г. библиотека была пожертвована музею и разложена в его 

залах. В результате, вплоть до преобразования Императорской 

публичной библиотеки, Чертковское книгохранилище оказывалось 

единственным в своём роде собранием сочинений, посвящённых 

познанию России по всем направлениям.  

Как же оказались связанными судьбы Чертковых и 

Голицыных, в сферу взаимоотношений которых волею судеб попал 

и Марин Дринов?  

По отзывам современников, Александр Дмитриевич Чертков 

обладал необыкновенной общительностью характера. Вот и во время 

службы в лейб-гвардейском Конном полку он подружился с 

участником революционных и наполеоновских войн, 

представителем одного из колен рода Голицыных (линия 

«Алексеевичей») Николаем Яковлевичем Голицыным (1788–1850), 

отцом Александра Николаевича Голицына (1830–1911), который 

стал позднее мужем «нашей» («Дриновской») Голицыной. Выйдя в 

отставку в чине генерал-лейтенанта, Николай Яковлевич в 1836 г. 

поселился с семьёй в Москве в собственном доме на Волхонке. И 

несмотря на то, что круг его друзей был довольно ограничен (он был 

домоседом, в гости почти ни к кому не ездил, а лето проводил в 

своём родовом имении Роща, где содержал роскошную псовую 

охоту), Николай Яковлевич слыл человеком «предобрейшим» и 

«прямодушным» (Бутурлин 2006: 114-116). В близких приятелях у 

Голицына пребывал не только Чертков, но и герой Отечественной 

войны 1812 г., впоследствии крупный государственный деятель 

(Проконсул Кавказа, 1816–1826) Алексей Петрович Ермолов (1777–

1861). Чертковы, Голицыны и Ермоловы дружили семьями и в итоге 

породнились. Младшая дочь Черткова Софья вышла замуж за сына 

Ермолова, полковника Севера Алексеевича Ермолова (1824–1894), а 

сын Голицына Александр женился на старшей дочери Черткова 

Елизавете («нашей» Голицыной) (The princes Galitzine 2002: 160).  

Александр Николаевич Голицын, так называемый 

«рощинский» (поскольку после смерти отца владел имением Роща), 

в обществе был известен под прозвищем «Флюс» («Fluxion», из-за 

припухлой щеки, застуженной ещё в детстве) (The princes Galitzine 

2002: 160) и считался страстным библиофилом (Голицын 1892: 224; 

361). Он получил домашнее образование: воспитывался 

восхищавшимся Наполеоном Бонапартом французом Фавелем и 

обрусевшим французом-аптекарем Иосифом Августиновичем 

Тридоном (Галутва 2006). Весьма сильное влияние на юного князя 

оказал и будущий тесть, Александр Дмитриевич Чертков. После 

смерти родного отца (Николая Яковлевича) Чертков стал 

Александру духовным отцом. Закономерно отсюда, что и 

собственную будущую библиотеку, в научном обиходе получившую 

название «Голицынской», Александр Николаевич начал собирать по 
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плану, подсказанному Чертковым, а на первых порах, по всей 

видимости, и под его прямым руководством (Бартенев 1864).  

Как видим, выпускник Московского университета Марин 

Дринов работал в атмосфере пристрастия к книгам, в высоком 

интеллектуальном окружении, поскольку Чертковы и Голицыны 

были не просто людьми богатыми, людьми с положением в свете – 

они были людьми пытливыми, для которых чтение составляло 

любимое занятие. Вероятно, неслучайно поэтому, что и судьбы 

Чертковской и Голицынской библиотек оказалась сходными. 

Чертковская библиотека сыном Черткова Григорием 

Александровичем была передана городу Москве. Голицынская 

библиотека сыном Голицына князем Владимиром Александровичем 

Голицыным (Киселёвым, 1857–1923) также была передана городу 

Москве, в Императорский Исторический музей. Сегодня часть 

Голицынской библиотеки содержится в ГПИБ (Государственная 

Публичная Историческая Библиотека); часть (в основном, рукописи 

писателей XIX–XX вв.) – в ГЛМ (Государственный Литературный 

Музей); большая часть размещена в ГИМ (Государственный 

Исторический Музей), в отделах книг старой печати и письменных 

источников (Дернова-Пигарева 2013), (Шапошников 2014).  

Видим мы и то, что культурные интересы и занятия 

российских семей, с представителями которых пришлось 

соприкасаться Марину Дринову в ходе обучения и воспитания детей 

«кн. Голицыной», в достаточной степени типичны. Однако для 

воссоздания более полного и объективного представления об 

историко-культурных явлениях и социокультурных процессах, как 

представляется, необходимо рассмотрение и обстоятельств личного 

плана. Что качается нашего случая, то разыскания, предпринятые в 

этом направлении, привели к тому же выводу, который в своё время 

сделал Л. Н. Толстой. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», а именно: при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что частная история 

семейства «кн. Голицыной» полна противоречий, несовместимостей, 

даже трагизма.  

Супруг нашей («дриновской») Голицыной, князь Александр 

Николаевич Голицын, сравнительно рано остался сиротой. В январе 

1850 г. от образовавшей на раненной ноге рожи скончался его отец, 

и очень скоро вслед за этим умерла и мать. И 

это – последнее – событие, сопряжённое со скандалом, на 

двадцатилетнего Александра произвело неизгладимое впечатление.  

Вера Дмитриевна Голицына (1801(7)–1850), урождённая 

княжна Голицына, была дочерью статского советника князя Дмитрия 

Васильевича Голицына (1760–1813) и приходилась пятиюродной 

сестрой своему мужу. Она воспитывалась в Смольном институте и, 

будучи женщиной богомольной, впоследствии много занималась 

благотворительностью. В доме князя С.М. Голицына (1774–1859), 

который, к слову, воплощал собой яркую личность грибоедовской 

Москвы, был владельцем и устроителем усадеб Кузьминки и 

Гребнево, прозван «последним московским вельможей», являлся 

представителем самой вельможной ветви рода Голицыных 

«Михайловичей», Вера Дмитриевна познакомилась с молодым и 

красивым послушником Донского монастыря Николаем 

Семёновичем Зыковым, который вскоре сделался частым 

посетителем её дома. В марте 1850 г. Зыков стал участником драки, 
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плану, подсказанному Чертковым, а на первых порах, по всей 

видимости, и под его прямым руководством (Бартенев 1864).  

Как видим, выпускник Московского университета Марин 

Дринов работал в атмосфере пристрастия к книгам, в высоком 

интеллектуальном окружении, поскольку Чертковы и Голицыны 

были не просто людьми богатыми, людьми с положением в свете – 

они были людьми пытливыми, для которых чтение составляло 

любимое занятие. Вероятно, неслучайно поэтому, что и судьбы 

Чертковской и Голицынской библиотек оказалась сходными. 

Чертковская библиотека сыном Черткова Григорием 

Александровичем была передана городу Москве. Голицынская 

библиотека сыном Голицына князем Владимиром Александровичем 

Голицыным (Киселёвым, 1857–1923) также была передана городу 

Москве, в Императорский Исторический музей. Сегодня часть 

Голицынской библиотеки содержится в ГПИБ (Государственная 

Публичная Историческая Библиотека); часть (в основном, рукописи 

писателей XIX–XX вв.) – в ГЛМ (Государственный Литературный 

Музей); большая часть размещена в ГИМ (Государственный 

Исторический Музей), в отделах книг старой печати и письменных 

источников (Дернова-Пигарева 2013), (Шапошников 2014).  

Видим мы и то, что культурные интересы и занятия 

российских семей, с представителями которых пришлось 

соприкасаться Марину Дринову в ходе обучения и воспитания детей 

«кн. Голицыной», в достаточной степени типичны. Однако для 

воссоздания более полного и объективного представления об 

историко-культурных явлениях и социокультурных процессах, как 

представляется, необходимо рассмотрение и обстоятельств личного 

плана. Что качается нашего случая, то разыскания, предпринятые в 

этом направлении, привели к тому же выводу, который в своё время 

сделал Л. Н. Толстой. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», а именно: при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что частная история 

семейства «кн. Голицыной» полна противоречий, несовместимостей, 

даже трагизма.  

Супруг нашей («дриновской») Голицыной, князь Александр 

Николаевич Голицын, сравнительно рано остался сиротой. В январе 

1850 г. от образовавшей на раненной ноге рожи скончался его отец, 

и очень скоро вслед за этим умерла и мать. И 

это – последнее – событие, сопряжённое со скандалом, на 

двадцатилетнего Александра произвело неизгладимое впечатление.  

Вера Дмитриевна Голицына (1801(7)–1850), урождённая 

княжна Голицына, была дочерью статского советника князя Дмитрия 

Васильевича Голицына (1760–1813) и приходилась пятиюродной 

сестрой своему мужу. Она воспитывалась в Смольном институте и, 

будучи женщиной богомольной, впоследствии много занималась 

благотворительностью. В доме князя С.М. Голицына (1774–1859), 

который, к слову, воплощал собой яркую личность грибоедовской 

Москвы, был владельцем и устроителем усадеб Кузьминки и 

Гребнево, прозван «последним московским вельможей», являлся 

представителем самой вельможной ветви рода Голицыных 

«Михайловичей», Вера Дмитриевна познакомилась с молодым и 

красивым послушником Донского монастыря Николаем 

Семёновичем Зыковым, который вскоре сделался частым 

посетителем её дома. В марте 1850 г. Зыков стал участником драки, 
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в которую вмешалась полиция, и был уволен из монастыря. Боясь 

скандала, княгиня решила на время удалиться в свою деревню. Но в 

день отъезда она получила записку от Зыкова с убедительной 

просьбой заехать к нему на квартиру и здесь, оставшись с ним 

наедине, была зарезана кинжалом в горло1. Последствия истории 

оказались таковы: княгиня Голицына была похоронена рядом с 

мужем в некрополе Донского монастыря; Зыков был обвинён в 

предумышленном убийстве, осуждён к двадцати годам каторги и 

вечному поселению в Сибири. После смерти родителей Александр 

Николаевич какое-то время ещё продолжал служить в лейб-

гвардейском Гусарском полку, а затем, в чине штабс-ротмистра, 

переехал в Москву, где стал поддерживать тесные дружеские 

отношения с семейством Черткова и вскоре женился на Елизавете 

Александровне Чертковой. 

Надеждам на счастливый брак Елизаветы и Александра, 

однако, сбыться было не суждено2. А рождение детей Голицыных и 

                                                
1  Одни современники выдвигали версию, что Зыков старался склонить 
овдовевшую княгиню к браку, но, получив отказ, убил её в порыве 
ревности (Авсеенко 1910), (Смирнов 18859). Другие были убеждены, что 
если Вера Дмитриевна и «увлеклась Зыковым, то только платонически, 
духовно, а он же использовал её “с практической точки” и был психически 
болен» (Бутурлин 2006). 
2  По одной из версий, Александр всё-таки бóльшую симпатию питал не к 
Елизавете, а к её сестре Софье. Однако он не воспротивился предсмертной 
воле отца и женился на Елизавете, продолжая любить Софью, которая, к 
слову, оказалась весьма счастлива в браке с Ермоловым (Галутва 2006: 
153, 156); (Макарухина 2012: 180). Так или иначе, в определённый 
момент в отношениях Александра и Елизаветы наступили осложнения, и 
Александр Николаевич сблизился с некой Н. (или М.) Киселёвой (на 
современных генеалогических сайтах в Интернет: N. Kisselev), и 
вследствие этого union hors marriage родились Владимир (1857–1923) и 
Мария (1859 –1935) (Geni 2018); (Макарухина 2012: 184). По другой 
версии, Елизавета Александровна, покинув мужа, открыто 

вовсе покрыто тайной. В 1851 г. (4 августа) у молодожёнов родился 

старший сын Николай, страдавший от болезни мозга и фактически 

недееспособный. На последнее обстоятельство указывает духовное 

завещание Александра Николаевича, составленное в 1901 г.: 

Николай ещё жив, он проживёт до 1911 г., но в списке наследников 

он не фигурирует. Зато в завещании указаны двое младших детей 

Голицына: сын Владимир (род. 8 июля 1857 г.) и дочь Мария (род. 7 

июля 1859 г.). В новейших изданиях и на современных 

генеалогических сайтах они названы детьми от второго брака. По 

поводу Владимира в «The princes Galitzine» имеется указание: 

«Carried the surname Kiselev until he was officially recognized by his 

father» («Носил фамилию Киселев до момента, пока официально не 

был признан отцом»); то же сказано и о его сестре Марии (The 

princes Galitzine 2002: 162-163). В итоге, титул князя с рождения 

носил только первый сын Голицыных Николай (1851–1911). Что 

касается Владимира (1857–1923) и Марии (1859–1935?3), то при 

                                                                                                                    
сожительствовала с Н. С. Киселевым, что считалось в обществе 
скандальным. Но ей это прощали, потому что Голицын «был плохим 
мужем» (Чертков-Вики 2018). В итоге, 1857–1858 гг. можно считать 
периодом окончательного разрыва князя Александра с женой (Галутва 
2006). Голицын обосновался в Париже, лишь изредка навещая Москву и в 
своё тарусское имение Рощу. С этой точки зрения вполне естественно, что, 
говоря о службе Дринова в качестве домашнего учителя, исследователи 
единодушно пишут об этой работе как о работе в доме «кн. Голицыной», 
упоминая только женскую половину семейства. С течением времени 
визиты Александра Николаевича в Россию становятся всё реже и короче. 
Но свою библиотеку он не забрасывает – даже тогда, когда та переходит в 
собственность Москвы. Об этом свидетельствует оживлённая переписка 
Голицына с П. И. Бартеневым, известным библиофилом и библиотекарем 
Чертковской библиотеки (Галутва 2008). 
3  По данным «The princes Galitzine» её след теряется после 1921 г.: «Maria 
escaped in 1921 from St. Petersburg to Riga. Her subsequent history is not 
known / Мария, спасаясь бегством, в 1921 году уехала из Санкт-Петербурга 
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в которую вмешалась полиция, и был уволен из монастыря. Боясь 

скандала, княгиня решила на время удалиться в свою деревню. Но в 

день отъезда она получила записку от Зыкова с убедительной 

просьбой заехать к нему на квартиру и здесь, оставшись с ним 

наедине, была зарезана кинжалом в горло1. Последствия истории 
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1  Одни современники выдвигали версию, что Зыков старался склонить 
овдовевшую княгиню к браку, но, получив отказ, убил её в порыве 
ревности (Авсеенко 1910), (Смирнов 18859). Другие были убеждены, что 
если Вера Дмитриевна и «увлеклась Зыковым, то только платонически, 
духовно, а он же использовал её “с практической точки” и был психически 
болен» (Бутурлин 2006). 
2  По одной из версий, Александр всё-таки бóльшую симпатию питал не к 
Елизавете, а к её сестре Софье. Однако он не воспротивился предсмертной 
воле отца и женился на Елизавете, продолжая любить Софью, которая, к 
слову, оказалась весьма счастлива в браке с Ермоловым (Галутва 2006: 
153, 156); (Макарухина 2012: 180). Так или иначе, в определённый 
момент в отношениях Александра и Елизаветы наступили осложнения, и 
Александр Николаевич сблизился с некой Н. (или М.) Киселёвой (на 
современных генеалогических сайтах в Интернет: N. Kisselev), и 
вследствие этого union hors marriage родились Владимир (1857–1923) и 
Мария (1859 –1935) (Geni 2018); (Макарухина 2012: 184). По другой 
версии, Елизавета Александровна, покинув мужа, открыто 
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носил только первый сын Голицыных Николай (1851–1911). Что 
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сожительствовала с Н. С. Киселевым, что считалось в обществе 
скандальным. Но ей это прощали, потому что Голицын «был плохим 
мужем» (Чертков-Вики 2018). В итоге, 1857–1858 гг. можно считать 
периодом окончательного разрыва князя Александра с женой (Галутва 
2006). Голицын обосновался в Париже, лишь изредка навещая Москву и в 
своё тарусское имение Рощу. С этой точки зрения вполне естественно, что, 
говоря о службе Дринова в качестве домашнего учителя, исследователи 
единодушно пишут об этой работе как о работе в доме «кн. Голицыной», 
упоминая только женскую половину семейства. С течением времени 
визиты Александра Николаевича в Россию становятся всё реже и короче. 
Но свою библиотеку он не забрасывает – даже тогда, когда та переходит в 
собственность Москвы. Об этом свидетельствует оживлённая переписка 
Голицына с П. И. Бартеневым, известным библиофилом и библиотекарем 
Чертковской библиотеки (Галутва 2008). 
3  По данным «The princes Galitzine» её след теряется после 1921 г.: «Maria 
escaped in 1921 from St. Petersburg to Riga. Her subsequent history is not 
known / Мария, спасаясь бегством, в 1921 году уехала из Санкт-Петербурга 
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рождении, как оказывается, они носили фамилию Киселёвы, что, 

однако, не помешало им впоследствии стать достойными 

представителями рода Голицыных. В частности, Владимир 

Александрович сделал карьеру при императорском дворе; более 

десяти лет он был предводителем московского дворянства (1893–

1905). Что же касается Александра Николаевича, то позднее он дал 

Владимиру и Марии свою фамилию и титул, и ныне эта ветвь князей 

Голицыных продолжается по линии князя Владимира 

Александровича Голицына (XXIV и XXV колено рода).  

Из всего сказанного следует, что потенциально, 

гипотетически (прямых подтверждений нет) возможна ситуация, при 

которой всех названных детей как детей кн. Голицыной обучал и 

воспитывал Марин Дринов, – при положении, что все они жили как 

одном доме. Такое, к слову, довольно часто случалось в быту 

дворянских семей того времени: и законные и незаконнорождённые 

дети, дети от разных отцов или разных матерей сосуществовали в 

одном домашно-семейном пространстве. И налёт драматизма, 

внутренней неустроенности, ощутимый в подобных 

обстоятельствах, даже если Дринов и не был посвящён в детали 

семейной истории, со всей очевидностью повлиял на формирование 

сочувственного отношения к своим воспитанникам у учителя-

иностранца, хотя и «обласканного» богатым культурным 

семейством, но всё же находящегося в дали от родины, разделённого 

со своими близкими.   

Помимо сугубо «служебного» общения с князьями, возможно, 

                                                                                                                    
в Ригу. Её последующая история не известна» (The princes Galitzine 2002: 
163). 

существовали и иные точки соприкосновения Дринова и 

Голицыных-Чертковых. Быть может, их объединяла не только 

любовь к книгам и знаниям, но и увлечение виноградарством, 

интерес к виноделию – сегодня одному из основных национальных 

брендов Болгарии, а для Голицыных – своеобразному «фамильному» 

бизнесу.  

Небезынтересно в этой связи, что в 1874 г., правда, гораздо 

позже того времени, когда Дринов служил в семействе Голицыных, 

княгиня Елизавета Александровна Голицына вместе со своей 

сестрой полковницей Софьей Александровной Ермоловой стала 

владелицей имения Суук-Су на Чёрном море, в Крыму. Имение было 

куплено с публичных торгов (Макарухина 2012: 170) и доподлинно 

приобретено как в связи с прогнозируемыми доходами, так и 

потому, что находилось в прекрасном живописном месте, обладало 

славной предысторией. Прежние владельцы Суук-су происходили из 

рода Султана Крым-Гирея, один из представителей которого, а 

именно Николай Александрович (Николай Альфред Адиль Гери, 

1836–1911), будучи патриотом Таврии и деятелем демократического 

направления, в конце жизни передал Таврической библиотеке 739 

редких книг, брошюр и карт по Крыму (Макарухина 2012: 178). Во 

владении сестёр имение находилось более 20 лет. И именно здесь, в 

Суук-су, как свидетельствует справочник «Князья Голицыны до 

1917 года и после», Елизавета Александровна скончалась в 1894 г. 

(The princes Galitzine 2002: 160). В экземпляре, хранящемся в 

Мемориальной Библиотеке князя Георгия Голицына, по поводу 

этого события сделана пометка уточняющего характера: «по метрии 

книги Успенской церкви в Гурзуфе: сконч. 6 июля 1893 года (от 
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удушья); погребена в Москве. Метр. Кн. 1893, ч. III. л. 16 об-17». 

После смерти Елизаветы Александровны имение унаследовала дочь 

Александра Николаевича и Елизаветы Александровны Голицыных 

Мария (возможно, воспитанница Марина Дринова), а также её 

тетушка Софья Григорьевна Ермолова. При этом о Марии известно, 

что 23 сентября 1896 г. (The princes Galitzine 2002: 163), по другим 

данным – в начале 1897 г. (Макарухина: 185) Мария Александровна 

Голицына-Перфильева, став вдовой, вновь вышла замуж за мужа 

своей скончавшейся двоюродной сестры, барона Владимира 

Дмитриевича Шеппинга (1853–1921). В 1897 г. имение Суук-су было 

продано (Макарухина: 185).  

В качестве важного дополнения следует подчеркнуть, что 

история Суук-Су как владения кн. Голицыной вписывается в более 

широкий культурный контекст, связанный с историей виноделия в 

России. Дело в том, что колыбелью российского виноделия 

считается именно полуостров Крым, где в 1799 г. была откупорена 

первая бутылка отечественного вина, а в 1878 г. в имении Новый 

свет появился первый в России дом Шампанских вин, получивший 

название «Новый свет». А родоначальником проекта, 

основоположником промышленного производства игристых вин в 

Абрау-Дюрсо стал опять же один из представителей рода 

Голицыных – Лев Сергеевич Голицын (1845–1915, ветвь 

«Алексеевичей»). Благодаря его усилиям и само это вино получило 

право, до этого принадлежавшее только шипучим винам, 

выработанным из винограда  французской провинции Шампань, 

называться «шампанским» (Ламан 1999). Вот почему лучшая марка 

российского шампанского называется «Князь Голицынъ».  

Имением Кореиз в Крыму, где выращивался виноград и 

изготовлялось шампанское, владела и другая представительница 

рода Голицыных – княгиня Анна Сергеевна Голицына (урождённая 

Всеволожская, 1774 или 1779–1838). Писательница в духе пиетизма, 

она прославилась книгой «Modele des enfants on Vie du petit comte 

Platon de Zouboff» («Примерный ребёнок, или Жизнь маленького 

графа Платона Зубова», 1801). Позже ею было написано 

«Concordance en forme de registre pour trouver facilement chaque 

passage du Nouveau Testament» («Согласование в форме реестра для 

облегчениянахождения любого места в Новом завете». В 2-х частях. 

St.-Petersbourg: de l’imprimerie  de Charles Kray, 1824). А в 1824 г. 

Анна Голицына основала в Крыму «колонию трудолюбивых 

пиэтистов» (Фадеева 2016). 

Как видим, судьбы участников историко-культурного сюжета 

Дринов-Голицыны сложно переплетены, а их трактовки 

неоднозначны. Они порой даже уходят в мистику! Любопытно в 

этом отношении, например, то, что известный востоковед Н. А. 

Баскаков, основываясь на факте наличия в роде Голицыных 

восходящих к тюркским прозвищам имён Булгак, Едиман, Нариман 

и Курака, высказал предположение, что Голицыны происходили от 

древних булгар, бежавших от монгольского нашествия сначала в 

Литву, а затем пришедших на Русь («Русские фамилии тюркского 

происхождения», 1979). Большинством историков данная точка 

зрения во внимание не принимается. Однако в свете разговора о 

русско-болгарских и болгаро-русских культурных связях, в 

применении к биографиям Дринова, Голицыных и Чертковых самый 

факт существования подобной тезы представляется 



117Ольга Тиманова, Алина Рубцова - «Кн. Голицына», но которая:…

удушья); погребена в Москве. Метр. Кн. 1893, ч. III. л. 16 об-17». 

После смерти Елизаветы Александровны имение унаследовала дочь 

Александра Николаевича и Елизаветы Александровны Голицыных 

Мария (возможно, воспитанница Марина Дринова), а также её 

тетушка Софья Григорьевна Ермолова. При этом о Марии известно, 

что 23 сентября 1896 г. (The princes Galitzine 2002: 163), по другим 

данным – в начале 1897 г. (Макарухина: 185) Мария Александровна 

Голицына-Перфильева, став вдовой, вновь вышла замуж за мужа 

своей скончавшейся двоюродной сестры, барона Владимира 

Дмитриевича Шеппинга (1853–1921). В 1897 г. имение Суук-су было 

продано (Макарухина: 185).  

В качестве важного дополнения следует подчеркнуть, что 

история Суук-Су как владения кн. Голицыной вписывается в более 

широкий культурный контекст, связанный с историей виноделия в 

России. Дело в том, что колыбелью российского виноделия 

считается именно полуостров Крым, где в 1799 г. была откупорена 

первая бутылка отечественного вина, а в 1878 г. в имении Новый 

свет появился первый в России дом Шампанских вин, получивший 

название «Новый свет». А родоначальником проекта, 

основоположником промышленного производства игристых вин в 

Абрау-Дюрсо стал опять же один из представителей рода 

Голицыных – Лев Сергеевич Голицын (1845–1915, ветвь 

«Алексеевичей»). Благодаря его усилиям и само это вино получило 

право, до этого принадлежавшее только шипучим винам, 

выработанным из винограда  французской провинции Шампань, 

называться «шампанским» (Ламан 1999). Вот почему лучшая марка 

российского шампанского называется «Князь Голицынъ».  

Имением Кореиз в Крыму, где выращивался виноград и 

изготовлялось шампанское, владела и другая представительница 

рода Голицыных – княгиня Анна Сергеевна Голицына (урождённая 

Всеволожская, 1774 или 1779–1838). Писательница в духе пиетизма, 

она прославилась книгой «Modele des enfants on Vie du petit comte 

Platon de Zouboff» («Примерный ребёнок, или Жизнь маленького 

графа Платона Зубова», 1801). Позже ею было написано 

«Concordance en forme de registre pour trouver facilement chaque 

passage du Nouveau Testament» («Согласование в форме реестра для 

облегчениянахождения любого места в Новом завете». В 2-х частях. 

St.-Petersbourg: de l’imprimerie  de Charles Kray, 1824). А в 1824 г. 

Анна Голицына основала в Крыму «колонию трудолюбивых 

пиэтистов» (Фадеева 2016). 

Как видим, судьбы участников историко-культурного сюжета 

Дринов-Голицыны сложно переплетены, а их трактовки 

неоднозначны. Они порой даже уходят в мистику! Любопытно в 

этом отношении, например, то, что известный востоковед Н. А. 

Баскаков, основываясь на факте наличия в роде Голицыных 

восходящих к тюркским прозвищам имён Булгак, Едиман, Нариман 

и Курака, высказал предположение, что Голицыны происходили от 

древних булгар, бежавших от монгольского нашествия сначала в 

Литву, а затем пришедших на Русь («Русские фамилии тюркского 

происхождения», 1979). Большинством историков данная точка 

зрения во внимание не принимается. Однако в свете разговора о 

русско-болгарских и болгаро-русских культурных связях, в 

применении к биографиям Дринова, Голицыных и Чертковых самый 

факт существования подобной тезы представляется 
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примечательным.  

В общем и целом же появление на свет подобных концепций 

ещё раз свидетельствует о том, что между русскими и болгарами, 

вообще всеми славянами существовала и существует неиссякаемая 

взаимная тяга друг к другу, а их взаимоотношения многоаспектны. В 

целях детализации и прояснения малоизвестных страниц жизни 

Марина Дринова мы попробовали отыскать лишь некоторые из 

картинок-пазлов той интеллектуально-биографической мозаики, 

какой предстаёт история славянских культурных связей. При этом, 

действуя методом «подбора», мы, быть может, поставили больше 

вопросов, чем дали ответов. Зато, сведя разрозненные элементы 

воедино, убедились в том, что  инициирование разысканий в 

намеченном направлении актуально и научно перспективно.   
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В старобългарската литература освен преводни (предимно от 

византийски източници) има и много оригинални молитви. Те са 

надлитературни, канонични християнски религиозни текстове – 

„Молитва към Григорий Богослов”, „Молитва преди отпътуването за 

Цариград” и „Предсмъртна молитва” от Константин Кирил-

Философ; „Азбучна молитва” на Константин Преславски; „Молитва 

към света Богородица” от Черноризец Петър (Х век); „Молитва на 

Света Петка” (около 1385 г.) от Евтимий Търновски; „Канон 

молебен към Исуса Христа”, „Канон молебен към пречистата 

Богородица” и „Канон молебен за царя” от Химнографът Ефрем 

(работил през последна четвърт на ХІV век).   

Някои от авторските молитви изпълняват богослужебна 

функция, като например молитвите от изповедния чин („Покаятелна 

молитва”, приписвана на Кирил Философ), а други имат 

извънслужебен характер, като например „Азбучна молитва” 

(приписвана на Кирил Философ или Константин Преславски), 

„Молитва към Богородица” (Димитър Кантакузин) и други. Молитви 

се откриват и като съставки в редица жития и похвални слова, 

където те са изричани от основните герои: „Молитвата на Кирил 

Философ” в „Пространно житие на Кирил”, „Молитвата на Иван 

Рилски” в „Народно житие на Иван Рилски”, „Молитва на Света 

Богородица” в „Житие на Св. Богородица” от Патриарх Евтимий и 

др.     

            Оригиналните авторски молитви на старобългарската 

литература „Азбучна молитва” (написана вероятно от Константин 

Преславски около 893 година) и „Молитва към Богородица” на 

Димитър Кантакузин са ползвани като образци дълго време не само 

у нас, но и в други източноевропейски държави през 

Средновековието. Уникалният паметник на старобългарската 

декламационна поезия „Азбучна молитва” служи за утвърждаване на 

православието и за популяризиране на новосъздадената славянска 

писменост. Така към молитвената природа на произведението е 

прибавен светски елемент. „Азбучна молитва“ изпълнява две важни 

цели: възпитание на духа (религиозна функция) и възпитание на ума. 

Това ѝ придава едновременно и религиозна, и дидактическа 

същност. 

            Славянските народи на Русия и Сърбия също приемат 

византийския църковен модел. Този факт, както и близостта на 

славянските езици в тези страни със старобългарския, са 

предпоставка произведенията от старобългарската литература от ІХ  

и Х век да бъдат пренесени и в техните страни. През 988 г. 

новоучредената руска църква получава част от необходимите 

богослужебни книги от България, сред които молитвите – като важна 

част от богослужебните книги. Произведенията на Климент 

Охридски, Константин Преславски, Петър Черноризец, българските 

преводи на жития, даже и апокрифи, са запазени в руски преписи от 

втората половина на ХІ век насетне. 

Сред примерите за високи постижения в старобългарската 

литература се нареждат създадените през ХІV век „Молитва на 

Света Петка” (около 1385 г.) от Евтимий Търновски, творбите на 

химнографа Ефрем (работил през последната четвърт на ХІV век), 

който пръв в славянските литератури създава молебни канони – 
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надлитературни, канонични християнски религиозни текстове – 

„Молитва към Григорий Богослов”, „Молитва преди отпътуването за 

Цариград” и „Предсмъртна молитва” от Константин Кирил-

Философ; „Азбучна молитва” на Константин Преславски; „Молитва 

към света Богородица” от Черноризец Петър (Х век); „Молитва на 

Света Петка” (около 1385 г.) от Евтимий Търновски; „Канон 

молебен към Исуса Христа”, „Канон молебен към пречистата 

Богородица” и „Канон молебен за царя” от Химнографът Ефрем 

(работил през последна четвърт на ХІV век).   

Някои от авторските молитви изпълняват богослужебна 

функция, като например молитвите от изповедния чин („Покаятелна 

молитва”, приписвана на Кирил Философ), а други имат 

извънслужебен характер, като например „Азбучна молитва” 

(приписвана на Кирил Философ или Константин Преславски), 

„Молитва към Богородица” (Димитър Кантакузин) и други. Молитви 

се откриват и като съставки в редица жития и похвални слова, 

където те са изричани от основните герои: „Молитвата на Кирил 

Философ” в „Пространно житие на Кирил”, „Молитвата на Иван 

Рилски” в „Народно житие на Иван Рилски”, „Молитва на Света 

Богородица” в „Житие на Св. Богородица” от Патриарх Евтимий и 

др.     

            Оригиналните авторски молитви на старобългарската 

литература „Азбучна молитва” (написана вероятно от Константин 

Преславски около 893 година) и „Молитва към Богородица” на 

Димитър Кантакузин са ползвани като образци дълго време не само 

у нас, но и в други източноевропейски държави през 

Средновековието. Уникалният паметник на старобългарската 

декламационна поезия „Азбучна молитва” служи за утвърждаване на 

православието и за популяризиране на новосъздадената славянска 

писменост. Така към молитвената природа на произведението е 

прибавен светски елемент. „Азбучна молитва“ изпълнява две важни 

цели: възпитание на духа (религиозна функция) и възпитание на ума. 

Това ѝ придава едновременно и религиозна, и дидактическа 

същност. 

            Славянските народи на Русия и Сърбия също приемат 

византийския църковен модел. Този факт, както и близостта на 

славянските езици в тези страни със старобългарския, са 

предпоставка произведенията от старобългарската литература от ІХ  

и Х век да бъдат пренесени и в техните страни. През 988 г. 

новоучредената руска църква получава част от необходимите 

богослужебни книги от България, сред които молитвите – като важна 

част от богослужебните книги. Произведенията на Климент 

Охридски, Константин Преславски, Петър Черноризец, българските 

преводи на жития, даже и апокрифи, са запазени в руски преписи от 

втората половина на ХІ век насетне. 

Сред примерите за високи постижения в старобългарската 

литература се нареждат създадените през ХІV век „Молитва на 

Света Петка” (около 1385 г.) от Евтимий Търновски, творбите на 

химнографа Ефрем (работил през последната четвърт на ХІV век), 

който пръв в славянските литератури създава молебни канони – 
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„Канон молебен към Исуса Христа”, „Канон молебен към пречистата 

Богородица” и „Канон молебен за царя”). Така старобългарската 

литература отново изпреварва другите славянски литератури и при 

тези обстоятелства отново започват да се разпространяват нейни 

образци в други славянски страни. Българските книги, проникнали 

сред русите, въздействат върху оформянето на руската книга, върху 

езика и стила на техните литературни произведения.  

След завладяването на българската държава от Османската 

империя (времето от 1396 до 1878 г.) огромната част от българските 

писмени паметници са унищожени, други са изнесени и съхранени 

извън пределите на страната. С това се прекъсва силната традиция в 

създаването на молитвени произведения, завещана от 

старобългарската литература. Разбира се, тези връзки не са 

прекъснати окончателно, не са загубени безвъзвратно. Както ще се 

види, те оживяват отново през втория основен етап в развитието на 

българското писмено слово – Възраждането (ХVІІІ и ХІХ в.). Тогава 

започва изграждането на новобългарската литература и 

новобългарския книжовен език, както и на новата светска концепция 

за мирозданието и човека, която постепенно замества религиозната и 

богослужебна по функции стара литература. Тези процеси протичат 

постепенно.  

В началото на 20-те години на ХIХ век монасите Никифор и 

Йеротей създават „Молитва към Богородица“ (Никифор и Йеротей 

2012: 51) (позната още със заглавието „Стихове пиитически на 

Владичицу нашу Богородицу и приснодеву Марию“). Езикът в тази 

молитва е силно повлиян от църковнославянския. А от съдържанието 

ѝ проличава, че в тези години българинът чувства себе си изоставен 

и унизен и единствено вярата в Бога го крепи и поддържа неговите 

надежди. 

В началото на 30-те години на XIX век българският народ 

неочаквано открива свой истински приятел и защитник в лицето на 

Юрий Венелин. Приносът на този изследовател на славянството за 

нашето Възраждане се състои не само в историографските му опити 

да проучи българската история. Венелин съставя първата история на 

граматиката на нашия език, пише още трудове, в които изтъква 

достойнствата на славяните и специално на българите. Той смята 

българите са свещен народ, от който произлизат две важни духовни 

блага за Русия – християнството и славянската азбука. Доста 

скръбно и елегично звучи стихотворението „Ридание на смертта Ю. 

И. Венелина“ (Пешаков 2012: 73 –75), създадено около 1840 – 1841 

г. по повод на неговата ранна смърт. Словата на молитва към Бога, 

написани от поета Георги Пешаков, изразяват чувствата на печал, 

завладели българите: 

 О, боже преблагий! 

 Судбата ти права, 

                                                     какво ти остави 

                                                        да ни не сожалиш 

                                                        в нашата беда?..... 

            Молитвеното обръщение към Бога по повод на смъртта на 

Венелин е пореден пример за силната духовна свързаност между 

славяните.  

Духовните и културните славянски връзки в хронологичен 

аспект могат да бъдат илюстрирани чрез оригиналното 

стихотворение „Охрид” на Райко Жинзифов (Жинзифов 2012: 320–
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„Канон молебен към Исуса Христа”, „Канон молебен към пречистата 

Богородица” и „Канон молебен за царя”). Така старобългарската 

литература отново изпреварва другите славянски литератури и при 

тези обстоятелства отново започват да се разпространяват нейни 

образци в други славянски страни. Българските книги, проникнали 

сред русите, въздействат върху оформянето на руската книга, върху 

езика и стила на техните литературни произведения.  

След завладяването на българската държава от Османската 

империя (времето от 1396 до 1878 г.) огромната част от българските 

писмени паметници са унищожени, други са изнесени и съхранени 

извън пределите на страната. С това се прекъсва силната традиция в 

създаването на молитвени произведения, завещана от 

старобългарската литература. Разбира се, тези връзки не са 

прекъснати окончателно, не са загубени безвъзвратно. Както ще се 

види, те оживяват отново през втория основен етап в развитието на 

българското писмено слово – Възраждането (ХVІІІ и ХІХ в.). Тогава 

започва изграждането на новобългарската литература и 

новобългарския книжовен език, както и на новата светска концепция 

за мирозданието и човека, която постепенно замества религиозната и 

богослужебна по функции стара литература. Тези процеси протичат 

постепенно.  

В началото на 20-те години на ХIХ век монасите Никифор и 

Йеротей създават „Молитва към Богородица“ (Никифор и Йеротей 

2012: 51) (позната още със заглавието „Стихове пиитически на 

Владичицу нашу Богородицу и приснодеву Марию“). Езикът в тази 

молитва е силно повлиян от църковнославянския. А от съдържанието 

ѝ проличава, че в тези години българинът чувства себе си изоставен 

и унизен и единствено вярата в Бога го крепи и поддържа неговите 

надежди. 

В началото на 30-те години на XIX век българският народ 

неочаквано открива свой истински приятел и защитник в лицето на 

Юрий Венелин. Приносът на този изследовател на славянството за 

нашето Възраждане се състои не само в историографските му опити 

да проучи българската история. Венелин съставя първата история на 

граматиката на нашия език, пише още трудове, в които изтъква 

достойнствата на славяните и специално на българите. Той смята 

българите са свещен народ, от който произлизат две важни духовни 

блага за Русия – християнството и славянската азбука. Доста 

скръбно и елегично звучи стихотворението „Ридание на смертта Ю. 

И. Венелина“ (Пешаков 2012: 73 –75), създадено около 1840 – 1841 

г. по повод на неговата ранна смърт. Словата на молитва към Бога, 

написани от поета Георги Пешаков, изразяват чувствата на печал, 

завладели българите: 

 О, боже преблагий! 

 Судбата ти права, 

                                                     какво ти остави 

                                                        да ни не сожалиш 

                                                        в нашата беда?..... 

            Молитвеното обръщение към Бога по повод на смъртта на 

Венелин е пореден пример за силната духовна свързаност между 

славяните.  

Духовните и културните славянски връзки в хронологичен 

аспект могат да бъдат илюстрирани чрез оригиналното 

стихотворение „Охрид” на Райко Жинзифов (Жинзифов 2012: 320–
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321) (съдадено преди 1862 г.). В него оживяват спомените за 

великото минало. То звучи носталгично, опитва се да вдъхнови 

българите да осъзнаят своята велика история. Жинзифов пресъздава 

в поезия историческото минало на града, в който Климент, „сос 

облекло Кирилово“ и със „славянска молитва“, „божио предаваше 

слово“. В края на стихотворението лирическият герой произнася 

емоционална застъпническа молитва за славянската общност в 

Охрид, която се нуждае от просветители и водачи, каквито е имала 

по времето на Климент в някогашната духовна столица: 

                                                 И сега, о боже, често  

                                                 сос очи влажни, сълзливи 

                                                 от това високо место  

  пращам ти тепли молитви: 

  Пастир прати им духовен 

  да пасит славянско стадо, 

  с дух народен, дух свободен 

  да утешит старо, младо. 

 

            Интересен пример за влияние на украински творци върху 

българските, който потвърждава духовната близост между 

славянските поети по времето на нашето Възраждане, е 

стихотворението „Моята молитва” на Петко Славейков (Славейков 

1991: 10) (написана по стихотворението „Чест“ на Шевченко). 

Подобни взаимовръзки са възможни поради историческата и 

духовната близост на украинския и българския народ, чиито езици 

имат доста общи черти. В основата на писмения украински език е 

старобългарският, а старата им литература е пълна с преписи и 

заемки от българските летописи, сборници и апокрифи. 

Старобългарският в основата си църковнославянски език векове 

наред стои в основата на езика на високата култура, религията и 

науката в украинските земи. В Славейковата „моя молитва“ личат 

близостите с Шевченковата поезия и език с нейните основни 

характеристики: емоционална наситеност, многостранност и 

богатството на лексиката, яснотата на изказа, диалогичната реч, 

(изключително присъща и свойствена за молитвените обръщения 

към Бога). В молитвеното стихотворение на Петко Славейков прави 

впечатление и абстрактната лексика за означаване на чувства, 

състояния, морални и физически качества, чрез която поетът 

изразява желанията на лирическия молител. Новото в случая е и 

това, че Славейковата „моя“ молитва вече няма традиционния 

колективен характер, а става собствена и чрез нея лирическият 

молител разкрива по-ярко своята душевност, своя вътрешен свят и 

собствените си въжделения. 

Дай ми, боже, чест добра 

опази ме здрав и цял, 

ако бъде да умра, 

тъй както съм поживял – 

независим, неподтисник, 

на тиранин ненавистник, 

на подлеца обличител, 

на свободата рачител… 

               Разработвайки молитвения модел, възрожденският автор 

естетически сакрализира такива извънсубектни понятия и категории 

като Чест, Свобода, Истина.           
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321) (съдадено преди 1862 г.). В него оживяват спомените за 

великото минало. То звучи носталгично, опитва се да вдъхнови 

българите да осъзнаят своята велика история. Жинзифов пресъздава 

в поезия историческото минало на града, в който Климент, „сос 

облекло Кирилово“ и със „славянска молитва“, „божио предаваше 

слово“. В края на стихотворението лирическият герой произнася 

емоционална застъпническа молитва за славянската общност в 

Охрид, която се нуждае от просветители и водачи, каквито е имала 

по времето на Климент в някогашната духовна столица: 

                                                 И сега, о боже, често  

                                                 сос очи влажни, сълзливи 

                                                 от това високо место  

  пращам ти тепли молитви: 

  Пастир прати им духовен 

  да пасит славянско стадо, 

  с дух народен, дух свободен 

  да утешит старо, младо. 

 

            Интересен пример за влияние на украински творци върху 

българските, който потвърждава духовната близост между 

славянските поети по времето на нашето Възраждане, е 

стихотворението „Моята молитва” на Петко Славейков (Славейков 

1991: 10) (написана по стихотворението „Чест“ на Шевченко). 

Подобни взаимовръзки са възможни поради историческата и 

духовната близост на украинския и българския народ, чиито езици 

имат доста общи черти. В основата на писмения украински език е 

старобългарският, а старата им литература е пълна с преписи и 

заемки от българските летописи, сборници и апокрифи. 

Старобългарският в основата си църковнославянски език векове 

наред стои в основата на езика на високата култура, религията и 

науката в украинските земи. В Славейковата „моя молитва“ личат 

близостите с Шевченковата поезия и език с нейните основни 

характеристики: емоционална наситеност, многостранност и 

богатството на лексиката, яснотата на изказа, диалогичната реч, 

(изключително присъща и свойствена за молитвените обръщения 

към Бога). В молитвеното стихотворение на Петко Славейков прави 

впечатление и абстрактната лексика за означаване на чувства, 

състояния, морални и физически качества, чрез която поетът 

изразява желанията на лирическия молител. Новото в случая е и 

това, че Славейковата „моя“ молитва вече няма традиционния 

колективен характер, а става собствена и чрез нея лирическият 

молител разкрива по-ярко своята душевност, своя вътрешен свят и 

собствените си въжделения. 

Дай ми, боже, чест добра 

опази ме здрав и цял, 

ако бъде да умра, 

тъй както съм поживял – 

независим, неподтисник, 

на тиранин ненавистник, 

на подлеца обличител, 

на свободата рачител… 

               Разработвайки молитвения модел, възрожденският автор 

естетически сакрализира такива извънсубектни понятия и категории 
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          Освен влиянието на Тарас Шевченко, в тази „лична“, 

„собствена“ молитва могат да се потърсят общи черти и с някои 

тенденции в развитието на молитвословието в руската литература. В 

едно изследване на Олга Перевалова („Стихотворната молитва в 

руската поезия на XIX век: жанрова динамика и типология”) 

(Перевалова 2015: 161–162) се говори за наличието в руската 

литература на типологична група „мои молитви“, възникнала в XVIII 

и XIX век. Този тип „мои“ молитви се характеризира със следните 

особености: 

         а) Това са собствени молитви, създадени от поета в рамките на 

християнските традиции, но нерепрезентиращи прецедентен текст 

(т.е. неразработващи канонична църковна молитва в стихотворна – 

бел. моя – Р.С.), един вид импровизация;  

         б) Типът „моя молитва‘“ представлява своеобразна лирическа 

медитация, носеща изповедален характер, ориентирана към 

просителната молитва, с възможно включване на богоборчески 

мотиви и просби за смърт. (Подобно мисли за смъртта витаят и в 

съзнанието на Славейковия лирически молител: „ако бъде да умра, / 

тъй както съм поживял / – независим, неподтисник…..“).  

      Според Перевалова особено значимо сред този тип „мои 

молитви“ е стихотворението „Молитва“ на М. Ю. Лермонтов, 

написано в 1829 г. („Не обвиняй меня, Всесильный...“. 

Изследователката на руската молитвена поезия посочва като други 

ярки примери стихотворенията „Молитва на поета“ от В. Г. 

Бенедиктов; „Молитва“ („О Боже, о Боже, хоть луч благодати 

Твоей...“) на А. А. Григорьев; „Молитва (Дума)“ от А. В. Колцов; 

„Мне тошно здесь как на чужбине...“ от К. Ф. Рилеев. Перевалова 

изтъква и някои основни характеристики на този тип молитвени 

творби, като например: личността на лирическия субект изразява 

своята самоценност, в интонацията на молитвословието се чувства 

напрегнатост, усилена е императивната модалност, а обръщението 

към Бога има полемичен характер. Изследователката отбелязва още, 

че „моите“ („свои“, собствени) молитви все повече започват да се 

отличават от каноническите образци на молитва. 

          Сред българските възрожденски произведения (освен 

Славейковата „моя“ молитва) пример за такъв тип индивидуална, 

собствена молитва е стихотворението „Моята молитва” (1873) на 

Христо Ботев (Ботев 2012: 490–491). Това е молитва с нови 

функционални черти. Обръщението „Благословен Бог наш“ в мотото 

на стихотворението е заменено с „мой боже“. (За сравнение – в 

новозаветната християнска традиция преобладаващо е съборното 

мислене „ние”, „наш” – вярващият смята себе си като част от света 

(обществото), неговия глас се слива с гласовете на другите). Самото 

заглавие („Моята молитва”) е указание за самостойността на 

лирическия субект и показател за неспазване на канона: „молещият” 

персонаж е отделил своя глас от общия хор на молителите в 

традиционната молитва и демонстрира нехарактерни за нея черти в 

своята изповедност. В Ботевото стихотворение молитвата е 

отправена към този Бог, който е „в сърцето и душата” на молителя. 

Това намалява значителната дистанция между небесния Бог и 

познатия от традицията молител, изпълнен със страх Божи, с чувство 

за вина, примирение, отчаяние и снизхождение към себе си. Ботевата 

молба не е и за опрощение на греховете. Една от просбите има 

неканоничен характер (за смърт), (елемент, за който Перевалова 
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споменава в нейното изследване на руското молитвословие през  

XIX век):                     

                                          Подкрепи и мен ръката,  

                                          та кога въстане робът,  

                                          в редовете на борбата  

                                          да си найда и аз гробът. 

       Ботевата „собствена“ молитва разкрива „аз”-а на лирическия 

герой, неговия вътрешен свят, неговата същност,  вълненията на 

собственото му сърце и душа.  

Интересно е да се спомене близостта в руската и в 

българската литератури по отношение на една друга типологическа 

разновидност в стихотворното молитвословие. В споменатото вече 

изследване на Олга Перевалова изследователката говори за 

възникването в руската молитвена поезия на сравнително нова 

разновидност на молитвено стихотворение, наречена от нея 

„метамолитва“. Тя пише за съществуването на стихотворения, 

определени от авторите им като „молитва”, в които липсва 

молитвословието. В стихотворенията от този тип липсват самите 

думи на молитва, а лирическият субект размишлява върху онова, 

което се случва в неговото съзнание. В молитвените стихотворения с 

рефлективен характер акцентът е поставен върху изразяването на 

чувствата, преживяванията, духовните състояния.  

Изместеното встрани внимание от словото на молитвата води 

до разрушаване на диалогичната структура, характерна за 

обичайните молитви. И тук вече може да се говори за принципно 

нов начин на усвояване на молитвения дискурс, породен от 

авторското търсене на още различни (други) творчески начини, в 

които лирическата творба все пак съхранява „паметта” за молитвата 

и нейната религиозна природа. 

           Като забележителен и ярък пример за този тип молитвени 

творби Перевалова посочва известното стихотворение на Михаил Ю. 

Лермонтов „Молитва“ (1839). Стихотворението разкрива 

преобразяващото въздействие на „една молитва чудна” върху 

душата на лирическия субект при отсъствие на молитвени слова, 

обръщения, просби. Композицията на стихотворението проследява 

(и отразява) динамиката на душевното състояние на лирическия 

субект. 

В българската литература, но на по-късен етап, също 

възникват образци на тази сравнително нова разновидност на 

молитвено стихотворение. Тяхното създаване е израз на стремежа на 

поетите да обрисуват особеното, неповторимо лирическо чувство от 

преживяното молитвено събитие. В стихотворението „В храма” (от 

стихосбирката „В чужбина“, написана в Одеса, 1988 – 1889) от Иван 

Вазов (Вазов 1975: 82–83), неговият лирически персонаж споделя 

трепетите на своята душа, изпълнена със смирение, покаяние и 

благоговение пред достолепието на църковното богослужение. В 

поезията на стихотворните молитви от рефлективен тип се проявява 

типичната за поезията на новото време рефлективност. Вазовото 

стихотворение се сближава с Лермонтовата „Молитва” по 

отношение на изразената рефлексия и преобразяващото свойство на 

молитвата. 

    И дълго йощ шъпнеха мойте уста, 

    и леко и светло ставаше на мене... 

            Руското стихотворение завършва така: 
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     повярвал си, заплакал си 

     и дишаш с лекота... 

В стихотворението „На изток черни облаци заграждат пътя…“ 

на Стоян Михайловски (Михайловски 1996: 56) също е изразена 

преобразяващата и благодатна сила на молитвата за душата на 

молещия се: 

    Аз коленичах, – четох утринна молитва... 

И светло стана мен в сърцето! 

В стихосбирката на Любомир Бобевски „Молитвени песни” в 

поредица от творби е описана рефлексията от молитвения ритуал. В 

стихотворението „Под бремето ли тежко на живота…” (Бобевски 

1924: 7) авторът описва душевното състояние на изповядващия се 

герой по този начин:  

        В молитва чиста, топла отпочивам, 

        Духа си чувствувам честит. 

В друго стихотворение на Бобевски – „Пристъпих аз смирено 

пред святия олтар…” (Бобевски 1924: 49) още по-изразително и 

пълноценно е описано молитвеното събитие. А в края на творбата е 

отразена и промяната в душевното състояние на лирическия герой, 

неговото молитвено преображение, без в рамките на текста да 

присъства самото молитвено слово.  

   Пречисти в миг плътта ми,  

   Духа ми възроди, 

   Отмахна от сърце ми 

   И скърби и беди! 

  Аз силен се почувствах …       

 

Разгледаните стихотворения, пресъздаващи молитвения 

ритуал и рефлексията (по повод на този ритуал) са примери за една 

по-късно появила се авторска форма на стихотворна молитва, при 

която вниманието вече е насочено към въздействащата същност (и 

сила) на молитвения ритуал. Творбите от този тип запазват 

онтологическата си връзка с православната традиция. Молитвата в 

тях е представена като ритуал, който обогатява вътрешния идеален, 

духовен свят на молителя, изпълнен с нравствена чистота и 

благородство. 

Интересно е да бъдат споменати примери, в които 

молитвеният дискурс е проникнал в някои значими сфери на нашия 

живот – културата, политиката, обществения живот. Разширяването 

на функционалните му възможности може да бъде илюстрирано от 

стихотворенията с рефрен „Боже, царя ни пази“, разпространени в 

българското културно пространство в първата половина на ХХ век и 

вероятно повлияни от връзките със световните и в частност – със 

славянските културни и духовни модели. 

Най-рано появилата се в България творба с рефрен „Боже, 

Царя ни пази” е написана от генерал-майор Георги Агура (Агура 

1931: 1) през 1900 година. Този т.нар. „Химн на Негово Величество 

Царя” е изпълняван само в присъствието на българския монарх. 

                                           ….Всемогъщи прави Боже, 

 молим Царя ни пази! ….. 

Текстове с този рефрен се срещат и в други европейски 

държави. Идеите за подобни молитви за царя проникват в Русия 

доста по-рано, отколкото в България. След войната срещу Наполеон 

в Русия се създават различни песни в чест на Александър I. През 
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     повярвал си, заплакал си 

     и дишаш с лекота... 

В стихотворението „На изток черни облаци заграждат пътя…“ 

на Стоян Михайловски (Михайловски 1996: 56) също е изразена 

преобразяващата и благодатна сила на молитвата за душата на 

молещия се: 

    Аз коленичах, – четох утринна молитва... 

И светло стана мен в сърцето! 

В стихосбирката на Любомир Бобевски „Молитвени песни” в 

поредица от творби е описана рефлексията от молитвения ритуал. В 

стихотворението „Под бремето ли тежко на живота…” (Бобевски 

1924: 7) авторът описва душевното състояние на изповядващия се 

герой по този начин:  

        В молитва чиста, топла отпочивам, 

        Духа си чувствувам честит. 

В друго стихотворение на Бобевски – „Пристъпих аз смирено 

пред святия олтар…” (Бобевски 1924: 49) още по-изразително и 

пълноценно е описано молитвеното събитие. А в края на творбата е 

отразена и промяната в душевното състояние на лирическия герой, 

неговото молитвено преображение, без в рамките на текста да 

присъства самото молитвено слово.  

   Пречисти в миг плътта ми,  

   Духа ми възроди, 

   Отмахна от сърце ми 

   И скърби и беди! 

  Аз силен се почувствах …       

 

Разгледаните стихотворения, пресъздаващи молитвения 

ритуал и рефлексията (по повод на този ритуал) са примери за една 

по-късно появила се авторска форма на стихотворна молитва, при 

която вниманието вече е насочено към въздействащата същност (и 

сила) на молитвения ритуал. Творбите от този тип запазват 

онтологическата си връзка с православната традиция. Молитвата в 

тях е представена като ритуал, който обогатява вътрешния идеален, 

духовен свят на молителя, изпълнен с нравствена чистота и 

благородство. 

Интересно е да бъдат споменати примери, в които 

молитвеният дискурс е проникнал в някои значими сфери на нашия 

живот – културата, политиката, обществения живот. Разширяването 

на функционалните му възможности може да бъде илюстрирано от 

стихотворенията с рефрен „Боже, царя ни пази“, разпространени в 

българското културно пространство в първата половина на ХХ век и 

вероятно повлияни от връзките със световните и в частност – със 

славянските културни и духовни модели. 

Най-рано появилата се в България творба с рефрен „Боже, 

Царя ни пази” е написана от генерал-майор Георги Агура (Агура 

1931: 1) през 1900 година. Този т.нар. „Химн на Негово Величество 

Царя” е изпълняван само в присъствието на българския монарх. 

                                           ….Всемогъщи прави Боже, 

 молим Царя ни пази! ….. 

Текстове с този рефрен се срещат и в други европейски 

държави. Идеите за подобни молитви за царя проникват в Русия 

доста по-рано, отколкото в България. След войната срещу Наполеон 

в Русия се създават различни песни в чест на Александър I. През 
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1815 г. е обнародвано стихотворението на поета Василий Жуковски 

„Молитва русских” („Молитва на руснаците“), посветено на 

императора. Молбата към Бога за съхранението на царя по същество 

е руски превод на британската фраза "God save the King!". 

Боже, Царя храни!  

Славному долги дни  

Дай на земли!  

За монархически химн на поляците (от 1815 до 1867 г.) от 

времето на Конгресното кралство (Królestwo Kongresowe от 1815 до 

1917 г., когато някои полски земи са в лична уния с Руската 

империя) е избрана песента „Pieśń narodowa na pomyślność Króla“. В 

нея се пее: „Naszego Króla zachowaj nam Panie!“ (нашия крал пази ни, 

Боже!).  

В сръбския (по-късно станал и югославски) монархически 

химн също се призовава Бога:  

Боже спаси, Боже храни,  

нашег Краља и наш род! 

 Краља Петра, Боже храни,  

(Краљ Александра, Боже храни,)  

моли ти се сав наш род!“ 

            Темата на съборната молитва за царя като земен представител 

на върховната власт, развила се в православната славянска традиция, 

води началото си от евангелското разбиране за божествения 

произход на царската власт. Увещание „да се молим за всички хора, 

особено за властимащите” се открива в Първо послание на свети 

апостол Павел до Тимотей (глава 2 2-3) (1 Тим. 2, 1-2), където е 

изказано и убеждението, че „…. това е добро и угодно пред нашия 

Спасител Бога…” (Библия 1998: 1461) 

          Молитвените текстове от типа „Боже, царя ни пази” ярко 

илюстрират овладяването на световната традиция в молитвословията 

(с разнообразните нейни проявления). Тази тенденция е възприета от 

някои автори, публикуващи свои стихотворения на страниците на 

„Църковен вестник”. През 1936 година е поместено стихотворението 

на свещ. Ат. Попов „Утринна молитва” (Попов 1936: 492). 

Свещеникът включва в „утринната” молитва рефренът: „Боже, царя 

и нас пази!”. В началото на следващата 1937 г. „Църковен вестник” 

отпечатва стихотворението на Н. Д. Янакиев „Молитва” (Янакиев 

1937: 30). В него авторът възпява родната земя, райската красота на 

българската природа, бедния, но честен народ. Не пропуска да 

възхвали и царя, като същевременно моли Бога да го запази от 

всякакви злини и да дари земята ни с мъдри водачи, честни и добри. 

В брой 20 на „Църковен вестник” от 14 май 1937 година е поместена 

молитва със същата функционална насоченост – „Боже, царя ни 

пази!” с автор Йордан п. Илиев (п. Илиев 1937: 236). Тази творба е 

пореден опит да се импровизира върху мотива за единството на „Бог, 

цар и народ”. 

След всичко казано дотук би могло да се обобщи, че общото 

между молитвените произведения в старата и в новата българска 

литература, между старата българска и други славянски литератури, 

си остава ясно изразената потребност от говорене с Бога, от 

изповядване пред Него за различните жизнени обстоятелства и 

душевни състояния. Определящи черти в молитвите, създавани и 

разпространявани сред южните и източните православните славяни, 

са: християнският православен контекст, принадлежността към 
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1815 г. е обнародвано стихотворението на поета Василий Жуковски 

„Молитва русских” („Молитва на руснаците“), посветено на 

императора. Молбата към Бога за съхранението на царя по същество 

е руски превод на британската фраза "God save the King!". 

Боже, Царя храни!  

Славному долги дни  

Дай на земли!  

За монархически химн на поляците (от 1815 до 1867 г.) от 

времето на Конгресното кралство (Królestwo Kongresowe от 1815 до 

1917 г., когато някои полски земи са в лична уния с Руската 

империя) е избрана песента „Pieśń narodowa na pomyślność Króla“. В 

нея се пее: „Naszego Króla zachowaj nam Panie!“ (нашия крал пази ни, 

Боже!).  

В сръбския (по-късно станал и югославски) монархически 

химн също се призовава Бога:  

Боже спаси, Боже храни,  

нашег Краља и наш род! 

 Краља Петра, Боже храни,  

(Краљ Александра, Боже храни,)  

моли ти се сав наш род!“ 

            Темата на съборната молитва за царя като земен представител 

на върховната власт, развила се в православната славянска традиция, 

води началото си от евангелското разбиране за божествения 

произход на царската власт. Увещание „да се молим за всички хора, 

особено за властимащите” се открива в Първо послание на свети 

апостол Павел до Тимотей (глава 2 2-3) (1 Тим. 2, 1-2), където е 

изказано и убеждението, че „…. това е добро и угодно пред нашия 

Спасител Бога…” (Библия 1998: 1461) 

          Молитвените текстове от типа „Боже, царя ни пази” ярко 

илюстрират овладяването на световната традиция в молитвословията 

(с разнообразните нейни проявления). Тази тенденция е възприета от 

някои автори, публикуващи свои стихотворения на страниците на 

„Църковен вестник”. През 1936 година е поместено стихотворението 

на свещ. Ат. Попов „Утринна молитва” (Попов 1936: 492). 

Свещеникът включва в „утринната” молитва рефренът: „Боже, царя 

и нас пази!”. В началото на следващата 1937 г. „Църковен вестник” 

отпечатва стихотворението на Н. Д. Янакиев „Молитва” (Янакиев 

1937: 30). В него авторът възпява родната земя, райската красота на 

българската природа, бедния, но честен народ. Не пропуска да 

възхвали и царя, като същевременно моли Бога да го запази от 

всякакви злини и да дари земята ни с мъдри водачи, честни и добри. 

В брой 20 на „Църковен вестник” от 14 май 1937 година е поместена 

молитва със същата функционална насоченост – „Боже, царя ни 

пази!” с автор Йордан п. Илиев (п. Илиев 1937: 236). Тази творба е 

пореден опит да се импровизира върху мотива за единството на „Бог, 

цар и народ”. 

След всичко казано дотук би могло да се обобщи, че общото 

между молитвените произведения в старата и в новата българска 

литература, между старата българска и други славянски литератури, 

си остава ясно изразената потребност от говорене с Бога, от 

изповядване пред Него за различните жизнени обстоятелства и 

душевни състояния. Определящи черти в молитвите, създавани и 

разпространявани сред южните и източните православните славяни, 

са: християнският православен контекст, принадлежността към 
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молитвения дискурс, иманентната диалогичност и ограниченията, 

наложени от каноните и традицията, устойчивият (познат, очакван) 

комплекс от теми и мотиви, инвариантната архитектоника.  

            Предложеният текст не претендира за изчерпателност на 

примерите на взаимовлияния, проявени в молитвените творби на 

славянските литератури, защото е невъзможно да бъде оформена 

реална представа за тяхното богатство и разнообразие. Тук са 

споделени някои впечатления, които могат да бъдат обосновани и да 

дадат определени насоки за по-пълното изучаване на споменатите 

взаимовръзки и взаимовлияния. Споделените примери на молитвени 

текстове, създадени и разпространени в славянските пространства, 

навеждат на мисълта, че самите молитвени творби също притежават 

свойствата да създават общи за славянските народи духовни и 

културни концепти. 
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Иван Вазов публикува за първи път разказа „Тъмен герой” в 

списание „Денница”, което излиза през 1890 и 1891 г. Текстът е 

писан по време на доброволното изгнание на поета в Русия в края на 

80-те години. Творбата е политически тенденциозна, тя обвързва 

сюжета с конкретно историческо събитие. „Тъмен герой” е типичен 

за Вазовата поетика фрагментен разказ, в който връзките между 

отделните епизоди се осъществяват чрез оценъчното слово на 

всевиждащия и всезнаещ разказвач. Критичността, насочена 

директно срещу представителите на управляващата 

народнолиберална партия, определя издателската съдба на 

произведението. За нея Вазов си спомня: „Някои от разказите ми не 

се харесаха обаче на властта. Особено разказът „Тъмен герой”, в 

който се изобразява една терористична сцена в затвора, предизвика 

голямо негодувание. Касъров бе повикан в полицията, повикаха и 

мене и ми заповядаха грубо да не смея да пиша повече против 

полицията. Уплашеният издател поиска вследствие на тая заплаха да 

преглежда предварително всеки мой разказ, на което естествено аз 

не се съгласих, обаче все пак престанах да поместям тенденциозни 

повести, за да не компрометирам цялото списание” (Шишманов 

1976: 120-121). За втори път авторът публикува творбата си чак през 

1902 г. в сборника „Пъстър свят”.  Безспорно, тя е органично 

свързана със сатиричния дух на литературата от 90-те години на XIX 

век. Тогава създават най-значимите си произведения, с които 

нравствено проблематизират социалното битие на българина и на 

човека въобще, автори като Алеко Константинов и Стоян 

Михайловски, десетки сатирични белетристични и поетически 

текстове пише самият Вазов, своя територия в литературното поле 

заемат писателите народници, започва творческия си път Антон 

Страшимиров, чийто сборник разкази „Смях и сълзи” (1897 г.) е със 

символично за емоционалната тоналност на това  литературно 
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десетилетие заглавие...  

 „Тъмен герой” е представителен текст както за Вазовата 

социална проза, така и за социално ангажираната българска 

литература от края на XIX и началото на XX век. Творбата сплита 

изобличение и нравствено поучение, което чрез преминаване от 

конкретното и актуалното към обобщителното и универсалното се 

идентифицира като своеобразна философизация на сатиричното. 

Връзката между сатира и философия е нещо традиционно за 

европейските литератури (да си спомним Просвещението и 

творчеството на Волтер). От Вазовите съвременници тази връзка 

функционализират редица творби на Стоян Михайловски и на първо 

място, естествено, стихосбирката му „Философически и сатирически 

сонети”. За Вазовото произведение философичност е малко условно 

понятие, но, несъмнено,  текстът аналитично засяга чрез 

фикционалната си специфика важни въпроси на социалната 

психология. Това определено прави „Тъмен герой” нещо повече от 

сатира по конкретен повод, пораждаща морален дидактизъм. 

Сюжетът на разказа до предпоследния пети фрагмент не съдържа 

нещо особено интригуващо и необикновено. Ненко е разорен дребен 

търговец, който трябва да се грижи за жена и шест деца. Изнемогва, 

защото няма работа. Депутатът Хайков, който му е благодарен за 

предизборната помощ, го урежда на служба, Ненко става стражар. 

Слежбата не му е по сърце, но като спасение от сиромашията тоя я 

прегръща „с горещина и почти с любов”. Петият фрагмент помества 

сюжетния ход в контекста на политическите събития от август 1886 

г.: опитът за преврат на офицерите русофили и контрапревратът, 

иницииран от Стамболов. Стражаринът Ненко трябва да арестува 

хора, включително своя благодетел от сиромашките времена бай 

Филип. Арестите за него са средство да пази „залъка си”, а 

арестуването на бай Филип го наскърбява, но все пак го приема със 

съзнанието, че е „под заповед”. Когато обаче приставът му заповядва 

да бие арестанта Стоян Кунчов, Ненко не се подчинява на 

авторитета (да перифразираме заглавието на знаменитата книга на 

Стенли Милграм) и си дава оставката, за да се върне у дома при Ана 

и шестте си деца безработен, но нравствено неопетнен. Последната 

шеста част е своебразен епилог, разделен на две части. В първата 

стражарите, „колегите” на Ненко, които са се подчинили на 

авторитета на пристава и са ударили 101 тояги на невинния Стоян 

Кунчов, със садистична наслада коментират „подвига” си и се 

надсмиват на „страшливата баба” Ненко. Във втората част 

разказвачът разсъждава за жестокостта като елемент на българската 

народопсихология. 

 Вазовият разказ е изключително интересен с това, че със своя 

сюжет и персонажната си система, най-вече с главния герой Ненко,  

внушава идеи за социалнопсихологическата определеност на 

човешкото поведение и възможностите за нейното преодоляване, 

които могат да бъдат прочетени през призмата на две велики книги 

на социалната психология, написани много време след „Тъмен 

герой” – Подчинение на авторитета (Obedience to Authority: An 

Experimental View) на Стенли Милграм и Ефектът „Луцифер” (The 

Lucifer effect. Understanding How Good people turn Evil ) на Филип 

Зимбардо.  

 В основата на книгата на Милграм е проведеният за първи 

път през 1963 г.  негов експеримент. Целта му е да изследва колко 
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страдания са готови  да причинят обикновени хора на други 

обикновени (и невинни) хора, ако причиняването на болка влиза в 

техните работни задължения. Експериментът на Милграм разкрива, 

че необходимостта от подчинение на властта е по-силно вкоренена в 

човешкото съзнание, отколкото обичайно се смята. Участниците в 

експеримента са разделени на „учители” и „ученици”. На 

„учителите” им е обяснено, че целта на експеримента е да изследва 

влиянието на болката върху паметта. „Учениците” са подставени 

лица, които предварително са запознати с характера на 

експеримента. В какво се състои той: „учителят” чете списък от 

асоциативни двойки думи, „ученикът” трябва да ги запомни, след 

това „учителят” чете първата дума и 4 варианта на отговор, при 

грешен отговор „учителят” натиска бутон и „ученикът”, който е 

завързан с електроди  на стол в  съседната стая, получава токов удар. 

В мрежата няма напрежение, но „учителят” не знае това, а 

“ученикът”, чиито реплики се чуват от „учителя”, симулира 

изпитването на силни болки. С всеки грешен отговор електическото 

напрежение се усилва, за да стигне от 15 до 450 волта. В разрез с 

всички предварителни очаквания мнозинството от участниците, 

както в първия експеримент, така и в десетките му повторения в 

САЩ и други страни, го продължават докрай, въпреки виковете и 

молбите на „учениците”. Към страданията им почти всички 

„учители” изпитват съчувствие, но повечето, макар и неохотно, се 

подчиняват на облечения в бяла престилка Експериментатор, който 

пречупва волята им, с една от следните фрази: „Моля, продължете”, 

„Експериментът изисква да продължите”, „Абсолютно необходимо е 

да продължите”, „Нямате друг избор, трябва да продължите”. 

Експериментът на Милграм доказва неспособността на повечето 

хора да се противопоставят на безсмислени заповеди, когато те се 

дават от хора, на които се приписва авторитет, които се възприемат 

като овластени от него. 

 Станфордският затворнически експеримент от 1971 г. е в 

основата  на книгата „Ефектът Луцифер” на Филип Зимбардо. 

Авторът се базира и на документите от началото на XXI век, 

свидетелстващи за издевателствата над иракските военнопленници 

от страна на американските войници в затвора Абу-Грейб. Книгата 

представя влиянието на социалната ситуация  върху поведението на 

човека. Тя  изследва как социалната роля може да лиши човек от 

индивидуалност и да доведе до жестоко отношение към другите, да 

причини когнитивен дисонанс – противоречие между вътрешните 

правила и убеждения на човека и неговото поведение, действията 

му. Експериментът е изключително прост и затова убедителността 

на неговите резултати  трудно може да се подложи на съмнение: 

група доброволци са разделени на  затворници и охранители и 

трябва да спазват много прости правила, които не включват 

упражняването на физическо насилие. В симулирания затвор те 

трябва срещу заплащане да прекарат 14 дена. Оказва се обаче, че 

много бързо охранителите, хора, избрани да участват в 

експеримента, защото са добропорядъчни и не са склонни към 

проявяване на агресия, се вживяват в своята роля. Те започват да 

тормозят затворниците, проявяват жестокост, държат се садистично. 

Експериментът е прекратен още на 6-я ден. Филип Зимбардо, както 

сам пише в предговора на книгата “Подчинение на авторитета”, чрез 

Станфордския затворнически експеримент допълва изводите на 
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страдания са готови  да причинят обикновени хора на други 

обикновени (и невинни) хора, ако причиняването на болка влиза в 

техните работни задължения. Експериментът на Милграм разкрива, 

че необходимостта от подчинение на властта е по-силно вкоренена в 

човешкото съзнание, отколкото обичайно се смята. Участниците в 

експеримента са разделени на „учители” и „ученици”. На 

„учителите” им е обяснено, че целта на експеримента е да изследва 

влиянието на болката върху паметта. „Учениците” са подставени 

лица, които предварително са запознати с характера на 

експеримента. В какво се състои той: „учителят” чете списък от 

асоциативни двойки думи, „ученикът” трябва да ги запомни, след 

това „учителят” чете първата дума и 4 варианта на отговор, при 

грешен отговор „учителят” натиска бутон и „ученикът”, който е 

завързан с електроди  на стол в  съседната стая, получава токов удар. 

В мрежата няма напрежение, но „учителят” не знае това, а 

“ученикът”, чиито реплики се чуват от „учителя”, симулира 

изпитването на силни болки. С всеки грешен отговор електическото 

напрежение се усилва, за да стигне от 15 до 450 волта. В разрез с 

всички предварителни очаквания мнозинството от участниците, 

както в първия експеримент, така и в десетките му повторения в 

САЩ и други страни, го продължават докрай, въпреки виковете и 

молбите на „учениците”. Към страданията им почти всички 

„учители” изпитват съчувствие, но повечето, макар и неохотно, се 

подчиняват на облечения в бяла престилка Експериментатор, който 

пречупва волята им, с една от следните фрази: „Моля, продължете”, 

„Експериментът изисква да продължите”, „Абсолютно необходимо е 

да продължите”, „Нямате друг избор, трябва да продължите”. 

Експериментът на Милграм доказва неспособността на повечето 

хора да се противопоставят на безсмислени заповеди, когато те се 

дават от хора, на които се приписва авторитет, които се възприемат 

като овластени от него. 

 Станфордският затворнически експеримент от 1971 г. е в 

основата  на книгата „Ефектът Луцифер” на Филип Зимбардо. 

Авторът се базира и на документите от началото на XXI век, 

свидетелстващи за издевателствата над иракските военнопленници 

от страна на американските войници в затвора Абу-Грейб. Книгата 

представя влиянието на социалната ситуация  върху поведението на 

човека. Тя  изследва как социалната роля може да лиши човек от 

индивидуалност и да доведе до жестоко отношение към другите, да 

причини когнитивен дисонанс – противоречие между вътрешните 

правила и убеждения на човека и неговото поведение, действията 

му. Експериментът е изключително прост и затова убедителността 

на неговите резултати  трудно може да се подложи на съмнение: 

група доброволци са разделени на  затворници и охранители и 

трябва да спазват много прости правила, които не включват 

упражняването на физическо насилие. В симулирания затвор те 

трябва срещу заплащане да прекарат 14 дена. Оказва се обаче, че 

много бързо охранителите, хора, избрани да участват в 

експеримента, защото са добропорядъчни и не са склонни към 

проявяване на агресия, се вживяват в своята роля. Те започват да 

тормозят затворниците, проявяват жестокост, държат се садистично. 

Експериментът е прекратен още на 6-я ден. Филип Зимбардо, както 

сам пише в предговора на книгата “Подчинение на авторитета”, чрез 

Станфордския затворнически експеримент допълва изводите на 
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Стенли Милграм. Ако Милграм изучава непосредственото влияние 

на авторитета  върху хората, то Зимбардо изследва косвеното 

влияние на системата върху всички, които се намират в сферата на 

нейното въздействие. Той анализира възможностите на системата да 

създава и поддържа ситуации на доминиране и контрол върху 

индивидуалното поведение (Милгрэм 2018; 8).  

Безспорно, читателят на Вазовия разказ „Тъмен герой”, който 

е запознат с експериментите и книгите на двамата големи социални 

психолози, може да прочете някои сюжетни моменти, включително 

най-важния, през призмата на идеите от „Ефектът Луцифер” и 

„Подчинение на авторитета”. Вярно е, че Ненко без ентусиазъм и 

заради насъщния хляб става стражар. Но също е вярно, че текстът 

представя както неговото съзнание за необходимост от подчинение 

на авторитетната власт, така и неусетното вживяване в социалната 

роля и изпитване на удоволствие от възможностите да упражнява 

власт. Ненковото удоволствие е различно от садистичното 

удоволствие, което изпитват „станфордските охранители”, когато 

измъчват своите жертви, но то съдържа характерното за него 

дехуманизиране на другия човек, което е в основата на това, хора, 

сами по себе си добри, да вършат зло. Както казва подзаглавието на 

книгата на Зимбардо: Understanding How Good people Turn Evil. 

Показателна е „кучешката символика” във Вазовия текст: 

„Политиката е за големците, а нам, на дребните хорица, се 

пада само да слушаме каквото ни кажат, и да пазим залъка, дето 

ни дава царщината”, мислеше си Ненко. В продължение на цяла 

неделя той падаше като мълния на всички, които му се посочеха от 

пристава за арестуване. В него се пробуди нагонът на копоя и той 

намираше вече даже наслаждение в тоя човешки лов 

„(подчертаването е мое – С. Ц. ).5 

Но идва моментът на истината, който трябва да определи дали 

Ненко е сред мнозинството ситуационно зависими от авторитета на 

системата (в случая на полицейската институция), или е от 

малцината, чиято личностна съвест може да породи подчинение на 

принципа на човечността и неподчинение на властта. Вазовият герой 

е в много по-трудна ситуация за правене на избор от участниците в 

Експеримента на Милграм. Те практически няма какво да губят. 

Трябва да изберат дали да се подчинят на властта на авторитета, или 

да не се подчинят. При тях става дума за отношение именно към 

властта на авторитета, която е опосредствена, психологически 

действаща власт. Ненко трябва да избира между подчинението на 

авторитета на властта на пристава, която е освен психологическа и 

непосредствено действаща, социално репресивна власт, власт, 

можеща да остави без работа един баща на шест деца. Изборът е 

изключително труден от морална гледна точка, защото както е 

неморално да пребиеш невинен човек, така е и нравствено 

непосилно за един баща децата му да гладуват. В разказа епизодът с 

избора е представен изключително драматично, разказан е от Ненко 

на жена му Ана: 

„Много не бъбри, слушай какво ти казвам: Кунчова само ще 

оставиш в избата и ще му вържете ръцете.” „Слушам, господин 

пристав”, казвам. „Слушай още – каза ми пак. – Видиш ли оная 

пръчица?” И аз гледам в къта: пръчица не, ами цяло кросно... Хванах 
                                                
5  Всички цитати от разказа „Тъмен герой” са по изданието: Иван Вазов. 
Съчинения. Т. 2. Повести и разкази. София: „Български писател”, 1982 
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Стенли Милграм. Ако Милграм изучава непосредственото влияние 

на авторитета  върху хората, то Зимбардо изследва косвеното 

влияние на системата върху всички, които се намират в сферата на 

нейното въздействие. Той анализира възможностите на системата да 

създава и поддържа ситуации на доминиране и контрол върху 

индивидуалното поведение (Милгрэм 2018; 8).  

Безспорно, читателят на Вазовия разказ „Тъмен герой”, който 

е запознат с експериментите и книгите на двамата големи социални 

психолози, може да прочете някои сюжетни моменти, включително 

най-важния, през призмата на идеите от „Ефектът Луцифер” и 

„Подчинение на авторитета”. Вярно е, че Ненко без ентусиазъм и 

заради насъщния хляб става стражар. Но също е вярно, че текстът 

представя както неговото съзнание за необходимост от подчинение 

на авторитетната власт, така и неусетното вживяване в социалната 

роля и изпитване на удоволствие от възможностите да упражнява 

власт. Ненковото удоволствие е различно от садистичното 

удоволствие, което изпитват „станфордските охранители”, когато 

измъчват своите жертви, но то съдържа характерното за него 

дехуманизиране на другия човек, което е в основата на това, хора, 

сами по себе си добри, да вършат зло. Както казва подзаглавието на 

книгата на Зимбардо: Understanding How Good people Turn Evil. 

Показателна е „кучешката символика” във Вазовия текст: 

„Политиката е за големците, а нам, на дребните хорица, се 

пада само да слушаме каквото ни кажат, и да пазим залъка, дето 

ни дава царщината”, мислеше си Ненко. В продължение на цяла 

неделя той падаше като мълния на всички, които му се посочеха от 

пристава за арестуване. В него се пробуди нагонът на копоя и той 

намираше вече даже наслаждение в тоя човешки лов 

„(подчертаването е мое – С. Ц. ).5 

Но идва моментът на истината, който трябва да определи дали 

Ненко е сред мнозинството ситуационно зависими от авторитета на 

системата (в случая на полицейската институция), или е от 

малцината, чиято личностна съвест може да породи подчинение на 

принципа на човечността и неподчинение на властта. Вазовият герой 

е в много по-трудна ситуация за правене на избор от участниците в 

Експеримента на Милграм. Те практически няма какво да губят. 

Трябва да изберат дали да се подчинят на властта на авторитета, или 

да не се подчинят. При тях става дума за отношение именно към 

властта на авторитета, която е опосредствена, психологически 

действаща власт. Ненко трябва да избира между подчинението на 

авторитета на властта на пристава, която е освен психологическа и 

непосредствено действаща, социално репресивна власт, власт, 

можеща да остави без работа един баща на шест деца. Изборът е 

изключително труден от морална гледна точка, защото както е 

неморално да пребиеш невинен човек, така е и нравствено 

непосилно за един баща децата му да гладуват. В разказа епизодът с 

избора е представен изключително драматично, разказан е от Ненко 

на жена му Ана: 

„Много не бъбри, слушай какво ти казвам: Кунчова само ще 

оставиш в избата и ще му вържете ръцете.” „Слушам, господин 

пристав”, казвам. „Слушай още – каза ми пак. – Видиш ли оная 

пръчица?” И аз гледам в къта: пръчица не, ами цяло кросно... Хванах 
                                                
5  Всички цитати от разказа „Тъмен герой” са по изданието: Иван Вазов. 
Съчинения. Т. 2. Повести и разкази. София: „Български писател”, 1982 
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да разбирам къде отива думата... „Вземи, каже, тая пръчица, ти 

имаш здрави ръце, и тупай, тупай, тупай, додето не остане ни един 

кокал здрав... Слушаш?” Мене ми щръкнаха космите на главата. 

„Господин пристав, казвам, прощавай, но аз не мога такова нещо... 

Аз съм бил търговец човек...” „Какъв чорт си бил, не зная; сега 

служиш на отечеството си и за отечеството не това, ами и 

живот да жертвуваш! Чуваш ли, живот да жертвуваш за 

спасението на отечеството! А ако разсъждаваш – сваляй формата 

и саблята, тозчас!... „Очите му светнаха като на звяр. Аз се 

слисах. Какво, да ида да пребия човек с дърво, като куче! Сторил ли 

ми е нещо Кунчов? Как да дигна ръка въз невинен и да бера грях?... 

рекох да кажа тия работи на пристава, но той, какъвто е луд... Па 

помислих и за тебе, и за децата, пак ще останем без хляб, като ме 

изпъдят...” 

 Няма да коментираме цинизма и абсурдността на 

убеждаващата фраза на пристава: „сега служиш на отечеството си 

и за отечеството не това, ами и живот да жертвуваш! Чуваш ли, 

живот да жертвуваш за спасението на отечеството”. Ще 

отбележим, че в контекста на паралелния прочит на „Тъмен герой” и 

Експеримента на Милграм тя съответства на фразата, която 

Експериментаторът в бяла престилка произнася като идеална 

мотивация на необходимостта „учителят” да продължи да измъчва 

„ученика”: „Експериментът изисква да продължите”. На абсурдно 

присъстващия като аргумент авторитет на Науката у Милграм 

съответства още по-абсурдно привежданото като аргумент спасение 

на отечеството в текста на Вазов. Как може биенето на невинен 

човек, нереглементирано и даже забранено от закона, да бъде начин 

да се служи на отечеството... Ненко отказва да бие невинния Стоян 

Кунчов и избира нищетата, в плен на която отново ще падне заедно 

със семейството си, пред нечистотата на съвестта. Изборът му е 

личностен и екзистенциален.  

В разказа епитетът „тъмен” означава непросветеността, 

обикновеността, даже ограничеността на персонажа. Той е „човек 

прост и с твърде ограничено гражданско развитие”. Изборът му го 

прави „светъл”, прави го герой. Героизмът на подобните на Ненко 

обикновени хора е нещо много важно за Зимбардо и Милграм. В 

„Ефектът Луцифер” на него е посветена последната шестнадесета 

глава (Zimbardo 2007: 444 -488). Авторът излага цяла програма, 

включваща 10 стъпки за съпротива срещу нежеланите социални 

влияния. Централно място и като структурна позиция, и като смисъл 

заема петата стъпка: „Аз уважавам справедливата власт и въставам 

срещу несправедливата” (Zimbardo 2007: 454). При липса обаче на 

трансцендентен императив всички нравствени изисквания и 

предписания правят непредсказуемо индивидуалното поведение – 

подчинеността или неподчинеността на ситуацията и авторитета са 

резултат на личен избор, който по-често е плод на обезличеността в 

контекста на ситуацията.  

За Вазов геризмът на Ненко като че ли не е толкова важен сам 

по себе си, за него той е най-вече повод за филипики срещу 

човешката и българската жестокост и призив към човеколюбие. 

Разказът изоставя „тъмния герой” след неговия нравствен подвиг, но 

все пак внушава благодарение на какво той преодолява изпитанието, 

на което го подлагат социалната ситуация и авторитетът на властта. 

Разказвачът призовава не към християнска религиозност, а изобщо 
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да разбирам къде отива думата... „Вземи, каже, тая пръчица, ти 

имаш здрави ръце, и тупай, тупай, тупай, додето не остане ни един 

кокал здрав... Слушаш?” Мене ми щръкнаха космите на главата. 

„Господин пристав, казвам, прощавай, но аз не мога такова нещо... 

Аз съм бил търговец човек...” „Какъв чорт си бил, не зная; сега 

служиш на отечеството си и за отечеството не това, ами и 

живот да жертвуваш! Чуваш ли, живот да жертвуваш за 

спасението на отечеството! А ако разсъждаваш – сваляй формата 

и саблята, тозчас!... „Очите му светнаха като на звяр. Аз се 

слисах. Какво, да ида да пребия човек с дърво, като куче! Сторил ли 

ми е нещо Кунчов? Как да дигна ръка въз невинен и да бера грях?... 

рекох да кажа тия работи на пристава, но той, какъвто е луд... Па 

помислих и за тебе, и за децата, пак ще останем без хляб, като ме 

изпъдят...” 

 Няма да коментираме цинизма и абсурдността на 

убеждаващата фраза на пристава: „сега служиш на отечеството си 

и за отечеството не това, ами и живот да жертвуваш! Чуваш ли, 

живот да жертвуваш за спасението на отечеството”. Ще 

отбележим, че в контекста на паралелния прочит на „Тъмен герой” и 

Експеримента на Милграм тя съответства на фразата, която 

Експериментаторът в бяла престилка произнася като идеална 

мотивация на необходимостта „учителят” да продължи да измъчва 

„ученика”: „Експериментът изисква да продължите”. На абсурдно 

присъстващия като аргумент авторитет на Науката у Милграм 

съответства още по-абсурдно привежданото като аргумент спасение 

на отечеството в текста на Вазов. Как може биенето на невинен 

човек, нереглементирано и даже забранено от закона, да бъде начин 

да се служи на отечеството... Ненко отказва да бие невинния Стоян 

Кунчов и избира нищетата, в плен на която отново ще падне заедно 

със семейството си, пред нечистотата на съвестта. Изборът му е 

личностен и екзистенциален.  

В разказа епитетът „тъмен” означава непросветеността, 

обикновеността, даже ограничеността на персонажа. Той е „човек 

прост и с твърде ограничено гражданско развитие”. Изборът му го 

прави „светъл”, прави го герой. Героизмът на подобните на Ненко 

обикновени хора е нещо много важно за Зимбардо и Милграм. В 

„Ефектът Луцифер” на него е посветена последната шестнадесета 

глава (Zimbardo 2007: 444 -488). Авторът излага цяла програма, 

включваща 10 стъпки за съпротива срещу нежеланите социални 

влияния. Централно място и като структурна позиция, и като смисъл 

заема петата стъпка: „Аз уважавам справедливата власт и въставам 

срещу несправедливата” (Zimbardo 2007: 454). При липса обаче на 

трансцендентен императив всички нравствени изисквания и 

предписания правят непредсказуемо индивидуалното поведение – 

подчинеността или неподчинеността на ситуацията и авторитета са 

резултат на личен избор, който по-често е плод на обезличеността в 

контекста на ситуацията.  

За Вазов геризмът на Ненко като че ли не е толкова важен сам 

по себе си, за него той е най-вече повод за филипики срещу 

човешката и българската жестокост и призив към човеколюбие. 

Разказът изоставя „тъмния герой” след неговия нравствен подвиг, но 

все пак внушава благодарение на какво той преодолява изпитанието, 

на което го подлагат социалната ситуация и авторитетът на властта. 

Разказвачът призовава не към християнска религиозност, а изобщо 
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към човеколюбие, но е показателно, че ключовата дума в монолога 

на героя, представящ мисловно-емоционалния му път към 

неподчинението на безумната заповед да пребие беззащитен човек в 

името на отечеството (?), е същностната за християнската вяра дума 

грях: „ Как да дигна ръка въз човек невинен и да бера грях?...”. 

Голямата разлика между ситуацията на Ненко и  ситуацията, в която 

са „учителите” от Експеримента на Милграм, е че той се страхува от 

нищетата като съдба за семейството му, а те просто се страхуват да 

не се опълчат срещу властта на авторитета. Но Вазовият герой има 

и един по-голям страх – страха, че може да извърши грях. Какъв 

съпруг и баща може да бъде човек, който за прехраната на жена 

и деца пребива невинен човек? Съхранената морална идентичност 

е по-важна за Ненко от запазването на така нужната за насъщния 

хляб стражарска служба, защото, както казва евангелското слово на 

Иисус, „не само с хляб ще живее човек...” (Мат. 4:4). Чистата съвест 

е по-важна от социалната обезпеченост и за Ана. Тя се ужасява от 

мисълта, че нейният мъж може да е безволев мъчител на невинни 

хора и по детски се радва, когато разбира, че между заплатата и 

моралната неопетненост Ненко избира второто: 

„Мислих, мислих, па си рекох: каквото ще да става, и... 

 Ненко се пресече и не доиздума. 

- И ти отиде в избата да биеш човека? – изкрещя Ана 

уплашена. 

Той я изгледа прехласнат. 

- А какво да правя? – попита той плахо. 

- Да си дадеше оставката!  – извика Ана, като го устрели с 

поглед. 

- Жена, и аз тъй сторих и никого не бих... И пак ще се 

гладува – продума ниско Ненко. 

- Така? Добре; аз оздравявам вече, ще работя... Господ 

няма да ни остави!... – извика детински радостно Ана. 

Осмата стъпка от десетстъпната програма на Зимбардо за 

съпротива срещу нежеланите ситуационни влияния  изисква да се 

балансира възприятието на времето (“I will balance my time 

perspective”): 

„Ние можем да бъдем принудени да извършим неща, които не 

съответстват на нашите убеждения, ако попаднем в капана на 

„вечното настояще” (an expanded present moment). Когато престанем 

да се опираме на съзнанието за минали задължения и бъдещи 

отговорности, ставаме уязвими за ситуационни изкушения, подобни 

на описаните в „Повелителят на мухите” ... 

       Вие можете да се съпротивлявате, когато имате съзнание за 

миналото, което включва вашите норми за поведение и личностни 

ценности. Когато вашата времева перспектива (вашето възприятие 

на времето) включва минало, настояще и бъдеще, при това в 

зависимост от ситуацията и стоящите пред вас задачи, вие ще бъдете 

в по-добра позиция да действате отговорно и мъдро, отколкото 

когато вашето възприятие на времето разчита само на една или две 

времеви рамки. Властта на ситуацията отслабва, когато миналото и 

бъдещето се обединяват, за да сдържат крайностите на настоящето” 

(Zimbardo 2007: 455). 

 Показателно е, че първият и единствен изказан на глас 

аргумент на Ненко да не изпълни заповедта на пристава е 

посочването на неговата минала социална идентичност: „Господин 
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към човеколюбие, но е показателно, че ключовата дума в монолога 

на героя, представящ мисловно-емоционалния му път към 

неподчинението на безумната заповед да пребие беззащитен човек в 

името на отечеството (?), е същностната за християнската вяра дума 

грях: „ Как да дигна ръка въз човек невинен и да бера грях?...”. 

Голямата разлика между ситуацията на Ненко и  ситуацията, в която 

са „учителите” от Експеримента на Милграм, е че той се страхува от 

нищетата като съдба за семейството му, а те просто се страхуват да 

не се опълчат срещу властта на авторитета. Но Вазовият герой има 

и един по-голям страх – страха, че може да извърши грях. Какъв 

съпруг и баща може да бъде човек, който за прехраната на жена 

и деца пребива невинен човек? Съхранената морална идентичност 

е по-важна за Ненко от запазването на така нужната за насъщния 

хляб стражарска служба, защото, както казва евангелското слово на 

Иисус, „не само с хляб ще живее човек...” (Мат. 4:4). Чистата съвест 

е по-важна от социалната обезпеченост и за Ана. Тя се ужасява от 

мисълта, че нейният мъж може да е безволев мъчител на невинни 

хора и по детски се радва, когато разбира, че между заплатата и 

моралната неопетненост Ненко избира второто: 

„Мислих, мислих, па си рекох: каквото ще да става, и... 

 Ненко се пресече и не доиздума. 

- И ти отиде в избата да биеш човека? – изкрещя Ана 

уплашена. 

Той я изгледа прехласнат. 

- А какво да правя? – попита той плахо. 

- Да си дадеше оставката!  – извика Ана, като го устрели с 

поглед. 

- Жена, и аз тъй сторих и никого не бих... И пак ще се 

гладува – продума ниско Ненко. 

- Така? Добре; аз оздравявам вече, ще работя... Господ 

няма да ни остави!... – извика детински радостно Ана. 

Осмата стъпка от десетстъпната програма на Зимбардо за 

съпротива срещу нежеланите ситуационни влияния  изисква да се 

балансира възприятието на времето (“I will balance my time 

perspective”): 

„Ние можем да бъдем принудени да извършим неща, които не 

съответстват на нашите убеждения, ако попаднем в капана на 

„вечното настояще” (an expanded present moment). Когато престанем 

да се опираме на съзнанието за минали задължения и бъдещи 

отговорности, ставаме уязвими за ситуационни изкушения, подобни 

на описаните в „Повелителят на мухите” ... 

       Вие можете да се съпротивлявате, когато имате съзнание за 

миналото, което включва вашите норми за поведение и личностни 

ценности. Когато вашата времева перспектива (вашето възприятие 

на времето) включва минало, настояще и бъдеще, при това в 

зависимост от ситуацията и стоящите пред вас задачи, вие ще бъдете 

в по-добра позиция да действате отговорно и мъдро, отколкото 

когато вашето възприятие на времето разчита само на една или две 

времеви рамки. Властта на ситуацията отслабва, когато миналото и 

бъдещето се обединяват, за да сдържат крайностите на настоящето” 

(Zimbardo 2007: 455). 

 Показателно е, че първият и единствен изказан на глас 

аргумент на Ненко да не изпълни заповедта на пристава е 

посочването на неговата минала социална идентичност: „Господин 
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пристав, казвам, прощавай, но аз не мога такова нещо... Аз съм бил 

търговец човек...”. На първо четене е странно какво общо може да 

има между миналата и сегашната „професионална” идентичност на 

персонажа. За пристава не е важно миналото на Ненко като 

търговец, а има значение само настоящето му на стражар: „Какъв 

чорт си бил, не зная; сега служиш на отечеството си...”. Не е така 

за Ненко. Неговото възприятие на времето включва минало, 

настояще и бъдеще. Търговското битие на героя не е само минало за 

него. То е време на изградена морална личностна идентичност 

(„дребен, но честен търговец”), която има извънвремева стойност, 

която изисква от човека Ненко да я отстоява в настоящето, в което 

той има друга социална идентичност (на стражар), но не и друга 

морална идентичност. Всъщност за Вазовия герой миналата 

социална идентичност с морално защитната си роля в настоящето е 

екзистенциална идентичност, идентичност на един просто добър 

човек. Тя може да го предпазва от „изкушенията”  на настоящето и 

сама по себе си и чрез включването като контролиращ фактор на 

перспективата на бъдещето. Ако в настоящето пребия невинен човек 

как след това ще гледам в очите жена си и децата си? Именно този 

въпрос подтекстово присъства в думите: „Па помислих и за тебе, и 

за децата, пак ще останем без хляб, като ме изпъдят... Само като 

си напомня, Ано, това, светът ми се завъртява. Мислих, мислих, па 

си рекох, каквото ще да става и...”. В контекста на избора на Ненко 

и реакцията на Ана – първо ужас, че мъжът ѝ е палач, а след това 

радост, че не е, гледната точка за бъдещето, поставяща на везните 

pro et contra, дава предпочитание на моралното contra пред 

прагматичното pro. Обединявайки във възприятието си 

нравственото задължение към миналото и нравствената отговорност 

към бъдещето, Ненко не просто отслабва властта на ситуацията, той 

лишава ситуацията от власт. Но това, казано с езика на Зимбардо, 

балансирано възприятие на времето като неотделимост на минало, 

настояще и бъдеще произтича от страха на Вазовия герой да не бере 

грях, от религиозния му поглед към себе си и света. 

Казусът в „Тъмен герой” напомня разсъжденията на Иван 

Карамазов от „Братя  

Карамазови” на Достоевски, че ако цената на всеобщото щастие на 

човечеството е една детска сълза, тази цена не си струва да бъде 

платена. Страхът от греха е голямата сила на Вазовия литературен 

герой, защото го свързва не абстрактно, а съкровено личностно с 

Бог, с изкупителя на човешката греховност. А който се подчинява 

на Бог, може да бъде свободен да не се подчинява на която и да е 

насилническа човешка власт. Творбата само алюзира това, 

предполага го като възможно тълкуване, включително и с това, че в 

последните си редове като висш „аргумент” в полза на 

човеколюбивите си послания цитира словото на Христос: „Вместо 

думите: „Съединението прави силата”, девиза високополитическа, 

нека се турят пред вратите на Народното събрание кротките 

думи на Иисуса Христа: „Л ю б и т е  д р у г  д р у г а!” – девиза 

високочеловеческа!” 

В книгата на Милграм един от участниците в експеримента го 

формулира ясно и категорично. Участникът е професор по Стар 

завет в богословско учебно заведение. Той е в ролята на „учител” и 

без никакво колебание прекратява пускането на ток, когато неговият 

„ученик” започва да стене от болка. На думите на Експериментатора, 
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пристав, казвам, прощавай, но аз не мога такова нещо... Аз съм бил 

търговец човек...”. На първо четене е странно какво общо може да 

има между миналата и сегашната „професионална” идентичност на 

персонажа. За пристава не е важно миналото на Ненко като 

търговец, а има значение само настоящето му на стражар: „Какъв 

чорт си бил, не зная; сега служиш на отечеството си...”. Не е така 

за Ненко. Неговото възприятие на времето включва минало, 

настояще и бъдеще. Търговското битие на героя не е само минало за 

него. То е време на изградена морална личностна идентичност 

(„дребен, но честен търговец”), която има извънвремева стойност, 

която изисква от човека Ненко да я отстоява в настоящето, в което 

той има друга социална идентичност (на стражар), но не и друга 

морална идентичност. Всъщност за Вазовия герой миналата 

социална идентичност с морално защитната си роля в настоящето е 

екзистенциална идентичност, идентичност на един просто добър 

човек. Тя може да го предпазва от „изкушенията”  на настоящето и 

сама по себе си и чрез включването като контролиращ фактор на 

перспективата на бъдещето. Ако в настоящето пребия невинен човек 
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за децата, пак ще останем без хляб, като ме изпъдят... Само като 
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прагматичното pro. Обединявайки във възприятието си 
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балансирано възприятие на времето като неотделимост на минало, 

настояще и бъдеще произтича от страха на Вазовия герой да не бере 
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Казусът в „Тъмен герой” напомня разсъжденията на Иван 

Карамазов от „Братя  

Карамазови” на Достоевски, че ако цената на всеобщото щастие на 

човечеството е една детска сълза, тази цена не си струва да бъде 
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завет в богословско учебно заведение. Той е в ролята на „учител” и 
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че за експеримента е абсолютно необходимо той да продължи да 

натиска бутоните на болката, отговаря: „Разбирам какво казвате, но 

не разбирам защо експериментът се поставя по-високо от живота на 

този човек”. А след приключването на експеримента социалният 

психолог пита теолога: „Какъв способ за усилване на възможността 

човек да се съпротивлява на безчовешкия авторитет смятате за най-

ефективен?” Отговорът е: „Ако за човека висшата власт е Бог, 

човешката власт вече няма особено значение” (Милгрэм 2018: 57).  

Вазовата белетристика, посветена на социалните проблеми на 

българското следосвобожденско общество, е подценявана от редица 

литературни критици. Особено трябва да отбележим негативността 

на съвременниците и най-вече на литературните опоненти д-р 

Кръстьо Кръстев и Пенчо Славейков. За тях поетът не е „народен”, а 

„народняшки”. Безспорното присъствие на партийни пристрастия в 

разказите на Вазов от 90-те години на XIX век определено e 

надценено. Прекалени са акцентите върху тенденциозността и не е 

оценена нейната функционална съвместимост с компонентите на 

художественото цяло. В статията си „Поети” Пенчо Славейков, от 

позицията на ментор на творците на модерно изкуство, пише: „В име 

на високите интереси на поезията, поета не трябва да става кашавар 

при който и да е казан, в който партизани варят кашата на времето” 

(Славейков 1959: 50). Един от тези, които има предвид, е Вазов. Но 

не е прав. Социалната проза на „патриарха на литературата” като 

цяло не е толкова политизирана, колкото смятат  критиците му. 

Нейните достойнства не могат да се сведат само до сатиричната 

непримиримост с обществените пороци и моралните послания, които 

действително понякога звучат твърде дидактично. Вазовата 

социална белетристика поставя въпроси с универсална, 

общочовешка значимост. Тя проблематизира срещата на 

индивидуалната човешка психология със ситуационните модели, 

посредством които социумът постоянно подлага на изпитание 

човечността и достойнството на личността и даже нейната 

идентичност. Стойността на социалната проза на автора убедително 

се доказва от факта, че един негов разказ, писан в края на XIX век, 

може да се чете в контекстите на най-значимите съчинения на двама 

от най-големите социални психолози в света от втората половина на 

XX и началото на XXI век. 
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 Целта, която настоящият текст си поставя, е колкото тясно 

обособена, толкова и незавършимо отворена: маркирането и опитът 

за интерпретативно концептуализиране на някои от схващанията за 

славянските народи и/или славянството, които биха могли да се 

разпознаят в публицистиката от най-активния период на Симеон 

Радев през началото на ХХ век. Подобна ориентация е безсъмнено 

противоречива, доколкото позволява опирането на изследването 

върху няколко ключови лексеми (славянство, славяни и т.н.), но 

едновременно с това го повлича в неизчерпаемата поредица от 

препратки и смислови следи, заложени в неопределеността на техния 

семантичен състав. В този смисъл настоящето изложение няма 

претенцията да бъде нещо повече от проследяване и защриховане на 

част от траекториите, през които подобни лексико-понятийни 

единици биват реитерирани в плана на един конкретен идиолект – 

т.е. в плана на Симеон-Радевото творчество. Настоящото изследване 

няма да търси някаква неповторима специфичност на Симеон-

Радевите представи за славянството – идиолектът със сигурност 

борави с широко разпространени употребителни идиоми – а по-

скоро ще се опитва да картографира различни възможни режими, в 

които Симеон-Радевата публицистика би могла да пише за 

славянството. Тази изследователска насока може да се приеме за 

релевантна поне в две отношения: първо, като очертава ефектите на 

единичното творчество като „коректив“ или допълнение на 

културологичните обобщителни разкази за състоянието на 

българската култура след Освобождението; второ, като демонстрира 

множествеността и смисловите напрежения на дискурсивните 

артикулации на славянството; трето, като хвърли известна светлина 
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върху въпроса за позицията и функциите на наднационалните 

понятия (каквото несъмнено бива славянството) в рамките на едно 

творчество (а впрочем и една цяла епоха), чиято идеологическа 

доминанта нееднократно е била определяна от изследователите като 

известен „патриотизъм“ или „национализъм“. Оттук се налага на 

този етап да бъдат отложени всякакви опити за по-пространно 

каталогизиране на народопсихологическите стереотипи у С. Радев. В 

настоящото изследване като отправна точка и граница ще се 

възприема именно снопът от предикати на славянството, в чиято 

перспектива ще бъдат интерпретирани и евентуалните 

народопсихологически генерализации на един или друг народ като 

„славянски“. Неустановеността на тази отправна точка от своя 

страна ще трябва да се отчете от самото изследване, което следва да 

подчертае опровержимостта и критикуемостта на хипотезите си. 

 Горното въведение впрочем някак повторително се възвръща 

около серия от сходни мотиви като неопределеност, незавършимост, 

допълнителност, отвореност и пр. По странен начин, който тепърва 

ще бъде подробно разработен, тази мотивна серия съответства на 

някои от основните разбирания за славянството, които Симеон-

Радевата публицистика по един или друг начин е изказвала – 

съответствие, при което един в друг се вгъват пластовете на 

изказването и изказаното, означаващото и означаемото, писането за 

славянството и самото славянство.  

 Нека обаче се върнем на изходния въпрос: как се схваща 

славянството в Симеон-Радевата публицистика? Отговорът няма как 

да бъде нито кратък, нито еднозначен, нито малосложен. Един от 

възможните начални подстъпи към проблематиката би могъл да се 

потърси във фреквентно тематизирания публицистичен сюжет за 

русофилството и външнополитическите отношения между Русия и 

Княжеството, доколкото първата трайно се асоциира в рамките на 

разнородни дискурси като стожер, емблема и „закрилник“ на 

славянството, но и доколкото подобна асоциация далеч не е чужда и 

на Симеон-Радевия идиолект: „[Т]оя всеобщ на българската 

национална душа [празник], възрадване, че руската политика ще се 

отдели от враговете на славянството и ще възобнови своите 

великодушни традиции в Изток, показва ненарушимата 

привързаност на българския народ спрямо една Русия, простряла 

своята мощна ръка  над безбройната и разпокъсана славянска раса. 

Ще видим ли обаче Русия, преследваща тази велика културна мисия, 

която ѝ определят чувствата на нейния народ, престижът на 

историческите спомени и най-сетне – и най-вече – нейните истински 

интереси?“ (Радев 1908: 1). Въпреки вероятно заслужената си 

репутация на „русофоб“, С. Радев изгражда нееднозначна и 

нюансирана оценка за ролята на Русия в българската политика. 

Пасажът е проникнат от неприкрит укор спрямо политиката на 

Русия, която се очаква да бъде коригирана съобразно волята на 

руския народ, историческите традиции и (най-вече) реалистичната 

политическа изгода. Образът на Русия се оказва раздвоен (и тази 

раздвоеност ще бъде реитерирана при оформянето на схващанията за 

славянството): от една страна, отклоняваща се от собствената си 

дълбинно-народностна същност и политическа заинтересованост; от 

друга страна, въплъщаваща надеждите на славянството и белязана от 

високоморалното качество на великодушието. Именно славянската 

съпринадлежност се изтъква като водещ аргумент за необходимостта 
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върху въпроса за позицията и функциите на наднационалните 

понятия (каквото несъмнено бива славянството) в рамките на едно 

творчество (а впрочем и една цяла епоха), чиято идеологическа 

доминанта нееднократно е била определяна от изследователите като 

известен „патриотизъм“ или „национализъм“. Оттук се налага на 

този етап да бъдат отложени всякакви опити за по-пространно 

каталогизиране на народопсихологическите стереотипи у С. Радев. В 

настоящото изследване като отправна точка и граница ще се 

възприема именно снопът от предикати на славянството, в чиято 

перспектива ще бъдат интерпретирани и евентуалните 

народопсихологически генерализации на един или друг народ като 

„славянски“. Неустановеността на тази отправна точка от своя 

страна ще трябва да се отчете от самото изследване, което следва да 

подчертае опровержимостта и критикуемостта на хипотезите си. 

 Горното въведение впрочем някак повторително се възвръща 

около серия от сходни мотиви като неопределеност, незавършимост, 

допълнителност, отвореност и пр. По странен начин, който тепърва 

ще бъде подробно разработен, тази мотивна серия съответства на 

някои от основните разбирания за славянството, които Симеон-

Радевата публицистика по един или друг начин е изказвала – 

съответствие, при което един в друг се вгъват пластовете на 

изказването и изказаното, означаващото и означаемото, писането за 

славянството и самото славянство.  

 Нека обаче се върнем на изходния въпрос: как се схваща 

славянството в Симеон-Радевата публицистика? Отговорът няма как 

да бъде нито кратък, нито еднозначен, нито малосложен. Един от 

възможните начални подстъпи към проблематиката би могъл да се 

потърси във фреквентно тематизирания публицистичен сюжет за 

русофилството и външнополитическите отношения между Русия и 

Княжеството, доколкото първата трайно се асоциира в рамките на 

разнородни дискурси като стожер, емблема и „закрилник“ на 

славянството, но и доколкото подобна асоциация далеч не е чужда и 

на Симеон-Радевия идиолект: „[Т]оя всеобщ на българската 

национална душа [празник], възрадване, че руската политика ще се 

отдели от враговете на славянството и ще възобнови своите 

великодушни традиции в Изток, показва ненарушимата 

привързаност на българския народ спрямо една Русия, простряла 

своята мощна ръка  над безбройната и разпокъсана славянска раса. 

Ще видим ли обаче Русия, преследваща тази велика културна мисия, 

която ѝ определят чувствата на нейния народ, престижът на 

историческите спомени и най-сетне – и най-вече – нейните истински 

интереси?“ (Радев 1908: 1). Въпреки вероятно заслужената си 

репутация на „русофоб“, С. Радев изгражда нееднозначна и 

нюансирана оценка за ролята на Русия в българската политика. 

Пасажът е проникнат от неприкрит укор спрямо политиката на 

Русия, която се очаква да бъде коригирана съобразно волята на 

руския народ, историческите традиции и (най-вече) реалистичната 

политическа изгода. Образът на Русия се оказва раздвоен (и тази 

раздвоеност ще бъде реитерирана при оформянето на схващанията за 

славянството): от една страна, отклоняваща се от собствената си 

дълбинно-народностна същност и политическа заинтересованост; от 

друга страна, въплъщаваща надеждите на славянството и белязана от 

високоморалното качество на великодушието. Именно славянската 

съпринадлежност се изтъква като водещ аргумент за необходимостта 
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от нравствено „изправяне“ на руската политика и от 

синхронизирането ѝ с приписваната ѝ като есенциално присъща 

историческа мисия сред славянството: „Нашата признателност към 

Русия е велика. Но в тия съдбоносни времена, ний имаме нужда за 

чувства към Русия не само признателни, но и вяра. Вяра, че 

славянството не е наистина станало една суетна мечта; вяра, че 

тайната неприязън, от която тъй много пострада Македония, ще се 

стопи в умилението на братските чувства; вяра, че руското действие 

в Изток ше се вдъхновява от поривите на руската душа, всякога 

благородна, всякога героична, всякога отзивчива спрямо спрямо 

страданията“ (Радев 1907d: 1). Текстът скачва въпроса за 

признателността на българския народ с въпроса за неприемливостта 

на руската политика в Македония. Отново маркирането и възхвалата 

на руските историко-народопсихологически качества (благородство, 

отзивчивост, героизъм, закриляне на славянството) и руската 

закрилническа мисия извиква ответна серия от противоположни 

отрицателни предикати (деградация на славянската идея, вреди за 

Македония, политическа деморализация). Ако тук все още 

политикокритическата постановка е по-скоро уравновесена между 

положителната и отрицателната оценъчност, другаде С. Радев би 

могъл и да подсили отрицателно-критическия залог на текста си: 

„Дълбокото чувство на признателност, което буди в българската 

народна душа споменът за великото дело на Русия, дава едно 

тържествено и трогателно проявление (...) И легендата, пръскана 

някога от някои лоши българи, че тоя народ мечтаел за чужда опека, 

се видя на тях [княза, правителството и народа] не само фалшива, но 

и чудовищна, и дори светотатствена“  (Радев 1907f: 1).  

Признателността към Русия не прераства в желанието за опекунство, 

нито в някаква славянска взаимоподкрепа. Етико-аксиологичното 

измерение на благодарността, текстът не отрича16, не се преобразува 

в канал за политическа намеса или налагане на чуждоземно 

господство: „Д-р Генадиев не е отищъл на едно поклонение: на 

поклонение в Петербург отиват само тия, за които русофилството е 

една религия. За нас то може да бъде в даден момент една държавна 

идея, но макар чувствата ни на признателност към Русия да са 

толкова живи и дълбоки като у целия български народ, ний няма 

никога да ги оставим да вземат връх над интересите на българската 

народност и над правата на българската държава“ (Радев 1908b: 1). 

„Русофилството на „русофобите“. На наднационалния русофилски 

уклон се признава легитимност единствено доколкото той би могъл 

да пасва на надпоставения народностен идеал и 

националнодържавните интереси.17  

                                                
16  Сходно разграничаване между „чисто“ етическите и политическите 
аспекти на благодарността към освободителното руско оръжие се 
наблюдава дори в края на разглеждания период: „Слушали сме да се 
провикват някои: „Нашият дълг спрямо Русия ще бъде вечно 
непогасим!“ В морална смисъл, без съмнение! Русия е направила за нашето 
освобождение такива грамадни жертви, че каквото обезщетение да 
определеми, то ще бъде недостатъчно“ (Радев 1912a: 1). 
17  Противопоставката между сантиментално-афектната ирационалност, 
приписвана на русофилската идея, и рационалноопределената телеология 
на националния политически интерес е нееднократно повтаряна 
аргументативна схема при дискредитирането на Русия и руското, срв.: 
„[Н]ий сме длъжни не само да изразяваме в лиричека форма празничните 
чувства на народа, а да го осветляваме въскидневно върху всичко, което 
засяга неговите интереси и главно върху онова, което посяга на тях (...) 
последните празненства показаха по един тържествен, по един грандиозен 
начин, че когато се касае за чувства към Русия, за призвателност, за любов, 
всички българи са единодушни (...) Само че ний като народ не можем да 
живеем само с чувства. Когато един човек се храни само с мечти, наричат 
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от нравствено „изправяне“ на руската политика и от 

синхронизирането ѝ с приписваната ѝ като есенциално присъща 

историческа мисия сред славянството: „Нашата признателност към 

Русия е велика. Но в тия съдбоносни времена, ний имаме нужда за 

чувства към Русия не само признателни, но и вяра. Вяра, че 

славянството не е наистина станало една суетна мечта; вяра, че 

тайната неприязън, от която тъй много пострада Македония, ще се 

стопи в умилението на братските чувства; вяра, че руското действие 

в Изток ше се вдъхновява от поривите на руската душа, всякога 

благородна, всякога героична, всякога отзивчива спрямо спрямо 

страданията“ (Радев 1907d: 1). Текстът скачва въпроса за 

признателността на българския народ с въпроса за неприемливостта 

на руската политика в Македония. Отново маркирането и възхвалата 

на руските историко-народопсихологически качества (благородство, 

отзивчивост, героизъм, закриляне на славянството) и руската 

закрилническа мисия извиква ответна серия от противоположни 

отрицателни предикати (деградация на славянската идея, вреди за 

Македония, политическа деморализация). Ако тук все още 

политикокритическата постановка е по-скоро уравновесена между 

положителната и отрицателната оценъчност, другаде С. Радев би 

могъл и да подсили отрицателно-критическия залог на текста си: 

„Дълбокото чувство на признателност, което буди в българската 

народна душа споменът за великото дело на Русия, дава едно 

тържествено и трогателно проявление (...) И легендата, пръскана 

някога от някои лоши българи, че тоя народ мечтаел за чужда опека, 

се видя на тях [княза, правителството и народа] не само фалшива, но 

и чудовищна, и дори светотатствена“  (Радев 1907f: 1).  

Признателността към Русия не прераства в желанието за опекунство, 

нито в някаква славянска взаимоподкрепа. Етико-аксиологичното 

измерение на благодарността, текстът не отрича16, не се преобразува 

в канал за политическа намеса или налагане на чуждоземно 

господство: „Д-р Генадиев не е отищъл на едно поклонение: на 

поклонение в Петербург отиват само тия, за които русофилството е 

една религия. За нас то може да бъде в даден момент една държавна 

идея, но макар чувствата ни на признателност към Русия да са 

толкова живи и дълбоки като у целия български народ, ний няма 

никога да ги оставим да вземат връх над интересите на българската 

народност и над правата на българската държава“ (Радев 1908b: 1). 

„Русофилството на „русофобите“. На наднационалния русофилски 

уклон се признава легитимност единствено доколкото той би могъл 

да пасва на надпоставения народностен идеал и 

националнодържавните интереси.17  

                                                
16  Сходно разграничаване между „чисто“ етическите и политическите 
аспекти на благодарността към освободителното руско оръжие се 
наблюдава дори в края на разглеждания период: „Слушали сме да се 
провикват някои: „Нашият дълг спрямо Русия ще бъде вечно 
непогасим!“ В морална смисъл, без съмнение! Русия е направила за нашето 
освобождение такива грамадни жертви, че каквото обезщетение да 
определеми, то ще бъде недостатъчно“ (Радев 1912a: 1). 
17  Противопоставката между сантиментално-афектната ирационалност, 
приписвана на русофилската идея, и рационалноопределената телеология 
на националния политически интерес е нееднократно повтаряна 
аргументативна схема при дискредитирането на Русия и руското, срв.: 
„[Н]ий сме длъжни не само да изразяваме в лиричека форма празничните 
чувства на народа, а да го осветляваме въскидневно върху всичко, което 
засяга неговите интереси и главно върху онова, което посяга на тях (...) 
последните празненства показаха по един тържествен, по един грандиозен 
начин, че когато се касае за чувства към Русия, за призвателност, за любов, 
всички българи са единодушни (...) Само че ний като народ не можем да 
живеем само с чувства. Когато един човек се храни само с мечти, наричат 



166 Limes Slavicus 5

В тази перспектива би могло да се разхлаби или дори да се 

потисне предположението за славянската идентичностна свързаност 

между българския и руския народ: „[Н]ародните ни стремления са 

всякога намирали своята опора в съвестта и в благородните чувства 

на културния свят. Създаванието на България не е било само една 

победа на руското оръжие; то бе победа и на хуманната европейска 

душа, ужасена от турските зверства и търсеща повелително правда. 

И подир това всичките смели стъпки на България към 

осъществението на нейната историческа съдба – съединението и 

борбите за нейната политическа независимост спрямо Русия – са се 

извършвали под опеката на просветеното европейско мнение, при 

                                                                                                                    
го вятърничав или маниак. За народите това е още по-лошо (...) Политиката 
се основава само на интереси, те на настоящето и на преспективите на 
бъдещето. Et tant le reste est literature, както казва поетът, Всичко друго е 
сантименталност, поезия, фанатизъм – но не и политика (...) нито 
миналото, нито чувствата, нито славянството могат да поддържат тясна 
дружба между двете държави [България и Русия], ако руската дипломация 
не щади нейните интереси и не държи сметка за нашите национални 
стремления“. (Радев 1907e: 1) “ [В]ъпреки уроците на историята, въпреки 
жестоките разочарования на последните години, българският народ 
съхранява още благата надежда, че – може би – петербургската 
дипломация ще почне най-сетне една политика, която да черпи своето 
вдъхновение във великата душа на руския народ“ (Радев 1903b: 2); 
„Черногорците са предани на Русия до смъртта – и след нея! (...) И когато 
сега всичко измени на Русия – дори и съдбата – мислеше се, че поне Черна 
Гора ѝ остава неизменно вярна. Въобразявахме си, че при всяко трагическо 
известие от Манджурия, черногорците пълнят с вопли и стенания своите 
горски усои (...) това бе във въображението ни нещо като хора на някоя 
антична трагедия, който би ридал през стихийното зло на фатума... (...) Тъй 
мислех аз за настроението в Черна Гора и за рицарската душа на Никита и 
имах наивността да изложа тия свои мисли пред един европейски дипломат 
(...) който ми каза: „(...) Никита не е никакъв рицар. Той има душа на 
лихвар и на съдебен пристав (...) Никита кокетира със султана (...)“ и ми бе 
срамно за земята „ратоборска“, която Вазов възпяваше в оди и от която 
едно време идеше за целия Балкански полуостров като един дъх на 
героизъм, рицарство и слава“ (Радев 1905: 2). 

неговите насърчения“ (Радев 1907g: 1). Текстът дискредитира 

значимостта на българо-руската връзка поне в три посоки 

(поделената заслуга за Освобождението, изтъкването на 

неподкрепеното от руската дипломация Съединение и Стамболовата 

политика „спрямо Русия“ като националнообединителни 

достижения), замествайки фигурата на общославянската взаимност с 

приповдигнато описаните (хуманната, просветеното) фигури на 

европейското. Така в една друга възможна артикулация на българо-

руските отношения – последните биха могли да се маркират като 

градивни и народнополезни не въз основа на славянската 

„расова“ съпринадлежност, а по-скоро въз основа на споделени 

„универсални“ морално-политически ценности на демократичността: 

„Демократическа Русия, съюзена с либералните сили, не само не би 

била опасна за нас, но тя би била нашата опора. И тогава, вместо да 

треперим от руския народ за своето бъдеще, ний бихме възложили 

върху него своите надежди и бихме дали свободен полет на своята 

признателност към него и на своя възторг от неговата велика 

душа“ (Радев 1905a: 1)18. „Програмата на руската демокрация и 

                                                
18  Срв. също: „Благородните качества на великата руска душа, тоя горещ 
и геройски дух на гражданственост, що вее от нейното общество, тая 
дълбока, трогателна солидарност, която свързва интелигенцията и масата, 
ще дадат на целия живот на Русия една насока към пълна и официална 
демокрация. Може би на първо време фанатизмът и стремежът към 
абсолютни формули, които характеризират славянските народи, да 
побъркат на правилното съзидание на новия руски режим (...) С тия 
щастливи надежди целият напредничав свят поздравява днес тържеството 
на руската демокрация. На нас, българите, радостта е още по-голяма. Ний 
се радваме, задето великият братски народ, който ни възкреси за нов живот 
чрез кръвта на своите войници и чрез могъщото слово на своети писатели, 
днес става свободен и заема на мировата сцена онова високо място, което 
му дава духовната му култура, стопанското му развитие и числената му 
мощ“ (Радев 1905b: 1). 
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В тази перспектива би могло да се разхлаби или дори да се 

потисне предположението за славянската идентичностна свързаност 

между българския и руския народ: „[Н]ародните ни стремления са 

всякога намирали своята опора в съвестта и в благородните чувства 

на културния свят. Създаванието на България не е било само една 

победа на руското оръжие; то бе победа и на хуманната европейска 

душа, ужасена от турските зверства и търсеща повелително правда. 

И подир това всичките смели стъпки на България към 

осъществението на нейната историческа съдба – съединението и 

борбите за нейната политическа независимост спрямо Русия – са се 

извършвали под опеката на просветеното европейско мнение, при 

                                                                                                                    
го вятърничав или маниак. За народите това е още по-лошо (...) Политиката 
се основава само на интереси, те на настоящето и на преспективите на 
бъдещето. Et tant le reste est literature, както казва поетът, Всичко друго е 
сантименталност, поезия, фанатизъм – но не и политика (...) нито 
миналото, нито чувствата, нито славянството могат да поддържат тясна 
дружба между двете държави [България и Русия], ако руската дипломация 
не щади нейните интереси и не държи сметка за нашите национални 
стремления“. (Радев 1907e: 1) “ [В]ъпреки уроците на историята, въпреки 
жестоките разочарования на последните години, българският народ 
съхранява още благата надежда, че – може би – петербургската 
дипломация ще почне най-сетне една политика, която да черпи своето 
вдъхновение във великата душа на руския народ“ (Радев 1903b: 2); 
„Черногорците са предани на Русия до смъртта – и след нея! (...) И когато 
сега всичко измени на Русия – дори и съдбата – мислеше се, че поне Черна 
Гора ѝ остава неизменно вярна. Въобразявахме си, че при всяко трагическо 
известие от Манджурия, черногорците пълнят с вопли и стенания своите 
горски усои (...) това бе във въображението ни нещо като хора на някоя 
антична трагедия, който би ридал през стихийното зло на фатума... (...) Тъй 
мислех аз за настроението в Черна Гора и за рицарската душа на Никита и 
имах наивността да изложа тия свои мисли пред един европейски дипломат 
(...) който ми каза: „(...) Никита не е никакъв рицар. Той има душа на 
лихвар и на съдебен пристав (...) Никита кокетира със султана (...)“ и ми бе 
срамно за земята „ратоборска“, която Вазов възпяваше в оди и от която 
едно време идеше за целия Балкански полуостров като един дъх на 
героизъм, рицарство и слава“ (Радев 1905: 2). 

неговите насърчения“ (Радев 1907g: 1). Текстът дискредитира 

значимостта на българо-руската връзка поне в три посоки 

(поделената заслуга за Освобождението, изтъкването на 

неподкрепеното от руската дипломация Съединение и Стамболовата 

политика „спрямо Русия“ като националнообединителни 

достижения), замествайки фигурата на общославянската взаимност с 

приповдигнато описаните (хуманната, просветеното) фигури на 

европейското. Така в една друга възможна артикулация на българо-

руските отношения – последните биха могли да се маркират като 

градивни и народнополезни не въз основа на славянската 

„расова“ съпринадлежност, а по-скоро въз основа на споделени 

„универсални“ морално-политически ценности на демократичността: 

„Демократическа Русия, съюзена с либералните сили, не само не би 

била опасна за нас, но тя би била нашата опора. И тогава, вместо да 

треперим от руския народ за своето бъдеще, ний бихме възложили 

върху него своите надежди и бихме дали свободен полет на своята 

признателност към него и на своя възторг от неговата велика 

душа“ (Радев 1905a: 1)18. „Програмата на руската демокрация и 

                                                
18  Срв. също: „Благородните качества на великата руска душа, тоя горещ 
и геройски дух на гражданственост, що вее от нейното общество, тая 
дълбока, трогателна солидарност, която свързва интелигенцията и масата, 
ще дадат на целия живот на Русия една насока към пълна и официална 
демокрация. Може би на първо време фанатизмът и стремежът към 
абсолютни формули, които характеризират славянските народи, да 
побъркат на правилното съзидание на новия руски режим (...) С тия 
щастливи надежди целият напредничав свят поздравява днес тържеството 
на руската демокрация. На нас, българите, радостта е още по-голяма. Ний 
се радваме, задето великият братски народ, който ни възкреси за нов живот 
чрез кръвта на своите войници и чрез могъщото слово на своети писатели, 
днес става свободен и заема на мировата сцена онова високо място, което 
му дава духовната му култура, стопанското му развитие и числената му 
мощ“ (Радев 1905b: 1). 
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нашата външна политика“. Славянската солидарност се оказва един 

от възможните пътища за легитимирането на почитта към Русия 

редом с идеологическата съпричастност (към „либералните сили“)19, 

но също така и за критикуването на владеещото в Русия политическо 

статукво и/ или на българското русофилско движение. При все това 

известно смислово отместване лесно може да се набележи: 

съпричастността с „демократическа Русия“ имплицира не само 

външнополитическо преориентиране, но и политическо 

преобразуване на самата Русия.  

Оттук протича една линия на Симеон-Радевата публицистика, 

която нерядко (Радев 1905: 2) загърбва опитите за нюансировка на 

лансираните постановки. Релативизацията на руския принос за 

Освобождението от по-горния текст например би могла да прерастне 

в маркирането на Русия като виновник за жестокостите на 

Стамболовия режим: „Освобождението на България чрез руското 

оръжие  е един исторически факт, който има с какво да магьосва 

духовете у нас (...) Стамболовият режим, който дойде из тия събития 

[политическата нестабилност след Деветоавгустовския преврат], бе 

несъмнено ужасен и неговата легендарна грозота не е преувеличена 

(...) [Обаче] [с]амите руси не бяха ли донейде причина за тия кървави 

своеволия на Стамболова? (...) Историята ще определи един ден: кои 

                                                
19  Другаде също биха могли да се разпознаят следите на известно 
напрежение между есенциалистко-расовия елемент на славянството и 
политико-културния елемент на историческия развой като причини за 
оценностяването на рускостта, срв.: „Ето вече няколко години откак се 
подвергнати на изпитания националните интереси на българския народ, 
следователно най-високите духовни ценности, които могат да съществуват 
за една българска душа. И по повелението на някакво тайнствено сродство 
или поради престижа на хартата, очертана в Сан-Стефано, нашето 
общество се обръща пак съм север“ (Радев 1908b: 1). 

от жестокостите на Стамболова бяха излишни и кои бяха 

необходими, за да се заварди независимостта на България. Но чини 

ми се, че бъдещите поколения ще гледат на бесилките на 

Стамболова, както гледаме ний сега на мрачния силует на 

гилотините, които издигна френската революция...“ (Радев 1904: 1-

2) Осмислянето на насилието през Стамболовото управление като 

последица от руската външна политика несъмнено търси 

едновременно оневиняването на народнолибералния режим, 

прехвърлянето на вината към руската държава и дискредитирането 

на българските русофили. Съответно и руската намеса и/или 

предполагаемите русофилски препоръки за такава биха могли да се 

класифицират като насилствен акт и нарушаване на националния 

суверенитет: „Българският народ не може да търпи, щото в неговите 

отношения с короната да се вмесва една чужда сила (...) една 

държава се „намесва“ във вътрешниото управление на една друга 

държава, когато мнението, което тя ѝ съобщава, е подкрепено с едно 

заплашвание. Угрозата е значи чертата, която характеризира една 

намеса“ (Радев 1903a: 1). Политическото въздействие изотвън върху 

автохтонността на политическото живеене се отъждествява с 

латентно насилие – в подобни пасажи очевидно дискурсивните 

схеми на славянската задружност търпят пълно деактивиране. 

Същият механизъм за осмислянето на външнополитическата намеса 

проработва и в една показателна с обострения си антируски тон 

статия от 1903 г., част от подетата от „Вечерна поща“ атака против 

прогресивнолибералното правителство на д-р Стоян Данев: „В 

призоваването на бележитите дати има понякога историческа поука; 

има понякога и ирония. Във вчерашното отпразнувание на 19-й 
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нашата външна политика“. Славянската солидарност се оказва един 

от възможните пътища за легитимирането на почитта към Русия 

редом с идеологическата съпричастност (към „либералните сили“)19, 

но също така и за критикуването на владеещото в Русия политическо 

статукво и/ или на българското русофилско движение. При все това 

известно смислово отместване лесно може да се набележи: 

съпричастността с „демократическа Русия“ имплицира не само 

външнополитическо преориентиране, но и политическо 

преобразуване на самата Русия.  

Оттук протича една линия на Симеон-Радевата публицистика, 

която нерядко (Радев 1905: 2) загърбва опитите за нюансировка на 

лансираните постановки. Релативизацията на руския принос за 

Освобождението от по-горния текст например би могла да прерастне 

в маркирането на Русия като виновник за жестокостите на 

Стамболовия режим: „Освобождението на България чрез руското 

оръжие  е един исторически факт, който има с какво да магьосва 

духовете у нас (...) Стамболовият режим, който дойде из тия събития 

[политическата нестабилност след Деветоавгустовския преврат], бе 

несъмнено ужасен и неговата легендарна грозота не е преувеличена 

(...) [Обаче] [с]амите руси не бяха ли донейде причина за тия кървави 

своеволия на Стамболова? (...) Историята ще определи един ден: кои 

                                                
19  Другаде също биха могли да се разпознаят следите на известно 
напрежение между есенциалистко-расовия елемент на славянството и 
политико-културния елемент на историческия развой като причини за 
оценностяването на рускостта, срв.: „Ето вече няколко години откак се 
подвергнати на изпитания националните интереси на българския народ, 
следователно най-високите духовни ценности, които могат да съществуват 
за една българска душа. И по повелението на някакво тайнствено сродство 
или поради престижа на хартата, очертана в Сан-Стефано, нашето 
общество се обръща пак съм север“ (Радев 1908b: 1). 

от жестокостите на Стамболова бяха излишни и кои бяха 

необходими, за да се заварди независимостта на България. Но чини 

ми се, че бъдещите поколения ще гледат на бесилките на 

Стамболова, както гледаме ний сега на мрачния силует на 

гилотините, които издигна френската революция...“ (Радев 1904: 1-

2) Осмислянето на насилието през Стамболовото управление като 

последица от руската външна политика несъмнено търси 

едновременно оневиняването на народнолибералния режим, 

прехвърлянето на вината към руската държава и дискредитирането 

на българските русофили. Съответно и руската намеса и/или 

предполагаемите русофилски препоръки за такава биха могли да се 

класифицират като насилствен акт и нарушаване на националния 

суверенитет: „Българският народ не може да търпи, щото в неговите 

отношения с короната да се вмесва една чужда сила (...) една 

държава се „намесва“ във вътрешниото управление на една друга 

държава, когато мнението, което тя ѝ съобщава, е подкрепено с едно 

заплашвание. Угрозата е значи чертата, която характеризира една 

намеса“ (Радев 1903a: 1). Политическото въздействие изотвън върху 

автохтонността на политическото живеене се отъждествява с 

латентно насилие – в подобни пасажи очевидно дискурсивните 

схеми на славянската задружност търпят пълно деактивиране. 

Същият механизъм за осмислянето на външнополитическата намеса 

проработва и в една показателна с обострения си антируски тон 

статия от 1903 г., част от подетата от „Вечерна поща“ атака против 

прогресивнолибералното правителство на д-р Стоян Данев: „В 

призоваването на бележитите дати има понякога историческа поука; 

има понякога и ирония. Във вчерашното отпразнувание на 19-й 
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февруарий имаше и едното, и другото (...) Унизена е България не 

само пред Европа, но и пред своите собствени граждани. Тя 

разколеба у тях оная горда и твърда самоувереност, която бе една 

мощна историческа сила. Тя вся смущение в духа на народа, вдъхна 

му едно смъртоносно съмнение в неговите сили, в бъдещето му. 

Когато една държава падне под международна опека, тя губи 

практически правото да ръководи своите съдбини. Това се вижда от 

самата дефиниция на опеката. Има ли за един народ по-голям 

фалимент? (...) Тенденциите на руската политика са едни железни 

обръчи, които никое българско правителство не може да счупи, нито 

даже да превие. Грехът на г-н д-р Данев е, че вкара в тия обръчи 

България. Защото тя се одушва в тях (...) вчера, 19-й февруарий, и 

последният българин знаеше, че Русия оставя султана пълен 

господар над беззащитните македонци (...) България биде повикана 

да празнува един всенароден празник в навечерието на една 

всенародна катастрофа. Народът почувствува, че неговата радост би 

била в тоя момент едно кощунство. Затова той остана ням. И 

тържествените химни, които свиреше вчера военната музика посред 

един опечален народ, като че ли бяха пребавни маршове... 

Българският народ погребваше вчера цяла историческа мечта, 

сломена от тая Русия, която я създаде. Ний бихме желали, щото той 

да погребе днес и своя органически предразсъдък: сляпото 

русофилство (...) Но тя [политиката спрямо Русия] не трябва да 

почива върху едно суеверие. Българският народ е жеден за истина. И 

тая истина има възпитателно значение за него (...) държавата, с която 

обстоятелствата ни принуждават да бъдем в най-тясна връзка, готви 

една тежка съдба за България. Съзнанието на тая истина трябва да се 

уясни в ума на българския народ и да закрепне в него (...) Нека той 

проумее жестоката истина, че поради свои и чужди грешки той е 

останал без подкрепа между силите. Защото престъпно е да се 

поддържат у тоя народ надежди, които го влекат към погибел. От 

дълги години по един систематичен начин в него са били събуждани 

опасни илюзии. И такъв е моментът днес, че ако той не ги убие – те 

ще го убият“ (Радев 1903: 1). Текстът представлява интерес не само 

и не толкова с разгромителната критика на цанковизма, 

русофилството и руската политика на Балканите, а преди всичко с 

логико-аргументационните ходове, чрез които тази критика се 

разгръща. Международно политическата свързаност на България и 

Русия се осмисля като пагубно решение, неминуемо водещо към 

катастрофалния резултат на нарушаването или дори безвъзвратното 

загубване на националнодържавна самостоятелност (считана за най-

ценно достижение на възрожденско-освободителната героика) и 

хоризонта на националното обединение (считан за окончателна цел 

на българската национална държавност). Забележителното обаче е 

как констатациите за гибелните последствия от управлението на 

цанковистите и руското влияние в България се свързват трайно с 

представата за безоснователността, ирационалността, 

предразсъдъчността, несъзнателността и алогичността на 

русофилството. Последното представлява някаква противоразумна 

„опасна“ илюзия, неистина, чиито разрушителни ефекти могат да 

бъдат предотвратени и преобърнати единствено посредством 

осъзнаването и утвърждаването на определена вездесъща Истина и 

отрезвяваща Разумност. Подобни концептуални механизми на 

дискредитацията стават още по-значими, ако бъдат разгледани в 
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февруарий имаше и едното, и другото (...) Унизена е България не 

само пред Европа, но и пред своите собствени граждани. Тя 

разколеба у тях оная горда и твърда самоувереност, която бе една 

мощна историческа сила. Тя вся смущение в духа на народа, вдъхна 

му едно смъртоносно съмнение в неговите сили, в бъдещето му. 

Когато една държава падне под международна опека, тя губи 

практически правото да ръководи своите съдбини. Това се вижда от 

самата дефиниция на опеката. Има ли за един народ по-голям 

фалимент? (...) Тенденциите на руската политика са едни железни 

обръчи, които никое българско правителство не може да счупи, нито 

даже да превие. Грехът на г-н д-р Данев е, че вкара в тия обръчи 

България. Защото тя се одушва в тях (...) вчера, 19-й февруарий, и 

последният българин знаеше, че Русия оставя султана пълен 

господар над беззащитните македонци (...) България биде повикана 

да празнува един всенароден празник в навечерието на една 

всенародна катастрофа. Народът почувствува, че неговата радост би 

била в тоя момент едно кощунство. Затова той остана ням. И 

тържествените химни, които свиреше вчера военната музика посред 

един опечален народ, като че ли бяха пребавни маршове... 

Българският народ погребваше вчера цяла историческа мечта, 

сломена от тая Русия, която я създаде. Ний бихме желали, щото той 

да погребе днес и своя органически предразсъдък: сляпото 

русофилство (...) Но тя [политиката спрямо Русия] не трябва да 

почива върху едно суеверие. Българският народ е жеден за истина. И 

тая истина има възпитателно значение за него (...) държавата, с която 

обстоятелствата ни принуждават да бъдем в най-тясна връзка, готви 

една тежка съдба за България. Съзнанието на тая истина трябва да се 

уясни в ума на българския народ и да закрепне в него (...) Нека той 

проумее жестоката истина, че поради свои и чужди грешки той е 

останал без подкрепа между силите. Защото престъпно е да се 

поддържат у тоя народ надежди, които го влекат към погибел. От 

дълги години по един систематичен начин в него са били събуждани 

опасни илюзии. И такъв е моментът днес, че ако той не ги убие – те 

ще го убият“ (Радев 1903: 1). Текстът представлява интерес не само 

и не толкова с разгромителната критика на цанковизма, 

русофилството и руската политика на Балканите, а преди всичко с 

логико-аргументационните ходове, чрез които тази критика се 

разгръща. Международно политическата свързаност на България и 

Русия се осмисля като пагубно решение, неминуемо водещо към 

катастрофалния резултат на нарушаването или дори безвъзвратното 

загубване на националнодържавна самостоятелност (считана за най-

ценно достижение на възрожденско-освободителната героика) и 

хоризонта на националното обединение (считан за окончателна цел 

на българската национална държавност). Забележителното обаче е 

как констатациите за гибелните последствия от управлението на 

цанковистите и руското влияние в България се свързват трайно с 

представата за безоснователността, ирационалността, 

предразсъдъчността, несъзнателността и алогичността на 

русофилството. Последното представлява някаква противоразумна 

„опасна“ илюзия, неистина, чиито разрушителни ефекти могат да 

бъдат предотвратени и преобърнати единствено посредством 

осъзнаването и утвърждаването на определена вездесъща Истина и 

отрезвяваща Разумност. Подобни концептуални механизми на 

дискредитацията стават още по-значими, ако бъдат разгледани в 
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перспективата на стереотипизациите на славянството, доколкото 

между двата дискурсивни реда могат да се установят множество 

аналогии. 

Впрочем по един или друг начин вече подобна структура на 

отрицателните оценки на русофилството беше набелязвана. Така 

например русофилството се свързваше с непрактично-

сантименталната привързаност, която не поставя под въпрос и не 

преценява рационално-критически българо-руските отношения: 

„Казваме: интереси, защото ний мислим, че само върху тая основа 

може да почива една методическа, широка и трайна политика. Само 

русофилите у нас – ония русофили, които вярват наивно и честно, а 

не ония, които си служат с името на Русия за политическа 

спекулация, - само те вярват, че международните отношения могат 

да се подчиняват на сантиментални подбуди“ (Радев 1907b: 1). 

Русофилството съществува в два варианта: или като наивност, или 

като техника на користното властолюбие. И в двата случая обаче 

русофилството се оказва положено откъм страната на неистинното, 

квази- или аморалното, квази- или ирационалното. Интересното в 

случая е, че свързването на русофилството със сантиметално-

наивното и политически нерелевантното повтаря белези, които биха 

могли да се приписват и на други народи именно като есенциално 

славянски белези: „докато сръбските изявления носят характер на 

славянски сантиментализъм, те ще остават без отзив в България. 

Българите са народ хладен. Тях не трогват благочестивите желания. 

Техният ум е практически: само едно практическо предначертание 

може да го изкуси“ (Радев 1903c: 1); „[Т]ая доза от демагогия беше 

неминуема, защото русинът се поддава на нейното изкушение по две 

причини: първо, че е русин, т.е. надарен със славянска наивност и 

склонен към крайни формули, и после, защото е още съвсем новак в 

изборните авантюри“ [Радев 1906e: 2]. При противопоставката 

между оценностената практическа рационалност и осъдения 

политически сантиментализъм / наивизъм последният се 

генерализира като общ предикат на славянството, поради което 

вероятно в друга статия С. Радев директно причислява славяните 

към т.нар. от него „сантиментални раси“ (Радев 1909b: 1). 

Сантиментално-наивната непрактичност, приписвана като 

есенциално расова черта на славянството, се обвързва и с 

редуцирания капацитет за ефикасни политически действия и 

целенасочено преследване на национално политическите интереси, 

за които отново русофилите са били нееднократно обвинявани в 

Симеон-Радевата публицистика: „Русофилството у балканските 

славяни е плод не на някаква историческа признателност, а на едно 

чувство за безсилие (...) Русофилството поне у нас е 

съответствуващо винаги на един припадък от национално 

малодушие“ (Радев 1903d: 1); „Ний имаме нужда от една Русия, 

която да поддържа победоносния устрем на нашия народ, а не от 

една Русия, която да ни сочи бездействието като върховна 

добродетел“ (Радев 1912: 1); „нашето становище е, че България 

трябва да почне да действува и да поеме риска за своето действие, 

като намери велики сили, които да я поддържат; а русофилите искат, 

щото и инициативата и рискът да бъдат на сметка на Русия, която да 

им даде българското единство като дар. Тая разлика се е проявявала 

при всяко голямо събитие в новата българска история“ (Радев 

1912b: 1). Русофилството се свързва с безсилието, пасивността, 
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перспективата на стереотипизациите на славянството, доколкото 

между двата дискурсивни реда могат да се установят множество 

аналогии. 

Впрочем по един или друг начин вече подобна структура на 

отрицателните оценки на русофилството беше набелязвана. Така 

например русофилството се свързваше с непрактично-

сантименталната привързаност, която не поставя под въпрос и не 

преценява рационално-критически българо-руските отношения: 

„Казваме: интереси, защото ний мислим, че само върху тая основа 

може да почива една методическа, широка и трайна политика. Само 

русофилите у нас – ония русофили, които вярват наивно и честно, а 

не ония, които си служат с името на Русия за политическа 

спекулация, - само те вярват, че международните отношения могат 

да се подчиняват на сантиментални подбуди“ (Радев 1907b: 1). 

Русофилството съществува в два варианта: или като наивност, или 

като техника на користното властолюбие. И в двата случая обаче 

русофилството се оказва положено откъм страната на неистинното, 

квази- или аморалното, квази- или ирационалното. Интересното в 

случая е, че свързването на русофилството със сантиметално-

наивното и политически нерелевантното повтаря белези, които биха 

могли да се приписват и на други народи именно като есенциално 

славянски белези: „докато сръбските изявления носят характер на 

славянски сантиментализъм, те ще остават без отзив в България. 

Българите са народ хладен. Тях не трогват благочестивите желания. 

Техният ум е практически: само едно практическо предначертание 

може да го изкуси“ (Радев 1903c: 1); „[Т]ая доза от демагогия беше 

неминуема, защото русинът се поддава на нейното изкушение по две 

причини: първо, че е русин, т.е. надарен със славянска наивност и 

склонен към крайни формули, и после, защото е още съвсем новак в 

изборните авантюри“ [Радев 1906e: 2]. При противопоставката 

между оценностената практическа рационалност и осъдения 

политически сантиментализъм / наивизъм последният се 

генерализира като общ предикат на славянството, поради което 

вероятно в друга статия С. Радев директно причислява славяните 

към т.нар. от него „сантиментални раси“ (Радев 1909b: 1). 

Сантиментално-наивната непрактичност, приписвана като 

есенциално расова черта на славянството, се обвързва и с 

редуцирания капацитет за ефикасни политически действия и 

целенасочено преследване на национално политическите интереси, 

за които отново русофилите са били нееднократно обвинявани в 

Симеон-Радевата публицистика: „Русофилството у балканските 

славяни е плод не на някаква историческа признателност, а на едно 

чувство за безсилие (...) Русофилството поне у нас е 

съответствуващо винаги на един припадък от национално 

малодушие“ (Радев 1903d: 1); „Ний имаме нужда от една Русия, 

която да поддържа победоносния устрем на нашия народ, а не от 

една Русия, която да ни сочи бездействието като върховна 

добродетел“ (Радев 1912: 1); „нашето становище е, че България 

трябва да почне да действува и да поеме риска за своето действие, 

като намери велики сили, които да я поддържат; а русофилите искат, 

щото и инициативата и рискът да бъдат на сметка на Русия, която да 

им даде българското единство като дар. Тая разлика се е проявявала 

при всяко голямо събитие в новата българска история“ (Радев 

1912b: 1). Русофилството се свързва с безсилието, пасивността, 
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подчинимостта, загубата на политическа инициатива и резултатна 

деятелност, с отказа от суверенна самостоятелност и 

самоотричането. Същият предикатен възел може да бъде приписван 

обаче и на самите руснаци: „Флегматизъм на руската природа или 

маска, наложена от полицейският режим, какво е в действителност 

това безучастие, което поражава у русите? Тоя въпрос си 

задавах“ (Радев 1906o: 6); „У повечето от тях имаше несъмнено 

някакво тъмно и фанатично убеждение. Но те сами никога не биха се 

събрали, трябваше да ги вика властта, която те са навикнали да 

слушат сляпо. Да им се внуши от горе, те утре ще колят 

ненавистната „интелигенция“ (...) Но сами по свое вдъхновение те не 

биха отишли даже да гласуват. Всеки граждански акт изисква 

съзнание; а в тях има само дремещи инстинкти на ярост и пълно 

безучастие към обществения живот“ (Радев 1906c: 2)20. Нещо 

повече, контрарационалната предразсъдъчност, парализираща 

активната политическа деятелност, би могла да се провижда като 

народопсихологическа характеристика на самия български народ: 

„Без съмнение недоверието, възведено в общо правило, е една грозна 

черта в националния характер на българите. То е един белег, който е 

останал от вековното робство като някой стигмат. Неговото влияние 

се чувствува, пакостно и безмерно, и в политическия ни живот, и в 

                                                
20  По сходен начин дори споменната бележка би могла да се пропие от 
повторението на стереотипните представи, какъвто е случаят например с 
образа на незаинтересованата от рационалнообразователния процес 
рускиня: „Когато следвах един семестър в Берн, аз посещавах един курс по 
международно право, дето бяхме трима: аз като новак още, една хубава 
рускиня от Москва, която идеше, чини ми се, от каприз, и един колосален 
немец, който идеше заради рускинята. През време на лекциите, аз четях 
една немска граматика, рускинята се огледваше в едно мъничко огледало, а 
немецът гледаше рускинята“ (Радев 1907h: 1). 

обществените борби, и дори в светските отношения. То е един 

всенароден порок (...) То е инстинктивно, следователно не може да 

се обори с разсъждения. Само събитията могат да го излекуват. И то 

е тъй дълбоко загнездено, че може да преживее даже и тях“ [Радев 

1903e: 1]. В пределите на публицистичното въображение 

съвкупността от горе изредените отрицателно оценъчни белези би 

могла да циркулира между инстанциите русофилите, руснаците, 

българите и целокупното славянство.  

Подобна разместимост и пренаредимост на предикатите няма 

как да не доведе до предположението за тяхната относителност и 

условност, както и за относителността и условността на оценките, 

които би трябвало да установяват. Нека обаче засега се избегнат по-

нататъшни изводи, като се набележат някои от механизмите на 

автотекстуалната трансформация на мотивите в Симеон-Радевото 

творчество, очертаващи една мотивна мрежа с подчертана 

нееднозначност. В този смисъл, например, нееднократно 

реитерираната серия от схващания за наивно-сантименталната 

отдаденост и самоотрицателна обърнатост към другия биха могли да 

бъдат подложени на морално-политическа преоценка във вида на 

добре познатия до баналност мотив за алтруистичността на руската 

(и по метонимичен път – славянска) душевност, при което С. Радев 

нееднократно достига до възхвала на „състрадателната и любяща 

руска душа“ (Радев 1906i: 2) и „искреното добродушие на „рускiй 

человек“ (Радев 1906h: 1): „[В-к] Русь получаваше безброй писма, 

които изказваха болезнения и негодующ вик на руската душа, 

потресена от разкритите факти.“ (Радев 1906g: 1); „Известно е на 

всички: французите посрещат с много остроумна грация, 
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подчинимостта, загубата на политическа инициатива и резултатна 

деятелност, с отказа от суверенна самостоятелност и 

самоотричането. Същият предикатен възел може да бъде приписван 

обаче и на самите руснаци: „Флегматизъм на руската природа или 

маска, наложена от полицейският режим, какво е в действителност 

това безучастие, което поражава у русите? Тоя въпрос си 

задавах“ (Радев 1906o: 6); „У повечето от тях имаше несъмнено 

някакво тъмно и фанатично убеждение. Но те сами никога не биха се 

събрали, трябваше да ги вика властта, която те са навикнали да 

слушат сляпо. Да им се внуши от горе, те утре ще колят 

ненавистната „интелигенция“ (...) Но сами по свое вдъхновение те не 

биха отишли даже да гласуват. Всеки граждански акт изисква 

съзнание; а в тях има само дремещи инстинкти на ярост и пълно 

безучастие към обществения живот“ (Радев 1906c: 2)20. Нещо 

повече, контрарационалната предразсъдъчност, парализираща 

активната политическа деятелност, би могла да се провижда като 

народопсихологическа характеристика на самия български народ: 

„Без съмнение недоверието, възведено в общо правило, е една грозна 

черта в националния характер на българите. То е един белег, който е 

останал от вековното робство като някой стигмат. Неговото влияние 

се чувствува, пакостно и безмерно, и в политическия ни живот, и в 

                                                
20  По сходен начин дори споменната бележка би могла да се пропие от 
повторението на стереотипните представи, какъвто е случаят например с 
образа на незаинтересованата от рационалнообразователния процес 
рускиня: „Когато следвах един семестър в Берн, аз посещавах един курс по 
международно право, дето бяхме трима: аз като новак още, една хубава 
рускиня от Москва, която идеше, чини ми се, от каприз, и един колосален 
немец, който идеше заради рускинята. През време на лекциите, аз четях 
една немска граматика, рускинята се огледваше в едно мъничко огледало, а 
немецът гледаше рускинята“ (Радев 1907h: 1). 

обществените борби, и дори в светските отношения. То е един 

всенароден порок (...) То е инстинктивно, следователно не може да 

се обори с разсъждения. Само събитията могат да го излекуват. И то 

е тъй дълбоко загнездено, че може да преживее даже и тях“ [Радев 

1903e: 1]. В пределите на публицистичното въображение 

съвкупността от горе изредените отрицателно оценъчни белези би 

могла да циркулира между инстанциите русофилите, руснаците, 

българите и целокупното славянство.  

Подобна разместимост и пренаредимост на предикатите няма 

как да не доведе до предположението за тяхната относителност и 

условност, както и за относителността и условността на оценките, 

които би трябвало да установяват. Нека обаче засега се избегнат по-

нататъшни изводи, като се набележат някои от механизмите на 

автотекстуалната трансформация на мотивите в Симеон-Радевото 

творчество, очертаващи една мотивна мрежа с подчертана 

нееднозначност. В този смисъл, например, нееднократно 

реитерираната серия от схващания за наивно-сантименталната 

отдаденост и самоотрицателна обърнатост към другия биха могли да 

бъдат подложени на морално-политическа преоценка във вида на 

добре познатия до баналност мотив за алтруистичността на руската 

(и по метонимичен път – славянска) душевност, при което С. Радев 

нееднократно достига до възхвала на „състрадателната и любяща 

руска душа“ (Радев 1906i: 2) и „искреното добродушие на „рускiй 

человек“ (Радев 1906h: 1): „[В-к] Русь получаваше безброй писма, 

които изказваха болезнения и негодующ вик на руската душа, 

потресена от разкритите факти.“ (Радев 1906g: 1); „Известно е на 

всички: французите посрещат с много остроумна грация, 



176 Limes Slavicus 5

англичаните с безупречна учтивост, италианците с фамилиарно 

добродушие, но само русите обладаватат тоя дар на дълбока и мила 

задушевност, който дава на тяхното гостоприемство едно 

безподобно очарование (...) аз си припомних тия черти на руския 

характер“, (Радев 1906m: 1). Нещо повече, текстът-Радев би могъл 

дори да разколебае и преосмисли същността на руската душевност и 

по-точно – така често преповтаряната с отрицателни конотации 

славянско-руска сантименталност, натоварвайки я със 

световноисторическо значение: „Възторженият жест, чрез който 

Александър II извоюва за България онази свобода, заради която тъй 

трагично се бореха вече нейните синове, още буди, наистина, освен 

вечната признателност на България и възхищението на културния 

свят, което тоже ще бъде вечно, защото човешката цивилизация 

влиза вече в една сурова, люта и материалистическа фаза, в която 

идеалистични побуждения от тоя род едва ли ще се видят някога (...) 

И не без тъга ний мислим, дордето траят празненствата, за божията 

искра на идеализъм, която гасне в света, и за оная безпощадна и 

празна себичност, която пада като черна мъгла върху 

човечеството“ (Радев 1907c: 1). Надали би било пресилено, ако се 

предположи, че в горния пасаж голяма част от критическата 

антируска фразеология на някои от предходните статии, нерядко 

разгръщана по повод именно на национално държавни празници, 

бива радикално смислово преобърната. Славяно-руската 

сантименталност и / или чувствителност бива оценностена като 

високонравствена проява на идеализъм, получаваща адмирациите на 

човечеството, а освобождението на България – като рядко ценна 

демонстрация на самопожертвователност. Постижението на руското 

оръжие се интерпретира като означаващо на положителни качества, 

постепенно губещи се в нравствено деградиращия човешки свят. 

Българо-руските отношения съответно се извеждат по-скоро като 

алегория на определени световноисторически процеси, към които 

неминуемо препращат, отколкото като завършен в себе си и 

самоценен международнополитически процес.    

Предикатите, свързвани по един или друг начин със 

славянството, се оказват подвижни, заместими, реинтерпретируеми, 

търпящи постоянни и разнопосочни трансформации. Любопитното 

при казуса, засегнат в настоящото изследване, е по-скоро, че 

формулировките на славянството в Симеон-Радевата публицистика в 

определен смисъл постулират и предугаждат именно подобни 

дискурсивни явления. Нееднократно, например, същността на 

славянските народи би могла да се описва като незавършена, 

недооформена, нестабилна и отворена за бъдещите си 

преобразувания: „Но у народи като югославските, историческата 

съдба на които още не е сбъдната (...) могат ли чисто културните 

интереси да се отделят от политическите грижи и от условията на 

държавен живот и на териториални граници, които ще създаде 

политиката, не зависи ли собствено, в огромна място, самото 

развитие на народната култура?“ (Радев 1905d: 1); „Ний славяните 

сме въобще една раса със слаба историческа памет и свръх това сме 

безподобни импровизатори“ (Радев 1909: 1). Славяните са лишени 

от историческа памет, която да закотвя стремежите им и да ги спаси 

от разпиляване в единични импровизации, и от успешна изпълненост 

на историческите си задачи, които да оставят дирята им в световната 

история и по този начин да легитимират политическата им 
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англичаните с безупречна учтивост, италианците с фамилиарно 

добродушие, но само русите обладаватат тоя дар на дълбока и мила 

задушевност, който дава на тяхното гостоприемство едно 

безподобно очарование (...) аз си припомних тия черти на руския 

характер“, (Радев 1906m: 1). Нещо повече, текстът-Радев би могъл 

дори да разколебае и преосмисли същността на руската душевност и 

по-точно – така често преповтаряната с отрицателни конотации 

славянско-руска сантименталност, натоварвайки я със 

световноисторическо значение: „Възторженият жест, чрез който 

Александър II извоюва за България онази свобода, заради която тъй 

трагично се бореха вече нейните синове, още буди, наистина, освен 

вечната признателност на България и възхищението на културния 

свят, което тоже ще бъде вечно, защото човешката цивилизация 

влиза вече в една сурова, люта и материалистическа фаза, в която 

идеалистични побуждения от тоя род едва ли ще се видят някога (...) 

И не без тъга ний мислим, дордето траят празненствата, за божията 

искра на идеализъм, която гасне в света, и за оная безпощадна и 

празна себичност, която пада като черна мъгла върху 

човечеството“ (Радев 1907c: 1). Надали би било пресилено, ако се 

предположи, че в горния пасаж голяма част от критическата 

антируска фразеология на някои от предходните статии, нерядко 

разгръщана по повод именно на национално държавни празници, 

бива радикално смислово преобърната. Славяно-руската 

сантименталност и / или чувствителност бива оценностена като 

високонравствена проява на идеализъм, получаваща адмирациите на 

човечеството, а освобождението на България – като рядко ценна 

демонстрация на самопожертвователност. Постижението на руското 

оръжие се интерпретира като означаващо на положителни качества, 

постепенно губещи се в нравствено деградиращия човешки свят. 

Българо-руските отношения съответно се извеждат по-скоро като 

алегория на определени световноисторически процеси, към които 

неминуемо препращат, отколкото като завършен в себе си и 

самоценен международнополитически процес.    

Предикатите, свързвани по един или друг начин със 

славянството, се оказват подвижни, заместими, реинтерпретируеми, 

търпящи постоянни и разнопосочни трансформации. Любопитното 

при казуса, засегнат в настоящото изследване, е по-скоро, че 

формулировките на славянството в Симеон-Радевата публицистика в 

определен смисъл постулират и предугаждат именно подобни 

дискурсивни явления. Нееднократно, например, същността на 

славянските народи би могла да се описва като незавършена, 

недооформена, нестабилна и отворена за бъдещите си 

преобразувания: „Но у народи като югославските, историческата 

съдба на които още не е сбъдната (...) могат ли чисто културните 

интереси да се отделят от политическите грижи и от условията на 

държавен живот и на териториални граници, които ще създаде 

политиката, не зависи ли собствено, в огромна място, самото 

развитие на народната култура?“ (Радев 1905d: 1); „Ний славяните 

сме въобще една раса със слаба историческа памет и свръх това сме 

безподобни импровизатори“ (Радев 1909: 1). Славяните са лишени 

от историческа памет, която да закотвя стремежите им и да ги спаси 

от разпиляване в единични импровизации, и от успешна изпълненост 

на историческите си задачи, които да оставят дирята им в световната 

история и по този начин да легитимират политическата им 
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значимост. Поради незавършеността и неосъществеността на 

историческата мисия на славянството последното би могло да се 

маркира като уязвимо и слабо: „Жестока е била тая съдба, която е 

пръснала южното славянство по големите исторически пътища, по 

които от памтивека са се сблъсквали нашествията, без да му даде, 

бидейки еднакво по род и език, дарбата за сговор, която твори 

великите племена. Затова то изнемогва фатално под ударите на 

периодическите превратности“ (Радев 1909a: 1)21. Същностната 

незавършеност на славянските народи и на славянството като цялост 

би могла да отвежда и към идеята за неговата липса на оформена 

идентичност и разподобеността му:  „Ний, южните славяни, сме 

народ със слабо творчество. Какво ще учим едни от други? Ако 

искаме да взимаме уроци по цивилизация, трябва да си обърнем 

очите към Европа. От нея ще черпим наука, изкуство, общественост. 

От нея ще вземем методи на изследвания, способи за художествено 

творчество, теории за социалното развитие. Целият ни културен 

склад, доколкото го имаме, е взет от нея“ (Радев 1906n: 1). Липсата 

на задстоящ народностно-исторически субект се осмисля като 

предпоставка за липсата на пълноценно културно творчество, поради 

което славянството се оказва принудено да черпи от идиомите на 

европейския друг. Славянството може да бъде интерпретирано като 

                                                
21  Срв. също: „художниците, писателите, публицистите, учените, ония 
съсловия именно, в които народният дух намери своите най-благородни 
олицетворения, почувствуваха първи колко е срамно, щото ний, южните 
славяни, тъй близки (...) по език и по дух, да бъдем тъй чужди едни за 
други (...) Нека се надяваме, че тоя дух на братска завист и на омраза ще 
заглъхне и че ще победят най-сетне трезвият разум и светлото чувство на 
племенна взаимност, тъй необходими в критичните моменти, що 
преживяваме като малки народи, обречени да станат жертва на страшните 
амбиции на великите сили“ (Радев 1905c: 1). 

лишено от идентичност, разподобено, различно на себе си, 

проникнато от структурата на чуждостта. Оттук може би произтича 

и уклонът, съобразно който идеолектът би могъл да описва например 

руската интелигенция като откъсната от основите на народностния 

живот и поради това лишена от морално-политическа легитимност: 

„[Р]уската интелигенция, възпитана в книжен или сектантски дух, 

израсна в една съзаклятническа атмосфера, ожесточена от тероризма 

на самодържавието, екзалтирана от първите си победи, склонна да 

вижда доброто в това, което е крайно, и да клейми всеки 

опортюнизъм като малодушие или предателство – тая интелигенция, 

откъсната от руската историческа почва, доктринерска и 

фанатизирана, мъчно можеше да даде държавни мъже“ (Радев 1906f: 

1).  

Оттук вероятно се отлива също така и определена 

автотекстуална линия, която е склонна да разпознава хибридната 

преплетеност между славянското и (не)славянското в различни 

аспекти от социокултурното съществуване на (не)славянството; 

показателни са, например, кодовете при описанието на хърватите, в 

които се пресичат славянското и неславянското, собственото и 

чуждото: „тая малко шумна и малко театрална тържественост, която 

би била тъкмо по вкуса на хърватите, народ славянски по душа, но 

италиански по въображение, по любов към боите и по дар за ефектни 

церемонии“ (Радев 1908c: 1); „[Хърватите са] южняци по бурния 

пламък на своето въображение и северни хора почти по 

способността да чувствуват дълбоко и да съзерцават 

съсредоточено“ (Радев 1908d: 1). Сходна комбинаторика на 

славянски и неславянски, вродени и придобити черти се отиграва и 
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значимост. Поради незавършеността и неосъществеността на 

историческата мисия на славянството последното би могло да се 

маркира като уязвимо и слабо: „Жестока е била тая съдба, която е 

пръснала южното славянство по големите исторически пътища, по 

които от памтивека са се сблъсквали нашествията, без да му даде, 

бидейки еднакво по род и език, дарбата за сговор, която твори 

великите племена. Затова то изнемогва фатално под ударите на 

периодическите превратности“ (Радев 1909a: 1)21. Същностната 

незавършеност на славянските народи и на славянството като цялост 

би могла да отвежда и към идеята за неговата липса на оформена 

идентичност и разподобеността му:  „Ний, южните славяни, сме 

народ със слабо творчество. Какво ще учим едни от други? Ако 

искаме да взимаме уроци по цивилизация, трябва да си обърнем 

очите към Европа. От нея ще черпим наука, изкуство, общественост. 

От нея ще вземем методи на изследвания, способи за художествено 

творчество, теории за социалното развитие. Целият ни културен 

склад, доколкото го имаме, е взет от нея“ (Радев 1906n: 1). Липсата 

на задстоящ народностно-исторически субект се осмисля като 

предпоставка за липсата на пълноценно културно творчество, поради 

което славянството се оказва принудено да черпи от идиомите на 

европейския друг. Славянството може да бъде интерпретирано като 

                                                
21  Срв. също: „художниците, писателите, публицистите, учените, ония 
съсловия именно, в които народният дух намери своите най-благородни 
олицетворения, почувствуваха първи колко е срамно, щото ний, южните 
славяни, тъй близки (...) по език и по дух, да бъдем тъй чужди едни за 
други (...) Нека се надяваме, че тоя дух на братска завист и на омраза ще 
заглъхне и че ще победят най-сетне трезвият разум и светлото чувство на 
племенна взаимност, тъй необходими в критичните моменти, що 
преживяваме като малки народи, обречени да станат жертва на страшните 
амбиции на великите сили“ (Радев 1905c: 1). 

лишено от идентичност, разподобено, различно на себе си, 

проникнато от структурата на чуждостта. Оттук може би произтича 

и уклонът, съобразно който идеолектът би могъл да описва например 

руската интелигенция като откъсната от основите на народностния 

живот и поради това лишена от морално-политическа легитимност: 

„[Р]уската интелигенция, възпитана в книжен или сектантски дух, 

израсна в една съзаклятническа атмосфера, ожесточена от тероризма 

на самодържавието, екзалтирана от първите си победи, склонна да 

вижда доброто в това, което е крайно, и да клейми всеки 

опортюнизъм като малодушие или предателство – тая интелигенция, 

откъсната от руската историческа почва, доктринерска и 

фанатизирана, мъчно можеше да даде държавни мъже“ (Радев 1906f: 

1).  

Оттук вероятно се отлива също така и определена 

автотекстуална линия, която е склонна да разпознава хибридната 

преплетеност между славянското и (не)славянското в различни 

аспекти от социокултурното съществуване на (не)славянството; 

показателни са, например, кодовете при описанието на хърватите, в 

които се пресичат славянското и неславянското, собственото и 

чуждото: „тая малко шумна и малко театрална тържественост, която 

би била тъкмо по вкуса на хърватите, народ славянски по душа, но 

италиански по въображение, по любов към боите и по дар за ефектни 

церемонии“ (Радев 1908c: 1); „[Хърватите са] южняци по бурния 

пламък на своето въображение и северни хора почти по 

способността да чувствуват дълбоко и да съзерцават 

съсредоточено“ (Радев 1908d: 1). Сходна комбинаторика на 

славянски и неславянски, вродени и придобити черти се отиграва и 
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при творческия портрет на Алфонс Муха: „Славянин по род, Муха 

изглежда французин по своето леко и грациозно въображение, по 

своя жизнерадостен темперамент, по чудесната сръчност в рисунъка 

и по един прелестен дар на декоративна фантазия. Славянското 

произхождение на Муха се забелязва в неговата дълбока 

чувствителност, във вкуса към идейност и символизъм и в едно 

неизразимо мило настроение, което вее в неговото 

творчество“ (Радев 1906-1907: 6). По сходен начин механизмите на 

народопсихологическата и националнокултурната хибридност 

управляват и някои от портретите на руските политически дейци: 

„[Г.] А. Ф. Аладьин (...) не прилича много на русин. Когато се 

запознах с него (...) аз го помислих за англичанин. Наистина, 

английска бе неговата особена учтивност, в която имаше нещо 

сдържано, коректно и хладно, нещо, което отдалечава, без да знаете 

какво (...) английско бе и неговото самомнение, което той 

преувеличаваше, като всеки човек, когато усвои качествата на някой 

чужд народ. Неговото англоманство е толкова силно, че то сякаш е 

изменило и самото му лице (...) то напомнюваше по-скоро някой 

gentleman от Йо[р]кшир, нежели един „крестянин“ от Симбирската 

губерния (...) Русин обаче по умствения своя склад, по своя 

темперамент и до духовните си влечения, той не е могъл да 

възприеме утилитарната и тясна идеология на английските политици 

(...) в него имаше едно рядко съчетание на английските качества на 

енергия и упоритост с нещо от базстрашието пред смъртта и от 

жаждата за подвизи на руския човек“ (Радев 1906j: 1); „Радичев е 

наистина оратор на френски маниер. Той говори със силен глас, 

който съдържа громки звучности и който при едно извишено 

настроение, добива истински патетически акценти. Неговата фраза 

не е периодична, разлята и мъглява, както тя е въобще у 

русите“ (Радев 1906l: 2). Славяно-руското се преплита свободно с 

френското или английското, доколкото всички тези стереотипни 

народопсихологически формулировки се схващат като емблеми на 

определени политологически, психологически или културни 

особености. Незавършеността на славянството го разтваря за 

хибридното му смесване с другостта, превръща комплекта на 

конститутивните му характеристики в отворено множество, 

подлежащо на трансформация и пренареждане.   

Липсата на  завършена задстояща инстанция, на 

надполитически трансцендентен гарант (в лицето на народностния 

дух) довежда и до концепциите за сриването на основателността, 

целенасочеността или организираността на народностно-

политическото живеене – липса, извикваща както възможността на 

импровизацията, така и възможността за изпадането в 

безпорядъчност или хаотичност: „Настоящата криза е раздвижила 

всичките руски народни свойства: вкусът към внезапни и 

химерически начинания (...) и страстта към сдружения, които не 

траят поради отсъствието на постоянство и дисциплина“ (Радев 

1906a: 1);  „Дума няма [той] да се поддаде на тия безконечни 

словопрения, всеобемляющи и хаотични инициативи и взаимни 

сектантски обвинения, които са най-опасното изкушение за руската 

натура“ (Радев 1906h: 1); „Когато един ден се напише историята на 

манджурската война, злото, което направи на Русия хаосът, владеющ 

в нейната дипломация, ще ужаси руската душа, защото наистина 

тази история ще прилича на роман-фейлетон“ (Радев 1908a: 1); 
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при творческия портрет на Алфонс Муха: „Славянин по род, Муха 

изглежда французин по своето леко и грациозно въображение, по 

своя жизнерадостен темперамент, по чудесната сръчност в рисунъка 

и по един прелестен дар на декоративна фантазия. Славянското 

произхождение на Муха се забелязва в неговата дълбока 

чувствителност, във вкуса към идейност и символизъм и в едно 

неизразимо мило настроение, което вее в неговото 

творчество“ (Радев 1906-1907: 6). По сходен начин механизмите на 

народопсихологическата и националнокултурната хибридност 

управляват и някои от портретите на руските политически дейци: 

„[Г.] А. Ф. Аладьин (...) не прилича много на русин. Когато се 

запознах с него (...) аз го помислих за англичанин. Наистина, 

английска бе неговата особена учтивност, в която имаше нещо 

сдържано, коректно и хладно, нещо, което отдалечава, без да знаете 

какво (...) английско бе и неговото самомнение, което той 

преувеличаваше, като всеки човек, когато усвои качествата на някой 

чужд народ. Неговото англоманство е толкова силно, че то сякаш е 

изменило и самото му лице (...) то напомнюваше по-скоро някой 

gentleman от Йо[р]кшир, нежели един „крестянин“ от Симбирската 

губерния (...) Русин обаче по умствения своя склад, по своя 

темперамент и до духовните си влечения, той не е могъл да 

възприеме утилитарната и тясна идеология на английските политици 

(...) в него имаше едно рядко съчетание на английските качества на 

енергия и упоритост с нещо от базстрашието пред смъртта и от 

жаждата за подвизи на руския човек“ (Радев 1906j: 1); „Радичев е 

наистина оратор на френски маниер. Той говори със силен глас, 

който съдържа громки звучности и който при едно извишено 

настроение, добива истински патетически акценти. Неговата фраза 

не е периодична, разлята и мъглява, както тя е въобще у 

русите“ (Радев 1906l: 2). Славяно-руското се преплита свободно с 

френското или английското, доколкото всички тези стереотипни 

народопсихологически формулировки се схващат като емблеми на 

определени политологически, психологически или културни 

особености. Незавършеността на славянството го разтваря за 

хибридното му смесване с другостта, превръща комплекта на 

конститутивните му характеристики в отворено множество, 

подлежащо на трансформация и пренареждане.   

Липсата на  завършена задстояща инстанция, на 

надполитически трансцендентен гарант (в лицето на народностния 

дух) довежда и до концепциите за сриването на основателността, 

целенасочеността или организираността на народностно-

политическото живеене – липса, извикваща както възможността на 

импровизацията, така и възможността за изпадането в 

безпорядъчност или хаотичност: „Настоящата криза е раздвижила 

всичките руски народни свойства: вкусът към внезапни и 

химерически начинания (...) и страстта към сдружения, които не 

траят поради отсъствието на постоянство и дисциплина“ (Радев 

1906a: 1);  „Дума няма [той] да се поддаде на тия безконечни 

словопрения, всеобемляющи и хаотични инициативи и взаимни 

сектантски обвинения, които са най-опасното изкушение за руската 

натура“ (Радев 1906h: 1); „Когато един ден се напише историята на 

манджурската война, злото, което направи на Русия хаосът, владеющ 

в нейната дипломация, ще ужаси руската душа, защото наистина 

тази история ще прилича на роман-фейлетон“ (Радев 1908a: 1); 
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Славяно-руското народностно и политическо присъствие е 

незавършено, фрагментирано, несигурно, изменяемо и 

непредсказуемо, поради което и обществено-политическият живот 

на славяните е подчинен на хаотичността и кризисната 

неустановеност.22 

Разгледаната серия от текстове несъмнено демонстрира 

небезизвестно отместване спрямо досегашното субстанциализиране 

на славянството като носител на сантименталност, пасивност и пр. В 

рамките на Симеон-Радевата публицистика славянството би могло 

да се мисли като радикално несамотъждествено, неидентично на 

себе си. Затова и една последна тропологична формула, през която 

текстът-Радев представя славянството и която си заслужава да 

проследим, е представата за славянството като форма на 

непознаваемостта: „Много рисковано е да се правят заключения за 

тая безчислена руска маса, енигма за самите руси. Нейната 

психология е като ония морета, в глъбините на които стават бури, 

що никой не може да съзре на повърхността. А може би и вълните, 

които не забелязват отгоре, не засягат дълбоките води. Chi lo 

sa?“ (Радев 1906p: 1-2)23. Именно в този пункт от Симеон-Радевото 

писане за славянството всъщност би могло да се потърси и 

прегъването, за което стана дума във встъпителната част на 

настоящия текст. Подвижността, неокончателността и 

                                                
22  Самата първа руска революция от 1905 г. в известна степен се 
изобразява като алегория на променливостта и непредсказуемостта на 
руския дух. (Радев 1906k: 2).  
23  Същият мотив би могъл да повтори и в по-„смекчена“ форма, срв.: 
Трябва да имате наистина духовно сродство с простия русин, за да 
схванете движенията в неговата душа чрез интуиция. Инак той стои пред 
вас загадочен, заключен, непроницаем“ (Радев 1906d: 1) 

незавършимостта на схващанията за славянството у Симеон-

Радевото творчество в някакъв смисъл са предварително вписани в 

него, предугадени от културния опит на епохата му и 

множествеността от възможни концептуално-оценъчни реализации 

на славянския дискурс. Славянството се оказва – отделно от 

множествеността от възможни стереотипни идиоми – един от 

начините, по които е било възможно за С. Радев и неговата епоха да 

бъде мислено и писано за нестабилността, изменяемостта и 

несамотъждествеността на дискурсивните категории, които в 

определен смисъл остават винаги вече безбройни и разпокъсани.  
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        Краят на ХІХ и началото на ХХ век е време на пълна и 

окончателна секуларизация на културата в Европа и в славянския 

свят. Антропоцентризмът в менталността, това, че човекът е мярка за 

всички неща, дотолкова подменя теоцентризма на предишното 

време, че литературата се осъзнава като някаква религия. Писането – 

като сакрално деяние, а писателят – като избрана и свята личност, 

като нравствен, морален, духовен (в преносния смисъл на думата) 

водач на обществото. На другите той говори и след смъртта си не 

само с книгите си: живот след смъртта, но и с гроба си, в който е 

един вид ракла с „мощи“ на свята личност. Достатъчни са имената на 

Хенрих Ибсен, граф Лев Николаевич Толстой, отлъчен от Църквата 

през 1901 г., на гроба на който в Ясна поляна няма кръст, но който 

е светец за религиозното учение каодаизъм (каодай) в Индокитай. 

Или Рабиндранат Тагор – в един глобален план. При посещението му 

в София той е посрещнат като един велик мирови духовен водач. В 

България Пенчо Славейков овладява необходимостта от духовно 

водачество и не му се приписва то, но не по-малко добре и по друг 

начин тази обществена роля се изпълнява от Иван Вазов и от Кирил 

Христов. Специфичното в българската социокултурна среда на този 

общ европейски фон е, че във времето на Възраждането поетът, 

писателят (в широк план) осъзнава себе си като част от общността. 

Той е идентичен с нея. Жертва се за нея, воден от жертвена любов, а 

през 80-те години на ХІХ век след ред исторически, обществени, 

граждански, културни и пр. промени и ментални метаморфози тази 

свързаност вече започва да се прекъсва. Това е причина за 

емоционален драматизъм. Общността и поетът (според новите 

социални и културни реалности) пребивават вече в два различни и 

паралелни свята, но отговорността на поета към обществото остава. 

Той върви по своя път, след своята мисия, върши своето дело, 

независимо от това дали и каква част от обществото върви след него, 

и води духовно (отново – в преносния смисъл на словото; духовното 

идва от вярата, от литературата идва душевното) в един идеален свят 

вече своето „паство“, сиреч – обществото. 

         Най-популярната представа за Кирил Христов е, че той е 

„болен от живот“, че лириката му е хедонистична, че той е певец на 

любовта. С ред впечатляващия по обема си корпус от негови 

лирични творби хедонистичните текстове са малко на брой. 

Хедонистичната философия за живота, която Кирил Христов чрез 

лирика изрича, е следствие на един друг проблем, който се чете у 

Иван Вазов, Стоян Михайловски и Кирил Христов – невъзможността 

на твореца за идентичност с обществото. Тази драма на 

прекъснатите връзки, този конфликт на твореца с обществото е 

изказан в ред текстове на Кирил Христов: „Станси“, 

„Сонет“ („Щастлив е, кой мърцина не умира...“), „Аз казвал съм си“, 

„Призраци“, „Игра на мъртвите“, „Съдба“, „Поети, мъдреци – на 

пръсти ги броиме...“, „Орала мухата на вола на рогата“ и пр. В 

предговора към „Избрани стихотворения“ (1903) на Кирил Христов 

Иван Вазов нарича този корпус от текстове сатира. Словото 

„сатира“ само донякъде може да се отнесе към тях. В творбите на 

Кирил Христов няма смях. Те са твърде тъжна констатация за онова, 

което – в очите на пишещия автор и лиричен аз – е народ и 

общество.  

През 90-те години на XIX век в публичното пространство се 

води разговор за това, що е български народ. „На един песимист“ на 



191Сава Сивриев - Кирил Христов - избраникът и …

        Краят на ХІХ и началото на ХХ век е време на пълна и 

окончателна секуларизация на културата в Европа и в славянския 

свят. Антропоцентризмът в менталността, това, че човекът е мярка за 

всички неща, дотолкова подменя теоцентризма на предишното 

време, че литературата се осъзнава като някаква религия. Писането – 

като сакрално деяние, а писателят – като избрана и свята личност, 

като нравствен, морален, духовен (в преносния смисъл на думата) 

водач на обществото. На другите той говори и след смъртта си не 

само с книгите си: живот след смъртта, но и с гроба си, в който е 

един вид ракла с „мощи“ на свята личност. Достатъчни са имената на 

Хенрих Ибсен, граф Лев Николаевич Толстой, отлъчен от Църквата 

през 1901 г., на гроба на който в Ясна поляна няма кръст, но който 

е светец за религиозното учение каодаизъм (каодай) в Индокитай. 

Или Рабиндранат Тагор – в един глобален план. При посещението му 

в София той е посрещнат като един велик мирови духовен водач. В 

България Пенчо Славейков овладява необходимостта от духовно 

водачество и не му се приписва то, но не по-малко добре и по друг 

начин тази обществена роля се изпълнява от Иван Вазов и от Кирил 

Христов. Специфичното в българската социокултурна среда на този 

общ европейски фон е, че във времето на Възраждането поетът, 

писателят (в широк план) осъзнава себе си като част от общността. 

Той е идентичен с нея. Жертва се за нея, воден от жертвена любов, а 

през 80-те години на ХІХ век след ред исторически, обществени, 

граждански, културни и пр. промени и ментални метаморфози тази 

свързаност вече започва да се прекъсва. Това е причина за 

емоционален драматизъм. Общността и поетът (според новите 

социални и културни реалности) пребивават вече в два различни и 

паралелни свята, но отговорността на поета към обществото остава. 

Той върви по своя път, след своята мисия, върши своето дело, 

независимо от това дали и каква част от обществото върви след него, 

и води духовно (отново – в преносния смисъл на словото; духовното 

идва от вярата, от литературата идва душевното) в един идеален свят 

вече своето „паство“, сиреч – обществото. 

         Най-популярната представа за Кирил Христов е, че той е 

„болен от живот“, че лириката му е хедонистична, че той е певец на 

любовта. С ред впечатляващия по обема си корпус от негови 

лирични творби хедонистичните текстове са малко на брой. 

Хедонистичната философия за живота, която Кирил Христов чрез 

лирика изрича, е следствие на един друг проблем, който се чете у 

Иван Вазов, Стоян Михайловски и Кирил Христов – невъзможността 

на твореца за идентичност с обществото. Тази драма на 

прекъснатите връзки, този конфликт на твореца с обществото е 

изказан в ред текстове на Кирил Христов: „Станси“, 

„Сонет“ („Щастлив е, кой мърцина не умира...“), „Аз казвал съм си“, 

„Призраци“, „Игра на мъртвите“, „Съдба“, „Поети, мъдреци – на 

пръсти ги броиме...“, „Орала мухата на вола на рогата“ и пр. В 

предговора към „Избрани стихотворения“ (1903) на Кирил Христов 

Иван Вазов нарича този корпус от текстове сатира. Словото 

„сатира“ само донякъде може да се отнесе към тях. В творбите на 

Кирил Христов няма смях. Те са твърде тъжна констатация за онова, 

което – в очите на пишещия автор и лиричен аз – е народ и 

общество.  

През 90-те години на XIX век в публичното пространство се 

води разговор за това, що е български народ. „На един песимист“ на 



192 Limes Slavicus 5

Пейо Яворов, част от текстовете на Пенчо Славейков, разказите на 

Антон Страшимиров, Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, 

картините на Мърквичка, музиката на Емануил Манолов или Добри 

Христов, първите разкази на Елин Пелин и още много други 

текстове са все отговор на този въпрос. В разказите на Тодор 

Влайков, Михалаки Георгиев, Антон Страшимиров, „Коледари“ на 

Пенчо Славейков, „Шопско хоро“, „Ръченица“ на Мърквичка, или 

работи като двете хорови китки „Лиляна мома хубава“ и „Пусти 

моми жеравненки“ на Добри Христов се създава представа за 

възвишеността на народната душа. 

В „Станси“ представата на Кирил Христов за българския 

народ не е възвишена. Поради това и говорещият в неговите 

текстове не търси пътища за идентичност с общността, а пътища за 

свой смисъл и свой начин на живот. Истина за индивида. 

Текстът на „Станси“ е с редакции. Редакциите показват 

повече или по-малко едно смекчено отношение на пишещия към 

онова, което той пише. В приетия за работа  редакционен вариант 

„Станси“ е със структура на възможен разговор със събеседник. Този 

„ти“, към който се обръща говорещият, е неопределен и колебаещ се 

между някой друг и разговор със самия себе си. „Тоз народ“ за 

говорещия е „малодушно, подло, рабско племе“. Вярата в него, ако 

може да се говори за сатира, е причина за саркастичното мислене и 

говорене: „та още ли ти вярваш в тоз народ“. За него, за народа, 

според говорещия няма надежда да заживее разумен живот и „хубав 

път нагоре да поеме?“[1]. 

И още нещо – за говорещия народът е „...мъртвец, / изровен, 

пак погребан за да бъде“. И за да стане още по-ясно мисленето за 

народа като цяло, следва още една строфа: „Печална неговата бе 

съдба; / да изгори във неразумна сила“.  

Вариантът в сп. „Мисъл“ на тези два стиха е: „Не, нему и 

арменската съдба / не би му вляла капка свяст, ни сила!“ Последните 

два стиха в сп. „Мисъл“: „Не, него и гръмовната тръба / на 

Страшний Съд дори не би свестила“ са по-ясни от варианта на 

„Станси“ в (Христов 1966: 125): „Защо ли и гръмовната тръба / на 

страшний съд го нявга би свестила“. 

Тръбата на Страшния Съд като образ, взет от Библията и 

употребен тук, вън от контекста си, с хиперболиката и с 

нечуваемостта си, най-вече за тези, за които този тръбен звук е 

предназначен, е израз на мисълта за безнадеждността на усилието да 

се открие смисъл в посвещение и жертва на своя живот заради 

народния живот и идеали.   

Критичното, да го наречем така, осъзнаване на народа е още 

във времето на Българското възраждане – от преп. Паисий, св. 

Софроний Епископ Врачански, Кирил Пейчинович, Петко Р. 

Славейков, Христо Ботев. Пейо Яворов безуспешно прави опит да 

намери смисъл в народните борби или идеали, но резултатът от това 

търсене е „Нощ“ и „Хайдушки копнения“. Народният дух, 

представен от Пенчо Славейков или от Тодор Влайков, е нещо 

желано, но съществуващо в световете на добрите намерения. 

Текстът на Кирил Христов явно събужда полемично мислене, 

защото в периодиката от онова време нему, Кирил Христову, се 

отговаря, също с текст, но с оптимистична визия за българския 

народ: 
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Така! Таз вяра крепне, големее 

и ви упътва в житейската борба 

(в която поета да влезе не смее!) 

и на борците дава да летят крила! 

  

О, не! Не е мъртвец тоз труп, що дава 

блага и щастие, вдъхновенйе за песни, 

не е той ни гнил, ни подъл – че не става, 

а е безсилен ощ под алчните врази! 

  

Не всякога водата застояла е мирна –  

дохожда най-насетне час, 

събарят се прегради, разбесняла, 

кат ураган отнася всичко тя тогаз! 

  

Пазете се, о, вий, кои не смейте 

отблизо да допрете окований роб. 

Надгробната му песен като пейте, 

да не потънете случайно в някой гроб. 

 

Авторът е анонимен. Текстът е печатан в сп. „Наш живот“, 

бр. 9, 6.10.1899[2].  

В сп. „Мисъл“, год. 8, 1898, кн. 7, с. 535–536, Пейо Яворов 

печата „На един песимист“[3]. Текстът е отговор на същите въпроси, 

измъчващи и Кирил Христов.  

През Възраждането народът не прегръща горещо нито 

националната идея на Ранното възраждане, нито революционните 

идеи на Късното възраждане. А в края на XIX век – нито 

сиромахомилските, народническите и още по-малко – 

социалистическите идеи. Тeзи идеи изглеждат като „кръпка“ към 

общонародния живот. Изповядващите разни идеологически 

парадигми остават сами в словесните си, книжовни и идейни 

пространства. През Възраждането народът реагира положително на 

онова, от което има полза – училищната идея, идеята за независима 

българска Църква. По време на войните от 1912 – 1913, 1915 – 1918 

година – на идеята за национално обединение.  

Във възрожденско време посвещаването и служението на род 

и Отечество е имало смисъл – като гражданско служение, каквото е 

служението на Петко Р. Славейков. Или като революционно 

служение и жертва, образци на които са Васил Левски, Христо Ботев 

и много още деятели на Високото възраждане. Служениетo, въпреки 

апатията, според гледната точка на посвещаващите се (но разумност, 

според гледната точка на народа) е имало смисъл и значение. Било е 

цел в живота на личността. 

След Възраждането, ако различният от народа, 

интелектуалецът, мислителят и пр. следва подобно поведение, то той 

несъмнено се обрича да е обществена маргиналия. В това 

пространство на обществено служение влиза Пейо Яворов по един 

начин, Тодор Влайков – по друг, но и двамата, освен разочарование, 

изживяват и самотата от безсмислеността на идеологическите си 

намерения.  

От друга страна, „Станси“ е само част от сходен по смисъл 

текстови корпус. Не особено убедително е обяснението за това 

мислене на Кирил Христов в бележките към „Събрани съчинения“, 
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Т. 1, Лирика, София, 1966[4]. Там към този корпус са посочени 

също: „Поклон, поклон“ и „Не винаги човешките деяния“ в „Песни и 

въздишки“ (1896), „Недейте вярва вий, че всеки може“ във „Вечерни 

сенки“ (1899), „Запев“, „Празникът на роба“, „Сонет“ („Честит е, кой 

мърцина не умира…“) в „На кръстопът“ (1901), „Дългът“ в „Избрани 

стихотворения“ (1903). Подобни по смисъл текстове се сочат и във 

„Вълнолом“ (1937), и в „Последни пожари“ (1944). Ако подобни 

текстове се четат и в късните негови стихосбирки, то явно е, че този 

проблем Кирил Христов решава до края на дните си. Във всеки 

случай, колкото и вдъхновяващ да е призивът в „Не винаги в 

човешките деяния...“, в края на текста другите да са наречени 

„братя“: „Не, братя... / Да си дадем ръка и към доброто / на бъдещий 

живот да полетим!“. Времето е с име: „тоя век ужасен“. Подобно по 

смисъл име се чете и във „Философически и сатирически сонети“ на 

Стоян Михайловски.  

Впрочем „Поет“, посветен Г-ну Ив. Вазову, поетизира именно 

темата за избраника и тълпата. Между тях няма нищо общо. Тълпата 

е все една: 

 
            Вървят, изглеждат се, бърборят – стари, млади; 
            подсмърчат, хилят се, и все гълчат, гълчат... 
            Чуй тоя шум и гам из улици и сгради! 
            Виж шарени тълпи – виж що безгрижен свят! 
  
            И след половина век туй всичко ще се срине 
            във черната земя! Друг свят ще загъмжи 
            по тия улици след петдесет години 
            и други пакости, интриги и лъжи... 
            ....................................... 

Кому говори лирическият аз? На своя идеален двойник, на 

читателя, на поета? Трудно е да се определи. Във всеки случай 

лирическият аз е ситуиран вън от времето, вън от обществото, вън от 

тълпата и нейните тъги, радости, шум и живот. Той е наблюдател на 

този тук живот, в който той няма участие.  

Във втората част на този дълъг текст избраникът е видян и 

представен от лирическия аз чрез очите на тълпата. За нея той е 

мъртвец: 

 

           Що дири тоз мъртвец? Защо се той навира 

           във всяка къща пак – и книга, и глава? 

           Какво, че бил поет, че имал звънка лира? 

           Нали е прах? Защо подига пак мълва? 

 

          Ний нови имаме – мислители, поети – 

          що си ти? Имаме ний славни имена! 

          Недей напразно им стърча зад гърбовете! 

          Хай в гроба! Ти не знайш тез нови времена! 

 

След което в още дванадесет строфи се описва посвещението, 

служението чрез слово на избраника, въпреки мислите на тълпата за 

избраника, на същата тази тълпа, разроена вече в множество 

конкретни образи на възрасти, типове, индивидуалности, 

индивидуални ситуации и пр., в които се осъществява прагматиката 

на поетовото слово. Той живее чрез словото си в ума и сърцата на 

множеството, възприеман по разни начини, при разни случаи, 

поводи и причини. Отплатата за неговото служение – и унижение, и 
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обида, Кирил Христов вижда и поетизира тук в една много 

интересна рецептивна ситуация – останалият насаме с поетовото 

слово читател прави с това слово онова, което му позволява неговият 

познавателен хоризонт. Да прави с поетовото слово и с текста в 

плана на мисловността и възможните светове каквото му се поиска. 

Според произвола на рецептивната си воля. Той е свободен според 

ограничените си представи да принизи словото на избраника, да го 

чете, както той си иска, или да го тълкува, както той си пожелае. 

Тази свобода над словото е реална и парадоксална читателска 

практика – да приемеш по свой начин онова, което няма как да 

приемеш чрез представата и изразяването на избраника. И да 

направиш произвола на волята си обществено достояние. И: 

 

        Ала затуй – търпи сега безброй обиди! 

        Поет си ти! – търпи лишенйя и беди! 

        Носи безропотно ти цели пирамиди 

        глупашки клевети! – и твърд, и горд бъди! 

 

        Безсмъртйе ще рече: ругайте, позорете! 

        Ругайте: завистта не може повали 

        та, коя вас, прах за ветровете, 

        от тоз безсмъртен мъж кат чумави дели! 

 

        Ругайте! – той все пак твори усърдно, честно, 

        със ясновидещвор, далеко прикован; 

        ни бедност ще го спре, нито ръмжене бесно 

        ни сган завистници – нищожна, тъпа сган. 

 

        Той знай, че няма тук обида по-обидна 

        от некадърността: той чуй рева ѝ див! 

        Що? Участта му е от царска по-завидна: 

        и в гроба си да е от живите по-жив. 

 

И нещо много важно: 

 

        Ил ще забрави той на смъртния си одър, 

        че е безсилен и най-хитрият му враг; 

        че и подир смъртта, и в гроба млад и бодър 

        ще бъде той; подир години – същий пак? 

 

        А с що би могли таз награда да сравните; 

        предсмъртний страшен час да знайш, че, и кат прах,         

        ти ще живейш във сърцата и душите, 

        ти като господар ще властвуваш във тях? (к. м. – С. С.) 

 

Което пряко въвежда в семантичното поле „живот след 

смъртта“, така усърдно съграждано чрез „Мисъл“. 

И още, ако трябва да се продължи с тази 

„рецептивна“ нагласа – негативизмът към словото на избраника се 

съгражда не само от низовото, обикновеното, но и от високото, 

оставено като книжовен знак, четене на поетовото слово от 

„наставници безброй“, „Лесинговци“, „безчет драскачи“. И което е 

особено важно – всяко начало на три от строфите на тази четвърта 

част на „Поет“ започва с: „и тъжно ми е мен“. Тъгата, която 
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И още, ако трябва да се продължи с тази 

„рецептивна“ нагласа – негативизмът към словото на избраника се 

съгражда не само от низовото, обикновеното, но и от високото, 

оставено като книжовен знак, четене на поетовото слово от 

„наставници безброй“, „Лесинговци“, „безчет драскачи“. И което е 

особено важно – всяко начало на три от строфите на тази четвърта 

част на „Поет“ започва с: „и тъжно ми е мен“. Тъгата, която 
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изживява лирическият аз, иде поради общественото поведение на 

другите – високи и низови четци, от липсата на техен морален и 

нравствен статус, от липсата на възвишена емоционалност и 

признаване на труда на избраника, тям посветил се на служение чрез 

словото. Текстът и поетовото слово оживяват чрез четене, но в 

случая тук не е дума за оживяване, а за умъртвяване на поетовото 

слово чрез четене. За едно постоянно низово и високо умъртвяване 

на словото на избраника. Това е акт на убийство, който няма как да 

бъде наказан. Част от актовете в отношенията между човеците, които 

никой не санкционира – освен съвестта на убиващия, но явно е, че 

тук тя не проработва. Това е част от онези всекидневни убийства, за 

които земна отговорност няма, и четящите са свободни в произвола 

на волята и емоциите. И волята и емоциите непрекъсвано 

деструктират и рушат. Това обществено поведение и запълва 

общественото пространство с емоции на злоба, отрицание и 

непризнаване. Сътворява емоционално поле, което говорещият 

съпреживява като свое. От което идва и тъгата му: 

 

 И тъжно ми е мен, кат гледам да налитат 

       върху избраника наставници безброй – 

       все „Лесинговци“… Тук го из засада сритат, 

       там псуват, клеветят... Трън във очи е той. 

 

И тъжно ми е мен за тез безчет драскачи – 

       мушички с по едно крилце, – кои без жал 

       смъртта и времето – великите метачи –  

       ще сринат утре ощ във градския канал. 

 

И тъжно ми е мен за таз тълпа, която 

       на незачитане усърдно учат те – 

       и в заблуждения държат я, докогато 

       смъртта намеси се и всички измете. 

 

Тъгата иде от света. И всъщност друго няма в това 

обществено поле и в менталната наситеност на „таз тълпа“ освен 

смърт. Тя пребивава в смъртта, глуха за словото на избраника и за 

неговия героичен акт, това е една нова героика – да просвети, 

извиси, издигне чрез слово другите.  

Избраникът е новият културен герой в тази, сътворявана чрез 

култура, нова емоционална, ментална реалност, която иде на мястото 

на националната идея и митология, изместила от своя страна 

религиозното православно мислене и поведение в българското 

обществено пространство във времето след средата на XIX век. 

Антропоцентризмът като изходно правило за съграждане на 

мисловни конструкти предполага това поведение на избраника – 

служение чрез слово на другите като последна утеха за света, човека, 

за „таз тълпа“. Утехата чрез слово обаче се поглъща от мрака на 

тълпата и така разстоянието между нея и избраника расте с всяко 

ново слово към нея. Расте и самотата му. А онова, което познава 

„таз тълпа“, е смъртта: 

 

        Кат есенни мухи на легиони цели 

        мрат всеки ден край нас безбройни същества, 

        мрат, чезнат – и кат че съвсем не са живели. 

        Родило се, умре – що повеч от това? 
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„таз тълпа“, е смъртта: 

 

        Кат есенни мухи на легиони цели 
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И това е онова, което е. Освен героиката на това служение, 

друга връзка избраникът с този външен свят няма. А и няма смисъл 

да има. „Поет“ завършва със следната строфа – отправена към онзи 

от таз тълпа или към цялата тълпа,  която така и няма да чуе, но 

въпреки това словото към него е извикано. Краят е вик, в буквалния 

смисъл на думата – към другите и към нечуващите. Нов героичен 

жест, останал самотен: 

 

         Де ти е мястото? Ти можеш ли научи 

         що значи скромност, ред, граждански дълг свещен, 

         та въз избраниците кат побесняло куче, 

         да не налиташ до последния си ден? 

 

Е, това са категории: скромност, ред, граждански дълг 

свещен, чрез които таз тълпа не живее. И пребиваването в нейните 

мисловни пространства за поета е немислимо. Това налага и търсене 

на други екзистенциални решения в културата, без съмнение, но вън 

от света на другите, и решения най-вече за самия себе си. 

Тази прагматика на изкуството се чете в естетическите 

представи и на Пенчо Славейков. Както се знае, и нему 

„фасулковците“ на ума предлагат достатъчно неприятни 

преживявания. 

А в „Как кадия не прави“ на Кирил Христов (Христов 1903) 

четем още, че: 

 

         Да, окол нас гъмжат тълпи рецидивисти, 

         престъпници с ръце и съвести нечисти – 

         почни с последний страж, свърши с държавний мъж: 

         за първий двадесет присъди изведнъж 

         издават се, но той обществен страж остава, 

         а вторий се на съд народен озовава, 

         че бил е с чужденци-обирници ортак...  

         Мошеникът у нас за нов живот байрак 

         държи, убиецът у нас е мъж отличен 

         (понякога дори учител е столичен...), 

         но де е доблестта да се не хвърля прах 

         в очите на света, да се признай без страх, 

         че тез злодеи са живели между нази, 

         че хиляди са те, че никой ги не мрази, 

         че як, непобедим е техний легион, 

         че здраво те крепят на злото мръсний трон, 

         че управия зла у нас зли хора въди, 

         че на общественен позор се само съди 

         злодей неопитен?... 

 

                                       Напразно диря аз 

         да спра тъжовен взор – да видя и у нас 

         човешки образ благ. Излезте, походете 

         по нашите улици, в лицата се повзрете: 

         как мъчно можете намери образ вий, 

         кой робска хитрина ил злоба да не крий! 

         За толкоз пакост тук говорят ти лицата, 

         така лъщи по тях на подлий роб душата, 

         че ощ преди да е злодеят уличен 

         на въже с радост би го видел покачен. 
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         Злодеи, съдници – туй хора се едни са: 

         таз разница у нас на случая дължи се. 

         ...................... 

 

         на диво общество безсмисленен урок! 

 
 
БЕЛЕЖКИ 

    1. Във варианта, отпечатан в сп. „Мисъл“, 1897, кн. 2, с. 111, 

вторите два стиха от първата строфа са: „че то ще найде (рабското 

племе – бел. авт. – С. С.) най-подире брод, / че ще заякне, че ще се 

съвземе!“ 

    2. Тук се цитира по (Христов 1966: 586–587). Липсата на умения в 

поезията на анонимния автор е очевидна. 

    3. Интересен е диалогичният контекст, в който е написан „На един 

песимист“. По спомените на Н. Найденов: „Беше през пролетта на 

1896. През великденската ваканция често правехме излети до 

Марица. При стария мост имаше малка воденица, заобиколена от 

стари върби и ракитаци. Там се разискваха оживено въпроси из 

социализма, пеехме бунтовни песни, декламирахме руски 

революционни стихове. Яворов беше винаги бодър, весел, 

жизнерадостен. Негов контраст беше най-близкият му другар Пейо 

Гарвалов. Буен, възторжен, но почти винаги замислен и в основата 

на душата си – песимист. Високо благородна душа, той страдаше 

много от неправдите на околната действителност. Спомням си един 

спор между Яворов и Гарвалов под онези стари върби при Марица. 

Някой от нас бе декламирал Ботевата „Борба“. Гарвалов повтори 

мрачно първите стихове. После заговори каква голяма пропаст 

съществува между нашите идеали и възможността за тяхното 

реализиране. Той говореше за апатията на народа, за 

невежеството, дори за враждебното му отношение към новите 

идеи (курсив мой – С. С.). Яворов се противопостави енергично. 

Избухна другарски спор, в който и двамата проявиха горещината на 

темпераментите си. Спомням си, че когато по-късно прочетох „На 

един песимист“, изведнъж в паметта ми изплува тоя спор, в който 

Яворов не само беше застъпил същите мисли, но дори беше говорил 

със същите думи. За всички другари, които бяхме присъствали на 

тоя спор, връзката с него на стихотворението „На един 

песимист“ беше несъмнена.“ (Найденова 1957: 368–369) 

4. Авторът на бележките не е подписан. Съставители и редактори на 

изданието са Светла Гюрова и Кръстьо Куюмджиев. Обяснението е 

следното: „Крайно субективен, К. Хр. е склонен да абсолютизира 

случайни факти. Горестите, неуспехите, трудностите го настройват 

срещу света; поетът анатемосва всичко и всички, за да почувства 

много скоро след това потребност от единение с хората и света. 

Презрението към тълпата и презрението към управниците у К. Хр. 

има един и същи психологически корен – безразличие към 

творчеството му или към личността (курсив мой – С. 

С.).“ (Христов 1966: 587). Авторът на тази бележка не е видял или 

не е могъл във времето на 60-те години от миналия век да покаже 

системния разрив на творците с общество и народ. Кризата на 

ценности, не само национални, но и общоевропейски, чиито причини 

са дълбоки и според нас, както вече това бе отбелязвано, са в това, че 

за ценност се приема антропоцентризмът. Един антропоцентризъм 

– този на Възраждането, се заменя с друг – на новото време, като се 
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мисли, че това е решение за човешкото съществуване. 
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Когато стигне до периода, наричан най-общо „войните 1912 – 

1918“, българската литературна история изведнъж става 

единогласна, твърдейки, че литературната продукция по това време е 

слаба, естетически непълноценна, националистично (и дори 

шовинистично) обременена, изгубила воля и мисъл, дори 

„хипнотизирана“ според един критик. Подозрителното в тази 

позиция е тъкмо нейното единогласие, липсата на различни, 

противоречиви оценки, каквито има в обичайния случай. Отделно 

стои въпросът, че цялостни и системни изследвания върху 

литературата на този период просто липсват: той винаги присъства 

като допълващ, заключителен в своята малоценна представителност 

етап на големия период, започнал с Освобождението и завършил с 

Първата световна война. Всичко това ме накара да се вгледам по-

внимателно и най-вече да направя конкретни наблюдения „от първа 

ръка“ върху онова, което се е случило в българската литература 

между есента на 1912 и есента на 1919 година, когато е подписан 

Ньойският договор. Резултатите показаха симптоматични пропуски 

и важни отклонения от точността на оценките в направените до този 

момент обобщения. 

Най-популярното и често цитирано определение на 

литературния живот през войните е метафората „мъртва ивица“, 

лансирана в една статия на Г. Бакалов (Бакалов 1919). Тази 

хипербола не ни изненадва тъкмо защото е хипербола. 

Социалистическият печат, включително сп. Борба, редактирано от Г. 

Бакалов, е сред най-тежко цензурираните издания на военното 

време, тъй като социалистите по принцип се противопоставят на 

войната – на всяка война, с която капиталистическата държава 

погубва живота на потиснатия пролетариат. Фразата се превръща в 

мярка за мислене след 1944 година. „С войните настъпва едно 

безредие в българската литература (Игов 1990: 278). Вниманието е 

погълнато от тях и напорът на творческите дирения не е вече така 

силен. Настъпва сякаш време на изтощение и умора, пише П. Зарев в 

третия том на най-голямата колективна история на нашата 

литература. „Онази интензивност, с която се развива духовният и 

културен живот от началото на века, сега рязко спада.“ (Зарев 

19870: 755). 

 Подобно е мнението на Г. Цанев2. Дори Св. Игов във вече 

късната 1990 г. се присъединява към тази оценка: „И това 

определение [„мъртва ивица“] е в най-голяма степен вярно, защото в 

годините на войните и българската литература, както и целият 

български народ, имаше своите скъпи жертви“ (Игов 1990: 278)3. 

Единомислието на социалистическото литературознание преди и 

след 1944 г. не може да ни учуди. И в двата случая войните се 

интерпретират като посегателство над интернационалното братство 
                                                
2  „Състоянието на българската литература през тежките години на 
Първата световна война беше твърде печално – пише той. […] 
Империалистическия характер на тая война нашите писатели не разбраха 
[…] Литературата бе командувана и открито използувана от държавата за 
класовите цели на буржоазията. Изкуството бе пряко и явно подчинено на 
военните“ (Цанев 1972:40-41). 
3  Все пак малко по-нататък Игов огласява и своето съмнение в крайността 
на тази оценка: „не би могло да се каже, че през тях литературният живот е 
замрял, а още по-малко, че са били безплодни за литературата“. Накрая 
дори прави обобщение, което изглежда обратно на първото, но пък остава 
неподкрепено с примери извън най-известните няколко: „Не само по време 
на затишията между войните […] но и по време на войните българската 
литература вреше и кипеше от вдъхновение – не винаги радостно“ (с. 279). 
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на световния пролетариат, а всички нюанси на националното 

преживяване във военно време: от спонтанен патриотизъм до краен 

шовинизъм, се третират без отлика помежду им. По-интересно 

изглежда да видим какво е било мнението и каква – оценката на 

онези критици, които са били съвременници на събитията от 

разглеждания период. Те на практика пишат, след като Първата 

световна война е вече приключила, при това с отчайваща 

катастрофа, която хвърля тъмна сянка над близкото минало и 

генерира емоционална нагласа към негативна оценка.  

Ще започна, както си му е редът, с Боян Пенев. През 1924 г. 

той се намира в Полша, където преподава българска литература; 

именно там, през юни, подготвя за чешкото списание Славянски 

преглед статия, смело озаглавена „Съвременната българска 

литература“. Отдалечеността от България и високото самочувствие 

го подвеждат да направи фактологични грешки, както и крайни 

обобщения с лежерно широк замах. „Люлека ми замириса“ например 

е определена като „старческа лирика“, като книга, която се отличава 

със своята „старческа наивност“. В този ред на оценки изглежда 

даже похвално твърдението, че „в стареца се е върнала някогашната 

чиста и наивна детска душа“. Що се отнася до наследството на 

войните, Пенев също не се колебае: „По време на войната и по повод 

на нея нашата литература не създаде нищо ценно. Появиха се много 

патриотични стихове и разкази, написани в патетичен тон. В тях 

поезията е убита от политиката, журналистиката и много шумния 

патриотизъм“ (Пенев 1985: 489-490). 

Йордан Бадев също написва статия „Български писатели и 

поети след войната“ (Бадев 1993: 60). (Показателно е, че никой не 

говори за литературата „през войните“: един особен вид отместеност 

тегне върху отношението към тези седем години.) Той използва 

популярния реторичен похват на противопоставянето. Войните са 

били „извънредно важна и характерна епоха в най-новата българска 

история […] И все пак в нашата художествена литература те не 

намериха достатъчно широко, достойно за значението си и 

разностранно отражение. Като изключим онова, което е писано през 

самите войни и което в повечето случаи е лишено от необходимите 

качества на художествена обективност, твърде малко книги бихме 

могли да посочим, в които със средствата на художественото 

изображение да се дири национално-историческия смисъл на най-

голямото до днес народно усилие.“4 

Ще оставим засега настрана очевидната липса на логика в 

пожеланието да съществуват едновременно силна обективност и 

висока художественост в изображението на историческия процес5. 

Да чуем какво казват други критици, например утвърденият 

наблюдател на литературата по онова време Цветан Минков. 

Минков ентусиазирано отбелязва „поразителния разцвет“ на 

белетристиката ни непосредствено след войните, като отново го 

противопоставя на „блудкавата военна литература“. Той спокойно 

отказва да забележи, че нито един роман, сборник с разкази, та дори 

повест, не може да бъде обмислен, написан и публикуван в шестте 

месеца разстояние между буквалния край на войната и лятото на 
                                                
4  Пак там. 
5  По същото време Б. Пенев пише, че тъкмо „обективният стил в крайните 
си форми се налага като сигурен белег на бездарност“ в българската 
литература след войните, защото чрез него „писателят се превръща в 
безличие, неговото изображение се свежда към бездушна предметност“ и 
т.н. Примерът е, разбира се, Вазов. Вж. Пенев 1985: 227.  
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разглеждания период. Те на практика пишат, след като Първата 
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1919 г., когато е написана тази статия (Минков 1919: 76). 

По същото време и за същия сборник Гео Милев подготвя 

статийка „Посоки и цели“ на българската литература. Бихме 

очаквали да видим вече родения от войната отрицател на всичко 

старо. Нищо подобно: през 1919 г. Гео Милев все още пише така, 

сякаш отказва да забележи какво се е случило през войните; за него 

модернизмът е непокътнат в старата кула от слонова кост. Той 

чертае „посоки и цели“ за развитието на българската литература: 

„Трябва и ний да напуснем брега на традицията – индивидуална или 

колективна – и да заминем към брега на истинното и чистото 

изкуство“ (Милев 1919: 75).  

Атанас Далчев, петнайсет години след края на войната, 

продължава да твърди, че тогава сме имали „само няколко военни 

стихотворни сборника, написани на самия фронт или зад 

него“ (Далчев 1994: 238). Константин Гълъбов упорито говори за 

„мъртвата поезия“ на модернизма преди и през войните (Гълъбов 

1994: 220). Но най-краен в отношението към литературния живот 

през войните остава Елин Пелин. Наистина, той не е стъпвал на 

фронта, работейки като постоянен сътрудник на няколко военни 

издания. Армията е публикувала две негови книги: „Китка за 

юнака“ (1917) и „Разкази“ (1918), втората в тираж от двайсет хиляди, 

за който е получил пет хиляди лева (едномесечната заплата на 

постоянен сътрудник е била 250 лв.). И все пак, когато войната е 

останала години назад, той смело пише във вестника на своя приятел 

Ал. Балабанов: „Изобщо българският писател през войната беше 

изчезнал. Той почиваше с вързани ръце и запечатан мозък. Той 

нямаше сила и авторитет да се освободи.“ (Елин Пелин 1921: 1)6 

Споменавам тези биографични подробности не за да уязвя по 

някакъв начин Елин Пелин, а за да подкрепя Ив. Радев, който – един 

от малкото работили, за да се изясни фактическото състояние на 

литературния живот през войните, се пита защо „литературната 

наука все още не е съумяла да даде обхватен и задълбочен 

отговор“ какво е било състоянието на литературата през войните. 

Той самият предлага две обяснения: „било защото през последните 

години бяха живи в ролята на видни политически фигури част от 

замесените, било защото малко по-късно, след 1944-та бе наложено 

вето над идеалите и целите, които лежаха в основата на великото 

въодушевление и на зловещия погром“ (Радев 2013: 9). 

Съгласявайки се в най-общи линии с тези две обяснения, бих 

предложила по-пълна и по-детайлна картина на причините за 

отрицателното отношение към литературата, създадена от есента на 

1912 до есента на 1919 година. 

 В оценката, която дават всички писатели и критици, 

ключово място заема  

понятието „война“: войната като ужасяващо, катастрофално събитие, 

предизвикало „хаос“ и „един мътен поток“ на съзнанието (Пенев 

1985: 162-163); „кървав ураган [който] създаде тъма и мътнота“, 

„опустоши и разбърка психичните пластове“ (Елин Пелин 1921: 1). 

Да се допусне, че войната е родила нещо добро (особено след като е 

помела нациалния идеал) изглежда абсурд, почти светотатство 

                                                
6  С тези думи Елин Пелин сякаш се опитва да отмени възхода, 
единодушно признат и приветстван, на неговия съперник Й. Йовков, който 
е изгрял тъкмо с военни разкази, при това не само в един (като неговите 
„събрани“), а в цели два тома с чисто нови творби.  
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е изгрял тъкмо с военни разкази, при това не само в един (като неговите 
„събрани“), а в цели два тома с чисто нови творби.  



214 Limes Slavicus 5

насред мъчителния катарзис, който преживява цялото общество7. 

 Както критиците след 1919 г., така и литературните 

историци от по-късно  

време хранят нагласата, че Голямото събитие трябва да роди и 

Големия разказ за себе си. У всички тлее усещането, че страшният 

исторически трус ще бъде увековечен в нещо като „Под игото“ или 

„Епопея на забравените“ – легендарен епос или убедителен наратив, 

в който ще се огледат колективните настроения. Много ясно го 

формулира публицистът Тодор Кожухаров, може би защото е 

офицер и обича да казва всичко ясно и просто: „още не се е родил 

големият художник на перото, който да обхване грандиозната 

панорама на събитията от началото на 20-ия век. Аз твърдо вярвам, 

че той ще се яви. Всички досегашни опити да се възпроизведе 

великата война са малки, бояджийски рисунки, нервни скици, жалки 

фрагменти“ (Кожухаров 2012: 27)8.  

За съжаление, български Толстой не се намира, нашата 

„Война и мир“ остава ненаписана, голямото страдание – неизречено 

по достойно голям начин. Най-близко до очакванията за значимо 

                                                
7  Интересно изключение правят разсъжденията на Вл. Василев. Четейки 
разказите на Йовков, той признава, че войната е била за литературата „един 
рядък вътрешен опит. Това е емоционалното богатство на една нова 
психика […] комплекс от неповторими, екстремни преживявания, които се 
слагат в нейната основа като един нов момент на самопознание и на 
творчество“ (Василев, Вл. Маршът на победата и смъртта. – Златорог, І, 
1920, кн. 1).  Още по-интересно е, че такова усещане преживяват и други 
писатели: в своите записки и дневници от фронта те споделят един особен 
естетически трепет, подобен на онзи, който описва Йовков в „Белият 
ескадрон“, породен от грандиозните батални картини на военното битие. 
Усещането за „нова психика“ или ново светоусещане ще изплува отново 
през 30-те години в съчиненията на автори с нагласа към 
народопсихологически обобщения. 
8  Кожухаров написва този текст през 1931 година. 

явление се оказват ранните разкази на Йовков. И не защото са 

изключително постижение на перото, а защото обединяват най-

голям брой черти на очакваното явление, те са всеобщо хвалени, 

приветствани, величани… Взискателният Боян Пенев дава активен 

принос за тяхното отличаване с голямата премия на фонд Иван 

Вазов за 1916 година. От критиката на военното време тази 

тенденция се прехвърля в историята на българската литература. 

Както казва народната мъдрост, по-добре врабче в ръката, отколкото 

орел в небето. 

 Разочарованието от непоявата на голям наратив се 

изразява и като  

разочарование от способностите на българския писател. 

(Ироничното отношение на Боян Пенев към Вазов експлицира това, 

което друг не посмява да каже: страмодна любовна лирика вместо 

епопея на националния героизъм, нима това не е старческо 

безсилие?) Критиката единодушно твърди, че войната не е родила 

нови поети; ако пък е родила, непременно става въпрос за безкрили 

тръбачи на официозната линия.  

Нищо по-невярно не би могло да се каже за времето между 

1912 и 1919 година, та дори само за годините, преживени на фронта. 

Екстремният опит отключва потребността от писане, не на последно 

място като стратегия, с която разумът удържа психиката в познатите 

норми. Да си спомним как събитията от национално-

революционното движение и Освободителната война провокираха 

появата на хиляди страници с мемоари през 80-те години на 19 век, 

при това сред население с 3% – 4% грамотност. А какво да очакваме 

от Хубавата епоха, в която писането на литература е издигнато в 
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насред мъчителния катарзис, който преживява цялото общество7. 

 Както критиците след 1919 г., така и литературните 

историци от по-късно  

време хранят нагласата, че Голямото събитие трябва да роди и 

Големия разказ за себе си. У всички тлее усещането, че страшният 

исторически трус ще бъде увековечен в нещо като „Под игото“ или 

„Епопея на забравените“ – легендарен епос или убедителен наратив, 

в който ще се огледат колективните настроения. Много ясно го 

формулира публицистът Тодор Кожухаров, може би защото е 

офицер и обича да казва всичко ясно и просто: „още не се е родил 

големият художник на перото, който да обхване грандиозната 

панорама на събитията от началото на 20-ия век. Аз твърдо вярвам, 

че той ще се яви. Всички досегашни опити да се възпроизведе 

великата война са малки, бояджийски рисунки, нервни скици, жалки 

фрагменти“ (Кожухаров 2012: 27)8.  

За съжаление, български Толстой не се намира, нашата 

„Война и мир“ остава ненаписана, голямото страдание – неизречено 

по достойно голям начин. Най-близко до очакванията за значимо 

                                                
7  Интересно изключение правят разсъжденията на Вл. Василев. Четейки 
разказите на Йовков, той признава, че войната е била за литературата „един 
рядък вътрешен опит. Това е емоционалното богатство на една нова 
психика […] комплекс от неповторими, екстремни преживявания, които се 
слагат в нейната основа като един нов момент на самопознание и на 
творчество“ (Василев, Вл. Маршът на победата и смъртта. – Златорог, І, 
1920, кн. 1).  Още по-интересно е, че такова усещане преживяват и други 
писатели: в своите записки и дневници от фронта те споделят един особен 
естетически трепет, подобен на онзи, който описва Йовков в „Белият 
ескадрон“, породен от грандиозните батални картини на военното битие. 
Усещането за „нова психика“ или ново светоусещане ще изплува отново 
през 30-те години в съчиненията на автори с нагласа към 
народопсихологически обобщения. 
8  Кожухаров написва този текст през 1931 година. 

явление се оказват ранните разкази на Йовков. И не защото са 

изключително постижение на перото, а защото обединяват най-

голям брой черти на очакваното явление, те са всеобщо хвалени, 

приветствани, величани… Взискателният Боян Пенев дава активен 

принос за тяхното отличаване с голямата премия на фонд Иван 

Вазов за 1916 година. От критиката на военното време тази 

тенденция се прехвърля в историята на българската литература. 

Както казва народната мъдрост, по-добре врабче в ръката, отколкото 

орел в небето. 

 Разочарованието от непоявата на голям наратив се 

изразява и като  

разочарование от способностите на българския писател. 

(Ироничното отношение на Боян Пенев към Вазов експлицира това, 

което друг не посмява да каже: страмодна любовна лирика вместо 

епопея на националния героизъм, нима това не е старческо 

безсилие?) Критиката единодушно твърди, че войната не е родила 

нови поети; ако пък е родила, непременно става въпрос за безкрили 

тръбачи на официозната линия.  

Нищо по-невярно не би могло да се каже за времето между 

1912 и 1919 година, та дори само за годините, преживени на фронта. 

Екстремният опит отключва потребността от писане, не на последно 

място като стратегия, с която разумът удържа психиката в познатите 

норми. Да си спомним как събитията от национално-

революционното движение и Освободителната война провокираха 

появата на хиляди страници с мемоари през 80-те години на 19 век, 

при това сред население с 3% – 4% грамотност. А какво да очакваме 

от Хубавата епоха, в която писането на литература е издигнато в 
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култ, в мярка за социална значимост? 

 Надеждите за Голяма литература се надграждат върху 

очакването да се  

появи Голям писател, а двете заедно усилват модернистичната 

погнуса от тълпата „писачи“ в подножието на литературния храм. Б. 

Пенев поддържа култа към Пенчо Славейков до края на своя живот 

(по-голяма личност сред българските писатели той просто не знае); 

Вл. Василев чистосърдечно хвали Йовков; Й. Бадев го казва съвсем 

открито: „В тоя период на свето мълчание на призваните, появиха се 

тълпа непризвани, които обърнаха храма на изкуството в 

общодостъпен хан. [Та тук дори реториката е пенчославейковска!] 

Поникнаха летящи списания и вестници, пък и цели книги, в които 

до вчера непознати имена се появяваха дръзко като таланти: посред 

общото смущение беше се изгубила мярката за човешки 

способности“ (Бадев 1993: 61). 

Ето че пак сме се върнали към една стара грешка, типична за 

българската критика от края на 19 век насам. В търсене на Писателя 

и Голямата творба пишещите не забелязват групата от писатели и 

множеството творби, определящи посоката на развитие във всяка 

национална литература. Възприетият ексклузивен подход не 

позволява да се оцени голямото разнообразие от процеси, протичащи 

с по-слаба видимост, но с голяма значимост за националната 

специфика на литературата в онази епоха. Дори след войните 

българската критика продължава да мисли с мерките и възпитанието 

на предвоенното време. Да бъдеш писател, за нея все така означава 

да свещенодействаш в храма на някакво „чисто“ изкуство: месия и 

жрец посред тълпа от недостойни и непризвани. 

 Тази логика пречи на критическата рефлексия да види 

онези явления, които  

не се побират в рамките на представата за „литература“, но затова 

пък са актуални и адекватни на промените от военното време. По 

този начин се очертава дълбока граница. От едната страна се издига 

Литературата – като величав монумент, от другата страна се 

простира  огромен и хаотичен склад с писмени съчинения, който не 

си заслужава усилията да бъде подреден и описан9. Алеко 

Константинов и Захари Стоянов отново биха попаднали в този склад 

заради начина, по който смесват литературни с не-литературни 

похвати. 

Военният опит стимулира писането на литература по 

„хаотичен“ начин. Може би защото събитията не оставят време за 

школуване на пишещия човек (много млади писатели се 

„раждат“ буквално на фронта), може би защото напливът от 

впечатления е толкова силен, че не позволява да бъде уловен в 

тясната рамка на някой жанр, може би защото видяното само по себе 

си „бяга“ в различни посоки… Във всеки случай изглежда, че най-

популярният начин да бъдеш в крак с военното битие, е да забравиш 

за литературните ограничения от всякакъв вид. Тъкмо отказът от 

„нормалност“ изглежда нормалният вид писане по време на 

екстремни събития. 

И отново както през 80-те години на 19 век, пишещите са 

                                                
9  Оперативната критика в този случай се различава от статиите на онези 
критици, които имат амбицията да чертаят „посоки и цели“ и на 
българския литературен живот. Това обаче е разбираемо: дори партийните 
всекидневници от първите десетилетия на 20 век поддържат литературна 
страница, а тя трябва да се захранва с наблюдения върху всичко, което се 
публикува у нас. 
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култ, в мярка за социална значимост? 

 Надеждите за Голяма литература се надграждат върху 

очакването да се  

появи Голям писател, а двете заедно усилват модернистичната 

погнуса от тълпата „писачи“ в подножието на литературния храм. Б. 

Пенев поддържа култа към Пенчо Славейков до края на своя живот 

(по-голяма личност сред българските писатели той просто не знае); 

Вл. Василев чистосърдечно хвали Йовков; Й. Бадев го казва съвсем 

открито: „В тоя период на свето мълчание на призваните, появиха се 

тълпа непризвани, които обърнаха храма на изкуството в 

общодостъпен хан. [Та тук дори реториката е пенчославейковска!] 

Поникнаха летящи списания и вестници, пък и цели книги, в които 

до вчера непознати имена се появяваха дръзко като таланти: посред 

общото смущение беше се изгубила мярката за човешки 

способности“ (Бадев 1993: 61). 

Ето че пак сме се върнали към една стара грешка, типична за 

българската критика от края на 19 век насам. В търсене на Писателя 

и Голямата творба пишещите не забелязват групата от писатели и 

множеството творби, определящи посоката на развитие във всяка 

национална литература. Възприетият ексклузивен подход не 

позволява да се оцени голямото разнообразие от процеси, протичащи 

с по-слаба видимост, но с голяма значимост за националната 

специфика на литературата в онази епоха. Дори след войните 

българската критика продължава да мисли с мерките и възпитанието 

на предвоенното време. Да бъдеш писател, за нея все така означава 

да свещенодействаш в храма на някакво „чисто“ изкуство: месия и 

жрец посред тълпа от недостойни и непризвани. 

 Тази логика пречи на критическата рефлексия да види 

онези явления, които  

не се побират в рамките на представата за „литература“, но затова 

пък са актуални и адекватни на промените от военното време. По 

този начин се очертава дълбока граница. От едната страна се издига 

Литературата – като величав монумент, от другата страна се 

простира  огромен и хаотичен склад с писмени съчинения, който не 

си заслужава усилията да бъде подреден и описан9. Алеко 

Константинов и Захари Стоянов отново биха попаднали в този склад 

заради начина, по който смесват литературни с не-литературни 

похвати. 

Военният опит стимулира писането на литература по 

„хаотичен“ начин. Може би защото събитията не оставят време за 

школуване на пишещия човек (много млади писатели се 

„раждат“ буквално на фронта), може би защото напливът от 

впечатления е толкова силен, че не позволява да бъде уловен в 

тясната рамка на някой жанр, може би защото видяното само по себе 

си „бяга“ в различни посоки… Във всеки случай изглежда, че най-

популярният начин да бъдеш в крак с военното битие, е да забравиш 

за литературните ограничения от всякакъв вид. Тъкмо отказът от 

„нормалност“ изглежда нормалният вид писане по време на 

екстремни събития. 

И отново както през 80-те години на 19 век, пишещите са 

                                                
9  Оперативната критика в този случай се различава от статиите на онези 
критици, които имат амбицията да чертаят „посоки и цели“ и на 
българския литературен живот. Това обаче е разбираемо: дори партийните 
всекидневници от първите десетилетия на 20 век поддържат литературна 
страница, а тя трябва да се захранва с наблюдения върху всичко, което се 
публикува у нас. 
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склонни да смесват литературни с всякакви не-литературни подходи: 

публицистика, хроника, мемоари, преразказ на устни истории, 

военен фолклор… (Да не забравяме, че голяма част от по-младите 

писатели са мобилизирани като „наблюдатели“, т.е. като 

кореспонденти на военни издания.) Тази жанрова смесица, този 

„хаос“, който подсказва, че извън литературата протичат процеси, 

които не могат да бъдат овладени с усилия на индивидуалната воля, 

отблъсква критици като Б. Пенев и Вл. Василев, школувани в 

модернизма на Мисъл. И да се беше появил някой нов Захари 

Стоянов, пак щеше да чака десетина години, за да се разпознае 

гениалното в хаоса на неговия творчески почерк. 

Ще спра с разсъжденията дотук, за да превключа към 

документалния план на конкретните примери. В заключение бих 

добавила само това, че традиционното отношение към „литературата 

на войните“ напомня начина, по който се възприема литературата от 

80-те години на 19 век. Ако решим да търсим „голяма литература“ – 

оставаме с празни ръце; ако намерим друга методология – ще 

открием вълнуващо разнообразие от явления и процеси.  

 

*          *         * 

 

Изследователска стратегия, специфично ориентирана към 

литературата от времето на войните 1912 – 1918 г., не съществува, 

поради което не е възможно да се навлезе в прагматиката, без да 

бъдат решени два основни проблема от общ характер: 

- Какви са темпоралните граници на периода, в който може 

да се говори за „литература на войните“? 

- Възможно ли е да се разглежда така очертаният период 

като хомогенно явление? 

Започвам с първия въпрос, който само на пръв поглед изглежда 

излишен. Долната граница очевидно съвпада с мобилизацията, 

обявена на 17 септември 1912 г. Не толкова ясна обаче е горната 

граница. Традицията приема, че тя съвпада със солунското примирие 

от 29 септември 1918 г., когато България излиза от Първата световна 

война. Само че никой в България по онова време не се заблуждава, 

че това е същинският край на войната; никой не е забравил уроците 

на две други примирия с предварителен характер: от 1878 и 1913 

година. Трябва да се изчака абдикацията на всички Централни сили, 

след това преговорите между Великите сили в Париж, а само те 

продължават цели шест месеца. Междувременно войниците лекуват 

раните си, немалко заразени от малария и холера умират, 

обществото е неспокойно и живее в мрачно очакване; литературата 

все още е потопена в атмосферата и проблематиката на военното 

битие. На 27 ноември 1919 г. най-сетне е подписан договорът в 

Ньой. Националните идеали се изпаряват, с тях си отива една цяла 

епоха заедно с родената от нея култура. Едва в началото на 1920 г. се 

провижда новият път, по който ще тръгне българската литература. 

Едно възможно доказателство за това твърдение е сборникът 

„Жътва“, излязъл през декември 1919 г. Национално представителен, 

той показва по недвусмислен начин, че преди началото на 

следващата година не може да се говори за превъртане на 

литературната парадигма, която се съгражда от есента на 1912 г. 

Вторият въпрос също така може да се стори на някого неудачен. 

Не стига, че говорим за някакви си осем години, ами да ги делим и 
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склонни да смесват литературни с всякакви не-литературни подходи: 

публицистика, хроника, мемоари, преразказ на устни истории, 

военен фолклор… (Да не забравяме, че голяма част от по-младите 

писатели са мобилизирани като „наблюдатели“, т.е. като 

кореспонденти на военни издания.) Тази жанрова смесица, този 

„хаос“, който подсказва, че извън литературата протичат процеси, 

които не могат да бъдат овладени с усилия на индивидуалната воля, 

отблъсква критици като Б. Пенев и Вл. Василев, школувани в 

модернизма на Мисъл. И да се беше появил някой нов Захари 

Стоянов, пак щеше да чака десетина години, за да се разпознае 

гениалното в хаоса на неговия творчески почерк. 

Ще спра с разсъжденията дотук, за да превключа към 
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*          *         * 
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на по-малки групи?! В действителност обаче както периодът, така и 

литературата, създадена в него, изобщо не са хомогенно цяло. Да ги 

мислим „като едно“ е старомоден подход, който ще заличи 

спецификата на много явления. Поради динамиката на 

историческите събития и заради точността на оценката трябва да се 

има предвид, че „периодът на войните“ протича различно в три 

подпериода: от есента на 1912 до есента на 1913 г.; от есента на 1913 

до есента на 1915 г.; от есента на 1915 до края на 1919 г. Съзнавам, 

че тази процедура изглежда като да цепиш косъм на две, но въпреки 

всичко и трите подпериода имат своя специфика с пряко отражение 

върху литературната продуктивност. В тази статия ще представя 

най-характерното от първия период; той е най-кратък, макар че в 

него се случват две съдбоносни войни. 

 

Балканските войни 1912-1913 

 

В началото на септември 1912 г. животът в България сякаш върви 

по обичайния път. В София Оперната дружба открива сезона с 

„Продадена невеста“ на Бедржих Сметана, в Клисура отваря врати 

читалище „Иван Вазов“, белият хляб струва 30 стотинки, черният – 

27. Всички обаче са неспокойни. От пролетта е назрявал военният 

сблъсък с Турция; сключени са договори със Сърбия, Гърция и 

Черна гора; държавата е изтеглила 75 млн. франка заем, за да купи 

оръжие; вестниците пишат за кланета на българи в Щип и Кочани… 

На 17 септември Двореца издава четири указа: свиква се обща 

мобилизация, обявено е военно положение, учредяват се военно-

полеви съдилища, забранен е износът на храни и фураж. От този 

момент нататък вече нищо няма да бъде същото в обществения 

живот. На 5 октомври Цариград обявява война; българите я 

посрещат с ентусиазъм. 

 Много е писано за настроението, с което започва Балканската 

война: цари всеобщо въодушевление, хиляди доброволци се стичат в 

мобилизационните пунктове, по улиците – прегръдки, военна музика 

и несекващи възгласи „ура“. Михаил Арнаудов, един от тези, които 

стават доброволни сътрудници на Главния щаб, описва случващото 

се в своя дневник: „Изведнъж изчезна от обществения живот всяко 

спокойствие и всяка грижа за личното съществуване и всичко, което 

имаше българско сърце и български дух, се насочи към великото 

изпитание на историческия момент. […] Надежди и грижи на цял 

народ бяха насочени изключително към подвига на нашата армия“10.  

Македония – независима, Тракия – свободна, България – на три 

морета; нищо по-малко не грее във въображението на българския 

народ. Е, с едно изключение, партията на тесните социалисти; това 

обаче не пречи на нейните редови членове да маршируват редом с 

войниците от другите партии. 

В такава обстановка литературата съвсем естествено преминава 

на втори план. Част от писателите, издателите, журналистите и 

критиците заминават на фронта. Тези, които са завършили школата 

за запасни офицери, са назначени за подпоручици: Йордан Йовков, 

Трифон Кунев, Александър Паскалев, Владимир Василев, Михаил 

Тихов, Михаил Кремен, хумористът Борис Руменов, по-известен 

като Борю Зевзека… Яворов е произведен в чин старши подофицер и 

                                                
10  Цит. по Арнаудова, Искра. Михаил Арнаудов – човекът и 
ученият. С., 1977, с. 82. 
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народ бяха насочени изключително към подвига на нашата армия“10.  

Македония – независима, Тракия – свободна, България – на три 

морета; нищо по-малко не грее във въображението на българския 

народ. Е, с едно изключение, партията на тесните социалисти; това 
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тръгва начело на малка партизанска дружина към Македония; Антон 

Страшимиров, вече на възраст, марширува като редник в състава на 

Първа софийска дивизия. От поколението, родено през 70-те години 

на 19 век, тръгват също така Юрдан Маринополски, Стефан 

Руневски, Стамен Панчев. След тях идват най-младите, начинаещите 

писатели, родени през следващото десетилетие: Никола Ракитин, 

Дамян Калфов, Добри Немиров, Владимир Мусаков, Илия Иванов – 

Черен, Алберт Гечев, Иван Радославов, Людмил Стоянов. 

 Особено колоритно изглежда дружинката на трима приятели-

нестроеваци, които са се записали доброволци към Щаба на 

действащата армия: Елин Пелин, Симеон Радев, Александър 

Балабанов. Събират се заедно в Стара Загора, където е разположена 

Главната квартира, и с удивление се оглеждат взаимно. Изглеждат 

странно, наистина, облечени по-скоро като за маскарад. С. Радев – в 

панталон на войник, куртка на юнкер, шинел на фелдфебел от 

музикалната команда и фуражка на офицер от Генералния щаб. На 

крачка от карикатурата ги удържа – него и Елин Пелин, само 

представителната фигура. Но какво да се каже за Балабанов? „Какво 

е представлявал Балабанов, облечен подобно на мен, може да си 

въобрази всеки, който го познаваше“, намеква по-късно С. Радев в 

спомените за него (Радев 1986: 37).  

Учудващо малко (при това само от младите) писатели ще загинат 

през Балканската война. Май само двама: Илия Иванов – Черен и 

Стамен Панчев сред тези, които тук изброих11. Още двама загиват 

                                                
11  Илия Иванов-Черен, добре започнал белетрист, умира в един от 
първите боеве, край село Гечкенли, само четири дни, след като е била 
обявена войната. Стамен Панчев (1879 – 1913) става известен едва след 
смъртта си. Тих, кротък, стеснителен млад човек; завършва педагогика и 

през Втората балканска (известна също като Междусъюзническа) 

война: столичният поет-сатирик Владимир Попанастасов (Пепо), 

известен повече като вуйчо на Христо Смирненски, и Страшимир 

Кринчев, начеващ белетрист, автор на няколко добри пътеписа. 

Малкият брой жертви, разбира се, не се дължи на Фортуна, а на две 

реални причини. Първата, защото значителна част от изброените 

вече писатели са били зачислени към Информационно-цензурната 

комисия, ръководена пряко от Главния щаб. Второ, заради 

прословутия списък на д-р Кръстев. След неговата среща с военния 

министър ген. Никифоров на 15 декември 1912 г. е издадена заповед, 

с която са отзовани от фронта седемдесет и един представители на 

„висшата интелигенция“, както написва Кръстев. Сред тях са А. 

Страшимиров (негов личен противник), Вл. Василев, Ю. 

Маринополски, М. Тихов, Ал. Паскалев, М. Кремен и Алберт Гечев; 

за толкоз е знаел. 

В началото на май 1913 г. Кръстев съставя втори списък, в който 

са включени осемдесет интелигенти. Специално в частта „Писатели 

и редактори на списания“ са добавени Д. Бабев и неизвестният Ник. 

Василиевич Кюркчиев. Списъкът е пратен директно на Фердинанд 

(съмнявам се, че той би бил толкова отзивчив, колкото неговият 

военен министър). Междувременно обаче е подписан мирният 

                                                                                                                    
философия в СУ, става учител, а след това гимназиален директор в 
Ботевград. Малко хора, дори сред приятелите му, знаят, че пише стихове. 
Намират ги след смъртта му и публикуват част в периодични издания. 
Едно от тях, стихотворението „Сине мой“, придобива всеобща известност: 
Сине мой, надежда скъпа моя, радост в грижа, грижа в радостта, може 
би последен ден е тоя, в който те милува твой баща. След края на 
балканските войни приятелите на Ст. Панчев събират всички негови 
стихотворения и ги публикуват в книжка, назована „С перо и с меч“, която 
излиза през 1913 г. в Плевен.  
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през Втората балканска (известна също като Междусъюзническа) 

война: столичният поет-сатирик Владимир Попанастасов (Пепо), 

известен повече като вуйчо на Христо Смирненски, и Страшимир 

Кринчев, начеващ белетрист, автор на няколко добри пътеписа. 

Малкият брой жертви, разбира се, не се дължи на Фортуна, а на две 

реални причини. Първата, защото значителна част от изброените 

вече писатели са били зачислени към Информационно-цензурната 

комисия, ръководена пряко от Главния щаб. Второ, заради 

прословутия списък на д-р Кръстев. След неговата среща с военния 

министър ген. Никифоров на 15 декември 1912 г. е издадена заповед, 

с която са отзовани от фронта седемдесет и един представители на 

„висшата интелигенция“, както написва Кръстев. Сред тях са А. 

Страшимиров (негов личен противник), Вл. Василев, Ю. 

Маринополски, М. Тихов, Ал. Паскалев, М. Кремен и Алберт Гечев; 

за толкоз е знаел. 

В началото на май 1913 г. Кръстев съставя втори списък, в който 

са включени осемдесет интелигенти. Специално в частта „Писатели 

и редактори на списания“ са добавени Д. Бабев и неизвестният Ник. 

Василиевич Кюркчиев. Списъкът е пратен директно на Фердинанд 

(съмнявам се, че той би бил толкова отзивчив, колкото неговият 

военен министър). Междувременно обаче е подписан мирният 

                                                                                                                    
философия в СУ, става учител, а след това гимназиален директор в 
Ботевград. Малко хора, дори сред приятелите му, знаят, че пише стихове. 
Намират ги след смъртта му и публикуват част в периодични издания. 
Едно от тях, стихотворението „Сине мой“, придобива всеобща известност: 
Сине мой, надежда скъпа моя, радост в грижа, грижа в радостта, може 
би последен ден е тоя, в който те милува твой баща. След края на 
балканските войни приятелите на Ст. Панчев събират всички негови 
стихотворения и ги публикуват в книжка, назована „С перо и с меч“, която 
излиза през 1913 г. в Плевен.  
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договор в Лондон, който слага край на Балканската война. 

Междусъюзническата пък протича толкова бързо (сраженията се 

побират в две седмици), че до никакъв списък не идва ред12. 

Как изглежда литературната дейност по време на двете 

балкански войни, най-общо казано, от есента на 1912 до есента на 

1913 година. Най-напред: какво, колко, дали пишат тези, които се 

намират на фронта? Най-общо казано, то не е твърде много, обхваща 

само кратките жанрове (стихотворения и разкази) и се публикува 

главно в армейски издания. Но няма и как да бъде иначе, защото 

Балканската война е динамична, особено през първите месеци, 

когато войските превземат Тракия и стигат пред Цариград. 

Следващите месеци са позиционни, но пък зимата на 1913 г. се 

случва неимоверно свирепа, от тила пристигат все по-оскъдни 

провизии, започват да върлуват и болести. 

Пролетта идва с усещането за дебнещ провал, който става все по-

реален и най-сетне – главозамайващ факт с подписването на 

Цариградския договор (29 септември 1913 г.). Без да е изгубила 

битка, с цената на шейсет хиляди жертви, България се разделя с 

Южна Добруджа и спечелва малка част от Македония (Пиринско и в 

долината на Струма), както и неголям излаз на Бяло море, но без 

Кавала. Спечеленото е малко, но все пак повече от онова, което ще 

ни остане след Първата световна война. 

Всичко, написано на фронта, е в недвусмислено изразен 

патриотичен режим. Същото се отнася за литературата, публикувана 

в тила. Трябва ясно да кажем: в този първи етап, по времето на двете 

балкански войни, нашата литература застава зад националните 

                                                
12  За списъците на д-р Кръстев виж по-подробно Радев, 156-169. 

идеали, които са обединили българите в етническа територия, доста 

по-широка от държавните граници. И причината за това изобщо не е 

в цензурата и военното положение. Никой, включително неголемият 

брой крепители на пролетарското братство по целия свят, не поставя 

под съмнение освободителния характер на Балканската война. 

Възкръсват идеалите, копнежите и реториката на възрожденското 

време, а заедно с тях и целият репертоар на проблеми и теми от 

революционната литература преди Освобождението. Пише се не 

просто за същите неща, а по същия начин. Трийсет и пет години 

сякаш са минали в някакво друго време, в някакъв паралелен свят. 

Рационалността на историята е отменена от блажения унес на 

патриотичната лудост. Възвръща се „пиянството на един народ“. 

На фронта, „с перо и с меч“, както гласи посмъртната 

стихосбирка на Ст. Панчев, се пишат най-вече стихотворения. Ст. 

Панчев, Н. Ракитин, Л. Стоянов създават сантиментална 

патриотична лирика. Ст. Руневски (санитар към 20-и пехотен 

търновски полк), Д. Калфов, Д. Немиров опитват разкази на военна 

тематика. Най-голямото събитие е появата на белетриста Йовков; от 

есента на 1913 г. той става уредник на новото списание „Народ и 

армия“, в което публикува своите първи военни разкази. (Тук са 

„Първата победа“, „Кайпа“, „Отвъд“, „Земляци“, „Балкан“, 

„Българка“, „Белите рози“, „Белият ескадрон“.) Както често се 

случва обаче, пряката продуктивност в литературата не решава 

всичко, особено в областта на прозата. В раниците на фронтовите 

писатели остават много записки, дневници, хроники. Тъкмо от тях 

през следващите години ще се родят добри белетристични творби. 

Ща дам само няколко примера. „Брегалница“, най-известната книга 
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договор в Лондон, който слага край на Балканската война. 

Междусъюзническата пък протича толкова бързо (сраженията се 

побират в две седмици), че до никакъв списък не идва ред12. 

Как изглежда литературната дейност по време на двете 

балкански войни, най-общо казано, от есента на 1912 до есента на 

1913 година. Най-напред: какво, колко, дали пишат тези, които се 

намират на фронта? Най-общо казано, то не е твърде много, обхваща 

само кратките жанрове (стихотворения и разкази) и се публикува 

главно в армейски издания. Но няма и как да бъде иначе, защото 

Балканската война е динамична, особено през първите месеци, 

когато войските превземат Тракия и стигат пред Цариград. 

Следващите месеци са позиционни, но пък зимата на 1913 г. се 

случва неимоверно свирепа, от тила пристигат все по-оскъдни 

провизии, започват да върлуват и болести. 

Пролетта идва с усещането за дебнещ провал, който става все по-

реален и най-сетне – главозамайващ факт с подписването на 

Цариградския договор (29 септември 1913 г.). Без да е изгубила 

битка, с цената на шейсет хиляди жертви, България се разделя с 

Южна Добруджа и спечелва малка част от Македония (Пиринско и в 

долината на Струма), както и неголям излаз на Бяло море, но без 

Кавала. Спечеленото е малко, но все пак повече от онова, което ще 

ни остане след Първата световна война. 

Всичко, написано на фронта, е в недвусмислено изразен 

патриотичен режим. Същото се отнася за литературата, публикувана 

в тила. Трябва ясно да кажем: в този първи етап, по времето на двете 

балкански войни, нашата литература застава зад националните 

                                                
12  За списъците на д-р Кръстев виж по-подробно Радев, 156-169. 

идеали, които са обединили българите в етническа територия, доста 

по-широка от държавните граници. И причината за това изобщо не е 

в цензурата и военното положение. Никой, включително неголемият 

брой крепители на пролетарското братство по целия свят, не поставя 

под съмнение освободителния характер на Балканската война. 

Възкръсват идеалите, копнежите и реториката на възрожденското 

време, а заедно с тях и целият репертоар на проблеми и теми от 

революционната литература преди Освобождението. Пише се не 

просто за същите неща, а по същия начин. Трийсет и пет години 

сякаш са минали в някакво друго време, в някакъв паралелен свят. 

Рационалността на историята е отменена от блажения унес на 

патриотичната лудост. Възвръща се „пиянството на един народ“. 

На фронта, „с перо и с меч“, както гласи посмъртната 

стихосбирка на Ст. Панчев, се пишат най-вече стихотворения. Ст. 

Панчев, Н. Ракитин, Л. Стоянов създават сантиментална 

патриотична лирика. Ст. Руневски (санитар към 20-и пехотен 

търновски полк), Д. Калфов, Д. Немиров опитват разкази на военна 

тематика. Най-голямото събитие е появата на белетриста Йовков; от 

есента на 1913 г. той става уредник на новото списание „Народ и 

армия“, в което публикува своите първи военни разкази. (Тук са 

„Първата победа“, „Кайпа“, „Отвъд“, „Земляци“, „Балкан“, 

„Българка“, „Белите рози“, „Белият ескадрон“.) Както често се 

случва обаче, пряката продуктивност в литературата не решава 

всичко, особено в областта на прозата. В раниците на фронтовите 

писатели остават много записки, дневници, хроники. Тъкмо от тях 

през следващите години ще се родят добри белетристични творби. 

Ща дам само няколко примера. „Брегалница“, най-известната книга 
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на Кремен преди да напише „Романът на Яворов“, разказва с 

елементи на репортаж събития от Междусъюзническата война, но 

излиза чак през 1916 г.; йовковски звучащият разказ „Носталгия“ на 

Д. Немиров се появява в сборника „Нови дни“ през 1916 г., но 

епизодът, който сюжетира така увлекателно, се е случил три години 

по-рано. Ст. Руневски също пише разкази по впечатления от 

балканските войни, публикувани едва след смъртта му през 1919 г. 

И още нещо, симптоматично за литературата от онези години. 

Какво се случва с поетите символисти, толкова млади, толкова 

дръзки преди да избухне войната? Можем да си помислим, че 

кървавите събития са сринали кулата от слонова кост. Нищо 

подобно. Символистите са си пак символисти след двете войни. Не 

знаем кои точно стихотворения и дали са писани по времето на 

самите войни, но веднага след тях подновяват поетическото си 

творчество по стария начин. Нека си зададем въпроса защо? Защо 

поети като Ем. Попдимитров, Дебелянов, Лилиев, С. Скитник, Л. 

Стоянов, Вл. Мусаков и Г. Райчев13 не се променят от историческите 

събития? Поне не и от историческите събития на този етап. 

Отговорът според мен се крие в това, че двете войни не разтърсват 

дълбоко техния творчески мироглед. Не защото те са останали 

встрани от общата атмосфера, а защото потокът на националните 

вълнения протича едновременно и в същото време встрани от 

тяхното желание да правят европейска поезия. Възприемането на 

войните, както казах, се надгражда върху дълбокия пласт на 

възрожденското възпитание, все още жив, активен и актуален за 

българската интелигенция през 1912 – 1913 година. Той обаче е 

                                                
13  Мусаков и Райчев по това време публикуват главно поезия в проза. 

толкова различен, несъвместим с представите за модерна поезия, че 

историята и литературата успяват да не си пречат взаимно в 

мисленето на модернистите, родени през 80-те години на 19 век. 

Нещо от Пенчо-Славейковото умение да съвместява две епохи в 

мирно съжителство е оцеляло до този момент.  

Дотук говорих предимно за творчеството на 

„фронтовите“ писатели. Но какво се случва в тила по същото време? 

Процеси, пряко свързани с възвръщането на възрожденското 

мислене и ясно видими в избуяването на две симптоматични 

явления: поезията на Вазов и масовата литература. Още с началото 

на войната вълна от популярна поезия, пряк рецидив на някогашната 

„даскалска литература“, залива страниците на всички вестници. При 

това не се гуши някъде на обичайната трета или четвърта страница, а 

бодро цъфти на първата, вдясно от военните некролози. За пример 

съм избрала стихотворение с подпис Боян, публикувано в столичния 

вестник Мир на 19 септември 1912 г., което започва така: 

 

Македонец жално стене 

от османско гнусно бреме, 

чака своето спасенье –  

Хайде в бой напред!  

 

Скоро се появява и вездесъщият, неудържимо продуктивен 

Любомир Бобевски, останал като епитом, още повече като симптом 

на войнствения национализъм от времето на трите войни. Край него 

кръжат „поети“ като Иван Йончев и Весела Панайотова, но и вече 

познати автори като Ц. Церковски, Ив. Грозев, Хр. Ц. Борина. В 
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на Кремен преди да напише „Романът на Яворов“, разказва с 

елементи на репортаж събития от Междусъюзническата война, но 

излиза чак през 1916 г.; йовковски звучащият разказ „Носталгия“ на 

Д. Немиров се появява в сборника „Нови дни“ през 1916 г., но 

епизодът, който сюжетира така увлекателно, се е случил три години 

по-рано. Ст. Руневски също пише разкази по впечатления от 

балканските войни, публикувани едва след смъртта му през 1919 г. 

И още нещо, симптоматично за литературата от онези години. 

Какво се случва с поетите символисти, толкова млади, толкова 

дръзки преди да избухне войната? Можем да си помислим, че 

кървавите събития са сринали кулата от слонова кост. Нищо 

подобно. Символистите са си пак символисти след двете войни. Не 

знаем кои точно стихотворения и дали са писани по времето на 

самите войни, но веднага след тях подновяват поетическото си 

творчество по стария начин. Нека си зададем въпроса защо? Защо 

поети като Ем. Попдимитров, Дебелянов, Лилиев, С. Скитник, Л. 

Стоянов, Вл. Мусаков и Г. Райчев13 не се променят от историческите 

събития? Поне не и от историческите събития на този етап. 

Отговорът според мен се крие в това, че двете войни не разтърсват 

дълбоко техния творчески мироглед. Не защото те са останали 

встрани от общата атмосфера, а защото потокът на националните 

вълнения протича едновременно и в същото време встрани от 

тяхното желание да правят европейска поезия. Възприемането на 

войните, както казах, се надгражда върху дълбокия пласт на 

възрожденското възпитание, все още жив, активен и актуален за 

българската интелигенция през 1912 – 1913 година. Той обаче е 

                                                
13  Мусаков и Райчев по това време публикуват главно поезия в проза. 

толкова различен, несъвместим с представите за модерна поезия, че 

историята и литературата успяват да не си пречат взаимно в 

мисленето на модернистите, родени през 80-те години на 19 век. 

Нещо от Пенчо-Славейковото умение да съвместява две епохи в 

мирно съжителство е оцеляло до този момент.  

Дотук говорих предимно за творчеството на 

„фронтовите“ писатели. Но какво се случва в тила по същото време? 

Процеси, пряко свързани с възвръщането на възрожденското 

мислене и ясно видими в избуяването на две симптоматични 

явления: поезията на Вазов и масовата литература. Още с началото 

на войната вълна от популярна поезия, пряк рецидив на някогашната 

„даскалска литература“, залива страниците на всички вестници. При 

това не се гуши някъде на обичайната трета или четвърта страница, а 

бодро цъфти на първата, вдясно от военните некролози. За пример 

съм избрала стихотворение с подпис Боян, публикувано в столичния 

вестник Мир на 19 септември 1912 г., което започва така: 

 

Македонец жално стене 

от османско гнусно бреме, 

чака своето спасенье –  

Хайде в бой напред!  

 

Скоро се появява и вездесъщият, неудържимо продуктивен 

Любомир Бобевски, останал като епитом, още повече като симптом 

на войнствения национализъм от времето на трите войни. Край него 

кръжат „поети“ като Иван Йончев и Весела Панайотова, но и вече 

познати автори като Ц. Церковски, Ив. Грозев, Хр. Ц. Борина. В 
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други вестници срещаме други имена, но качеството и тонът на 

тяхната поезия си остават същите. Интересно място заемат опитите 

на Ст. Михайловски да напусне своето усамотение във висините на 

религиозно-философската проблематика и да тръгне в крачка с 

българския народ. Формулата на неговото присъствие е лесна: 

патриотизъм, религиозно чувство, славянофилство в почти равни 

количества. Има и добри постижения, особено когато комбинира 

сатира с нравствена алегория, както в добрите стари времена. Такава 

е например „Поема на плячката“, написана през февруари 1913 г., 

когато стават явни румънските апетити към Южна Добруджа. 

Изобщо по това време се изостря политическият елемент в неговата 

поезия и все по-често по страниците на Мир вече възрастният поет 

демонстрира агресивност и настървеност към вчерашните съюзници. 

(Фразата „съюзници-разбойници“ на иначе бездарния Бобевски става 

крилата.)   

Разцветът на масовата литература по време на тази, а и на 

всичките три войни, ни дава възможност да разпознаем едно 

явление, което до този момент изглеждаше невидимо поради 

обичайната погнуса на литературните историци към масовата 

култура. Изминали са трийсет и пет години, откакто България е 

свободна, но много малко са се променили литературните вкусове на 

широката публика. И тематиката, и поетиката, и постфолклорният 

рефлекс – всичко изглежда спряло, замръзнало като в някакъв стоп 

кадър на историческото развитие. В такива моменти съзнаваме колко 

тънък е пластът на „елитарното“ в българската култура и колко 

лесно може да го разкъса един поврат в обществената 

действителност. На фона на това наблюдение даже няма нужда да се 

питаме кой ли може да бъде най-популярният поет от времето на 

двете балкански войни. 

Иван Вазов проговаря късно, повече от месец след началото 

на войната. Едва ли му е било до патриотизъм в дните на личен 

траур: майка му, към която е силно привързан, умира на 6 ноември. 

Десетина дни по-късно Ив. Шишманов  не издържа и го осведомява 

за учудването на „неговите приятели“: защо тъкмо Народния поет не 

пише нищо, когато българският народ прави история? Дали пък не е 

изчерпил своята творческа сила? Тогава Вазов пламва, най-напред от 

обида, после – от вдъхновение, и само за два дни сътворява 

петнайсет стихотворения. (Сякаш се е събудил онзи Вазов, който 

трийсет години по-рано е написал пет оди от „Епопея на 

забравените“ за три дни.) От този момент нататък стиховете му 

редовно се появяват на първа страница в Мир; между другото 

преработва и химна „Шуми Марица“, за да го направи достоен за 

великото време. Стихотворенията, написани по време на двете 

балкански войни, ще излязат в стихосбирка, назована „Под гръма на 

победите“, през 1914 година. Сам авторът ги представя като 

„исторически документи“ и те наистина са хронология на събитията: 

започват с превземането на Лозенград и завършват с безславното 

завръщане на българските войски през август 1913 г. В тях (точно 

така, както масовата литература се завръща към своето 

възрожденско минало) Вазов става себе си от годините на 

Освободителната война. 

Възкръсват романтиката, поетиката и патетиката на онази 

литература, която го е направила Народен поет. Изплуват призраци 

на царе от миналото величие на България, надига се юнакът 
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явление, което до този момент изглеждаше невидимо поради 
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на войната. Едва ли му е било до патриотизъм в дните на личен 

траур: майка му, към която е силно привързан, умира на 6 ноември. 
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за учудването на „неговите приятели“: защо тъкмо Народния поет не 

пише нищо, когато българският народ прави история? Дали пък не е 

изчерпил своята творческа сила? Тогава Вазов пламва, най-напред от 

обида, после – от вдъхновение, и само за два дни сътворява 

петнайсет стихотворения. (Сякаш се е събудил онзи Вазов, който 

трийсет години по-рано е написал пет оди от „Епопея на 

забравените“ за три дни.) От този момент нататък стиховете му 

редовно се появяват на първа страница в Мир; между другото 

преработва и химна „Шуми Марица“, за да го направи достоен за 

великото време. Стихотворенията, написани по време на двете 

балкански войни, ще излязат в стихосбирка, назована „Под гръма на 

победите“, през 1914 година. Сам авторът ги представя като 

„исторически документи“ и те наистина са хронология на събитията: 

започват с превземането на Лозенград и завършват с безславното 

завръщане на българските войски през август 1913 г. В тях (точно 

така, както масовата литература се завръща към своето 

възрожденско минало) Вазов става себе си от годините на 

Освободителната война. 

Възкръсват романтиката, поетиката и патетиката на онази 

литература, която го е направила Народен поет. Изплуват призраци 

на царе от миналото величие на България, надига се юнакът 
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балкански, реве страшният лъв, народът отново пораства на няколко 

века. Между епическите моменти се срещат горещи проклятия към 

съюзниците-предатели14, упреци за циничното поведение на Европа 

и неизменната гореща привързаност към братска Русия15. Всичко 

това е изразено в порой от хиперболи и романтични сравнения с 

легендарни събития от далечни епохи. Вазов застава на висотата на 

историческия момент (в това изглежда има нещо опияняващо, 

                                                
14  Тези стихотворения не са поместени дори в Събраните съчинения на 
Вазов. Г. Цанев, редактор на четвъртия том (1976), признава, че е 
изхвърлил по-нападателните стихотворения, за да не се обидят „нашите 
съседи“ (с. 464). 
15  Трябва да признаем последователността в политическите пристрастия 
на Вазов, но този път тя си остава напълно неоснователна. И все пак – 
основателна или не, тъкмо тя ни дава възможност да забележим нещо 
важно. Голямата част от българския народ (независимо от настроенията и 
сложните маневри на политическия елит) е останала „семейно“ привързана 
към Русия с вярата, че няма как Дядо Иван да не се притече на помощ на 
своя по-малък брат. Това трябва да е знаел и неизвестният автор на 
манифеста, който Фердинанд прочита на 5 октомври 1912 г. пред няколко 
войскови части. Текстът е публикуван още същия ден в Държавен вестник, 
оттам в други вестници и става всеобщо известен; той така се и казва: 
„Манифест към българския народ“. Днес, от историческата дистанция, 
ясно се вижда популизмът на този текст. Реторичният фокус пада върху 
усилията да се представи новата война като втори етап на Освободителната 
от 1877 – 1878 година, а походът на българската войска – като 
продължение на делото, извършено от руската армия. В дъното на това 
сравнение проблясва скрита идентификация на Фердинанд с Царя 
Освободител, все така обожаван от българския народ. (Дори тогава не е 
било тайна, че Фердинанд е обект на всеобщо неодобрение и недоверие, 
включително сред широката селска маса.) Този, който е писал Манифеста, 
емоционално и целенасочено е провел аналогията между две епохи и две 
исторически ситуации, само че сега България е по-големият брат за своите 
„еднородци и едноверци“, на които ще донесе „свобода и мирен 
живот“ като „една велика християнска освободителка“. Манифестът 
достига до своята кулминация, когато българите са обявени за наследници 
на великото дело, започнато от Александър ІІ: „И българският народ си 
спомни пророческото слово на Царя-Освободител: святото дело да се 
доведе до край“. Очевидно не Вазов е писал тези думи, но те са 
изключително вазовски.  

защото загърбва искрените съвети на своя приятел Шишманов да 

бъде „по-внимателен“ и умерен) и получава стотици развълнувани 

писма от вътрешността и от фронта. За да бъдем честни, трябва да 

видим и хуманистичната тема в неговата поезия от двете войни. Вече 

възрастният творец пише за тъгата по родния край, обзела 

българските войници, за плача на майките, за скръбта на съпругите, 

за сираците без баща16. Още през ноември в стиховете му 

затрептяват дисонантни ноти: 

Война ужасна, зла, стихия разярена, 

бич изтребителен, ехтеж от гняв, риданья, 

война безмилостна, море от плач, страданья –   

 о, боже мой – и пак война свещена!  

От началото на следващата година Патриарха все по-често плаче с 

гласа на своя народ – както е в стихотворението „Стон“: 

                                                
16  Вазов не е единственият, който мисли за жените и децата, които 
страдат в тила; много писатели работят на същата тема. Тя е особено 
настоятелна в творчеството на жените писателки. Вечната бунтарка 
Карима публикува тъжни разкази за съдбата на осиротели жени и деца. 
Силно ангажирана е Мария Ненова (Ненова-Рунтова от 1905 г.). Авторка, 
която не обича да се появява в периодични издания, след войните ще 
издаде цяла стихосбирка, недвусмислено наречена „Грозотийте на 
войната“ (1914). Стихотворенията в нея осветляват тъмните страни на 
отминалите събития: войник, който се завръща жив, но останал буквално 
ням заради „грозотийте на ужасния бой“, съсипани вдовици, бездомни 
деца. Чуват се и обичайните проклятия срещу коварната дипломация, 
която би могла без жертви да даде „на роба“ свобода. Стихосбирката е 
наивна и сантиментална, но дава представа за женската гледна точка към 
тази, а и към всяка друга война. Жените по принцип не изпадат във 
войнствена екзалтация, макар че Царят е прокламирал продължение на 
Освободителната война. Войнолюбивите настроения си остават запазени за 
мъжете поети, особено за тези, които блазни ореолът на духовни водачи. 
Най-типични сред тях – от първата до третата война – са Антон 
Страшимирон и Кирил Христов. 
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спомни пророческото слово на Царя-Освободител: святото дело да се 
доведе до край“. Очевидно не Вазов е писал тези думи, но те са 
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бъде „по-внимателен“ и умерен) и получава стотици развълнувани 

писма от вътрешността и от фронта. За да бъдем честни, трябва да 

видим и хуманистичната тема в неговата поезия от двете войни. Вече 

възрастният творец пише за тъгата по родния край, обзела 

българските войници, за плача на майките, за скръбта на съпругите, 

за сираците без баща16. Още през ноември в стиховете му 

затрептяват дисонантни ноти: 

Война ужасна, зла, стихия разярена, 

бич изтребителен, ехтеж от гняв, риданья, 

война безмилостна, море от плач, страданья –   

 о, боже мой – и пак война свещена!  

От началото на следващата година Патриарха все по-често плаче с 

гласа на своя народ – както е в стихотворението „Стон“: 

                                                
16  Вазов не е единственият, който мисли за жените и децата, които 
страдат в тила; много писатели работят на същата тема. Тя е особено 
настоятелна в творчеството на жените писателки. Вечната бунтарка 
Карима публикува тъжни разкази за съдбата на осиротели жени и деца. 
Силно ангажирана е Мария Ненова (Ненова-Рунтова от 1905 г.). Авторка, 
която не обича да се появява в периодични издания, след войните ще 
издаде цяла стихосбирка, недвусмислено наречена „Грозотийте на 
войната“ (1914). Стихотворенията в нея осветляват тъмните страни на 
отминалите събития: войник, който се завръща жив, но останал буквално 
ням заради „грозотийте на ужасния бой“, съсипани вдовици, бездомни 
деца. Чуват се и обичайните проклятия срещу коварната дипломация, 
която би могла без жертви да даде „на роба“ свобода. Стихосбирката е 
наивна и сантиментална, но дава представа за женската гледна точка към 
тази, а и към всяка друга война. Жените по принцип не изпадат във 
войнствена екзалтация, макар че Царят е прокламирал продължение на 
Освободителната война. Войнолюбивите настроения си остават запазени за 
мъжете поети, особено за тези, които блазни ореолът на духовни водачи. 
Най-типични сред тях – от първата до третата война – са Антон 
Страшимирон и Кирил Христов. 
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Жертви, жертви ежечасно! 

Жертви все, о, боже мой! 

Смърт коси и жъне бясно 

в ужаса на всеки бой. 

 

След подписването на Цариградския договор и безславното 

завръщане на войските, България трябва някак да преглътне 

разочарованието и да се върне към обичайния си живот. 

Политическата обстановка обаче остава напрегната и нестабилна 

вътре и вън от страната. През септември избухва българо-албанско 

въстание срещу сръбското управление в Охридско. То е потушено, 

но напрежението в Македония продължава да тлее поради 

репресиите над българското население там. Хиляди бежанци се 

стичат в България, гладуват, по-разпалените нападат магазини в 

големите градове. Други хиляди пристигат от Тракия – ограбени и  

прогонени. Южна Добруджа е окупирана, някои села, дори улици са 

разделени на две. Говори се, че в София съществува Клуб на 

самоубийците, на тези, които не могат да понесат позора. 

Процъфтява песенният фолклор, в който жалбите се сплитат с 

проклятия към предателите съседи. На този фон културата се 

развива с трескаво ускорение, като че ли тласкана напред от 

историческите несгоди, сякаш в опит да превъзмогне 

„дезориентацията“ от военното време. С това обаче навлизаме в 

следващия период, на времето до началото на Първата световна 

война. 
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Abstract: The text interprets the concepts of faith, reason, love and 
madness in the context of several stories written by Georgy Raychev. At 
the same time, the author draws attention to the intertextual connections 
that Raychev`s prose builds in order to explain the problematic side of 
motherhood. Although the emphasis is on the story “Mother`s Faith”, the 
study goes beyond it to seek an explanation for the dramatic conflicts that 
the mother`s soul goes through while standing on the verge of madness. 
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          Георги Райчев печата разказа „Майчина вяра“ за първи път 

през 1938 година. Публикува го в сп. „Изкуство и критика“, I г. – 

1938, кн. 1, 19 – 23 стр. Изминават пет години, преди текстът да 

намери място в сборник. През 1943 г. се появява в „Избрани 

съчинения: Книга 3: Карачакал (битови разкази)”. В пояснителните 

бележки към книгата, написани от Георги Константинов, се твърди, 

че „Майчина вяра“ е „най-покъртителен между „военните“ разкази 

на Райчев; както и това, че основната идея е внушена на писателя от 

Асен Разцветников. Последният знаел за една майка, която ходела 

редовно между две села, за да чака сина си, загинал във войната. 

„Намерили я затрупана от виелиците“ (Константинов 1943: 360). 

Фактите хвърлят светлина върху историята на написването на 

„Майчина вяра“, но и пораждат определени въпроси. Какъв разказ е 

той? Военен? Битов? И как е разказан? За да отговорим, е нужно да 

тръгнем по-отдалеч и първо да уточним какъв не е този разказ. 

Защото „Майчина вяра“ не е нито битов, нито военен текст. Като 

едновременно е и двете, но не е само това. 

     Истината е, че този разказ е периферен, що се отнася до 

изследователските интереси. В него няма почти нищо от 

проблематизирането на човешките инстинкти, от тъмните 

проявления на несъзнаваното, от конфликтните междуполови 

отношения, които непрестанно тълкуват опозициите насилник – 

жертва, редно – нередно, желано – допустимо. На пръв поглед 

липсва каквато и да е пресечна точка с „Безумие“, „Съновидение“, 

„Страх“ – онези разкази, които изследват патологичните състояния 

на душата и показват разпадането на личността заради онова, 

неподозираното и непонятното, което тя крие вътре в себе си. Ето 

защо, ако читателят реши да го чете през призмата на 

психоанализата, ще загуби повече, отколкото ще спечели. Ако 

особено настойчиво се опитаме да интерпретираме „Майчина 

вяра“ през „Въведение в психоанализата“, „Отвъд принципа на 
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„Намерили я затрупана от виелиците“ (Константинов 1943: 360). 

Фактите хвърлят светлина върху историята на написването на 

„Майчина вяра“, но и пораждат определени въпроси. Какъв разказ е 

той? Военен? Битов? И как е разказан? За да отговорим, е нужно да 

тръгнем по-отдалеч и първо да уточним какъв не е този разказ. 

Защото „Майчина вяра“ не е нито битов, нито военен текст. Като 

едновременно е и двете, но не е само това. 
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проблематизирането на човешките инстинкти, от тъмните 

проявления на несъзнаваното, от конфликтните междуполови 

отношения, които непрестанно тълкуват опозициите насилник – 

жертва, редно – нередно, желано – допустимо. На пръв поглед 

липсва каквато и да е пресечна точка с „Безумие“, „Съновидение“, 

„Страх“ – онези разкази, които изследват патологичните състояния 

на душата и показват разпадането на личността заради онова, 

неподозираното и непонятното, което тя крие вътре в себе си. Ето 

защо, ако читателят реши да го чете през призмата на 

психоанализата, ще загуби повече, отколкото ще спечели. Ако 
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удоволствието“ и дори „Пол и характер“, то вероятно ще успеем. Но 

несъмнено тази задача не би се увенчала с безспорния успех, който 

очаква подобен прочит, ако вместо „Майчина вяра“, направим 

същото с разказа „Грях“. От друга страна текстът не може да застане 

равностойно до „Картал тепе“ и „Мъничък свят“ – в тях войната 

присъства като настойчиво питане, свързано с жестокостите на 

фронта, с животинската природа на човека и реалистичното 

отразяване на баталните сцени. В подобен смисъл войната липсва в 

„Майчина вяра“. Тя обаче е налична като фон, необходим, за да бъде 

интерпретирана основната проблематика на разказа, а именно, 

проблемът за непоносимата болка на една майка, отказваща да се 

изправи пред възможността никога повече да не посрещне сина си у 

дома. Именно войната отменя завръщането вкъщи, а като следствие 

от това – променя ежедневието и го обезсмисля. Битието се 

превръща в бреме, лудостта прозира зад отчаянието и надеждата. И 

всъщност именно понятието „лудост“ (или „почти лудост“) е 

връзката, която преплита в едно различните равнища на разказа. 

     Какво предлага текстът, когато го разглеждаме на ниво история? 

На първо място – прост и ясен сюжет: баба Ринка е изпратила и 

тримата си синове на война, но в селото пристига тъжна вест, че по 

време на боеве, най-малкият от тях, Борко, е изчезнал. Колебаейки се 

между вяра и крайно отчаяние, възрастната жена се оказва сляпа и 

глуха за всичко, случващо се в дома ѝ. Нито завръщането на по-

големите синове, нито примирението им с братовата смърт, нито 

решението да поделят бащиния имот, успяват да откъснат майката от 

света, в който е заживяла. Препрочитайки писмата на загубения 

Борко, тя намира съмишленик и подкрепа единствено в лицето на 

омъжената си в съседно село дъщеря Неда. И отправена точно към 

дома на Неда, водена от предчувствие, че детето ѝ съвсем скоро ще 

си бъде у дома, баба Ринка се оказва сама навън – в една мразовита 

зимна нощ. Така насред затрупания от преспите път тя среща 

смъртта си и своя син, появил се на същото място и по същото 

време, за да сбъдне волята на своята майка. Баба Ринка умира в 

прегръдките на сина си, когото е дочакала, а прибирането на 

странника в родния дом – и то точно в коледната нощ – със 

замръзналото майчино тяло на ръце (назовано „мощи“!) слага край 

на разказа. 

     Повествователят избира да проследи събитията хронологично, без 

ретроспекции. Вместо да гледа към миналото, текстът разчита на 

определена повторяемост, която внушава продължителност на 

състоянията: веднъж започнала, майчината мъка е сякаш константа, 

безконечна е: „Тя стенеше и като унесена повтаряше равно и на 

разпев все едни и същи думи“, „Хората знаеха вече писмото, но от 

жалост към клетата майка – четяха ѝ го отново“, „Така измина и 

третата година“. Друг похват, на който се разчита, е непрекъснатото 

въвеждане на антитези – баба Ринка е глуха за успокоителни думи, 

но надава ухо за изреченото от снахите, заслушва се; героинята е 

убедена, че рожбата ѝ е жива, но отвръща очи от всичко, което по-

рано я е вълнувало; на майчините надежди е противопоставена 

увереността на по-големите синове, че Борко е загинал и трябва да 

бъде прежален. Противоположни са реакциите на Лозан и Нейко, 

когато разбират, че старата е замръкнала на шосето в снежна нощ: 

първият „отсича“, че няма да я търсят, но вторият е милостив и 

тръгва „да я дири”. 
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присъства като настойчиво питане, свързано с жестокостите на 

фронта, с животинската природа на човека и реалистичното 
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от това – променя ежедневието и го обезсмисля. Битието се 
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всъщност именно понятието „лудост“ (или „почти лудост“) е 

връзката, която преплита в едно различните равнища на разказа. 

     Какво предлага текстът, когато го разглеждаме на ниво история? 

На първо място – прост и ясен сюжет: баба Ринка е изпратила и 

тримата си синове на война, но в селото пристига тъжна вест, че по 

време на боеве, най-малкият от тях, Борко, е изчезнал. Колебаейки се 

между вяра и крайно отчаяние, възрастната жена се оказва сляпа и 
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големите синове, нито примирението им с братовата смърт, нито 

решението да поделят бащиния имот, успяват да откъснат майката от 

света, в който е заживяла. Препрочитайки писмата на загубения 

Борко, тя намира съмишленик и подкрепа единствено в лицето на 

омъжената си в съседно село дъщеря Неда. И отправена точно към 

дома на Неда, водена от предчувствие, че детето ѝ съвсем скоро ще 

си бъде у дома, баба Ринка се оказва сама навън – в една мразовита 
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смъртта си и своя син, появил се на същото място и по същото 
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странника в родния дом – и то точно в коледната нощ – със 

замръзналото майчино тяло на ръце (назовано „мощи“!) слага край 

на разказа. 
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ретроспекции. Вместо да гледа към миналото, текстът разчита на 

определена повторяемост, която внушава продължителност на 
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увереността на по-големите синове, че Борко е загинал и трябва да 

бъде прежален. Противоположни са реакциите на Лозан и Нейко, 
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     На няколко места в хода на повествованието е поставен акцент на 

разказването в рамките на разказа. За първи път този похват е 

използван в самото начало на „Майчина вяра“: „В общината се 

получи писмо, в което се казваше, че полкът, в който служеха 

мъжете от село Искрево, взел участие в последните големи боеве, 

отличил се, но дал и жертви“. Този микроразказ отваря 

композиционната рамка, за да предреши събития и реакции. Идеята 

за важността на разказването е защитена и чрез акцентирането върху 

стойността на писмото от Борко, което баба Ринка носи постоянно в 

себе си и моли случайно срещнати съселяни да ѝ препрочитат. 

Сякаш изговарянето на написаните думи утвърждава основните 

послания „жив и здрав е, скоро ще си дойде“, превръща ги в клетва, 

която трябва отново и отново да се изрича, за да се сбъдне. За трети 

път читателят се среща с разказ в рамките на разказа, щом Лозан и 

Нейко си идват вкъщи и навели глави пред майка си започват 

„отдалече“. А последният микроразказ е поднесен от самия Борко. 

Освен, че е финален и затваря рамката, той прави и нещо друго – 

приравнява личната му история с вълшебна приказка. Младият мъж 

е последният, най-малкият и най-любимият от тримата синове. След 

изчезването си се завръща точно на третата година, при това 

променен и неузнаваем. Той е брадясал и с чуждоземска шапка на 

главата, очевидно преминал през личната си инициация, а огромното 

изпитание, което го въвежда в света на възрастните, е съхраняването 

на живота му, след като е пленен. Оцелял в чужди земи, бродил 

„през гори и планини“, след като е прекосил далечни морета и води, 

най-малкият син се прибира у дома, за да получи онова, което 

заслужава. В случая не бащиното имане, преждевременно поделено 

от по-големите братя, а безкористната майчина любов. И 

възможността точно той да е последният, срещнал баба Ринка жива, 

да стопли сърцето ѝ, да сбъдне мечтата ѝ. В този момент разказът 

свършва, защото третият брат е защитил ролята си на приказен 

герой, изпълнил е онова, което се очаква от него, дори го е 

надминал, еднозначно заявявайки изключителността си: „Мъртвец 

бях и възкръснах“. Всъщност след като дългоочакваният разговор 

между майка и син се осъществява, повествованието приключва. 

Думите са изречени, изпълнили са функцията си, всички разкази са 

разказани. 

     Но да се върнем към мотива за лудостта. Нужно е първо да се 

уточни, че баба Ринка не полудява в клиничния смисъл на това 

понятие, тя не губи разсъдъка си, а по-скоро той отказва да се 

подчини на логиката на събитията, да приеме очевидното. Изобщо 

лудостта като проблем особено силно вълнува Георги Райчев, който 

в редица свои разкази описва героите си – „хора с разстроено 

съзнание и нерви“ (Ликова 1965: 81), които завършват земния си 

път с убийство или самоубийство. В безумието, което разрушава 

видимостта, се разкрива голата същност на човека. Така и баба 

Ринка се среща с вестта, че най-свидният ѝ син е безследно изчезнал 

– „гола“ и беззащитна срещу онова, което не може и не иска да 

осмисли: „люлееше се ту на една, ту на друга страна и блъскаше с 

юмруци побелялата си глава“. Ако още в самото начало не бяхме 

направили уточнението, че няма да четем „Майчина 

вяра“ психоаналитично, то вероятно щяхме да се изкушим да 

открием в тези редове описание на невроза, отключена от 

емоционален шок. Така или иначе, първите въпросителни – ще се 
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Думите са изречени, изпълнили са функцията си, всички разкази са 

разказани. 

     Но да се върнем към мотива за лудостта. Нужно е първо да се 

уточни, че баба Ринка не полудява в клиничния смисъл на това 

понятие, тя не губи разсъдъка си, а по-скоро той отказва да се 

подчини на логиката на събитията, да приеме очевидното. Изобщо 

лудостта като проблем особено силно вълнува Георги Райчев, който 

в редица свои разкази описва героите си – „хора с разстроено 

съзнание и нерви“ (Ликова 1965: 81), които завършват земния си 

път с убийство или самоубийство. В безумието, което разрушава 

видимостта, се разкрива голата същност на човека. Така и баба 

Ринка се среща с вестта, че най-свидният ѝ син е безследно изчезнал 

– „гола“ и беззащитна срещу онова, което не може и не иска да 

осмисли: „люлееше се ту на една, ту на друга страна и блъскаше с 

юмруци побелялата си глава“. Ако още в самото начало не бяхме 

направили уточнението, че няма да четем „Майчина 

вяра“ психоаналитично, то вероятно щяхме да се изкушим да 

открием в тези редове описание на невроза, отключена от 

емоционален шок. Така или иначе, първите въпросителни – ще се 
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справи ли героинята с новината, ще успее ли да живее след нея, се 

появяват още в този момент.  

     Следващо доказателство, че път към нормалността за майката 

вече не може да съществува, откриваме в споменатото препрочитане 

на писмото от Борко. Баба Ринка не просто носи писмото със себе 

си, тя го носи, докато цял ден скита из селото. Така към мотива за 

лудостта се добавя и мотивът за скиталчеството. Пренебрегнала 

всичко, което ежедневието предлага – работа, къща, имот, синове, 

снахи и внуци, тя се оказва бездомна, защото е прекъсната 

невидимата нишка, която я привързва към установеното, 

обичайното, обичаното. За да излекува болната си душа, спира 

познати хора, моли ги да изричат на глас все едни и същи думи, 

които обещават завръщане – към познатото, към себе си, към 

целостта.  

     Когато за трети път лудостта се появява в разказа, за нея вече се 

говори открито. Очакващата майка е изградила ежедневие, 

основаващо се на повтарящи се действия – всяка вечер ляга с 

надеждата, че в полунощ ще се почука на вратата; всяка сутрин 

излиза навън, спира се на средата на двора и оглежда пътищата, 

опитвайки се да открие странник, завръщащ се от дълъг път. Това 

поражда ответните реакции – у дома вече неприкрито започват да 

говорят за Борковата смърт като за сигурен факт, настояват тя да 

бъде приета и превъзмогната. В очите на съседите старата жена е 

побъркана от жал, те я виждат като загубила ума си и дори стигат 

по-далеч с предсказанието, че „няма да я бъде“. 

     Лудостта, проявена от баба Ринка в съдбовната зимна нощ, е 

различна. Тръгнала към дома на дъщеря си, старата жена е сякаш 

привлечена от неведома сила, подчинила се е на воля, която обещава 

щастлива развръзка. Първо започват да се объркват мислите ѝ, после 

пред нея застават „своите“, говори им, чува техните отговори. 

Насред тази халюцинация се отличава образът на Борко, 

приближаващ се все повече, газещ из снега право към нея. 

Объркването се заменя от колеблива надежда, надеждата – от 

щастие: „Сърцето ѝ се пробуди, затрептя, стопи го луда радост“. 

Веднъж пробудено, сърцето е готово да изживее мигове на върховно 

щастие, да трансформира лудостта в удовлетворение, успокоение и 

блаженство, преди отново да заспи, този път завинаги и в 

спокойствие. Ето как в разказа лудост и вяра семантично се 

изравняват като контекстови синоними, за да внушат, че 

завръщането на Борко е факт, понеже майчиното сърце е било 

убедено в него. 

   „Майчина вяра“ е един от късните разкази на Георги Райчев. 

Той не притежава шокиращата откровеност на „Съновидение“, 

„Мерзавец“ и „Незнайният“, в него не откриваме влияние от 

философията на ужаса и фройдистките теории. Често подреждан 

редом до заглавия като „Пъстра броеница“, „Старци“ и „Смърт“, той 

в известна степен  утвърждава реалистичното изобразяване, връща 

Райчевия човек в пределите на селото и проследява драматичните 

конфликти, през които преминава една майка, стояща на крачка от 

лудостта. „Майчина вяра“ не е от разказите въпроси, които целят да 

разкрият неподозирани страни от човешкия характер, той залага на 

друго. И преплитайки в едно посланието, че войната е помитаща 

стихия, оставяща след себе си изпепелени съдби, приказен наратив и 

детайли от бита, напомня, че вярата стига по-далеч от логиката. И че 
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справи ли героинята с новината, ще успее ли да живее след нея, се 

появяват още в този момент.  

     Следващо доказателство, че път към нормалността за майката 

вече не може да съществува, откриваме в споменатото препрочитане 

на писмото от Борко. Баба Ринка не просто носи писмото със себе 

си, тя го носи, докато цял ден скита из селото. Така към мотива за 

лудостта се добавя и мотивът за скиталчеството. Пренебрегнала 

всичко, което ежедневието предлага – работа, къща, имот, синове, 

снахи и внуци, тя се оказва бездомна, защото е прекъсната 

невидимата нишка, която я привързва към установеното, 

обичайното, обичаното. За да излекува болната си душа, спира 

познати хора, моли ги да изричат на глас все едни и същи думи, 

които обещават завръщане – към познатото, към себе си, към 

целостта.  

     Когато за трети път лудостта се появява в разказа, за нея вече се 

говори открито. Очакващата майка е изградила ежедневие, 

основаващо се на повтарящи се действия – всяка вечер ляга с 

надеждата, че в полунощ ще се почука на вратата; всяка сутрин 

излиза навън, спира се на средата на двора и оглежда пътищата, 

опитвайки се да открие странник, завръщащ се от дълъг път. Това 

поражда ответните реакции – у дома вече неприкрито започват да 

говорят за Борковата смърт като за сигурен факт, настояват тя да 

бъде приета и превъзмогната. В очите на съседите старата жена е 

побъркана от жал, те я виждат като загубила ума си и дори стигат 

по-далеч с предсказанието, че „няма да я бъде“. 

     Лудостта, проявена от баба Ринка в съдбовната зимна нощ, е 

различна. Тръгнала към дома на дъщеря си, старата жена е сякаш 

привлечена от неведома сила, подчинила се е на воля, която обещава 

щастлива развръзка. Първо започват да се объркват мислите ѝ, после 

пред нея застават „своите“, говори им, чува техните отговори. 

Насред тази халюцинация се отличава образът на Борко, 

приближаващ се все повече, газещ из снега право към нея. 

Объркването се заменя от колеблива надежда, надеждата – от 

щастие: „Сърцето ѝ се пробуди, затрептя, стопи го луда радост“. 

Веднъж пробудено, сърцето е готово да изживее мигове на върховно 

щастие, да трансформира лудостта в удовлетворение, успокоение и 

блаженство, преди отново да заспи, този път завинаги и в 

спокойствие. Ето как в разказа лудост и вяра семантично се 

изравняват като контекстови синоними, за да внушат, че 

завръщането на Борко е факт, понеже майчиното сърце е било 

убедено в него. 

   „Майчина вяра“ е един от късните разкази на Георги Райчев. 

Той не притежава шокиращата откровеност на „Съновидение“, 

„Мерзавец“ и „Незнайният“, в него не откриваме влияние от 

философията на ужаса и фройдистките теории. Често подреждан 

редом до заглавия като „Пъстра броеница“, „Старци“ и „Смърт“, той 

в известна степен  утвърждава реалистичното изобразяване, връща 

Райчевия човек в пределите на селото и проследява драматичните 

конфликти, през които преминава една майка, стояща на крачка от 

лудостта. „Майчина вяра“ не е от разказите въпроси, които целят да 

разкрият неподозирани страни от човешкия характер, той залага на 

друго. И преплитайки в едно посланието, че войната е помитаща 

стихия, оставяща след себе си изпепелени съдби, приказен наратив и 

детайли от бита, напомня, че вярата стига по-далеч от логиката. И че 
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„вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване 

на онова, що се не вижда“ (Евр.11:1). Майчината вяра е силата, която 

създава свят, различен от този, в който любимото чедо отсъства; за 

неразбиращите тайнството ѝ тя е лудост, а за тези, които могат 

емпатично да я изживеят, тя е рожба на Любовта, която „всичко 

извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. 

Любовта, която никога не отпада...“ (1 Кор. 13:7-8). 

                                                                           *** 

     Пет години преди Вазовият разказ „Иде ли?“ да се появи в 

„Повести и разкази“ през 1886 година той съществува под името 

„Стоянчо из Ветрен“. Променяйки заглавието, авторът обобщава 

проблемите, които се проследяват в текста – войната е безсмислена 

жестокост, но не бойните действия са основа на сюжета, а майчините 

тревоги, надежди и страхове. Удивителни са сходствата с „Майчина 

вяра“ – Вазов се фокусира върху образа на баба Цена и „уплашеното 

ѝ лице“, подчертава, че сърцето ѝ „примира”, „тя се щура като 

несвястна“,  „сърцето ѝ затреперва“; развръзката на разказа е по 

Коледа... 

     Завръщащият се в родния дом син е културен архетип в 

българската литература от Дебелянов насетне. Идеята за човека, 

навлязъл в бурята на живота, изгубил детската невинност, но винаги 

жадуващ да се върне обратно към нея, е интерпретирана в елегията 

„Да се завърнеш в бащината къща“. Публикувано за първи път през 

1912 година, стихотворнието претворява идеята за изчезналия рай, 

който е все още възможен, стига до вратата да стои една очакваща и 

прощаваща майка. „Старата на прага“, вперила взор в пътя, до 

голяма степен e повторена чрез образа на баба Ринка, вглеждаща се в 

лицето на всеки пътник, преминаващ край двора на семейната къща. 

Но ако Дебеляновият герой е блуден син, копнеещ да получи 

прошка, преди да дочака мирен заник, то Борко се прибира, за да 

изпрати майка си, да ѝ подари споделеност в последните ѝ 

мигове, да отхвърли лудостта. И да отговори  на въпрос, задаван 

твърде дълго: „Иде ли?“.  

     Сред интертекстуалните връзки, които разказът изгражда, е 

удачно са се спомене и „Лудата“ на Елин Пелин, макар че в 

посочения текст загубата на детето не е буквална. Цветана отива в 

града, където „се продава”, губи честта си и с това отрязва пътя 

назад към дома и семейството. Въпреки че остава жива и здрава, 

дъщерята е окончателно загубена в морален план, което принуждава 

майка ѝ да задава почти богохулни въпроси и да не  намира 

отговори, които биха смекчили страданията ѝ. Изброяването може да 

бъде продължено и с „Лудата“ на Асен Разцветников и баба Калина 

– загубила двете си момчета, която подобно на Райчевата баба Ринка 

общува с Богородица, просейки утеха и търсейки помощта ѝ – от 

майка и за майка.  

     Що се отнася до разказите на самия Георги Райчев, майчинството 

е проблематизирано в „Бежанка“, „Сестрата“ и „Просякиня“. 

Първият и най-ранен разказ, „Бежанка“, е печатан за първи път през 

1926 година (в. „Слово“, V г., бр. 1341 от 7.XI.1926 г., 1 стр.) . 

Създаден е по действителна случка, разиграла се в трамвай №3, на 

която авторът е бил свидетел.  Проблематизира насилието, болестта 

и най-вече смъртта. Разказът започва именно със смърт, за която се 

говори в минало време, оставя се назад – там, където ѝ е мястото, 

понеже не може да бъде отменена и поправена. След което се 
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„вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване 

на онова, що се не вижда“ (Евр.11:1). Майчината вяра е силата, която 

създава свят, различен от този, в който любимото чедо отсъства; за 

неразбиращите тайнството ѝ тя е лудост, а за тези, които могат 

емпатично да я изживеят, тя е рожба на Любовта, която „всичко 

извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. 

Любовта, която никога не отпада...“ (1 Кор. 13:7-8). 

                                                                           *** 

     Пет години преди Вазовият разказ „Иде ли?“ да се появи в 

„Повести и разкази“ през 1886 година той съществува под името 

„Стоянчо из Ветрен“. Променяйки заглавието, авторът обобщава 

проблемите, които се проследяват в текста – войната е безсмислена 

жестокост, но не бойните действия са основа на сюжета, а майчините 

тревоги, надежди и страхове. Удивителни са сходствата с „Майчина 

вяра“ – Вазов се фокусира върху образа на баба Цена и „уплашеното 

ѝ лице“, подчертава, че сърцето ѝ „примира”, „тя се щура като 

несвястна“,  „сърцето ѝ затреперва“; развръзката на разказа е по 

Коледа... 

     Завръщащият се в родния дом син е културен архетип в 

българската литература от Дебелянов насетне. Идеята за човека, 

навлязъл в бурята на живота, изгубил детската невинност, но винаги 

жадуващ да се върне обратно към нея, е интерпретирана в елегията 

„Да се завърнеш в бащината къща“. Публикувано за първи път през 

1912 година, стихотворнието претворява идеята за изчезналия рай, 

който е все още възможен, стига до вратата да стои една очакваща и 

прощаваща майка. „Старата на прага“, вперила взор в пътя, до 

голяма степен e повторена чрез образа на баба Ринка, вглеждаща се в 

лицето на всеки пътник, преминаващ край двора на семейната къща. 

Но ако Дебеляновият герой е блуден син, копнеещ да получи 

прошка, преди да дочака мирен заник, то Борко се прибира, за да 

изпрати майка си, да ѝ подари споделеност в последните ѝ 

мигове, да отхвърли лудостта. И да отговори  на въпрос, задаван 

твърде дълго: „Иде ли?“.  

     Сред интертекстуалните връзки, които разказът изгражда, е 

удачно са се спомене и „Лудата“ на Елин Пелин, макар че в 

посочения текст загубата на детето не е буквална. Цветана отива в 

града, където „се продава”, губи честта си и с това отрязва пътя 

назад към дома и семейството. Въпреки че остава жива и здрава, 

дъщерята е окончателно загубена в морален план, което принуждава 

майка ѝ да задава почти богохулни въпроси и да не  намира 

отговори, които биха смекчили страданията ѝ. Изброяването може да 

бъде продължено и с „Лудата“ на Асен Разцветников и баба Калина 

– загубила двете си момчета, която подобно на Райчевата баба Ринка 

общува с Богородица, просейки утеха и търсейки помощта ѝ – от 

майка и за майка.  

     Що се отнася до разказите на самия Георги Райчев, майчинството 

е проблематизирано в „Бежанка“, „Сестрата“ и „Просякиня“. 

Първият и най-ранен разказ, „Бежанка“, е печатан за първи път през 

1926 година (в. „Слово“, V г., бр. 1341 от 7.XI.1926 г., 1 стр.) . 

Създаден е по действителна случка, разиграла се в трамвай №3, на 

която авторът е бил свидетел.  Проблематизира насилието, болестта 

и най-вече смъртта. Разказът започва именно със смърт, за която се 

говори в минало време, оставя се назад – там, където ѝ е мястото, 

понеже не може да бъде отменена и поправена. След което се 
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въвежда предчувствието за близкия край на невръстното дете, а на 

финала нещастната майка, носеща на ръце мъртвото си чедо, бяга от 

звучащите зад гърба ѝ стъпки на смъртта, която „ще я настигне, ще 

повлече и детето ѝ, и нея...“. В „Сестрата“ проблемите са повече и 

по-сложно преплетени помежду си. Това е текст, който сякаш се 

лута между болестта, мълчанието и тайната, за да заговори за 

подменената самоличност и за цената на душевното страдание. В 

основата на повествованието стои тайната, защото именно тя е 

двигателят, който задвижва конфликтите, интерпретирани в разказа. 

„Сестрата“ разказва история, в която е проблематизиран сгрешеният 

модел на отношения в семейството, натрупаните лъжи са отключили 

недоверие, депресии и самота, а любовта, доколкото присъства, е по-

скоро конкуренция. Основни сюжетни фигури са две сестри – 

Евдокия очаква дете, без да е встъпила в брак, но малко преди 

сватбата момчето, от което е забременяла, умира. Останало само, 

младото момиче разчита на сестра си и нейния съпруг, които 

осиновяват детето и с това семейният срам би трябвало да бъде 

прикрит. Преместват се от родния град, истинската майка на 

момчето е „назначена“ за негова детегледачка, но малко след това 

умира съпругът благодетел, така че двете жени привидно кротко 

заживяват заедно с детето Тодьо, докато всъщност ден след ден 

воюват за неговото внимание. На финала на разказа, след като 

тайната е разкрита, а синът отблъсква отвратен родната си майка, 

Евдокия се беси на тавана, неприета и никога необичана.  

     Кристина Йорданова твърди, че „Сестрата“ е текст за 

меланхолната жена, за проблема с вината и подмяната на реалността, 

но всъщност творбата разказва „през конкретна история по-голямата 

история на нормата и социалния закон за това кое е редно и кое не е 

в семейството“ (Йорданова 2007). В текста майчинството е 

проблематично и за двете жени – за Евдокия, понеже е отнето 

правото ѝ да бъде майка, за сестрата – понеже подобно право не ѝ е 

дадено, а тя си го е присвоила, възползвала се е от обстоятелствата.  

     В основата на „Просякиня“ (сп. „Венец“, XV – 1937, кн. 1, 1 – 9 

стр. и кн. 2, 75 – 86 стр.) лежи вестникарска хроника. Читателят 

отново се изправя срещу съдба, попарена след разрушителната 

среща с войната, след загубите, които тя носи със себе си. Баба 

Магдалена се е разделила с „всичкото нейно добро“, с дом и имот, 

дъщери, синове и внуци. Напуснала родното място и озовала се сред 

непознати, тя разчита единствено на спомените, които стоплят дните 

ѝ, но замъгляват нейното съзнание, объркват я, тормозят я. И тук 

сходствата с „Майчина вяра“ са лесни за забелязване: баба Магда 

стои на къщния праг и плаче, обгърнала с ръце коленете си и 

равномерно люлееща се, нарежда като на разпев. Паметта ѝ е 

изсушена, но спомените за близките са живи и реални. Съседите 

съчувстват, бършат насълзени очи, дълбоко трогнати от скръбта ѝ, 

но много скоро в думите ѝ разпознават „брътвежи на една изумяла 

жена“, а след това започват и да ѝ се подиграват. В 

„Просякиня“ майчинството е проблематично, защото е насилствено 

загубено. За да бъде възстановена хармонията, баба Магда 

преминава покрай детско училище и остава завинаги там. 

Припознава в чуждите деца своите, връзката с тях  ѝ дава 

възможност да бъде родител и баба отново и отново, до последния 

ден, в който, опята от попа и оставила всичките си спестявания на 

градското училище, си тръгва изпратена, приета и спокойна. 
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      „Майчина вяра“, „Бежанка“, „Сестрата“ и „Просякиня“ са 

текстове, обединени от болезнения въпрос за онова, което се случва, 

след като на майката е отнета възможността да бъде до детето си, да 

го обгрижва и обича. Това е екзистенциално изпитание за майката, 

защото идентичността ѝ се определя от нейната връзка с детето. Ото 

Вайнингер, когото Георги Райчев няма как да не познава като автор, 

пише: „Даже до най-дълбока старост майката е готова да приеме и 

запази своето дете“;  „Жената-майка е въплъщение на принципа на 

любовта към живота“ (Вайнингер 1927: 223, 237). Четирите разказа 

на Георги Райчев психологизират четири варианта на проблематична 

майчина любов. Проблематична заради отсъствието на обичаното 

чедо. И в четирите творби майката е в ситуация на загубена връзка с 

детето си. Конкретните ситуации са различни, майките също. 

Общото е, че без „предмета” на любовта си, майката е в 

екзистенциално изпитание, което може да бъде преодоляно (баба 

Ринка и баба Магдалена го правят в много различни ситуации, 

всяка по свой начин) или да не бъде преодоляно (Евдокия). По-

особен е случаят в разказа „Бежанка”. Сюжетът внушава, че 

персонажът е в абсолютно безнадеждна ситуация: смъртта на детето 

отнема възможността на майката да бъде майка чрез майчината 

любов и следователно смъртта е и нейна неизбежна съдба. 

Изпитание има когато човек има избор – да го преодолее или не. За 

безименната майка от „Бежанка” не е релевантно понятието 

изпитание, защото тя е в ситуация, в която не може да избира.  

 Вариантността в тематизирането на майчината любов в 

прозата на Георги Райчев е плод на стремежа на автора да 

психологизира, да търси различни характери за същностно еднаква 

ситуация и различни ситуации за същностно еднакво 

екзистенциално изпитание. 

Така текстовете му се отдалечават от предсказуемостта, с която 

традиционната българска белетристика разглежда темата за 

майчината любов, и се идентифицират като модерни за времето 

между двете световни войни. 
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         Във фигурата и поетическото творчество на Никола Вапцаров 

след средата на 30-те години на ХХ в. българският исторически 

авангард най-сетне получава ярко изразен и завършен вид не само 

като естетическо разбиране, но и като пълноценна художествена 

практика. В сравнение с демонстративната ексцентричност и 

интелектуалните напъни на ямболските „модернисти”, от една 

страна, и от друга – с бойкото упорство и идейната надъханост на 

групата около сп. „Новис”, на пръв поглед Вапцаров е прекалено 

„тих” и „скромен” за авангардист, но заявява категорично 

авангардно присъствие в изкуството и в живота. С житейското си 

поведение той затвърждава  авангардната тенденция в следвоенното 

време, а чрез творчеството си я установява като същински 

исторически авангард в българската литература от 30-те и началото 

на 40-те години на ХХ в. Така той въплъщава в голяма степен в 

жизнени и в поетически форми общостроителния и съзидателен (в 

политически, стопански и практически-ежедневен смисъл) дух на 

своето време.  

         В следващите страници ще се спра върху няколко аспекта от 

това авангардно присъствие, които се отнасят както до съзнателното 

самоизграждане на личностно присъствие в живота, така и до 

концептуалното осмисляне на изкуството като социален феномен и 

разностойна форма на живота, чрез които Вапцаров като поет 

единствен успява да реализира художествено пълноценно и 

житейски убедително основния постулат на историческия  авангард 

– превръщането на изкуството в изкуство-живот чрез активния жест 

на пълноценно жизнестроителство, схващано като автентичен 

творчески акт. 

 

         А. Автожизнестроителството като форма на авангардно 

себезаявяване в изкуството 

         Никола Вапцаров твърде успешно изгражда профила си на 

лично присъствие в публичността и извършва напълно авангарден 
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на пълноценно жизнестроителство, схващано като автентичен 
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         А. Автожизнестроителството като форма на авангардно 

себезаявяване в изкуството 

         Никола Вапцаров твърде успешно изгражда профила си на 

лично присъствие в публичността и извършва напълно авангарден 
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по своята същност жест, като превръща собствения си биографичен 

живот в „творчество”. Това авангардно усилие включва 

целенасочено изграждане на жизнена среда, поддържане на устойчив 

биографично-творчески статус и активно произвеждане на себе си в 

съкровено-интимни творби. 

         1. След годините на обучение в Морското училище във Варна 

Вапцаров изгражда целенасочено своя жизнена и творческа среда. Тя 

включва, от една страна, работниците от Хартиената фабрика в 

Кочериново, тези от Българските държавни железници или от 

Софийския екарисаж, където работи. С тях той дели 

непосредствения си жизнен свят, като бързо успява да се превърне в 

разпознаваема фигура и знайно име чрез активната си обществена 

позиция, творческите или обществените си изяви. От друга страна, 

негови  приятели са лявоориентираните творци Георги Караславов, 

Николай Хрелков, Ламар, Марко Марчевски, Никола Ланков, 

Младен Исаев, Николай Стайков, Гьончо Белев, Йото Върбанов 

(художник), Йордан Хаджилиев, Александър Жендов, Борис 

Ангелушев, Стоян Сотиров, Христо Радевски, и др., а също и 

работниците поети от така популярните навремето литературни 

кръжоци, с чиято работа трайно и искрено се обвързва. Индиректно 

част от творческата му среда са и читателите на изданията, на които 

сътрудничи (в. „Кормило”, в. „Железничарски подем”, изданията на 

Кооперативна банка, редактирани от Г. Караславов, „Занаятчийска 

кооперативна беседа” и „Кооперативна защита”, на в. „Нова 

камбана”, в. „Литературен критик”, сп. „Изкуство и критика”, сп. 

„Сердика”, сп. „Летец”) и към които нерядко в пряк диалог се 

обръща в поетическите си творби.   

         Така той е забелязан, ценен, уважаван, признат от своите 

съмишленици и колеги – работници и поети. Неговият талант е 

оценен от онези творци, които съставят един от левите 

интелектуални кръгове в София през 30-те години: Георги 

Караславов, Христо Радевски,  Николай Хрелков, Мария 

Грубешлиева, Орлин Василев, Панталей Матеев, Никола Ленков, 

Людмил Стоянов, Ангел Тодоров, Крум Пеев, Матей Вълев, Мара 

Георгиева, Борис Ангелушев, Александър Жендов, Боян Дановски, 

Любомир Пипков, Васка Емануилова, Стоян Сотиров.  

         2. Вапцаров проявява активен жизнестроителен патос в 

изграждането и отстояването докрай на образа на „работник поет” и 

„огняро-интелигент”. Той възприема творчеството си като част от 

собствената трудова „повинност” и винаги има готовността  да  

„пожертва” писателството в името на работен или обществен 

ангажимент, като видимо омаловажава ценността на собственото си 

творческо усилие. Вярно е, че самото негово личностно присъствие в 

литературния живот не е белязано с par excellence авангардиския 

знак на скандала. Излизането на единствената му книга не е 

съпроводено с епатажно-скандален спектакъл, както и нито една от 

творбите му не предизвиква възмутена публична реакция, но затова 

пък той последователно поддържа всички видими външни знаци на 

„интелигентското” себепредставяне в живота. Това особено много 

личи в обличането в извънработно време с неизменния костюм с 

широки ревери по модата на 30-те години, който носи с жилетка и 

вратовръзка или само с догоре закопчана риза. Проявява се също в 

разходките и екскурзиите през почивните дни и ваканциите, а също 

и в редовните срещи с приятели – художници и поети, съмишленици 



253Биляна Борисова - Никола Вапцаров – аспекти на …

по своята същност жест, като превръща собствения си биографичен 

живот в „творчество”. Това авангардно усилие включва 

целенасочено изграждане на жизнена среда, поддържане на устойчив 

биографично-творчески статус и активно произвеждане на себе си в 

съкровено-интимни творби. 

         1. След годините на обучение в Морското училище във Варна 

Вапцаров изгражда целенасочено своя жизнена и творческа среда. Тя 

включва, от една страна, работниците от Хартиената фабрика в 

Кочериново, тези от Българските държавни железници или от 

Софийския екарисаж, където работи. С тях той дели 

непосредствения си жизнен свят, като бързо успява да се превърне в 

разпознаваема фигура и знайно име чрез активната си обществена 

позиция, творческите или обществените си изяви. От друга страна, 

негови  приятели са лявоориентираните творци Георги Караславов, 

Николай Хрелков, Ламар, Марко Марчевски, Никола Ланков, 

Младен Исаев, Николай Стайков, Гьончо Белев, Йото Върбанов 

(художник), Йордан Хаджилиев, Александър Жендов, Борис 

Ангелушев, Стоян Сотиров, Христо Радевски, и др., а също и 

работниците поети от така популярните навремето литературни 

кръжоци, с чиято работа трайно и искрено се обвързва. Индиректно 

част от творческата му среда са и читателите на изданията, на които 

сътрудничи (в. „Кормило”, в. „Железничарски подем”, изданията на 

Кооперативна банка, редактирани от Г. Караславов, „Занаятчийска 

кооперативна беседа” и „Кооперативна защита”, на в. „Нова 

камбана”, в. „Литературен критик”, сп. „Изкуство и критика”, сп. 

„Сердика”, сп. „Летец”) и към които нерядко в пряк диалог се 

обръща в поетическите си творби.   

         Така той е забелязан, ценен, уважаван, признат от своите 

съмишленици и колеги – работници и поети. Неговият талант е 

оценен от онези творци, които съставят един от левите 

интелектуални кръгове в София през 30-те години: Георги 

Караславов, Христо Радевски,  Николай Хрелков, Мария 

Грубешлиева, Орлин Василев, Панталей Матеев, Никола Ленков, 

Людмил Стоянов, Ангел Тодоров, Крум Пеев, Матей Вълев, Мара 

Георгиева, Борис Ангелушев, Александър Жендов, Боян Дановски, 

Любомир Пипков, Васка Емануилова, Стоян Сотиров.  

         2. Вапцаров проявява активен жизнестроителен патос в 

изграждането и отстояването докрай на образа на „работник поет” и 

„огняро-интелигент”. Той възприема творчеството си като част от 

собствената трудова „повинност” и винаги има готовността  да  

„пожертва” писателството в името на работен или обществен 

ангажимент, като видимо омаловажава ценността на собственото си 

творческо усилие. Вярно е, че самото негово личностно присъствие в 

литературния живот не е белязано с par excellence авангардиския 

знак на скандала. Излизането на единствената му книга не е 

съпроводено с епатажно-скандален спектакъл, както и нито една от 

творбите му не предизвиква възмутена публична реакция, но затова 

пък той последователно поддържа всички видими външни знаци на 

„интелигентското” себепредставяне в живота. Това особено много 

личи в обличането в извънработно време с неизменния костюм с 

широки ревери по модата на 30-те години, който носи с жилетка и 

вратовръзка или само с догоре закопчана риза. Проявява се също в 

разходките и екскурзиите през почивните дни и ваканциите, а също 

и в редовните срещи с приятели – художници и поети, съмишленици 



254 Limes Slavicus 5

в популярните заведения на София – кафене „Средец” срещу 

Народния театър, ресторант „Тунела” на ул. „Граф Игнатиев”, 

кръчмата „Бай Спас”. Към това се прибавят и така харесваните от 

Вапцаров срещи с обикновени хора – читатели.  

         Големият брой снимки на поета в различни ситуации и 

моменти, освен за все по-разрастващата се практика на използване 

на фотоапарата за създаване на лични спомени като част от 

градската култура на 30-те години, говорят и за желание да се остави 

знак за присъствие, следа от различните образи на личността. Сред 

тях особено важни са личните портретни снимки. Впечатляващи са 

две от 1933 г. Първата е направена в с. Кочериново във фабриката на 

акционерно дружество „Българска горска индустрия” и именно тя 

става една от най-популярните снимки на поета. На нея той е сниман 

в близък план пред машинно колело или двигател в три четвърти 

профил, с пристегнат работен гащеризон, в напрегната поза с ръце в 

джобовете и взрян в упор в гледащия снимката. На втората е седнал, 

в костюм с вратовръзка и пуловер, с набола брада и мустаци, отново 

в енергична и целеустремена поза и отново с поглед в упор. Тези две 

снимки ясно показват двата образа на човека Вапцаров: работникът 

и интелигентът. Друга част са снимките с другари, работници и 

колеги на работното място – в Кочериново;  в двора на Софийския 

екарисаж; със съученици в двора на Морското машинно училище 

във Варна; в момент от деня (каквато е снимката от 1928 г. с други 

двама негови съученици, почистващи пода в училището); снимката 

от 1936 г. пред локомотива в София. Трета група са семейните 

снимки със съпругата му Бойка Вапцарова; снимки в семейството; 

снимки от излети с приятели; снимки от срещи в кафене или 

ресторант. Всички тези фотографии говорят за един активен, 

динамичен човек, чиито важни роли са ролите в живота, човек, за 

когото социалният живот е важното измерение на съществуването.  

         3. Най-значителната част от автожизнестроителството обаче е 

последното „произвеждане” на себе си в двете предсмъртни 

стихотворения – „Прощално” и „Борбата е безмилостно жестока”.  С 

тях дори в последните часове на живота си Вапцаров прави 

забележителен авангарден жест, с който остава завинаги дълбоко 

врязан в паметта на поколенията. Независимо дали писано за 

неговата съпруга или не, първото е едновременно артефакт и факт. 

Като литературно произведение то е най-чиста проба любовна 

лирика, великолепно литературно обяснение в любов. Неговата 

рамка:  

                         Понякога ще идвам във съня ти 

                          [...] 

                          Ще влезна тихо. Кротко ще приседна, 

                          ще вперя поглед в мрака да те видя. 

                          Когато се наситя да те гледам – 

                          ще те целуна и ще си отида. 

 

създава възможно най-неагресивната и деликатна ситуация на 

единение, която може да се съпреживява безброй пъти от който и да 

е читател като непосредствена психологическа и физическа реалност 

и да се схваща като гениално прост начин да се изрази неизразимо 

иначе усещане за обикновения човек – нещо непомерно и 

невъзможно за него, но понятно, близко и може би мечтано. В 

същото време през вечната любов живеенето е разтегнато в 
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мащабите на вечността – същата онази вечност, в перспективата на 

която се разгръщат и част от лирическите сюжети в други негови 

стихотворения и в която, чрез отъждествяване с лирическите герои, 

и читателят може да положи своите надежди и мечти. 

Стихотворението обаче е и трагичен факт в реалния живот на своя 

автор – предсмъртно откровение обещание. То представя поета 

герой в светлината на безгранична любов, преданост, вярност и 

съкрушаващо постоянство. Превръща се в най-съкровената част от 

интимния свят на човека Вапцаров. Естетизира пределно висшата 

етика на любовта. То е вербална експликация на самата мека и 

топла, крехка и нежна нравствена същност на човечността. 

         Второто стихотворение, „Борбата е безмилостно жестока”, 

също е артефакт и факт едновременно, „прощално”, но много 

различно от първото. В него образът на автора герой вече е друг. 

През посланието откровение читателят съпреживява искрената 

убеденост в идеите и непоклатимата вяра в пътя и идеалите на 

революционната борба, а чрез изрично огласения в последния стих 

на текста адресат – „народе мой”, може да се съпреживее като 

неотменна част от една голяма и силна общност. Стиховете отекват с 

безпощадна яснота, категоричност и  безстрастна констативност, 

изразени чрез кратки прости изречения като картечни откоси: 

 

                          Борбата е безмилостно жестока. 

                          Борбата, както казват, е епична. 

                         Аз паднах. Друг ще ме смени 

                                                         и... толкоз! 

                        Какво тук значи някаква си личност?! 

                         

                        Разстрел и след разстрела – червей. 

                        Това е толкоз просто и логично. 

         В тях отзвучава трезвият глас на действащия активист на 

революционната съпротива, на прекия участник в конспиративната 

работа. Не е останала и следа от мекотата на изказа и „котешките 

стъпки” на любовното приближаване от „Прощално”. Спокойно-

умъдреното  „ще те целуна и ще си отида” е заменено от агресивно-

убеденото:  

                         Но в бурята ще бъдем пак със тебе,  

                         народе мой, защото се обичахме. 

         Двете стихотворения изграждат човешкия образ на верността и 

постоянството, на огромната любов и преданост към любимата жена 

и любимия „народ”-класа. Животът е породил изкуството, 

изкуството е увековечило живота. Ситуативните сюжети – 

единичният и частният и общият и колективният, трансформирани в 

изкуство, се връщат в живота като величава и вечна форма на 

Посвещението – на един човек и на една кауза. Написалият тези 

стихове е едновременно субект и обект, автор и герой и така оставя 

биографичен факт и артефакт в едно. Границата между живот и 

изкуство е изличена. Те безпрепятствено могат да разменят местата 

си, да функционират като другото на себе си, да се сливат. 

         Така Вапцаров превръща собствената си биография в 

„произведение” наред с „произведенията” на изкуството, които 

създава, демонстрирайки всеобхватните възможности на 

авангардния по характера си жизнестроителен патос.  
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             Б. Изкуството като жизнестроителство 

         Същият този патос ще бележи и естетическите разбирания на 

поета, изразени чрез настъпателни жизнени актове.  

        1. Още в речта, произнесена при завършване на Морското 

училище във Варна през 1932 г., макар да визира реална ситуация и 

конкретно своите съученици, в езика на младия Вапцаров вече 

категорично звучи съсловната, но и идейна и въобще жизнена 

опозиция „ние” – „вие”. (Вапцаров 1971а: 198-202) В съзнанието на 

младия човек „ние” са „безработните или обречените на компромис 

заради хляба”, „ние” са „различните”, „съвсем други[те] хора”, „ние” 

са „рожба на съвсем друга епоха, на съвсем друг нравствен 

мироглед”, „ние”  са онези, които искат да променят, защото се 

чувстват в „тъмнина” и са изпълнени с „протест”. Българинът и 

прохождащ поет новатор Вапцаров улавя и изразява нещо, което 

десетина години по-рано вече съществува като осъзната потребност 

за промяна в европейскато изкуство. Той също усеща 

необходимостта от изобретяване на „друго изкуство” и „друга 

естетика”, реципрочни на започналия изобретяването си „друг свят”, 

който е „нито материя, нито дух. [...]”, ако се изразя с 

въздействащите метафори на Ортега-и-Гасет в есето „Диалог върху 

новото изкуство“ (Ортега-и-Гасет 1993 : 459-461; подч. мое – Б.Б.). 

Вапцаров предвижда този нов и друг свят и необходимостта от 

целенасочена работа той да бъде направен. Нещо повече, той 

осъзнава неизбежността на настъпването на „другия” свят и живот и 

необходимостта от смяна на жизнените основания на родилия се 

вече „нов” човек. Това убеждение го води до създаване на българско 

концептуално изкуство в параметрите на европейския исторически 

авангард от епохата.  

         Творческото му развитие  – от ранните години (1928 – 1929) 

през периода 1930 – 1932 г. и началото на 1934 г. до 1937 г и 

насетне, е постепенното достигане до идеята за изкуство-

жизнестроителство. То започва от обрат в отношението му към  

художествената литература и към поезията (Вапцарова   1978 : 61), 

минава през „дните на търсене на своя поетика” (Вапцарова  1978 : 

84), за да стигне до истински творчески подем и реализация на 

новата представа за изкуство. Без да е теоретично обучен като 

ямболските или софийските авангардисти, той изгражда поетически 

концепт на „новия” свят и на „новия” човек. Създава постепенно 

мощна, ясна и точна, архитектурно стабилна поетическа 

конструкция,  която има широка основа – неманипулирания, 

документално предаден социален живот на човека, здрава арматура 

– идеологическите принципи, осмислящите разбирания и вярвания 

на осъзналия  класовата си принадлежност човек, и просторна 

горница – ясното, неподлежащо на усъмняване благодатно бъдеще, 

лъчезарно „утре”. Чрез поетическите си текстове начертава  

устойчив модел  на света, който съдържа „истината” за живеенето на 

класата и неговата сигурна перспектива, и изработва екзистенциална 

постройка, изградена от елементите на индустриализирания и 

урбанизиран живот. В центъра ѝ поставя Човека – сгряващ със 

своята емоционалност машинната студенина, омекотяващ  с 

чувствителността си стоманения напор на живота.  

         2. Бидейки „съсловен” поет, той има „привилегията” свободно 

да изрази специфична социално и идеологически определена гледна 

точка, която точно заради своята „ограниченост” може да предложи 
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нов подход към своя обект и да го конструира по различен и 

специфичен „план”. Именно този план осигурява единност и 

последователност на цялото му творчество. Книгата „Моторни 

песни”, както и всички стихотворения невключени в нея, са 

изключително единни като теми, настроения, образи, начин на 

поетическо изказване и последователни като лирическо изживяване. 

Те образуват концептуална цялост, обединена от общи теми, обща 

поетика, общ философски или психологически смисъл, общо 

послание, която звучи единно и монолитно, понякога дори оставяйки 

впечатлението за „вариативна” поезия. Вапцаров като авангарден 

светостроител успява да постигне изключително обемно 

светоусещане, изпълващо отвътре конструкцията на живота, в което 

той е видян в момента на онова напрегнато състояние, когато нещата 

в него съществуват в полюсните си точки. Конструираният от 

Вапцаров свят има контрастни измерения, а в центъра му е поставен 

човекът, интензивно осмислящ основни екзистенциални понятия, 

състояния, модуси на съществуването – живот и смърт, човек, 

родина, реалност и епоха, мечта, вяра, надежда, добро и зло, чуждост 

и самота, и който чрез търсените и намерени битийни основания 

гради своята устойчивост в него. Така със своя ясен социален 

профил и идеологическа ориентираност, но чрез поезията си 

Вапцаров директно влиза в борбата за властта над вътрешния свят на 

групата на социално онеправданите и се превръща в изразител на 

нейните интереси и въжделения. Още един път чрез изкуството той 

показва възможностите на авангардното строителство, чийто 

резултат е промяната – на живота и на начина на съществуване на 

изкуството. 

         3. Вапцаров има съзнанието не само за необходимостта от ново 

изкуство, но и представа как трябва да изглежда то. В статията „За 

творчеството на най-младите” (Вапцаров  1971б : 169-170) той 

формулира представата си за „ново изкуство” и необходимостта от 

него така: 

- То трябва да е „емоционално изкуство”, което да създава 

„нова” емоционална реакция у своя читател, т.е. изкуство, 

което трансформира психо-емоционалната настройка на 

възприемащия го и по този начин го променя;  

- Като изкуство то предполага повече съзнателна работа 

върху „всичко, което изисква повече труд и умение” – то 

отделя, подрежда и дава стойност на всичко съградително 

в жизнената практика на човека и в този смисъл то е нейна 

естетическа санкция. Затова „новото” изкуство е продукт 

на „майсторлъка да вълнуваме сърцата на хората” и е 

изградено с „нов арсенал от средства, форми и похвати”;  

- То е „производство, с нови средства , с нова същност” 

(подч. мое, Б.Б.), мъчителен продукт на „нравствен 

кураж”, защото е „правилно отношение към 

действителността”, „към силите, които движат нашето 

време” и именно това трябва да лежи в „основата на 

днешното изкуство”. За Вапцаров „това е аксиомата” на 

днешния ден на изкуството.  

         Статията е важно изявление за същността на новия тип 

творчество. Вапцаров декларативно снема ореола на 

изключителността на субективния творчески акт. Процесът на 

творене е изравнен с процеса на индустриалното производство – 



261Биляна Борисова - Никола Вапцаров – аспекти на …

нов подход към своя обект и да го конструира по различен и 

специфичен „план”. Именно този план осигурява единност и 

последователност на цялото му творчество. Книгата „Моторни 

песни”, както и всички стихотворения невключени в нея, са 

изключително единни като теми, настроения, образи, начин на 

поетическо изказване и последователни като лирическо изживяване. 

Те образуват концептуална цялост, обединена от общи теми, обща 

поетика, общ философски или психологически смисъл, общо 

послание, която звучи единно и монолитно, понякога дори оставяйки 

впечатлението за „вариативна” поезия. Вапцаров като авангарден 

светостроител успява да постигне изключително обемно 

светоусещане, изпълващо отвътре конструкцията на живота, в което 

той е видян в момента на онова напрегнато състояние, когато нещата 

в него съществуват в полюсните си точки. Конструираният от 

Вапцаров свят има контрастни измерения, а в центъра му е поставен 

човекът, интензивно осмислящ основни екзистенциални понятия, 

състояния, модуси на съществуването – живот и смърт, човек, 

родина, реалност и епоха, мечта, вяра, надежда, добро и зло, чуждост 

и самота, и който чрез търсените и намерени битийни основания 

гради своята устойчивост в него. Така със своя ясен социален 

профил и идеологическа ориентираност, но чрез поезията си 

Вапцаров директно влиза в борбата за властта над вътрешния свят на 

групата на социално онеправданите и се превръща в изразител на 

нейните интереси и въжделения. Още един път чрез изкуството той 

показва възможностите на авангардното строителство, чийто 

резултат е промяната – на живота и на начина на съществуване на 

изкуството. 

         3. Вапцаров има съзнанието не само за необходимостта от ново 

изкуство, но и представа как трябва да изглежда то. В статията „За 

творчеството на най-младите” (Вапцаров  1971б : 169-170) той 

формулира представата си за „ново изкуство” и необходимостта от 

него така: 

- То трябва да е „емоционално изкуство”, което да създава 

„нова” емоционална реакция у своя читател, т.е. изкуство, 

което трансформира психо-емоционалната настройка на 

възприемащия го и по този начин го променя;  

- Като изкуство то предполага повече съзнателна работа 

върху „всичко, което изисква повече труд и умение” – то 

отделя, подрежда и дава стойност на всичко съградително 

в жизнената практика на човека и в този смисъл то е нейна 

естетическа санкция. Затова „новото” изкуство е продукт 

на „майсторлъка да вълнуваме сърцата на хората” и е 

изградено с „нов арсенал от средства, форми и похвати”;  

- То е „производство, с нови средства , с нова същност” 

(подч. мое, Б.Б.), мъчителен продукт на „нравствен 

кураж”, защото е „правилно отношение към 

действителността”, „към силите, които движат нашето 

време” и именно това трябва да лежи в „основата на 

днешното изкуство”. За Вапцаров „това е аксиомата” на 

днешния ден на изкуството.  

         Статията е важно изявление за същността на новия тип 

творчество. Вапцаров декларативно снема ореола на 

изключителността на субективния творчески акт. Процесът на 

творене е изравнен с процеса на индустриалното производство – 
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алгоритмизиран процес, за който трябва не романтическо 

вдъхновение, богоизбраност, изключителност, а дисциплина и ясна 

идея, логическо знание, а не ирационална просветленост. 

Творчеството като боговдъхновен акт и творецът като изключителна 

фигура, около които векове наред се изгражда мита за 

метафизичната значимост на изкуството и за богоизбрано 

посредничество, се оказват несъстоятелни в претенцията си за 

изключителност и са грубо прозаизирани като производство. 

Писателството е производствена дейност, занаят, а писателят е 

работник, който трябва да положи достатъчно усилия, за да 

усъвършенства своите умения, да овладее своя материал, да се научи 

да борави виртуозно със „средствата за производство”, за да 

произведе майсторски „продукт”. Самият Вапцаров напълно 

изпълнява това свое разбиране. Той е отговорно вдаден в работата в 

работническите литературни кръжоци, за която Бойка Вапцарова 

свидетелства: „по няколко вечери в седмицата Кольо отдаваше за 

литературния кръжок” и „В литературния кръжок Вапцаров бе 

усвоил метода да се пишат произведения на една тема от няколко 

млади поети и белетристи, които после се обсъждаха” (Вапцарова  

1978 : 158, 139) По този начин творчеството става достъпно, то може 

да бъде „произвеждано” колективно и също така колективно 

„консумирано”. Предназначено за „най-обикновения, работен 

народ”, то трябва да предизвиква непосредствено разпознаване, 

което да може да породи „нова идея”. Вапцаров искрено вярва на 

способността за адекватно възприятие на своята аудитория и често 

казва „Те нямат образование, но са страшно наблюдателни и много 

по-тънко разбират всяка човешка постъпка и си я обясняват 

посвоему. А за мен това е много важно, когато пиша.” (Вапцарова  

1989 : 189). Тази друга рецепция предполага по друг начин 

произведено изкуство, чийто продукт е ценен дотолкова, доколкото 

може да бъде употребен.  

         4. За постигането на тази нова функционалност са необходими 

нови средства. Вапцаров се включва направо в започналия процес на 

формиране на нови художествени езици. Разрастването на 

художествените парадигми, започнало в началото на ХХ в. и 

исторически засилено след 1919 г., удвоено с разпаданото на 

„единността” на обществата, директно води до нахлуването на нов 

„материал” в езика на всички изкуства. Това ясно проличава в 

литературата – „новата вещественост”, и в изобразителното 

изкуство. „Нахлуването” на всекидневния свят се чете в стиховете на 

Далчев, Ламар, Багряна, Бленика, Вутимски..., но процесът съвсем 

зримо се онагледява върху платната на новото поколение художници 

от 30-те години. В изработването на своя нов художествен език 

Вапцаров стои по-близо до визуалната изобразителна мощ на 

художниците. Кирил Цонев, Вера Недкова, Кирил Петров, Бенчо 

Обрешков, Жорж Папазов се завръщат смело към натурата и 

фигуралната образност на сетивната реалност, избягвайки 

преднамерени тематични композиции. Те реактуализират 

натюрморта, пейзажа, голото тяло, портрета и заявяват смело 

интереса си към реалните неща. За разлика от живописта през 

предходното десетилетие (20-те години) живописните композиции 

са без литературни подпори, липсват така характерните за 20-те 

години радикални трансформации на реалните форми (които като 

концепция са литературно-символистични) – напр. Давид Перец, 
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изключителност и са грубо прозаизирани като производство. 

Писателството е производствена дейност, занаят, а писателят е 

работник, който трябва да положи достатъчно усилия, за да 

усъвършенства своите умения, да овладее своя материал, да се научи 

да борави виртуозно със „средствата за производство”, за да 

произведе майсторски „продукт”. Самият Вапцаров напълно 

изпълнява това свое разбиране. Той е отговорно вдаден в работата в 

работническите литературни кръжоци, за която Бойка Вапцарова 

свидетелства: „по няколко вечери в седмицата Кольо отдаваше за 

литературния кръжок” и „В литературния кръжок Вапцаров бе 

усвоил метода да се пишат произведения на една тема от няколко 

млади поети и белетристи, които после се обсъждаха” (Вапцарова  

1978 : 158, 139) По този начин творчеството става достъпно, то може 

да бъде „произвеждано” колективно и също така колективно 

„консумирано”. Предназначено за „най-обикновения, работен 

народ”, то трябва да предизвиква непосредствено разпознаване, 

което да може да породи „нова идея”. Вапцаров искрено вярва на 

способността за адекватно възприятие на своята аудитория и често 

казва „Те нямат образование, но са страшно наблюдателни и много 

по-тънко разбират всяка човешка постъпка и си я обясняват 

посвоему. А за мен това е много важно, когато пиша.” (Вапцарова  

1989 : 189). Тази друга рецепция предполага по друг начин 

произведено изкуство, чийто продукт е ценен дотолкова, доколкото 

може да бъде употребен.  

         4. За постигането на тази нова функционалност са необходими 

нови средства. Вапцаров се включва направо в започналия процес на 

формиране на нови художествени езици. Разрастването на 

художествените парадигми, започнало в началото на ХХ в. и 

исторически засилено след 1919 г., удвоено с разпаданото на 

„единността” на обществата, директно води до нахлуването на нов 

„материал” в езика на всички изкуства. Това ясно проличава в 

литературата – „новата вещественост”, и в изобразителното 

изкуство. „Нахлуването” на всекидневния свят се чете в стиховете на 

Далчев, Ламар, Багряна, Бленика, Вутимски..., но процесът съвсем 

зримо се онагледява върху платната на новото поколение художници 

от 30-те години. В изработването на своя нов художествен език 

Вапцаров стои по-близо до визуалната изобразителна мощ на 

художниците. Кирил Цонев, Вера Недкова, Кирил Петров, Бенчо 

Обрешков, Жорж Папазов се завръщат смело към натурата и 

фигуралната образност на сетивната реалност, избягвайки 

преднамерени тематични композиции. Те реактуализират 

натюрморта, пейзажа, голото тяло, портрета и заявяват смело 

интереса си към реалните неща. За разлика от живописта през 

предходното десетилетие (20-те години) живописните композиции 
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„Натюрморт”, 1939; Бенчо Обрешков, „Натюрморт с риби”; 

Александър Мутафов, „Шепот на морските вълни”, 1938; Илия 

Петров, „Голо тяло”, 1939; Стоян Сотиров, „Изоставена”, 1936; 

Васил Захариев, „Рилски малинарки”, 1932; Златю Бояджиев, 

„Сенокос”, 1942. През втората половина на 30-те години се 

преобръща функцията на класически жанр, какъвто е портретът. От 

предпочитан жанр на салонното изкуство, какъвто е през 20-те 

години, той е превърнат от новите художници в жанр, отразяващ 

социалните промени в българското общество, свързани с развитието 

на градската култура - напр. Миладин Лазаров, „Дамски портрет”, 

1935; Вера Лукова, „Сестра ми”, 1941; Борис Митов, „Дамски 

портрет”, 1932; Ружа Ракилова, „Дамски портрет”, 1934 и „Женски 

портрет (Портрет на г-жа Д.)“, 1941. В началото на 40-те този жанр 

продължава развитието си вече в посока изграждане образа на 

„новия” човек – представителите на работническата и селската 

класа, а също така и тези на „прогресивната народна интелигенция”. 

Бива съграден външният облик на този „нов” човек – правилни черти 

на лицето, усмихнат, изпълнен с оптимизъм, енергичен, готов на 

строителен подвиг. Този нов човек герой има своето ново място – 

модернизираният български град, който все повече придобива 

европейски изглед и също „влиза” в живописните платна. Той и 

особено столицата София се превръщат в една от основните теми на 

живописта. Големите обществени сгради, кооперациите, широките 

булеварди, кафенето, кината, клубовете, галериите могат да се видят 

като основни обекти в картините на много от градските художници. 

Градът е източник на модерни състояния и емоции. Различните 

образи – градски гледки, случки, хора, изпълнени с лиризъм, самота, 

ирония или социален критицизъм, се превръщат в изобразителен 

сюжет на формираната нова градски тип сетивност: (напр. Преслав 

Кършовски, „Меценати”, 1939; Александър Добринов, „Добри 

Немиров, Йордан Йовков и Сирак Скитник”, 1935; Никола Тузсузов, 

„Народната банка – София”, 1940; Деню Чоканов, „Булевард 

„Дондуков”, 1943; Иван Гецов, „Църквата  „Света Неделя”, 1942; 

Александър Жендов, „Кварталното кино”, 40-те г.; Георги Павлов, 

„Пейзаж от София”, 40-те г.; Александър Добринов, „Стокова 

борса”, 1940; Кирил Цонев, „Портрет на Светослав Минков”, 1939) 

(по подробно по темата вж. Димитрова  2012 : 41-76). 

         Подобно художниците, Вапцаров продължава практиката на 

активна употреба на арсенала на ежедневието като основно 

поетическо езиково и изобразително градиво, но не като средство на 

стилистичен преврат, а като основен материал за поетическата 

конструкция на новия свят. Разгърнат като промишлен и 

урбанистичен пейзаж, изпълнен с портрети, наситен с тела, този 

новосътворен свят е едновременно дискурсивен и отелесен. Неговата 

тъкан е двойнствена – художествена и прагматична, а елементите ѝ 

не предизвикват смущение и стъписване и не се възприемат като 

стилистична неуместност. Сменил нагласата си на творец, Вапцаров 

вярва, че „алфата и омегата за всеки писател е да трупа безброй 

детайли, необходими му за вдъхновение и плодоносна работа” 

(Вапцарова  1989 : 189). Като поет конструктор той познава, 

отличава и събира детайли от всекидневието, фрагменти от живота, 

за да може чрез тях да се съгради разпознаваем свят, но изразяващ 

непознати значения, позволяващ да се видят неподозирани и 

незабелязвани смисли на непосредствено протичащия живот.  
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Петров, „Голо тяло”, 1939; Стоян Сотиров, „Изоставена”, 1936; 

Васил Захариев, „Рилски малинарки”, 1932; Златю Бояджиев, 

„Сенокос”, 1942. През втората половина на 30-те години се 

преобръща функцията на класически жанр, какъвто е портретът. От 

предпочитан жанр на салонното изкуство, какъвто е през 20-те 

години, той е превърнат от новите художници в жанр, отразяващ 

социалните промени в българското общество, свързани с развитието 

на градската култура - напр. Миладин Лазаров, „Дамски портрет”, 

1935; Вера Лукова, „Сестра ми”, 1941; Борис Митов, „Дамски 

портрет”, 1932; Ружа Ракилова, „Дамски портрет”, 1934 и „Женски 

портрет (Портрет на г-жа Д.)“, 1941. В началото на 40-те този жанр 
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„новия” човек – представителите на работническата и селската 

класа, а също така и тези на „прогресивната народна интелигенция”. 
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на лицето, усмихнат, изпълнен с оптимизъм, енергичен, готов на 

строителен подвиг. Този нов човек герой има своето ново място – 

модернизираният български град, който все повече придобива 
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ирония или социален критицизъм, се превръщат в изобразителен 
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         5. В литературата аисторическият авангард от 20-те години е 

„оварварил” и „опредметил” поетическия език, извършвайки 

революция в словото, с която като че ли е преместил изкуството в 

релността, но не го е извадил от зоната на автономността. То 

продължава да е интерпретация, отношение, а не строителство, 

производство на нова реалност. Вапцаров се стреми към 

изобразителна визуалност тип „платно”, което се разгръща 

действително, съществува тук и сега, поема разпознавания и 

идентификации. В този смисъл Вапцаровата „реформа” произлиза и 

се свързва много по-тясно с развитието на изобразителното изкуство, 

отколкото изхожда от литературната традиция. 

         В доклада „Романтизъм”, който изнася пред учениците на 

горноджумайската смесена гимназия през 1933 г., той казва: „[...] 

нито едно литературно движение не се явява случайно, бих бил още 

по-краен, нито една рима, дори, не пада от небето. Вече утвърдена 

истина е, че всяка проява в областта на изкуството е продукт на 

социалните условия на дадена епоха.” (Вапцаров  1982 : 237; 

Вапцаров  1971в : 252-256). Променено под натиска на един 

променящ се свят, новото изкуство заявява открито както своите 

нови форми и художествени езици, така и своята нова 

функционалност съобразно новите жизнени условия. Разбирането, че 

животът произвежда изкуството, се надгражда диалектически с 

авангардната идея, че то на свой ред произвежда нови жизнени 

форми. Цялата зряла поезия  на Вапцаров е реализация на това 

виждане. Дълго време той търси своя път, прави опити да „пише 

поезия поновому, в духа на времето, в което живее”, както и да 

намери „свой собствен стил, в който проблемът за общественото 

преустройство да се превърне в проблем естетически” (Вапцарова  

1989 : 95-96) И накрая успява, като намира своята формула, в която 

естетическото престава да съществува самонарцистично в себе си, 

бива „смъкнато” от висотата на метареалност и започва да 

функционира като самата реалност.  

        Стиховете на Вапцаров (а и тези на колегите му работници 

поети) са изградени от готовите елементи на професионалния и/или 

всекидневния език. Устойчиви единици са  „машина”, „мотор”, 

„трансмисии”, „кюмюр”, „сгур”, „трюмове”... Те влизат в разговорни 

езикови конструкции като „Моторът не работеше добре.”, „Моторът 

млъкна.”, „От папмашината изпсува някой грубо.”, „Във залите 

плющят каиши, трансмисии скриптят от всеки кът.”, „Къде е другият 

младеж?”, „Пренасяше с коша кюмюр, изхвърляше сгур дванадесет 

часа на нощ”, „Защо е този хленч?”, „Не вярваш ли?”, „Не те е 

страх?”, „И въглищния пласт затрупа петнадесет човека доле.”, „Но 

в коридора тихо говорят.”, „Изведнъж разбрах, че той все пак 

трябваше да иде.”, „Часът е седем. [...] Аз почвам доклада.” и много 

други подобни. Чрез тях животът нахлува в полето на 

художественото и то придобива неговия характер. Творчеството се 

утилитаризира, а неговата арт стойност е пряк резултат от степента 

на майсторлък (в занаятчийския смисъл на думата) на автора. 

Естетическата ценност сама по себе си е някакъв вторичен и 

второстепенен ефект. Затова за Вапцаров новото изкуство е  

„художествен реализъм” със социален патос, който трябва да накара 

хората „да вярват в писаното, а не да се усмихват на някаква наивна 

патетичност”, както обяснява в рецензията си за стихосбирката 

„Пулс” на Хр. Радевски (Вапцаров 1971г  :  86). По същество обаче 
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това е исторически авангард, пряко участие в строителството на 

живота, морален ангажимент, работа и отговорност. 

Вапцаров успешно сдвоява естетическата с етическата 

перспектива в творчеството и живота, в която вижда единствен 

екзистенциален шанс за човека и за света. В основата на тази 

представа стои прогресисткото мислене на поета, което е напълно в 

съзидателния дух както на българското, така и на световното време 

от втората четвърт на ХХ в. Сам формулирайки и реализирайки на 

практика принципите на историческия авангард, той  строи стабилна 

поетическа конструкция, в която човекът, светът и изкуството са 

неотделими едно от друго и съществуват в органична спойка 

помежду си. Резултатът на това мислене и творческо усилие се 

нарича исторически авангард, разгледан като част от историята на 

европейското междувоенно изкуство, и изкуство-живот, видян като 

социално-идеологическа алтернатива на травматичния следвоенен 

свят. И макар да остава сам и напълно неразбран в това си 

естетическо схващане и усилие, чрез присъствието и поезията си 

Вапцаров все пак успява да впише и българската поезия от втората 

половина на 30-те и началото на 40-те години на картата на 

европейския исторически междувоенен художествен авангард. 
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Zembrzuska was born in Sofia in 1889. During the First World War, she 
became famous as a military correspondent and journalist who sent 
reports to Bulgarian and Polish newspapers from the hottest spots on the 
frontlines. The least known and unexplored period in the biography and 
journalistic activity of the Bulgarian journalist of Polish origin is her trip 
to Istanbul in the hot summer of 1915, and her transfer to the Gallipoli 
frontline, from where she sent letters and reports for the Sofia newspaper 
„Utro“, reflecting the atmosphere in the capital of the Ottoman Empire 
during the war and the tense situation at the frontline. The reports by 
Wanda Zembrzuska, the world's first and only military correspondent at 
the Gallipoli War Theater, became important evidence of recent Turkish 
history. The text offers documents and photographs from the Bulgarian 
and Turkish archives, which are published for the first time. 
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По криволиците на една съдба, протекла между две 

родини и два езика  

Ванда Зембжуска (Wanda Zembrzuska) е потомка на стария 

полски дворянски род Зембжуски, получил през 1844 г. от полския 

варшавски Сенат официален документ за хералдика – герб Долива, с 

който са били удостоени 30 полски фамилии1. През 1848 г. една от 

издънките на рода, Франчишек Зембжуски (1825–1892), участва в 

известната повече като „Пролетта на народите“ унгарска революция, 

а след нейното потушаване заминава за Италия, където се сражава в 

редовете на легиона на Джузепе Гарибалди. След падането на Рим 

намира убежище в Османската империя, като се включва в 

сформирания от Михаил Чайковски (Мехмед Садък паша) Казашки 

полк2. Нямаме сведения каква длъжност е заемал и колко време е 

служил във въпросния полк3, създаден с цел да воюва срещу Русия, 

                                                
1  Кратки биографични сведения за Ванда Зембжуска се съдържат в: 
Kaczmarek, Ursula, „Spod znaku Warnenczka“, Poznan, 2002; Klein, Zbigniew, 
„Dzienkarza polsey w Bulgarii (1885–1945)“; Златева, Ани. „Полската 
Темида – журналистката Ванда Зембжуска по фронтовете на Голямата 
война (Военната кореспондентка на в. „Мир“ на Северния Добруджански 
фронт“ // В: „100 години Освобождение“, юбилеен вестник, издават 
музеите в Тутракан и Добрич, 2016.  
2  Казашкият полк е сформиран през 1853 г. (в самото навечерие на 
Кримската война) по почин на великия везир Мустафа Решид паша, но по 
проект на Михаил Чайковски, който е назначен за негов командир. 
3  В едно малко известно изследване за Казашкия полк под една от 
приложените фотографии се натъкваме на следната бележка: „Портретът е 
собственост на Люд. Фр. Зембжуски – София. Подарен е на баща му с 
автограф от Ст. Ябконовски в спомен за съвместната служба в Италия – в 
полския легион на Wloski“ (Стойчев, Иван. „Казашкият алай на Чайковски 
(исторически материали и критически бележки)“, 1944, С., с. 63). В същата 

но след като го напуска, приел името Саид ефенди, работи в 

строителството на пътища (1865 – 1878).  

Франчишек Зембжуски свързва живота си с Жанет Зачинска4, 

раждат им се пет деца, които се записват и получават образование в 

Българската католическа гимназия в Одрин5. Първородният син 

Павел (роден през 1861 г.) след като завършва споменатото училище 

(1880), работи последователно като секретар в Областната 

                                                                                                                    
книга името на Люд. Фр. Зембжуски се споменава като информатор при 
съставянето на списъка на поляци, служили в Казашкия полк.   
4  Жанет Зачинска е дъщеря на известния лекар д-р Йозеф Зачински, 
установил се в Одрин. Интересни сведения за личността и дейността на д-р 
Зачински в Одрин и Казанлък се откриват в „Автобиография, дневници и 
спомени на д-р Христо Танев Стамболски от Казанлък“ (том II, 1868–1877, 
С., 1927), по-конкретно във фрагментите „Полякът Зачински“ (с. 118), 
„Един съдебно-медицински акт“ (с. 133) и „Делото Зачински“ (с. 133). 
Авторът на мемоара се „спречква“ с поляка през лятото на 1870 г., когато 
посещава родния си град. Русофилът д-р Стамболски показва д-р Зачински 
в силно отрицателна светлина, представяйки го като „шпион и издайник“, 
натрапен от Мехмед Садък паша и ненавиждан от местното българско 
население. В друг източник се посочва, че д-р Зачински е роден във 
Варшава (1825), завършва медицинско училище в Бреслау. В Казашкия 
полк служи в периода 1853 – 1869, впоследствие се установява в Казанлък, 
където остава до Руско-турската война. Умира в Свиленград (1910). Има 
дъщеря, която живее в София. (Стойчев, Иван, пос. съч., с. 207). В трети 
източник попадаме на следната информация: „Казваха също, че русите си 
отмъщавали жестоко на католиците, а главно на поляците, и че 
единственият поляк, който живеел в Казанлък, д-р Зачински, бил обесен, 
без да бъде съден. Оказа се по-после, че това не било истина и че същият 
Зачински, за когото изслужихме панихида, бил жив и подир свършването 
на войната постъпи лекар в нашето заведение [Българската католическа 
гимназия в Одрин]“. (Смоликовски, Павел. „Записки от Руско-турската 
война през 1877 – 1878 г.“, Одрин, 1910, с. 3).    
5  Гимназията е основана в старата османска столица през 1863 г. от полски 
емигранти, членове на Ордена на отците възкресенци. Орденът е създаден 
през 1834 г. в Париж с участието на Адам Мицкевич. Общият срок на 
обучение в училището е 7 години, от които 3 в прогимназиален и 4 в 
гимназиален курс. Преподава се на български, но се изучават също 
френски, италиански, турски, гръцки и др. езици. (Енциклопедичен 
справочник „Малко Търново, Странджа“, С., 2009, с. 61.) 
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прокуратура в Пловдив, телеграфо-пощенски служител (1882–1883), 

издава първия учебник за изучаване на френски на български език 

(1884), участва в Сръбско-българската война, в която за проявен 

героизъм е награден с Кръст за храброст, работи като секретар на 

дружеството, поело строителството на железопътната линия София – 

Перник (1893), а поради владеенето на чужди езици заема 

длъжността преводач в българските дипломатически мисии в Италия 

и Белгия. Завърнал се в София, основава първото в страната 

търговско дружество за патент и лиценз, дейност, която по-късно 

продължава синът му Зджислав.   

Павел Зембжуски сключва брак с Емилия Загоровска (1866–

1938), раждат им се четири деца, първото от които Ванда е родена в 

София през 1889 г. Още като ученичка в VI клас в Първа софийска 

девическа гимназия тя публикува първите си текстове – разкази и 

дописки – в столичните вестници, чиито редактори поощряват 

младото дарование; тя опитва перото си и в писане на мерена реч.  

Завършила гимназия, за кратко Ванда следва в Софийския 

университет, а впоследствие заминава да учи хуманитарни науки в 

Лвовския университет, специалност журналистика. В намиращия се 

в онези години в пределите на Австро-Унгарската империя град 

Ванда активно сътрудничи на местния „Газета виечорна“, както и на 

„Глос народу“ (Краков) и „Газета варшавска“ (Варшава). Чрез 

статиите и фейлетоните си родената в България полякиня се стреми 

да запознае полското общество с родината си, с нейните национални 

стремежи и обществени тежнения. От откъслечни свидетелства в 

българските архиви става ясно, че през гимназиалните и 

студентските си години тя поддържа близки приятелски връзки с 

Евелина (Велина) Лазарова – дъщеря на политическия деец Янко 

Сакъзов и писателката Ана Карима.  

През 1912 г. българската общественост с нескрито 

възхищение следи оригиналните репортажи на младата Ванда във 

вестниците „Мир“, „Дневник“, „Камбана“, „Пряпорец“, „Народни 

права“, както и дописките ѝ в „L’Echo Bulgarie“.  

С избухването на Първата световна война тя се включва 

активно в дейността на различни обществени и благотворителни 

организации. От 1915 г. на доброволни начала всеотдайно работи за 

полулегалния и полуофициален полски Върховен национален 

комитет, който си поставя за цел възкресяването на Полша, 

изпълнявайки функциите на политическо, военно и дипломатическо 

ядро. По същото време Ванда завежда представителството на 

Главния народен комитет в София, където координира преводните 

му материали от полски, френски и немски език. Амбициозната 

Зембжуска се включва в подетата от Тадеуш Грабовски6 голяма 

прополска акция за провеждане на анкета сред българското 

общество относно възвръщането на независимостта на 

историческата ѝ родина; тя става активистка на сформирания в 

Женева от големия писател Хенрих Сенкевич Генерален комитет за 

подпомагане на пострадалите от войните в Полша. 

Според една бележка във в. „Утро“ в първата половина на 

1915 г. тя посещава различни фронтове в Западните Балкани, а 

публикуването на проведените с видни политически и военни дейци 

                                                
6  Тадеуш Грабовски (1882–1975) – известен полски литературен историк и 
дипломат; първият полски дипломат в България (1918–1925); заедно с Боян 
Пенев и Дора Габе основават Българско-полското дружество, чийто 
наследник е Полският институт в София. 
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прополска акция за провеждане на анкета сред българското 

общество относно възвръщането на независимостта на 
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6  Тадеуш Грабовски (1882–1975) – известен полски литературен историк и 
дипломат; първият полски дипломат в България (1918–1925); заедно с Боян 
Пенев и Дора Габе основават Българско-полското дружество, чийто 
наследник е Полският институт в София. 
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интервюта я прави известна в цяла Европа7. През юли същата година 

тръгва за Цариград, за да проследи хода на преговорите по 

подписването на Турско-българската спогодба за корекция на 

границата. Вече на място, успява да получи разрешение от 

съответните военни инстанции и през Текирдаг преминава на 

горещия фронт в Галиполския полуостров, като по такъв начин 

придобива непомръкващата слава на първата и единствена военна 

кореспондентка, отразила от мястото на събитието ключовата за 

развоя на световната война Дарданелска операция.  

След престой от месец и половина в Османската империя тя 

се завръща в София и в ранната есен тръгва за Сърбия; от Пирот 

изпраща материали за „Дневник“8, на 6 януари 1916 г. в Ниш се 

среща и провежда интервю с началник-щаба на българската армия 

ген. Константин Жостов.  

В началото на март 1916 г. в. „Мир“ командирова 

прославилата се вече журналистка в Галиция, една от най-парещите 

точки в Европа, откъдето тя изпраща кореспонденциите си. Между 
                                                
7  Информирайки читателите си, че Ванда Зембжуска е делегирана в 
Цариград, „Утро“ специално изтъква, че тя вече е „добила известност и в 
европейската журналистика с кореспонденциите си от Албания при 
пристигането там на княз Вид, както и със своята анкета между 
румънските държавници.“ (Утро, брой 1610 от 20 юли 1915).   
8  По-конкретно в „Дневник“ се появяват репортажите ѝ: „Страшната 
драма“, брой 4702 от 11.10.1915; „Един ден в Пирот“, писмо първо, брой 
4715 от 25.10.1915; „Един ден в Пирот“, писмо второ, брой 4716 от 
26.10.1915; „Един ден в Пирот“, писмо трето, брой 4718 от 29.10.1915; 
„Четиринайсет месеца в Сърбия“ (разказ на един австрийски пленник), 
брой 4721 от 01.11.1915; „В Щип“, брой 4723 от 04.11.1915; „Бягащият в 
Албания крал“ (спомени за Албания), брой 4747 от 01.12.1915, някои от 
които са подписани с инициалите й W.Z.J., W.Z. и W. В последния 
репортаж се предлага чудесно описание на Шкодер и околностите му, като 
се предава и примерният героизъм на Хасан Ръза паша при защитата на 
крепостта.   

20 септември – 6 октомври 1916 г. Ванда Зембжуска пише 

репортажи от Добруджанския фронт9, които я утвърждават като 

майстор на военния (фронтовия) репортаж в българската и полската 

публицистика.  

През 1917 г. 28-годишната Ванда се омъжва за адвоката 

Станислав Бергер, д-р по право, променил по-късно фамилното си 

име на Гужински. Същата година, във връзка със 100-годишнината 

от смъртта на полския национален герой Тадеуш Косцюшко, Ванда 

Зембжуска-Бергер издава на български брошура от 16 страници, с 

която запознава българската общественост с живота, дейността и 

борбите на Косцюшко за благоденствието на полския народ. Може 

да се каже, че 1917 г. се явява вододелна в живота и съдбата на 

Ванда – въпреки заслужено получения ореол на талантлива 

журналистка и напориста военна кореспондентка, тя напуска 

България и заминава във Виена. След две години се завръща в 

историческата си родина, където се установява в Старолека, до 

Познан.  

След запознанството с писмото ѝ до Евелина Лазарова от 

октомври 1921 г., което се прилага към настоящия текст, склонен 

съм да допусна, че тя напуска и впоследствие не се завръща в 

България поради установилата се нова политическа ситуация в 

страната; споменатото писмо сякаш свидетелства за явната ѝ 

антипатия към земеделското правителство и управлението на 

Александър Стамболийски; дори в няколко статии, вероятно писани 

на полски, тя не се колебае да излее „цялата си омраза към България 

на Стамболийски“. 

                                                
9  Златева, Ани, пос. съч., с. 115.  
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9  Златева, Ани, пос. съч., с. 115.  
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Установила се в Полша, енергичната Ванда се превъплъщава 

в ролята на културен и духовен посредник между двете славянски 

страни; с всички сили подканва сънародниците си и в двете си 

родини към мирни и модерни форми на общуване: „Днес, когато 

млъкнаха топовете, настана време за друга работа – мирна и 

културна. Работа за цивилизация и напредък. И тази работа е борба, 

борба за благоденствие на народите, борба за придобиване не само 

на материални, но и на културни блага. Успехът на всяка борба 

зависи от силата на борещите се, а тази сила може да бъде 

подпомогната от приятелки или съюзници.“   

Ванда Зембжуска-Бергер (Гужинска) е приета за член на 

Съюза на полските писатели (1921), а от следващата става секретар 

на познанския му клон. Временно се посвещава на литературна 

дейност10, стремейки се да запознае полската аудитория „с 

творчеството на българския дух“, превежда11 и представя12 значими 

български автори и културни фигури. По такъв начин тя подчинява 

дейността си на извечното правило, че „трайни приятелски връзки 

между хората и народите настъпват след взаимно опознаване; за да 

се сближат, трябва да се познават, а за да се познават, трябва да се 

заинтересуват един от друг“. Не престава да поддържа активни 

връзки с България, организира културни и туристически посещения 

                                                
10  Пише комедията „Барът на чичо Том“, както и пиесата „Бялата комуна“, 
която се играе с успех в Полския театър в Познан до 1926 г. 
11  В неин превод полските читатели се запознават с разкази от Добри 
Немиров и Йордан Йовков. 
12  В писмо от 21 ноември 1923 г. тя моли да ѝ се изпрати портрет на 
Петко Р. Славейков за варшавското сп. „Surat“. (ЦДА, ф. 126К, оп. 1, а. е. 
234), а в писмо от 3 май 1928 г. от Познан до Никола Георгиев му 
благодари за изпратения брой от сп. „Илюстрация“, както и за поканата му 
за сътрудничество. (ЦДА, ф. 1470, оп. 1, а. е. 36).   

за български групи, участва в списването на списание13 и др.; отдава 

се на благотворителна дейност, подпомага социално слаби жени и 

деца, организира курсове по ръчна работа, преподава бродерия, 

плетене на една кука и др.  

В годините на Втората световна война Ванда Зембжуска е 

принудена да живее в нелегалност. Завършва земните си дни на 4 

септември 1945 г. Синът й Збигнев се установява в Англия и умира в 

Лондон, а дъщеря ѝ Ванда – в Претория, Южна Африка.    

Ванда Зембжуска към града с белите минарета край 

Златния рог 

След като маркирах в основни линии житейския и 

професионален път на Ванда, бих искал да се спра по-

обстоятелствено върху нейните почти неизвестни и непознати 

репортажи (писма) от горещото лято на 1915 г. от Цариград и 

Галиполския полуостров, които представляват конкретния предмет 

на настоящия текст.  

През лятото на 1915 г. в конвенционалния влак от София за 

Цариград пътува 26-годишна развълнувана жена, изпратена в 

османската столица от софийския всекидневник „Утро“ с 

конкретната задача да проследи хода на българско-турските 

преговори за корекция на границата, на които нестъпилата още в 

жаравата на войната българска страна отдава голямо значение14, 

                                                
13  С нейно съдействие и участие се преустройства излизащият от 1917 г. в 
София „Полски бюлетин“, който от следващата година променя названието 
си на „Полски преглед“, а между 1918–1927 и 1931–1935 г. изданието е 
познато като „Полско-български преглед“. От август 1932 г. тя поема 
редакторството на полския отдел на новото полско-българско сп. 
„Кругосвет“.   
14  Неслучайно „Утро“ отбелязва, че „въпросът, който днес най-много 
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10  Пише комедията „Барът на чичо Том“, както и пиесата „Бялата комуна“, 
която се играе с успех в Полския театър в Познан до 1926 г. 
11  В неин превод полските читатели се запознават с разкази от Добри 
Немиров и Йордан Йовков. 
12  В писмо от 21 ноември 1923 г. тя моли да ѝ се изпрати портрет на 
Петко Р. Славейков за варшавското сп. „Surat“. (ЦДА, ф. 126К, оп. 1, а. е. 
234), а в писмо от 3 май 1928 г. от Познан до Никола Георгиев му 
благодари за изпратения брой от сп. „Илюстрация“, както и за поканата му 
за сътрудничество. (ЦДА, ф. 1470, оп. 1, а. е. 36).   
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13  С нейно съдействие и участие се преустройства излизащият от 1917 г. в 
София „Полски бюлетин“, който от следващата година променя названието 
си на „Полски преглед“, а между 1918–1927 и 1931–1935 г. изданието е 
познато като „Полско-български преглед“. От август 1932 г. тя поема 
редакторството на полския отдел на новото полско-българско сп. 
„Кругосвет“.   
14  Неслучайно „Утро“ отбелязва, че „въпросът, който днес най-много 
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както и да улови атмосферата на духовете във вечния град, срещайки 

се с ръководителите на страната. Нейният разказ започва в една 

светла, пропита със слънчеви лъчи утрин в Свиленград, точно на 

българско-турската граница.  

 

„Това наименование на града днес не отговаря на 

действителността. Ще изминат още много години, додето 

върху разядената от огън земя ще поникнат млади стройни 

черничеви дървета и бубите ще тъчат своята тънка и лъскава 

прежда. Днес е пусто и тихо наоколо. Само пожълтяла от 

слънцето трева тихо шуми.“,  

 

ще побърза да регистрира тя, впечатлявайки ни със своята 

наблюдателност и умение за художествено описание на природна 

картина или предаване на душевно състояние – качества, които 

изпъкват и впоследствие в репортажите ѝ.   

Без конкретно да е упоменато, усеща се, че тя се придружава 

от мъж – допускам, че това е бъдещият ѝ съпруг, Станислав Бергер. 

Но все още сме на границата, купето на вагона започва да се 

нагорещява от лятното слънце, предстои да се премине покрай 

Одрин, над зелените върхове на дърветата да се извисят стройните 

минарета на „Султан Селим“, устремени към небесата. Според 

журналистката белите минарета на мюсюлманската светиня 

представляват едно видение – Фата Моргана, която в пустинята се 

явява пред очите на уморения пътник. Потоците златни лъчи на 

                                                                                                                    
занимава обществото, това са българско-турските преговори, техният ход и 
крайният им резултат.“ (Утро, брой 1610 от 20 юли 1915). 

разпаленото слънце, синьото небе, зелените баири около Одрин 

допълват тази картина, която след отдалечаването от околността на 

старата османска столица ще претърпи коренен обрат, сякаш че се 

пътува през пустиня. Прекосявайки тракийската равнина в турската 

ѝ част, тя си изгражда впечатление за нейното запустение, 

необработеност и незаселеност. Впрочем тази картина на пустота и 

усамотение е характерна за целия Балкански полуостров, нещо, 

което привлича наблюдателното око на всеки европеец. 

 

„Балканите правят впечатление със своите огромни 

пространни полета неизползвана земя. Цели километри стоят 

необработени и рядко пред прозорците на трена се мяркат 

бели къщички на някое село.“15,  

 

заключава тя, като по такъв начин продължава един мотив в 

пътеписите на преминали през същия маршрут български 

писатели16, които непременно отбелязват тази пустота и 

необработеност. След като регистрира, че „тези необработени полета 

са заровено богатство“, тя размишлява за причините и си ги обяснява 

с малкия процент население, което се пада на единица площ, както и 

с начина на живот, който турците – „военен народ“ – са водили 

досега, въобще с характера на турската административно-

управленска система.  

Във вагона тя пътува и общува с Ружди бей, куриер на 

                                                
15  Утро, брой 1610 от 20 юли 1915. (Репортажът е написан на 15 юли в 
Цариград.) 
16  По-конкретно тук се визират Михаил Маджаров („На Божи гроб преди 
60 години“, „Спомени“), Евгения Марс („Разходка из Цариград“) и др.  
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заключава тя, като по такъв начин продължава един мотив в 

пътеписите на преминали през същия маршрут български 

писатели16, които непременно отбелязват тази пустота и 

необработеност. След като регистрира, че „тези необработени полета 

са заровено богатство“, тя размишлява за причините и си ги обяснява 

с малкия процент население, което се пада на единица площ, както и 

с начина на живот, който турците – „военен народ“ – са водили 

досега, въобще с характера на турската административно-

управленска система.  
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15  Утро, брой 1610 от 20 юли 1915. (Репортажът е написан на 15 юли в 
Цариград.) 
16  По-конкретно тук се визират Михаил Маджаров („На Божи гроб преди 
60 години“, „Спомени“), Евгения Марс („Разходка из Цариград“) и др.  
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турското външно министерство, който оптимистично разказва за 

онова близко време, когато топовните гърмежи ще заглъхнат, 

пушката ще се смени с рало и ще се заработи усърдно за изравяне на 

скритото в земята богатство. С „мечтателна самонадея-

ност“ служителят, в когото съм склонен да припозная бъдещия 

първи републикански министър на външните работи, Тевфик Рющю 

(Арас), говори за въпросното близко бъдеще на тиха и културна 

работа за всеобщ напредък, а когато е необходимо, той се превръща 

в „жив наш паспорт“ –  благодарение на него всички гранични и 

митнически формалности се уреждат бързо и неотегчително, 

впечатлява доброто разположение и услужливостта на домакините. 

Тягостните впечатления от пустотата в равнината се заменят с 

ведрото настроение, което възбужда обикновено у сухоземния 

българин срещата с морето; появата на Мраморно море разсейва 

угнетяващите мисли на пътниците.  

 

„Спускаше се тиха лятна вечер. Негде, сякаш от невидимото 

още море, изплава жълто-червеният диск на луната и застана 

неподвижно на хоризонта. А долу сенки се събираха все 

повече и повече и с морав сънен воал обвиваха хълмове, 

долини, морета.“ 

 

Преминаването през Тракия няма как да не събужда у 

българското съзнание спомена за отекналите преди година-две 

Балканска и Междусъюзническа война, поради което виденията 

съпътстват Ванда през време на пресичането на равнината, но тя е 

рационално настроена:  

„Всичко е минало. Днес двата народа, които тук излязоха на 
решителен двубой, разчистват всички стари сметки, затриват 
вековни вражди и като истински рицари, горди от изпълнения дълг, 
стисват приятелски ръце.“   

 
След тракийското поле по гарите се разминават с влакове, 

пълни с нови войници, които „отиват да берат нови лаври над 
дарданелските сини води.“ Едва сега тя си спомня, че „там негде, на 
юг от нас, има война“.   

С наближаването към Цариград скàлата на вълнението се 
покачва, което дава основания да се смята, че Ванда пътува за пръв 
път към древния град на византийските василевси и османските 
падишаси. Не можеше да ѝ се предложи по-незабравима първа среща 
с него от тази, която тя преживява. Още не стъпила на гара 
Сиркеджи, преди още срещата със знаменитите стамбулски хамали, 
точно отсреща, от Галата, я приветстват огнените пламъци на голям 
пожар. 

 
„Художник с най-буйна фантазия не би могъл да измисли и 

нарисува картина по-фантастична от тази, която ни се представи при 
пристигането ни в Цариград. Късна нощ, но е тъй светло: 
червенозлатният диск на луната плува гордо по тъмния сафир на 
небето, в тази светлина всичко изглежда тайнствено, невероятно, 
като че ли илюстрация на някаква източна приказка. Водите на 
Златния рог лъщят неподвижно, сякаш не е вода, а живак, а къщите 
на Стамбул, покрай които тренът лети, наподобяват вкаменели 
разкопки от предисторически град.“17  
 
                                                
17  Утро, брой 1620 от 30 юли 1915. 
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17  Утро, брой 1620 от 30 юли 1915. 
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Продължаващият от три дни пожар в Галата се разпростира 

върху една голяма територия, като унищожава 4 000 къщи. Едва 

когато е застрашена Германската болница в „Таксим“, в 

потушаването му се включват германски военни подразделения, 

което спасява града от още по-голямо нещастие18. Ванда попада в 

Цариград в дните на месеца на мюсюлманския пост – целодневният 

глад и жажда се отразяват върху настроението и поведението на 

местните жители. Срещата с близката, но непозната друга култура, 

незнаенето на езика, измъченото изражение на лицата в първия 

момент я стъписват:  

 

„Смущава ни и това, че не знаем езика, и не разбираме що 

викат и искат от нас всички тези хора, в източни носии, червени 

фесове и тъжни, пропити като че от някаква вътрешна треска лица. И 

очите им горят като нажежени въглени. Гладни са, измъчени от жега, 

движат се морни, тъжни, сънливи.“  

 

От гарата директно с файтон се насочва към „Пера“, където се 

настанява на ул. „Асмалъ месджид“ 31 – това е в близост до 

българското дипломатическо агентство, което също се намира в 

обсега на пожара, поради което дори се мисли за преместването на 

архива му. Авторката е озадачена, че конкретната причина за 

                                                
18  Опустошителните пожари през XIX и началото на XX в. са истински бич 
за „дъсчения“ град край Босфора и Златния рог; те се превръщат в негово 
всекидневие, като в случая зловеща роля изиграват и острите морски 
ветрове. Запомнящи се описания (и обяснения) за цариградските пожари, 
за тулумбаджиите и въобще за цялата система за тяхното потушаване се 
откриват в спомени на Михаил Маджаров, д-р Христо Стамболски, Христо 
Бръзицов и др., биографично свързани с града български автори. 

породилия огромни материални щети пожар дори не се разследва, 

което тя си обяснява като проява на прословутата източна 

съдбовност, на вярата в предопределеността. 

Стъпила в града в такава тайнствена нощ, тя се впуска в 

изпълнението на прекия си служебен ангажимент, който я е довел 

тук. Първо се среща с Халил бей19, председател на Меджлис-и 

мебусан на Османската империя, в кабинета му в сградата на 

парламента край Босфора, разговаря с него върху актуалните 

въпроси на двете страни, излага становищата на турския политик по 

дневния ред, намеква за помощта, която българската общественост 

очаква от Турция. Лекотата, с които отправя въпросите, 

свидетелстват за нейната ерудираност и потапяне в злобата на деня, 

за широкия ѝ поглед върху международната военна политика.  

Тя не крие, че от досега посетените кабинети на различни 

европейски държавници, при това по-богато мебелирани, нито един 

не ѝ е направил толкова силно  впечатление, което в случая се дължи 

на местоположението край пролива. Признава, че никой друг 

парламент няма такава чудесна панорама, поради което „трябваше да 

употребя усилие да се откъсна от гледката и си спомня защо именно 

съм дошла тук.“  

 

„Стоманено-синьо море с вечно раздвижените си вълни, по 

които слънчевите лъчи се криеха като огнени езици, сякаш че 

                                                
19  Халил [Ментеше] бей (1874–1936), когото журналистката определя 
като „един от най-видните младотурски деятели“, е турски политик, 
министър на външните работи в последните години на Османската 
империя; два мандата независим народен представител в републиканския 
парламент. 
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ли искаше да нахлуе през широките прозорци. Жал ми беше 

да напусна пространния кабинет, хладен от влажния морски 

вятър, който развяваше тежките завеси на прозорците, през 

които се смееше най-красивата картина в света: позлатено от 

слънце стоманено-синьо море.“  

 

Въпреки „Мир“ да съобщава, че кореспондентката вече е 

провела беседи и с други фигури от османския управленски елит 

като Енвер бей, Талят бей20, в изданието не се попадна на такива 

публикации.  

В последвалите дни тя започва да обхожда града, среща се с 

хора от различни прослойки, за да усети и улови атмосферата на 

духовете, надеждите и съмненията, очакванията и безпокойствата на 

столичното общество. Може да се каже уверено, че тя постига целта 

си, като разковничето на успеха се крие в нейната наблюдателност, 

способност за синтез и отлично познаване както на детайла, така и 

на „голямата картина“.  

След като отчита, че едва ли има друг град на европейския 

континент, който да представлява такава смес от различни 

народности – гърци, арменци, левантинци, европейци, заседнали тук 

от поколения, французи, англичани и италианци, а немската колония 

брои 20 хиляди души – тя приема, че в тази „шарена национална 

мозайка  болшинство представляват турците“.   

В споменатия репортаж, озаглавен „Що мисли и чувства 

Цариград?“, са отразени срещите ѝ с всички тези различни 

прослойки и общности в града, за отношението на местното 

                                                
20  Утро, брой 1620 от 30 юли 1915. 

население и централната власт към „вътрешните врагове“, за 

поведението на левантинците, които оценяват войната през призмата 

на търговския интерес, на своето гешефтарство.     

    

„В Цариград и по други места има и досега гешефтари 

французи и англичани. Мислите, че може би са ги изпъдили, 

че дюкяните и банките им стоят затворени или че може би ги 

са лишили от много работи? Не. С малки изключения те и 

днес продължават да живеят спокойно, не препятствани във 

всекидневната им работа от нищо, нито преследвани. 

Местното мюсюлманско население не се отнася към тях 

враждебно. Те сякаш представляват гешефтарска народност. 

Кой ще владее Цариград – турците, англичаните, французите 

или русите – за тях е безразлично, стига Дарданелите да се 

отворят и търговски параходи да могат свободно да 

минават.“21  

 

От срещата си с писателката Фатма Алие22, дъщеря на 

родения в Ловеч известен държавник Ахмед Джевдед паша, се 

изгражда впечатление за високия морал у турците, които възприемат 

Първата световна война едва ли не като дар от Провидението, като 

възможност за национална реабилитация след покрусата от двете 

балкански войни. 

                                                
21  Утро, брой 1632 от 11 август 1915. 
22  Фатма Алие (1862–1936) – някои литературни историци я приемат за 
първата авторка на романи в турската литература; превежда от френски, 
колумнистка. (Интересно е да се отбележи, че ликът ѝ е изобразен в 
банкнотите от 50 турски лири, емисия 2009 г.) 
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Пристигналата в имперската столица в един горещ ден в 

средата на юли Ванда прекарва тук около месец, през което време 

неуморно кръстосва града, среща се с различни групи хора и в пет 

репортажа предава техните мисли, чувства, очаквания и 

притеснения. Описанията и сравненията ѝ впечатляват с 

художествеността си, свидетелствайки за несъмнена белетристична 

дарба, за способност да се улови обществената нагласа – 

индивидуална и колективна. 

 

Ванда Зембжуска – първата (и единствена) военна 
кореспондентка от Галиполския полуостров 

Да, българската журналистка обхожда и опознава града, крачи 

по тесните му сокаци и мегдани, прекосява залива по моста, но 

междувременно всеки ден се отбива и в Сераскерата (Военното 

министерство), чието помпозно здание днес се намира в двора на 

Истанбулския университет. 

  

„Две седмици, въпреки африканската горещина, напущах 

хладната си стая в Пера и през нажежените улици се отправях 

към Стамбул, към Военното министерство. Минавах 

грамадни каменни порти, напомнящи китайски стил, където 

караулът като съдебен следовател ми поставя ред въпроси, 

къде и защо отивам, минавам грамаден площад двор, в дъното 

на който монументално двуетажно здание гледа със стотина 

прозорци към Стамбул и Босфора, и през извивките на 

неизбродимо число коридори и стълби, през които червен 

килим се ниже като струя кръв, заставам пред вратата на моя 

капитан.“  

Но какво търси тя в това монументално двуетажно здание, 

защо ѝ се налага да преминава огромното разстояние в непоносимата 

жега? Тя се изправя пред Сераскерата с „непоклатимо решение да 

отида в Дарданелите.“  

Тук се натрапва въпросът дали още на тръгване от София тя е 

решена да отиде на Галиполския полуостров, или решава на място? 

Мисля, че когато тръгва от София, питае такава надежда, но 

крайното решение оставя за Цариград, където не се знае какво точно 

я очаква. В Сераскерата всички я посрещат с невярващи очи: жена да 

отиде на фронта?! „Вие наистина ли искате да отидете на бойното 

поле в Галиполи? Не Ви ли е страх?“ – е въпросът, който две 

седмици наред ѝ се отправя в упор. Военните служители я уговарят 

да се откаже от намерението си или предполагат, че след някакво 

протакане тя сама ще се откаже. Когато се убеждават в 

непоколебимата ѝ упоритост, а може би и поради настъпването на 

удобния момент, тя получава необходимото разрешение с 

последвало го предупреждение: „И не забравяйте, че всичко, което 

ще пишете, трябва да мине през нашата цензура.“ Това ѝ казва 

„младият старец“ Бронзарт паша [Fritz Bronsart von Schellendorf], 

германецът, с когото се среща във „военния храм на златния 

полумесец“.    

От запазени документи в турските архиви може да се 

проследи преписката по получаването на въпросното разрешение. 

Главно управление по печата (Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti) към 

Министерството на външните работи (Hariciye Nezareti) на 

21.07.[1]331 (3 август 1915), под № 126 пише до Разузнавателната 

секция при Главния щаб, че Ванда, кореспондентка и редакторка на 
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„Две седмици, въпреки африканската горещина, напущах 
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поле в Галиполи? Не Ви ли е страх?“ – е въпросът, който две 

седмици наред ѝ се отправя в упор. Военните служители я уговарят 

да се откаже от намерението си или предполагат, че след някакво 

протакане тя сама ще се откаже. Когато се убеждават в 

непоколебимата ѝ упоритост, а може би и поради настъпването на 

удобния момент, тя получава необходимото разрешение с 

последвало го предупреждение: „И не забравяйте, че всичко, което 

ще пишете, трябва да мине през нашата цензура.“ Това ѝ казва 

„младият старец“ Бронзарт паша [Fritz Bronsart von Schellendorf], 

германецът, с когото се среща във „военния храм на златния 

полумесец“.    

От запазени документи в турските архиви може да се 

проследи преписката по получаването на въпросното разрешение. 

Главно управление по печата (Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti) към 

Министерството на външните работи (Hariciye Nezareti) на 

21.07.[1]331 (3 август 1915), под № 126 пише до Разузнавателната 

секция при Главния щаб, че Ванда, кореспондентка и редакторка на 



292 Limes Slavicus 5

„Viyedenski Courrier Polenski“, излизащ във Виена на полски език, и 

„Утро“ в България, и един господин поляк се обръщат с молба да 

посетят бойното поле. Според приложеното описание тя притежава 

„прилична външност, с кестеняви очи, русокоса и приблизително на 

25 г.“, а придружаващият я господин е „висок, с подстригани 

мустаци, около 35-годишен.“ 

След две седмици, на 4.08.[1]331 (17 август 1915), Главното 

командване на османската армия (Секция 2, 1477/23) пише до 

командването на Пета армия, че кореспондентката на „Утро“ и 

„Дневник“ желае да посети за няколко дни бойното поле.   

На следващия ден по телеграфа се получава отговор, който 

потвърждава, че няма пречки за нейното идване на фронта. На тази 

основа ѝ се изготвя карта (№ 38) за посещение на бойното поле 

(Muhbirlere Orduya İltihat Ruhsatnamesi), с фотография на горния ляв 

ъгъл и следната физическа характеристика: ръст – среден, цвят – бял, 

гражданство – българско, възраст – 24, кореспондентка на „Утро“, 

„Дневник“, вероизповедание – протестантка, установила се на адрес: 

Asmalı mescit, № 31, живуща в България, притежава паспорт № 

47714, владее френски, български, румънски, немски. (Интересно, че 

не е отбелязан майчиният ѝ полски.) С издадената карта тя е 

отпратена на 6.08.1331 (18 август 1915) към Пета армия като военна 

кореспондентка. Специално се отбелязва, че ще посети Генералния 

щаб на Пета армия и Гелиболу [Галиполи], а в случай, че се отклони 

от определеното ѝ място, незабавно ще бъде арестувана и върната 

под конвой в Главното командване. Накрая картата е потвърдена с 

подписа на Бронзарт паша, началник на Генералния щаб в Главното 

командване. Дава ѝ се червена лента с бял надпис върху нея – 

инициалите  H.M. (Harp Muhabiri), Военен кореспондент.  

Тя тръгва с торпильор – „страшилище за подводните лодки, 

но и сам застрашаван от тях“, който „като черна, дълга цигара се 

хлъзга върху вълните, над които едвам се подават изпъкналите му 

очи – кръгли прозорчета“. Всъщност, когато тя пристига на кея с 

адютанта си, торпильорът вече пори водите на Мраморно море. 

Закъснението си тя оправдава не с женска суетност, а с множеството 

процедурни формалности, извършвани бавно. Торпильорът е 

настигнат с моторна лодка и когато се прехвърля в него, Ванда 

вижда още трима свои колеги, военни кореспонденти: американец, 

представен като „дебел и самонадеян, спокоен в себе си, с бурска 

ширококрила шапка“; висок и дълъг шведски капитан; немски 

писател, „играещ великодушно ролята на военен кореспондент, по-

скоро буйно, капризно дете на южното слънце и разцъфтелите 

градини на Капри, отколкото син на Марсова, окована в желязо и 

стомана Германия“. С други думи, представени са четири народа, но 

пет езика, като под петия език вероятно се има предвид нейният 

майчин полски.  

Следвайки брега и „като сръчна танцьорка чертаейки кръгове 

и зигзаги върху сините води на Мармара“, торпильорът пристига в 

Родосто (днес Текирдаг), където кореспондентите прекарват цял ден. 

С едри щрихи тя представя крайбрежното градче, през чиито 

каменисти и стръмни сокаци крачи, но освен живописното 

амфитеатрално местоположение нищо интересно не намира в него – 

„тесни улици, с ниски дървени кафенета и специфично източни 

дюкяни“. Цял ден военните кореспонденти пият кафе след кафе, в 

лятната жега се подхлаждат с червени и сладки любеници, от които 
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„Viyedenski Courrier Polenski“, излизащ във Виена на полски език, и 

„Утро“ в България, и един господин поляк се обръщат с молба да 

посетят бойното поле. Според приложеното описание тя притежава 

„прилична външност, с кестеняви очи, русокоса и приблизително на 

25 г.“, а придружаващият я господин е „висок, с подстригани 

мустаци, около 35-годишен.“ 

След две седмици, на 4.08.[1]331 (17 август 1915), Главното 

командване на османската армия (Секция 2, 1477/23) пише до 

командването на Пета армия, че кореспондентката на „Утро“ и 

„Дневник“ желае да посети за няколко дни бойното поле.   

На следващия ден по телеграфа се получава отговор, който 

потвърждава, че няма пречки за нейното идване на фронта. На тази 

основа ѝ се изготвя карта (№ 38) за посещение на бойното поле 

(Muhbirlere Orduya İltihat Ruhsatnamesi), с фотография на горния ляв 

ъгъл и следната физическа характеристика: ръст – среден, цвят – бял, 

гражданство – българско, възраст – 24, кореспондентка на „Утро“, 

„Дневник“, вероизповедание – протестантка, установила се на адрес: 

Asmalı mescit, № 31, живуща в България, притежава паспорт № 

47714, владее френски, български, румънски, немски. (Интересно, че 

не е отбелязан майчиният ѝ полски.) С издадената карта тя е 

отпратена на 6.08.1331 (18 август 1915) към Пета армия като военна 

кореспондентка. Специално се отбелязва, че ще посети Генералния 

щаб на Пета армия и Гелиболу [Галиполи], а в случай, че се отклони 

от определеното ѝ място, незабавно ще бъде арестувана и върната 

под конвой в Главното командване. Накрая картата е потвърдена с 

подписа на Бронзарт паша, началник на Генералния щаб в Главното 

командване. Дава ѝ се червена лента с бял надпис върху нея – 

инициалите  H.M. (Harp Muhabiri), Военен кореспондент.  

Тя тръгва с торпильор – „страшилище за подводните лодки, 

но и сам застрашаван от тях“, който „като черна, дълга цигара се 

хлъзга върху вълните, над които едвам се подават изпъкналите му 

очи – кръгли прозорчета“. Всъщност, когато тя пристига на кея с 

адютанта си, торпильорът вече пори водите на Мраморно море. 

Закъснението си тя оправдава не с женска суетност, а с множеството 

процедурни формалности, извършвани бавно. Торпильорът е 

настигнат с моторна лодка и когато се прехвърля в него, Ванда 

вижда още трима свои колеги, военни кореспонденти: американец, 

представен като „дебел и самонадеян, спокоен в себе си, с бурска 

ширококрила шапка“; висок и дълъг шведски капитан; немски 

писател, „играещ великодушно ролята на военен кореспондент, по-

скоро буйно, капризно дете на южното слънце и разцъфтелите 

градини на Капри, отколкото син на Марсова, окована в желязо и 

стомана Германия“. С други думи, представени са четири народа, но 

пет езика, като под петия език вероятно се има предвид нейният 

майчин полски.  

Следвайки брега и „като сръчна танцьорка чертаейки кръгове 

и зигзаги върху сините води на Мармара“, торпильорът пристига в 

Родосто (днес Текирдаг), където кореспондентите прекарват цял ден. 

С едри щрихи тя представя крайбрежното градче, през чиито 

каменисти и стръмни сокаци крачи, но освен живописното 

амфитеатрално местоположение нищо интересно не намира в него – 

„тесни улици, с ниски дървени кафенета и специфично източни 

дюкяни“. Цял ден военните кореспонденти пият кафе след кафе, в 

лятната жега се подхлаждат с червени и сладки любеници, от които 
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си набавят цял запас за фронта.  

Отново след нощно морско пътуване, на следващото утро 

слизат в Акбаш – малка ивица бряг в самия край на Дарданелите, 

посрещнати от бомби, които сутрин и вечер прелитащите английски 

бойни самолети хвърлят. Така, под серия от опасности, под дъжд от 

гранати и снаряди, веднага слизат на брега и се приютяват с 

местните турски военни в широкия един метър и дълъг десетина 

метра коридор, изкопан в скала. 

После военните кореспонденти на волски каруци, в които 

освен хранителните провизии се натоварват и походните легла и 

палатки, потеглят навътре в полуострова, като целта им е да се 

срещнат в Генералния щаб с главнокомандващия Лиман паша 

(немският висш военен Лиман фон Сандерс). Ванда предлага 

чудесно описание на Главната квартира, която дотолкова изкусно е 

маскирана в боровата гора, че дълго време кореспондентите не могат 

да повярват на очите си. Българската журналистка предлага 

интересна информация както за всекидневието на 

главнокомандващия, за това как и с какво отива до позициите и се 

връща от там, но предоставя и ценни сведения от първа ръка за 

развоя на военните действия и прогноза за бъдещото им развитие. 

Тук, в Главната квартира, на кореспондентите им се оказва 

непривично за военна обстановка гостоприемство, като им се 

предлага обяд, дори кафе след него, а сред взаимните шеги и закачки 

германските офицери и служители посръбват баварска бира.   

Впоследствие се поема по пътя за лагера на Пета армия, с 

командир Мустафа Кемал паша, където се пристига, когато „морави 

вечерни сенки легнаха между планините“. Пътьом Ванда представя 

и откъслечни кадри от всекидневието на хората зад фронтовата 

линия – волските каруци, с които се носи питейна вода за войниците, 

тихите, почти провлачени песни на каруцарите и др. (Докато 

англичаните и французите изпитват сериозни затруднения при 

снабдяването с питейна вода, която получават от корабите в морето.) 

В целия репортаж, озаглавен „При Мустафа Кемал бей. В разгара на 

сражението. Полковникът на работа. Вечеря под блясъка на луната. 

Спомени. На бойното поле. Нощната атака. Коситбата на смъртта.“, 

който представлява Писмо 6, военната кореспондентка предлага 

информация с изключително важно за новата турска история 

значение, произтичащо от обстоятелството, че през последните 

години някои местни изследователи са склонни да омаловажат 

стратегически ключовата роля на Мустафа Кемал паша в 

Дарданелската операция:  

 

„Кемал бей ни прие23 в своята току-що сградена малка 

къщичка, състояща се от две стаички и широка земна тераса. 

Къщичката е построена високо, прилепнала до планината и 

добре маскирана. Хубав градински път води към нея отдолу. 

А вътре е уредена с всичкия комфорт, какъвто е възможен в 

такива обстоятелства, почти на самата боева линия.“  

 

 

                                                
23  Според спомените на армейски генерал Иззеддин Чалъшлар 
представената като „журналистка от Полша“ Ванда Зембжуска посещава 
Щаба на Пета армия на 8 август 1331 (21 август 1915). („Atatürk’le İki 
Buçuk Yıl: Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın Anıları“, Yapı Kredi Yayınları, 
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си набавят цял запас за фронта.  
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линия – волските каруци, с които се носи питейна вода за войниците, 

тихите, почти провлачени песни на каруцарите и др. (Докато 

англичаните и французите изпитват сериозни затруднения при 

снабдяването с питейна вода, която получават от корабите в морето.) 
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такива обстоятелства, почти на самата боева линия.“  

 

 

                                                
23  Според спомените на армейски генерал Иззеддин Чалъшлар 
представената като „журналистка от Полша“ Ванда Зембжуска посещава 
Щаба на Пета армия на 8 август 1331 (21 август 1915). („Atatürk’le İki 
Buçuk Yıl: Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın Anıları“, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 1991, s. 53.)  
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Тъй като, както много точно отбелязва тя, войната в Галиполи 

е позиционна,   „лагерите стоят все на едно и също място и затова 

възможно е суровият военен живот да стане по-спокоен и по-

приятен. Къщичката на Кемал бей може да нарече „палат“. Същата 

вечер англичаните предприемат офанзива и енергичният командир 

готви ответния защитен удар. Ванда описва как протича 

тактическата подготовка, какво е настроението и самочувствието в 

лагера. След вечерята настъпват мигове на затишие, когато Кемал 

бей се връща при тях и има възможност да разговарят.  

 
„Телефонният звън не ни безпокоеше вече, пренесохме се 

далеч от бойното поле. Кемал бей си спомняше за дните, 

преживени в София24. Само хубави спомени има, разправя за 

тях с удоволствие. Особено за часовете, прекарани тъй 

приятно в дома на г-жа [Султана] Рачо Петрова. Забравяйки 

всичко – мястото и времето, разправя своите спомени и пита 

за познати, и аз му разказвам, разказвам... Пред нас лежат 

долини и баири, заспали в тайнствени сенки, а пълната луна 

лее своята синкаво-сребърна светлина.“ 

 
Срещата и разговорът са дотолкова непринудени, че военната 

кореспондентка се откъсва от реалността, губи представа за място и 

време: „Чудно е, като че ли не сме на бойното поле, като че ли зад 

този баир убийственият огън не коси хиляди млади тела, като че ли 

близо до нас никой не умира.“; Ванда е силно впечатлена от 

                                                
24  Става дума за службата на подполковник Мустафа Кемал бей като 
военен аташе в турската легация в София, на която е назначен на 27 
октомври 1913 г. и я изпълнява до 2 февруари 1915 г. 

човешкото обаяние на военния, чиято светла звезда предстои да 

изгрее:   

 

„Кемал бей разправя весело и живо, офицерите слушат и от 

време на време телефонът само повиква всички към работа. 

Около друга кръгла маса при светлината на една лампа Кемал 

бей с няколко офицери от своя щаб, наведен над голяма карта, 

бележи с въглен различни линии съгласно рапортите. От 

време на време дава къси заповеди или изпраща своя адютант. 

Дохожда при нас: той е висок, снажен и на около 35–40 г. 

Весел и доволен. Турците стоят като скала, в която се 

разбиват разгневените морски вълни. 

„Вие ми донесохте щастие, госпожо, няма да Ви пусна оттук, 

додето всичко не се свърши и не ги сбутаме в 

морето!“ Всички се смеем.“  

 

Читателят на репортажите няма как да не се впечатли от 

изумителното улавяне и предаване на багрите и нюансите в 

природните картини, които са съживени сякаш с проницателното око 

на опитен майстор на четката. 

Следва среща с пленените английски войници в лагера им до 

Главната квартира; от разговора с тях се узнават и подбудите им да 

се включат в редовете на армията – поради активната пропаганда те 

едва ли не са тръгнали с мисълта за приятна екскурзия до Босфора и 

Златния рог. Пленниците са обикновени хора, към които турците се 

отнасят добре; „третират ни като свои гости“, признава един от тях, 

като не крие и задоволството си, че „нямат нужда повече да се бият“.  
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„Нито следа от онази ожесточена омраза, с която се срещат на 

бойното поле. Делят с тях обяд и вечеря и своя хляб и тютюн, 

два пъти на ден им дават чай, а били сплашвани, че ако 

паднат в плен, турците ще им режат ушите.“ 

 

Интерес представляват наблюденията ѝ за отношенията 

между съюзените германци и турци в Генералния щаб и в лагера, за 

разпределението на ролите и отговорностите във войната, за това как 

всички си знаят територията и периметъра на действие. Ванда 

предава случки, които илюстрират самоотвержения героизъм и 

скромност на редовия турски войник; възхвалява физическите и 

особено моралните му качества, предизвикващи възхищение у 

всекиго; според нея на турския войник „малко му трябва и много 

може да издържи; издръжлив е и търпелив безкрайно.“  

Забелязани от англичаните и подложени на обстрел, 

преодолявайки смъртоносни опасности из прашните пътища на 

Галиполския полуостров, военните кореспонденти се връщат отново 

в Главната квартира сред тихата борова гора, където времето минава 

незабелязано и приятно, „сякаш бяхме на дача.“ През последната 

нощ никому не се спи, „старото рейнско вино се червенее като 

разтопен рубин“. Един от офицерите свири с уста валс от някаква 

оперетка, а топовете му пригласят в бас. Друг офицер кани Ванда на 

танц и ритмично се завъртяват по малката тераса пред беседката.  

 

„Струва ви се недостоверно – валс на фронта, под дулата? 

Гротеска? Никак не – съвсем натурално. Нима трябва да 

бъдем тъжни и скръбни, защото няколко километра по-далеч 

чугунените оръдия бълват смъртоносни снаряди и хората 

умират? Нали не сме ние? А додето дойде наш ред, защо да 

губим време?“ 

 

В тези нейни размишления се долавят много неща – и 

зловеща ирония, и гротеска, и безсмислие, и смисъл, и утеха, и 

апотеоз на живота, на мига. В репортажите си българската 

журналистка от полски произход вплита в общия си дискурс за 

войната покъртителни разкази за пречупени и преломени лични 

съдби, като по такъв начин демонстрира своето женско отношение и 

чувствителност към обречеността на обикновения човек, понесен 

във вихрушката на военната стихия. Изключително затрогващ е 

разказът ѝ за офицера Сюрея бей и жена му Джанан, напуснала 

столичните сараи и дошла тук с малкото си дете, за да бъде по-близо 

до воюващия си мъж. Установила се на бедна квартира в близкото до 

бойната линия село, тя трепетно очаква в края на деня завръщането 

на мъжа си, за да му попее песни в съпровод на струнен инструмент.     

Затрогва и сбогуването на Ванда с адютанта Али, „сух, 

чернокож арабин“, който през тези десетина дни седи пред палатката 

ѝ в очакване на заповеди, помага ѝ при възсядането на коня, чисти 

обувките ѝ, а общуването им става с мимики и жестове. Али много 

се затъжава на раздяла, не иска да приема никакъв подарък, но в 

замяна дава на кореспондентката „малка арабска монета, която щяла 

да ми донесе щастие.“ 

На път за столицата военните кореспонденти повторно се 

озовават в Акбаш – „нито град, нито село, а тясна ивица земя“, 
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Затрогва и сбогуването на Ванда с адютанта Али, „сух, 
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да ми донесе щастие.“ 
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озовават в Акбаш – „нито град, нито село, а тясна ивица земя“, 
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където бяха дебаркирали преди десетина дни, отново са подложени 

на дъжд от гранати и снаряди; прекосявайки пролива, пристигат в 

Чанаккале, но тъй като тук няма торпильор, налага се да се завърнат 

в Акбаш; в репортажа Ванда описва всички преодолени опасни 

перипетии при завръщането им.  

 

Из болниците в Цариград: Човек за човека е вълк 

 

Без никакво съмнение, един от най-значимите репортажи на 

Ванда, притежаващ уникална документална стойност, е посветен на 

санитарното дело и състоянието на болниците в турската столица, 

написан след завръщането ѝ от Галиполския полуостров. Ценността 

на репортажа произтича от обстоятелството, че допринася за 

коригирането на ширещата се дотогава погрешна представа, че 

докараните от Галиполския полуостров ранени са били в много 

тежко положение. С такава предварителна нагласа стъпва и тя в 

града – едва ли не очаква да се натъкне на улици, затрупани с 

трупове, с агонизиращи ранени. Информацията за състоянието на 

болниците и тяхното обзавеждане е важна, тъй като спомага за 

развенчаването на становището, че обслужването на ранените било 

много лошо. Тя пристига в столицата с мисълта, че болничните 

заведения са препълнени, че не разполагат с най-потребното – 

липсва им не само превързочен материал, памук, газ и йод, но и 

легла и дрехи. Затова тя си е представяла „картина на хиляди 

умирающи по подовете, с непревързани рани.“  

Ванда Зембжуска посещава четири модерно инсталирани 

болници, разположени и на двата бряга – това са „Гюлхане“, 

„Гюмюшсую“, „Хайдарпаша“ и университетската болница, за да 

установи, че:  

 

„Всяка болница им своя аптека и лаборатория, кухни, 

отговарящи на всички хигиенични изисквания, парни перални 

с изкуствени сушилни. Навсякъде складовете са пълни с 

премени за легла и за бели дрехи, всички са еднакви, което 

показва, че не са събирани от населението.“ 

 

Тя започва обиколката си с посещението на Българската 

болница „Евлоги Георгиев“ в „Шишли“, която функционира от 

десетина години и се ползва с авторитет сред населението; в нея се 

лекуват болни и от други националности. Със съзнанието за 

оскъдността на сведенията за тази болница през въпросния период, 

пренасям тук цялата информация за нея:  

 

„Далеч е тя и разположена високо, сред една градинка, която, 

поради събитията, от три години насам остана малко 

занемарена. От терасите и прозорците на първия етаж се 

представя чудесна, широка глед. Д-р Иванов, под чието 

управление се намира болницата и на когото има много да 

благодари за своето развитие, беше тъй добър да ме разведе 

из всичките зали, даже из кухнята и мазето. Болницата е 

малка и едвам може да покрие разходите си от скромния 

приход, който има. Но уредена е модерно и грижливо с 

операционни зали, аптеки и собствен електрически мотор. 

Има отдели за разни болести и всички са пълни. Жалко, че 
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с изкуствени сушилни. Навсякъде складовете са пълни с 

премени за легла и за бели дрехи, всички са еднакви, което 
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поради събитията, от три години насам остана малко 

занемарена. От терасите и прозорците на първия етаж се 

представя чудесна, широка глед. Д-р Иванов, под чието 

управление се намира болницата и на когото има много да 

благодари за своето развитие, беше тъй добър да ме разведе 
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най-хубавото и най-широко място заема параклисът. На това 

място биха могли да се наместят две големи зали, с по 20 

легла. Засега в болницата няма ранени войници. Но от самото 

начало на войната управлението на болницата изразява на 

Червения полумесец готовността да приеме такива и по едно 

време имаше ги доста. Всеки петък подир обед болницата, 

собствено нейната градина, стана сборен пункт на цялата 

българска колония, начело с министъра г-н д-р Колушев25 и 

персонала на легацията. Д-р Иванов и неговата жена 

гостоприемно приемат всички. В една беседка голяма маса с 

чай и различни закуски и сладки, а след тая част всеки се 

забавлява, както иска, и времето минава приятно и неусетно 

до късни вечери, когато и всички заедно се връщат в града с 

песни и смях.“ 

 

В „Гюмюшсую“, в кабинета на болницата ѝ показват цяла 

колекция от престъпните куршуми (дум-дум), които причиняват 

тежки рани в ръцете, краката и гърба, когато се лежи по окопите; те 

са били извадени от телата на нещастните войници. За пръв път тя 

вижда още едно смъртоносно оръдие, „изобретение на някоя 

престъпна глава и ръка – триъгълна стрела, дълга 15 см, направена 

от тежък метал и много остра.“ Обикновено от аероплан със 

специален автоматичен уред се хвърлят едновременно множество 

                                                
25  Недялко Колушев (1870–1925) – български дипломат; роден в 
Бунархисар, завършва история с докторат в Гент (Белгия); по време на 
Първата световна война е управляващ легацията и пълномощен министър в 
османската столица (8 декември 1914 – 21 ноември 1918); загива при 
атентата в църквата „Света Неделя“.   

такива стрели върху по-сбита маса от хора. „Една такава стрела 

може да премине през човека от главата до петите и да го закове в 

земята.“, обяснява тя, за да заключи с латинската сентенция: Homo 

homini lupus est26.  

С най-приятни впечатления остава от болницата 

„Хайдарпаша“, в която са настанени най-тежко ранените – с рани в 

главата, гърдите и корема. В грамадното здание с чудесно 

местоположение ранените лежат тихо върху широки пружинени 

легла, покрити с тънък муселин, за да не ги безпокояват мухите. 

През широките прозорци наднича слънцето, нахлува лек ветрец от 

морето и пренася мирис на цветя. Тук са настанени на лечение 3 от 

общо 6 хилядите ранени в града. Пред една от болничните стаи тя 

забелязва войник с пушка на страж, за да установи, че в нея има 

ранени френски офицери. „Мъчно им е, че нямат с кого да приказват 

на френски и цял ден четат книги, които им доставя една от 

сестрите. Много се хвалят, че ги гледат добре.“, отбелязва 

кореспондентката.  

Болните се превозват от фронта с болнични параходи, които, 

по взаимно споразумение между воюващите страни, не се докачат от 

подводни лодки. Такива болнични параходи са в червено и имат два 

флага – чернобял и друг с червен полумесец.  

 

„Разгледах един такъв параход с много ранени, два дена път и 

цяла мъка – иска се повече санитарен персонал, особено самарянки. 

Понякога един параход превозва по 2 хиляди ранени, а има един 

лекар и един помощник. Още лекари, още сестри!“ 

                                                
26  Homo homini lupus est (лат.) – Човек за човека е вълк. 



303Хюсеин Мевсим - За Ванда Зембжуска – българската ...

най-хубавото и най-широко място заема параклисът. На това 
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легла. Засега в болницата няма ранени войници. Но от самото 
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до късни вечери, когато и всички заедно се връщат в града с 
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  Освен много редки случаи на дизентерия, други болести или 

зарази няма. След като привежда, че „на 100 ранени едва 5 умират“, 

тя допълва картината с наличието на много офицери и войници, 

които, макар и за трети път ранени, горят от нетърпение да се 

завърнат на бойната линия – свидетелство за висок морален дух, 

боеготовност и патриотизъм. Ванда не пропуска да отчете голямата 

пожертвователност на цялото общество към Червения полумесец, 

както и събираните доброволни помощи за ранените войници.            

 

В заключение бих желал да изтъкна, че осемте репортажа на 

българската журналистка от полски произход Ванда Зембжуска от 

горещото лято на 1915 г. от фронта на Галиполския полуостров, 

както и шестте ѝ писма от османската столица, публикувани в 

софийския в. „Утро“27, представляват неподправени свидетелства (с 

почти документална стойност) за Първата световна война, по-

конкретно за Дарданелската операция. Известно е, че в новата или в 

древната история на всеки народ съществуват сюблимни мигове на 

възвисяване на колективния дух, който спомага за спояването и 

закрепването на нацията; събития, които превръщат общността и 

множеството в народ. В новата турска история такъв спояващ и 

организиращ колективното начало характер притежава 

Дарданелската операция, в която, въпреки своето безспорно военно-

техническо и всякакво друго превъзходство, англичаните и 

французите не успяват да преминат през пролива в Мраморно море. 

                                                
27  Първите три репортажа на Ванда Зембжуска от Галиполския 
полуостров в резюмиран вариант са преведени на турски от Цензурната 
комисия. („Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, II“, Başbakanlık 
Devlet Arşivleri, s. 46–48, Ankara, 2005.)   

Не е случайно, че в трудни и сложни за турската нация моменти се 

призовава „духът на Чанаккале“ (Çanakkale ruhu), който е достатъчен 

за сплотяване на редиците, за зареждане с енергия на националния 

дух, за мобилизиране на моралните сили. Всяко турско сърце тръпне 

пред небивалия героизъм на редовия безименен войник, възпят в 

народните песни, пред легендарните разкази за чутовни подвизи и 

примери на себеотрицание. Тук, на този остър полуостров, 

представляващ крайния югоизточен свършек на европейския 

континент, оставя костите си цветът на турската нация, по около 250 

хиляди са жертвите от двете страни, поради което днес полуостровът 

е осеян с мемориали28.  

Предназначените да информират българския читател, да 

обслужат българското общество репортажи и писма на Ванда 

Зембжуска, възкресени за ново битие от пожълтелите страници на 

„Утро“, днес придобиват голяма стойност за историята на съседния 

народ. Преди всичко те спомагат за преодоляването на някои 

внушения за прекомерното преувеличаване на стратегическо-

тактическите заслуги на Мустафа Кемал бей по време на войната, а 

живото предаване на атмосферата и настроението у различните 

класови и национални прослойки в столицата в разгара на военните 

операции, както и на състоянието на болничните заведения и въобще 

на санитарното дело в Цариград по време на Първата световна война 

придобива архивно значение.  

                                                
28  Склонен съм да смятам, че основната причина за големия интерес към 
преведените и издадени на турски репортажи и писма на Ванда Зембжуска 
– второ издание за две седмици – се крие тъкмо в тази конотативност и 
емоционална натовареност на Галиполската операция в колективното 
съзнание на турците. 
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  Приложение 1. Библиография на писмата и репортажите 

във в. „Утро“  

„Писма от Цариград“ в „Утро“ 

През Одрин и тракийските полета за Цариград. 

Услужливостта на турците. Гробниците на българските герои. През 

Чаталджа – брой 1610, 20.07.1915; Първи впечатления. Фантастична 

картина. Покрай Стамбул. Огненият стълб. Пожарът в Галата. 

Българската легация застрашена. 4000 къщи изгорени. Причини на 

пожара. Френска подводна лодка. Фаталисти. Рамазан. На гарата 

Сиркеджи. Пред новия Цариград – брой 1620, 30.07.1915; При Халил 

бей. Парламентът. Кабинетът на Халил бей. Морето и слънцето. 

Чудесна гледка. Халил бей за турско-българското споразумение. 

Дедеагач. България ще има други пристанища. Македония, България 

и Австро-Германия. Турция не може да бъде Египет. Как Германия 

спечели турското приятелство – брой 1621, 3.07.2015; Що мисли и 

чувства Цариград. Цариградска мозайка. Гърците и левантинците. 

Вътрешните врагове на Турция. Мюсюлмани. Турските жени. 

Сплотение и възторг. Вярата в победата – брой 1632, 11.08.1915; 

Закъсняло писмо – брой 1659, 07.09.1915.  

  

„В. „Утро“ на Галиполи“ във в. „Утро“ 

Писмо 1. С торпильор към Дарданелите. Нощното пътуване. 

Страхът от подводните лодки. Предпазванията при пътуването – 

брой 1654, 2.09.1915; Писмо 2. Пристигането. Английските 

аероплани атакуват. Нападението. Разрушеният турски транспорт. 

Мерките срещу аеропланите – брой 1655, 3.09.1915; Писмо 3. В 

Главната квартира. На дача. Прикритите в гората палатки. 

Английските аероплани мерят безуспешно – брой 1657, 5.09.1915; 

Писмо 4. Към фронта. При Лиман фон Сандерс. Турският 

главнокомандващ. Един разговор с ръководителя на операцията – 

брой 1658, 6.09.1915; Писмо 5. Пътят към фронта. На позициите при 

Кожда чимен. Английските окопи. Безполезни усилия. Долината на 

смъртта – брой 1661, 9.09.1915; Писмо 6. При Мустафа Кемал бей. В 

разгара на сражението. Полковникът на работа. Вечеря под блясъка 

на луната. Спомени. На бойното поле. Нощната атака. Коситбата на 

смъртта – брой 1662, 10.09.1915; Писмо 7. Тези, които населяват 

днес Галиполския полуостров. Германци, французи, англичани, 

турци, африканци, индийци. Алжирци, тунизийци и гърци – брой 

1663, 11.09.1915; Писмо 8. Прощаване с Главната квартира. Идилия 

зад фронта. На борда на „Херо“. Сред бомби и гранати – брой 1666, 

14.09.1915; Санитарното дело в Турция. Германски мисии. 

Червеният полумесец. Българската болница. Турските болници – 

брой 1668, 16.09.1915. 

 

Приложение 2. Писмо от Ванда Зембжуска до Евелина 

Лазарова в София.29  

 

Pologne, Poznan, октомври 1921, rue Grundwaldzka, 22 

Драга моя Велина, толкова месеци минаха, откогато получих 

твоето първо писмо, писано след омъжването ти, до Костенец баня, и 

откогато ти пратих дълъг отговор по един господин, който оттук 

отиваше в София. Не си ли го получила? Или не ти се иска да се 

обаждаш, или може би си болна? Губя се в недоумения. И мъчно ми е. 

                                                
29  ЦДА, ф. 1805К, оп. 1, а. е. 23. (Документът се публикува за първи път.) 
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Такова дълго мълчание къса последните нишки на онзи 

сърдечен възел, който ни свързваше някога... Знам, ти ще кажеш, че 

не ти си била, която разхлаби този възел. И ще имаш право. Но не 

бива да унищожаваме това, което остана.  

За мене драго е всичко, което ме свързва с дните на моите 

младини. Когато мисля за теб, говоря с теб, пиша ти – пренасям се в 

онези времена отпреди 15 г. и чини ми се, че сме Сакиз и Ванда 

тогавашни... Илюзии – разбира се, толкоз по-мили, колкото далечни 

са онези години. И затова те моля, не ме забравяй съвършено, 

обаждай ми се, защото ти и твоето приятелство, това са част от 

моята младост. 

Смешно е това, което сега ще ти кажа: мъчно ми е, че ето иде 

вече старостта. С всеки бял косъм, който забележа в косите ми, 

болка остра усещам в душата. И един страх, един безумен страх от 

смърт. Сама си казвам, че ето всичко умира, всичко има свой край, 

че такъв е редът в света и аз няма да съм изключение и все пак не 

мога да се помиря с тази мисъл. И в момента на най-голяма радост, 

на щастие, дохожда спомен за смъртта и покварява всичко. Искам да 

я забравя и не мога – това е ужасно. Страх ме е, че един ден ще ми се 

побърка умът от този страх и тогава сама ще повикам смъртта. Така 

ми е като на онези туристи във високо, опасно място, над дълбока 

пропаст, които не могат да понесат гледката, завива им се свят и 

доброволно скачат в пропастта... 

А аз съм тъй щастлива, че живея. Тъй както живея, че имам 

това, което имам – че не ми се ще да си отивам там, за което никой 

не знае как изглежда.  

Не ми се смей, Велино. 

Аз се каня напролет да мина през България, връщайки се от 

Кайро. Ако стане това – ще се видим, но дотогава ти би могла да ме 

зарадваш с няколко писма. Да ми кажеш как е сега здравето ти, как 

живееш, работиш ли нещо? Всичко това, вярвай ми, интересува ме 

много. А ако ми пишеш за България, за София, за познати – ще ти 

бъда тоже благодарна. Откогато брат ми, Збишо, се премести тук, 

скъсаха се последните живи нишки, които ме свързваха с България. 

Сега свързват ме с нея само гробът на баща ми, който остана там да 

гледа Витоша, останаха приятели и спомени. Главно спомени, 

защото приятелите ме забравиха... Може би защото мислят, че аз ги 

забравих и че забравих България. 

В българската легация във Варшава мислят даже, че аз 

престанах вече да обичам България. Съдят така по няколко статии, в 

които изписах цялата ми омраза към България на г[осподин] 

Стамболийски. Да, тази България, която той и неговите достойни 

другари правят и искат още да направят, мразя от все сърце. Както я 

мрази българската емиграция в Берлин, във Виена и другаде. 

Невежи, прости и груби разрушават това, което с труд спечели 

България. През тези 30–35 г. не напред, а назад я тикнаха. И затова 

аз бих се радвала, ако един ден стане със Стамболийски това, което 

стана с Димитров. Може би това ще стане причина, за да избухне 

революция, но аз вярвам в здравия дух на българския народ. Той ще 

изпъди комунарите, ще отхвърли срамното за всеки културен човек 

иго на дружбашите и ще стане пак симпатичен, успяващ народ. 

Такваз я искам България, а днешната мразя.  

Но стига и за това. 

Пращам ти тук фотография на моите малки, които в 
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междучасие пораснаха много. Съжалявам, че не са готови още 

фотографиите, правени през юни, на рождения ден на малката. 

Збешко, който има сега 3 год[ини] и 9 мес[еца], е извънредно 

интелигентно дете. Просто учудват някои негови изречения. Вижда 

се, че наблюдава, преработва мислено видяното и чуто и прави 

заключения. Много е интересно. Пред хората е повечето сериозен и 

замислен. Лудува, когато е сам. А малката Ванда, която е жив мой 

портрет, винаги е жива, подвижна, весела. Почти нищо не говори, 

макар че вече е на 6 мес[еца].  

Никога не подозирах, Велино, че децата могат да бъдат извор 

на толкоз радости и щастие. Когато ми е мъчно и тъжно, отивам 

винаги в детската стая. И излизам силна, въодушевена. 

Желая ти от все сърце да имаш такава утеха. Мичето сигурно 

я има вече. 

След цяло лято пътуване и церене чувствам се сега много 

добре. Не страдам от астма и това ме прави по-бодра, по-охотна за 

работа. Започнах пак да пиша.  

Това писмо пращам по г[осподин] Коев, приятел на Тадек, 

който престоя в Познан от януари м. г. По този начин съм съвсем 

сигурна, че ще получиш това писмо. А ти прати отговор по поща, 

която вече почна да се връща към обичая на мирно време. След 5–6 

дена твоето писмо ще бъде тук. 

Сестра ми Тола се сгоди в Лемберг30 с един университетски 

професор. През юни [1]922 тука ще стане сватба. 

Мама и Тадек са при мен, а Збиеш живее в онази малка вила, 

в която до юли м[есец] ние живяхме. Сега сме в голямата вила, за 

                                                
30  Лемберг – немското название на украинския град Лвов. 

която ти писах вече, и тук, надявам се, че ще ми дойдеш на гости. 

Целувам те и те прегръщам сърдечно. Твоя  Ванда.31 

От моя мъж и всички мои, сърдечни поздрави32. 

 

Приложение 3. Фотографии и други визуални материали  

 
Ванда Зембжуска, най-вляво, със свои приятелки. На задната 

страна на фотографията с черно мастило е отбелязано: „За спомен на 

моята единствена другарка Сакиз, нека погледне в моите очи и види, 

че съм все съща нейна Ванда. 24.III.1910, Коломеа33.“ (ЦДА, ф. 

1805К, оп. 1, а. е. 23, л. 1). Публикува се за първи път. 
                                                
31  Въпросният последен абзац е написан в полето на листа. 
32  Въпросното последно изречение е написано в полето на първия лист. 
33  Вероятно Коломия – град в днешна Югозападна Украйна, в Ивано-
Франковска област. 
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Фотография на Ванда Зембжуска на картата, която ѝ се издава 

при заминаването ѝ като военна кореспондентка на Галиполския 

полуостров, август 1915.  

 
 
Долу вляво е отбелязано: „Wanda Berger, Sofia, 15.II.[1]917». 

На задната страна на фотографията със синьо мастило е отбелязано: 

„Сакъзова Велина, на Ванда половина.“ Помниш?!“ (ЦДА, ф. 1805К, 

оп. 1, а. е. 23, л. 1)   
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Изрезки от в. „Утро“. 

 
 

На задната страна на фотографията с молив е отбелязано: 

„Ванда Зембжуска-Гужинска и Збишко [Збигнев] Гужински, 

септември 1936“, полуфигури, Познан.  (ЦДА, ф. 1805К, оп. 1, а. е. 

28). Публикува се за първи път. 
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Корицата на книгата с писмата и репортажите ѝ от Цариград 

и Галиполския полуостров на турски език. („Muhabirimiz Çanakkale 

Cephesinden Bildiriyor!“ [„Кореспондентът ни съобщава от 

Дарданелския фронт!“], с подзаглавие Miralay Mustafa Kemal Bey’le 

Buluşma, Ağustos 1915 [Среща с полковник Мустафа Кемал бей, 

август 1915], Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019). 
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Не се плашете! „Слуховете за смъртта на литературата [ни] – 

казва шеговито Йордан Ефтимов – са силно преувеличе-

ни.“ (Ефтимов 2019: 283)  

Дали критикът има право или не, ще решите сами. Дали 

заглавието на моя текст е една провокация, или зад него се крие 

нещо повече, ще отсъдите пак вие. 

Замислих тези страници като рефлексия върху книгата на 
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Ефтимов „Литературата около нулата“, 

но също и за да изразя загрижеността си 

за състоянието на българската 

литература от края на миналия и 

началото на този век.  

Какво има предвид критикът със 

загадъчното заглавие на книгата си и 

дали той смята, че съвременната 

българска литература продължава да 

бъде в състояние на извечна 

застиналост, ще обясня по-надолу. 

Оценявам чувството за хумор на 

Йордан Ефтимов. Тези думи, които той 

подхвърля във втората част на книгата 

си „Литературата около нулата“, ми напомнят за друга шеговита 

констатация: „Положението е безнадеждно, но не и сериозно“, както 

е озаглавена на английски една книга на Пол Вацлавик, написана 

първоначално на немски (Вацлавик 1983a; Вацлавик 1983b).  

„Психологът Алън Уотс е забелязал, че животът е игра, 

първото правило на която е да се смята, че това не е игра, а нещо 

сериозно. Нещо подобно е имал предвид и Лейнг, който в своите 

„Възли“ пише следното: „Те играят игра. Същевременно те играят, 

че не играят.“ (Вацлавик 1983b: 40). Самият Алън Уотс описва 

европейската чувствителност към смъртта със следните думи: 

„Фундаменталното предположение на западната мисъл е, че животът 

е сериозен. Че имаме задължение да оцелеем. И че следователно има 

нещо срамно в умирането.“ (Уотс 1975: 42).  

 
Йордан Ефтимов. 

Литература  
около нулата.  

София: Просвета, 2019. 

Излишно е да казвам, че Уотс се дистанцира от тази 

представа. Всеки знае, че той е под силното влияние на будистката 

философия. Наистина в умирането няма нищо срамно. Като 

възможност за абсолютната невъзможност на екзистенцията смъртта 

е противоречив термин. Тя не може да се определи нито като 

биваща, нито като не биваща. Принадлежи на нашата същност като 

нейна най-присъща възможност, същевременно никога не присъства 

в настоящия момент. Ето защо в своя дневник Кафка отбелязва: 

„Плачът над смъртния одър е всъщност плач заради това, че тук не 

се е умряло в истинския смисъл. Все още трябва да се задоволяваме 

с това умиране. Все още играем тази игра.“ И на друго място: 

„Жестокостта на смъртта се състои в това, че тя носи истинската 

болка накрая, но не и края.“ (Кафка 1993: 92–93). 

След като Ницше оповести смъртта на Бога (Ницше 1994: 

122), Фуко – смъртта на човека (Фуко 1992: 457), а Ролан Барт – 

смъртта на автора (Барт 1989: 391), не ми се иска да създавам 

излишни „драматични ситуации“, както се изразява Жил Дельоз по 

повод девета глава от „Думите и нещата“ на Фуко (Дельоз 2004: 

119). Нo не искам и да бъда причисляван към „късогледите 

културолози, на които липсва не само поглед за миналото, но и ясна 

представа за социологията на читателите“ (Ефтимов 2019: 283). 

Никак обаче не мога да се съглася с оптимистичния тон, 

който господства във втората част на „Литературата около нулата“, 

за разлика от първата част, в която настроенията са съвършено 

различни, въпреки уговорките, които направих по-горе. 

За да бъда правилно разбран от читателя и от Йордан 

Ефтимов, се налага да направя някои уточнения. Политиката на 
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издателствата, ролята на масмедиите за насочването на читателите 

към определени книги, рекламата, системата на 

книгоразпространение, социологическите проучвания какво се търси 

и кои произведения оглавяват класациите по продажби са нещо, 

което е безспорно важно. Но когато погледнем какво е създадено 

през деветдесетте години на ХХ век и в началото на ХХI век, 

статистиките и стратегиите, които трябва да приложи пазарът в 

ситуацията, в която се намираме, като че ли отстъпват на заден план. 

Че у нас през споменатия период са създадени твърде малко 

произведения с висока художествена стойност, е ясно на всички. 

Какво имаме през тези години: „Поля и мостове“, „Изворът на 

грознохубавите“, „Етимологики“ на Ани Илков, „Ций Кук“ и 

„Германия – мръсна приказка“ на Виктор Пасков, няколко 

поетически книги на Иван Теофилов и Иван Цанев, блестящите 

стихотворения от „Митът за Одисей в новата буколическа поезия“, 

наречени от Кирил Мерджански „еклоги“, „Храмови сънища“, 

„Японецът и потокът“ и „На острова на копрофилите“ на Златомир 

Златанов, „Черешата на един народ“ и „Естествен роман“ на Георги 

Господинов (с редица уговорки). И, разбира се, „Възвишение“ (2011) 

и „Чамкория“ (2017) на Милен Русков. Вторият роман поставям в 

редицата на значимите творби пак с известни уговорки, тъй като в 

композиционно отношение той би могъл да бъде и по-съвършен.  

Тъй като по времето, когато излизат двата романа на Милен 

Русков, Йордан Ефтимов е приключил с ангажиментите си да пише 

годишни обзори (включени в първата част на книгата му) и със 

статиите си, посветени на анализа на книжния пазар (съставящи 

втората част на „Литературата около нулата“), е разбираемо защо не 

включва името на Милен Русков сред значимите постижения на 

съвременната българска литература. 

Много ли е това? Преценете сами. Нека не забравяме и факта, 

че двамата най-значими български писатели на последните две 

десетилетия – Борис Христов и Златомир Златанов – от дълго време 

мълчат. Защо ли? Читателят го знае много добре, затова не смятам, 

че е нужно да цитирам знаменитата фраза за мълчанието на Мартин 

Хайдегер от книгата му „Битие и време“. 

А останалите автори? Една част от тях – няма да споменавам 

имената им, защото вече са покойници – посрещна промените като 

рибката бананка от блестящия разказ на Дейвид Джером Селинджър. 

Тези писатели, привикнали към сигурните договори, големите 

тиражи, участието в създаването на новогодишни телевизионни 

програми, сценарии за филми, безобидни в своя критицизъм, 

изведнъж се оказаха приклещени между стените на пещерата. 

Предишните сладки емоции до такава степен бяха издули 

собственото им аз, че вече нямаше измъкване. 

Каква характеристика можем да дадем на една национална 

литература, в която все още се подвизава Стефан Цанев, поет, за 

когото Михаил Неделчев още през 1974 г. казва, че „му е минало 

времето“ (Ефтимов 2019: 10). Минало е, съгласен съм, но това не му 

попречи да си издаде събрани съчинения в 12 тома. Пардон, издаде 

ги ИК „Жанет 45“. Господин Ефтимов, това ли е издателската 

политика, за чието развитие толкова милеете? За да има пълна 

симетрия, Недялко Йорданов, смятан някога за „бард“, също си 

направи събрани съчинения, отново в 12 тома. Издадени са от ИК 

„Захарий Стоянов“. 
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А какво да кажем за прочутия Христо Калчев, чиито романи 

удрят върха на продажбите и дъното на литературния вкус. Горко на 

по-младите писатели. За да се състезават с Калчев, макар да го 

презират, те трябва да създават „бърза литература“, литература, 

която всъщност е литература light (нещо като fast food), да търсят 

скандала, зрелището, признание от лайфстайл списанията и т.н. 

Фактът, че смятат Гинсбърг и Буковски (открити много отдавна от 

българската литература) за големи майстори, съвсем не ги прави 

значими творци.  

Очевидно на писателите, които сега навлизат в годините на 

житейската зрялост, се е паднала участта да живеят в „убогото 

време“, във времето, в което старите богове са си отишли, а новият 

бог все още не ни е открил истинския си лик (Хайдегер 1993: 63). 

Ако искате, приемете тази констатация не във високия ѝ философски 

смисъл, а буквално и със ирония. Боговете от българския 

литературен Олимп, по-голямата част от които изкуствено бяха 

издигнати на сияйния връх (като Антон Дончев например или като 

споменатите Стефан Цанев и Недялко Йорданов), сега вече не са 

предишните „кумири“ и никой не им се кланя, но Новият писател, 

който по презумпция трябва да донесе със себе си едно Ново 

откровение, да създаде една нова литературна парадигма, все още не 

е дошъл.  

Българската литература е на смъртен одър, тя е в кома, но 

какво можем да направим ние, които само наблюдаваме процеса? Не 

ни остава нищо друго, освен да чакаме. 

Идеята за смъртта на литературата съвсем не е нова. През 

1990 г. в Йейл излиза една книга на университетския професор 

Алвин Кернан, чието заглавие звучи като категорична диагноза. 

Книгата се нарича „The Death of Literature“ (Кернан 1990). Текстът 

на Кернан прилича на смъртен декрет, в който главните точки на 

обвинението са осъждане на деконструкционистките литературни 

теории и неспособността на университетите да се придържат 

стриктно към традиционната класическа литература теория. Кернан 

многократно споменава феминистката и марксистката литературна 

теория.  

Две години по-рано се появява книга, осъждаща от 

консервативни позиции упадъка на вкусовете, за което според автора 

вина носят както университетите, така и американската 

образователна система. Книгата има дългото заглавие „Closing of the 

American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and 

Impoverished the Souls of Today's Students“. Забележителен е фактът, 

че тя има ново издание през 2018 г., този път с предговор от 

нобеловия лауреат Сол Белоу. В предговора изтъкнатият 

американски писател напълно се солидаризира с автора на книгата 

Алън Блум, който, подобно на Кернан, непрекъснато говори за 

ентропийните тенденции в американската литература и за 

немарливото отношение към стила. Между другото, Белоу пише, че 

неговият роман „Херцог“ е бил възприет даже в университетските 

среди като „поредица от кръстословици“, „като тест, който даже 

членовете на MENSA не биха могли да решат.“ (Белоу 2018: 17). 

Сега да се обърнем към най-значимата литература на 

славянския свят – към руската литература. През 1829 г. Иван 

Киреевски отбелязва, че „причината за несъстоятелността на руската 

литература е в нейния подражателен характер.“ (Киреевски 1979: 
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77). Разбираемо за един славянофил. През 1834 г. Висарион 

Белински публикува във в. „Мълва“ статията си „Литературни 

мечтания“ и предизвиква истински скандал с твърдението си: „Ние 

нямаме литература“ (Белински 1976: 4). И още един 

многозначителен факт. През 1921 г., една от най-ужасните години на 

Гражданската война, Евгений Замятин в прочутото си есе 

„Страхувам се“ иронизира продажността на руската интелигенция, 

която знае кога да пее „сретение царя“ и кога „сърп и чук“. Замятин 

обръща внимание и на факта, че след поемата 

„Дванадесетте“ Александър Блок практически престава да пише. 

Есето завършва по един блестящ афористичен начин: „Страхувам се, 

че руската литература има само едно бъдеще – това е нейното 

минало.“ (Замятин 1921: 45). 

А сега да се върнем към родната ни действителност. В едно 

интервю Елин Пелин казва следното: „Писатели имаме, но 

литература нямаме. Ние нямаме национална литература, пораснала 

на наша родна почва, посята от български дух, чисто наше народно 

дело, скъпоценна и необходима радост за всекиго – като народен 

символ и народен лик. Всички наши писатели са слаби и немощни в 

своята област. На едни от тях липсва талант, на други – култура и на 

всички – дееспособност. Те почват като дилетанти и през целия си 

живот остават такива. Ония от тях, които живеят със съзнанието на 

истински писатели, стават смешни, защото искат да съперничат с 

великаните на културните европейски страни. Всички са недозрели и 

кисели плодове на нашата зелена култура.“ (Елин Пелин 1973: 229). 

Както виждате, нищо ново под слънцето. 

Високо ценя „Литературата около нулата“. Йордан Ефтимов е 

положил огромни усилия в продължение на много години, за да 

сглоби в първата част на своята книга картината на съвременната 

българска литература от края на XX и началото на XXI век. 

Търпението и упоритостта на Ефтимов напомнят сизифовските 

усилия на Доналд Бартълбут от романа на Жорж Перек „Животът. 

Начин на употреба“. Както знаем от прочутата творба на Перек, 

ексцентричният милионер първо рисува 500 акварела, след това 

Гаспар Винклер ги нарязва на плочки с различна форма, след което 

Бартълбут подрежда пъзелите, после със специално лепило те биват 

споени така, че да може да се отлепи акварелният лист, които бива 

измит в залива, където Бъртълбут го е нарисувал.  

Както казват гърците, всяко сравнение куца. Куца и моят 

образ. В никакъв случай не искам да кажа, че заниманията, на които 

се отдава Йордан Ефтимов, са абсурдни, какъвто е случаят с 

Бартълбут. Просто искам да подчертая, че той се заема с нещо, с 

което аз никога не бих се заел, защото нямам търпението да чета 

всяка новоизлязла книга, нито пък способността да подреждам 

детайлите толкова акуратно.  

И все пак се изкушавам да продължа образа. В началото на 

романа Жорж Перек пише, че е много просто да сглобиш жанрова 

сцена в стил Вермеер, далеч по-сложно е да събереш нарязаните 

парчета от картина на Джаксън Полък или „бял пъзел“. Парадоксът с 

белия пъзел „не е не особено духовит парадокс“, както с ирония 

отбелязва авторът, но е нещо знаково не само за романа (Перек 

1980: 16). 

Наистина по-лесно е да намериш мястото на Ани Илков или 

на Златомир Златанов в картината, която очертаваш, но когато имаш 
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работа с напълно безцветни творби, си е истинско мъчение. 

Тук възникват още два проблема. Първият: Ако еди-кой си е 

издал книга еди-къде си и тази книга са я прочели само приятелите 

на автора, литературен факт ли е ли е тя? „Това – казва Йордан 

Ефтимов – е малко като „Има ли отражение в огледалото, когато 

няма хора вътре?“ (Ефтимов 2019: 33). Наистина е така. Дали 

динята е червена или не, може да се каже, само след като тя бъде 

отрязана (Михалчев 1981: 191-199). Вторият проблем е за 

отговорността на критиката. Карл Краус пише: „Има ли жена в 

стаята, преди да влезе някой и я види? Съществува ли жената като 

такава?“ (Краус 1993: 175). Този шеговит афоризъм като че ли 

предвещава парадоксалното твърдение на Лакан, че „жената не 

съществува“ (Лакан 2011: 13). Разбира се, жената съществува. 

Лакан има предвид, че тя е плод на мъжката фантазия. С 

литературата е същото. Неподдаващият се на по-нататъшна 

символна редукция object petit a, „причината на желанието“, ни кара 

„да изобретяваме“ художествените достойнства на една творба по 

същия начин, по който „измисляме жената“. 

Добрият критик трябва да бъде добре подготвен както в 

сферата на литературната теория, така и в областта на литературната 

история. Когато Йордан Ефтимов казва, че текстовете, включени в 

книгата му „Литературата около нулата“, са форма на литературна 

журналистика и на литературна публицистика, мисля, че това е израз 

на скромност. На много места в книгата си той демонстрира чудесен 

усет както в едната област, така и в другата. Всъщност те само 

изкуствено могат да бъдат разделени. Когато Ефтимов говори за 

преводите на Георги Батаклиев на Вергилий и Овидий, за стремежа 

на преводача да се придържа към метриката на оригинала и 

коментира резултатите от тази стратегия, това към коя област на 

литературознанието трябва да бъде отнесено? 

Понякога Йордан Ефтимов допуска грешки, въпреки 

изумителната си образованост. Но кой не прави грешки? Всъщност 

грешките са само две, така че множественото число, макар 

граматически да е коректно, не представя ситуацията съвсем точно.  

Първата грешка е свързана с едно епатажно произведение на 

егофутуриста Василиск Гнедов, което се състои само от една буква – 

от буквата Ю. Ефтимов, когато говори за изпълнението на 

„творбата“ от автора ѝ, погрешно я нарича стихотворение и бърка 

заглавието ѝ. Текстът, за който става дума, не е стихотворение, а 

поема – четиринадесетата поред от сборника на Гнедов „Смърт на 

изкуството“ („Смерть искусству“). Йордан Ефтимов нарича 

творбата, носеща прозаичното заглавие „Поема 14“, 

„стихотворението „Краят на поезията“ (Ефтимов 2019: 28). За „край 

на поезията“ може да се говори с оглед на петнадесетата поема, 

която се нарича „Поема за края“ („Поэма конца“). Забележителното 

е, че след заглавието не следва нищо. Най-отдолу е само печатът на 

издателството. В известен смисъл тази поема е аналог на „Белият 

квадрат“ на Казимир Малевич.  

Втората грешка е допусната на с. 82. Концептите „verification 

principle“ и „falsificationism“ принадлежат на Карл Попър, а не на 

Паул Файерабенд, както погрешно смята Йордан Ефтимов 

(Ефтимов 2019: 82). 

Мисля, че и в двата случая грешките са обясними и извиними. 

Тук става дума за наслагване на предишна информация върху по-
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нова, т.е. за нещо подобно на това, което психолозите наричат 

проактивна интерференция. 

Най-силната статия от „Литературата около нулата“ е обзорът 

„Българската литература през 1996-а“, който започва с цитат от 

Алберт Гечев, критик, чиито принципи авторът на „Литературата 

около нулата“ се стреми да следва. Констатациите на Йордан 

Ефтимов, че българската литература е все така „обинтована с 

бандероли, недоизмислена, заекващо алчна, провинциално смутено-

нагла“, че е „перманентно обзета от усещането за стагнация, замръз-

налост, дрямка“, „че страда от легитимационна непълноценност“, 

очевидно възхождат към песимистичните мисли на Алберт Гечев, 

чиято позиция Йордан Ефтимов интерпретира по следния начин: 

„Няма вчера, няма и утре, има само едно вечно сега, едно постоянно 

повторение, една обреченост да се случва все същото, съдбата да 

избираш все същото.“ (Ефтимов 2019: 41-43, 53). 

В книгата си „Различие и повторение“, коментирайки „Тъй 

каза Заратустра“, Жил Дельоз казва, че във Вечното завръщане „се 

връща единствено утвърждаването, Различното, Безподоб-

ното“ (Дельоз 1999: 373). Може би точно този оптимизъм на Дельоз, 

кореспондиращ с увереността на Бадиу, че човекът е способен да 

мисли ситуацията според събитието и всеки път да измисля нов 

начин на биване и действие в тази ситуация, воден от убеждението, 

че събитието е извън всички установени закони на ситуацията 

(Бадиу 2004: 40), породи у мен мисълта, че заглавието на книгата на 

Йордан Ефтимов може да се асоциира със седма глава от книгата 

„Хиляда плоскости“ на Дельоз и Гатари, която е озаглавена така: 

„Година нула“. Нулевата година е факт от историята, но 

същевременно тя е „пролом“ в установените знания или предразсъ-

дъци за ситуацията. Може би българската литература ще направи 

някога този „пролом“. Не е задължително той да се осъществи по 

начина, рамкиран от Дельоз и Гатари. Творците сами ще го 

изобретят. 
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