
LIM
ES SLA

V
ICU

S 6. Културни концепти на славянството - Свитък A

6
Свитък A



Limes Slavicus 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изданието е осъществено с финансови средства по проект  

№ РД-21-122/04.03-21  

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

Изданието е реферирано в CEEOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение на корицата: 

Алфонс Mỳха. “Цар Симеон I Български (893 – 927): Зорница на 

славянската писменост.” 

4 от “Славянска епопея”, яйчена темпера/платно, 405 х 480 см, 1923. 

A. Mucha. Car Simeon Bulharský (893 – 927): Jitřenka slovanského 

písemnictví (1923). 

 

Cover design: 

A. Mucha.Tsar Simeon of Bulgaria (893 – 927): The Morning Star of 

Slavonic Literature (1923) 



LIMES SLAVICUS 6 
 

свитък А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА 

СЛАВЯНСТВОТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетско издателство 

“Епископ Константин Преславски“ 

2021 

 

 



LIMES SLAVICUS 6 

 
Културни концепти на славянството 

 
Международна редакционна колегия: 

 
проф. д-р Страшимир Цанов 
( ШУ „Епископ Константин Преславски” – Шумен, България) 

 
проф. д.ф.н. Елена Аненкова 

(Руски държавен педагогически университет “А. И. Херцен” – Санкт-Петербург, Русия) 

 
проф. д.ф.н. Юлия Дудашова 

(Прешовски университет, Словакия) 

 
доктор по изкуствознание Наталия Злыднева 
(Институт по славяноведение към РАН – Москва, Русия) 

 
проф. д.ф.н. Игор Калиганов 

(Институт по славяноведение към РАН – Москва, Русия) 

 
проф. д-р Петер Каша 

(Прешовски университет, Словакия) 

 
проф. д.ф.н. Денка Кръстева 

(ШУ „Епископ Константин Преславски” – Шумен, България) 

 
доц. д-р Валерий Купко 

(Прешовски университет, Словакия) 

 
проф. д-р Михаел Мозер 

(Виенски университет – Австрия) 

 
проф. д-р Светлана Стойчева 

(НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” – София, България) 

 
проф. д.ф.н. Ирина Седакова 

(Институт по славяноведение към РАН – Москва, Русия) 

 
проф. д.ф.н. Людмила Ткач 

(Черновицки национален университет „Юрий Федкович” – Черновци, Украйна) 

 
ст. н. сътрудник Валерия Федотова 

(Институт по славяноведение към РАН – Москва, Русия) 

 
проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова 

(ШУ „Епископ Константин Преславски” – Шумен, България) 

 
проф. д.ф.н. Йоланта Суйецка 

(Институт по славистика към ПАН – Варшава, Полша) 



 
д-р Канаме Окано 

(Университет за чужди езици – Кобе, Япония) 

 
Текстовете са приети за печат след анонимно рецензиране.  

 
Отговорен редактор: проф. д-р Младен Енчев 

Коректор: доц. д-р Калина Йочева 

Редактор на текстовете на английски език: гл. ас. Златко Тодоров 

Предпечатна подготовка: Виктор Джелепов 

     
Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 

2021 

                  ISSN  2603-3127 (Print) 

                  ISSN  2603-3135 (Online) 

 

 
LIMES SLAVICUS 6 

Cultural concepts of Slavdom 

 
International Editorial Board: 

 
Prof. Strashimir Tsanov, PhD 

(Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria) 

 
Prof. Habil. Elena Anenkova, PhD 

(Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia) 

 
Prof. Habil. Júlia Dudášová, PhD 

(University of Prešov, Slovakia) 

 
Research Prof. Habil. Natalia Zlydneva, PhD 

(Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) 

 
Prof. Habil. Igor Kaliganov, PhD 

(Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) 

 
Prof. Peter Káša , PhD 

(University of Prešov, Slovakia) 

 
Prof. Habil. Denka Krasteva, PhD 

(Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria) 

 
Assoc. Prof. Valerij Kupko, PhD 

(University of Prešov, Slovakia) 

 
Prof. Michael Mozer, PhD 

(University of Vienna, Austria) 

 
Prof. Svetlana Stoycheva, PhD 

(Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts, Sofia, Bulgaria) 



 
Prof. Habil. Irina Sedakova, PhD 

(Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) 

 
Prof. Habil. Lyudmila Tkach, PhD 

(Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine) 

 
Research Prof. Habil. Valeria Fedotova 

(Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) 

 
Prof. Habil. Dechka Chavdarova, PhD 

(Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria) 

 
Prof. Habil. Jolanta Sujecka, PhD 

(Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences) 

 

PhD Kaname Okano 

(Kobe City University of Foreign Studies) 

 
Editor-in-chief: Prof. Mladen Enchev, PhD 

Proof-reader: Assist. Prof. Kalina Yocheva, PhD 

English language editor: Zlatko Todorov 

Prepress: Viktor Jelepov 

 

© Konstantin Preslavsky Publishing Hous Shumen, 2021 

 

 

 

  

https://kobe-cufs.academia.edu/KanameOkano
https://kobe-cufs.academia.edu/KanameOkano


 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 ЕЗИКОЗНАНИЕ 11 

ZUZANA 

SLOBODOVÁ 

 KOMPARÁCIA SÉMANTICKEJ ŠTRUKTÚRY 

KARPATIZMU kuČa V DOTAZNÍKU PRE 

CELOKARPATSKÝ DIALEKTOLOGICKÝ ATLAS, 

CELOKARPATSKOM DIALEKTOLOGICKOM ATLASE 

A MATERIÁLOCH Z BULHARSKEJ REPUBLIKY 

13 

СВІТЛАНА 

КОРНІЄНКО 

СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ У КОМЕДІЯХ І. К. КАРПЕНКА-

КАРОГО 

29 

 БЪЛГАРО–РУСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ 43 

РАДОСЛАВА 

ИЛЧЕВА 

СВ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПО ПОВОДУ 800-ЛЕТИЯ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

45 

ОЛЬГА 

КОЧУКОВА, 

СЕРГЕЙ 

КОЧУКОВ 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА РОССИИ НА БАЛКАНАХ: 

ОБРАЗНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ (1876-

1878) 

59 

ВЛАДИМИР 

САФРОНОВ-

ДРИНОВ 

ПРЕДЫСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

БОЛГАРИЕЙ И РОССИЕЙ. РОЛЬ ПРОФ. М. ДРИНОВА В 

СОЗДАНИИ БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА 

74 

НАДЕЖДА 

ЦОЧЕВА 

ДЕКОРАТИВНИТЕ ТВОРБИ НА Н. РАЙНОВ И Н. РЬОРИХ 

В КОНТЕКСТА НА ТЕОСОФИЯТА И 

АНТРОПОСОФИЯТА 

81 

БИСЕР ПЕТРОВ УПОТРЕБАТА НА ИДЕЯТА ЗА СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО 

В БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, 1944 – 1948 

101 

ДЕЧКА 

ЧАВДАРОВА 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА „БЪЛГАРО-РУСКИ 

ВРЪЗКИ“: ВЕЧНОТО БЕЗПОКОЙСТВО В ПОГЛЕДА КЪМ 

СТЕРЕОТИПИТЕ 

115 

 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ 127 

САВА СИВРИЕВ  ЗА ЕДНА ВЪЗХВАЛА ОТ ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ НА Н. В. 

СУЛТАН АБДУЛ АЗИС 

129 

7



НАДЕЖДА 

ЦОЧЕВА 

ИЛЮСТРАЦИИТЕ НА С. СКИТНИК И МОДЕРНИЗМЪТ - 

ДЕКОРАТИВНОСТ И ПРИМИТИВИЗЪМ 

141 

МЛАДЕН ЕНЧЕВ ОТНОШЕНИЯ СЪС СМЪРТТА В ЛИРИКАТА НА ИВАН 

ПЕЙЧЕВ 

153 

СТРАШИМИР 

ЦАНОВ 

ПРЕД ОЧИТЕ НА БОГ И ПАРТИЯТА: ИОВ И 

КИРО ДЖЕЛЕБОВ В „ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ” 

168 

 

 
 

 

 

 

CONTENTS 

 

 

 LINGUISTICS 11 

ZUZANA 

SLOBODOVÁ 

COMPARISON OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF 

CARPATHISM kuČa IN THE QUESTIONNAIRE FOR 

CARPATHIAN DIALECTOLOGICAL ATLAS, 

CARPATHIAN DIALECTOLOGICAL ATLAS AND 

MATERIALS FROM THE REPUBLIC OF BULGARIA 

13 

SVITLANA 

KORNIIENKO 

SLAVONICISMS IN COMEDIES BY I. K. KARPENKO-

KARYI 

29 

 BULGARIAN-RUSSIAN POLITICAL AND CULTURAL 

RELATIONS 

43 

RADOSLAVA 

ILCHEVA 

800 YEARS SINCE ST. ALEXANDER NEVSKY'S BIRTH 45 

OLGA 

KOCHUKOVA, 

SERGEY 

KOCHUKOV 

RUSSIAN LIBERATION WAR IN THE BALKANS: IMAGE 

REPRESENTATION (1876-1878) 

59 

VLADIMIR 

SAFRONOV 

DRINOV 

PREHISTORY OF THE DIPLOMATIC RELATIONS 

BETWEEN BULGARIA AND RUSSIA. PROFESSOR M. 

DRINOV’S ROLE IN THE FORMATION OF THE 

BULGARIAN STATE 

74 

NADEZHDA 

TSOCHEVA 

NIKOLAI RAINOV AND NICHOLAS ROERICH’S 

DECORATIVE WORKS IN THE CONTEXT OF 

THEOSOPHY AND ANTHROPOSOPHY 

81 

8



BISSER PETROV THE USE OF THE IDEA OF SLAVIC UNITY IN BULGARIAN 

FOREIGN POLICY, 1944 – 1948 

101 

DECHKA 

CHAVDAROVA 

CONTINUATION OF "THE BULGARIAN-RUSSIAN 

RELATIONS" PROJECT.THE ETERNAL WORRY IN THE 

EYES OF THE STEREOTYPES 

115 

 LITERARY STUDIES: 127 

SAVA SIVRIEV ON A PRAISE FROM PETKO SLAVEYKOV TO H.M. 

SULTAN ABDUL AZIS 

129 

NADEZHDA 

TSOCHEVA  

S. SKITNIK’S ILLUSTRATIONS AND MODERNISM  – 

DECORATIVENESS AND PRIMITIVISM 

141 

MLADEN 

ENCHEV 

THE RELATIONSHIP WITH DEATH IN IVAN 

PEICHEV’SLYRICS 

153 

STRASHIMIR 

TSANOV 

IN THE EYES OF GOD AND THE PARTY; JOB AND 

KIRO DJELEBOV IN 'HUNT FOR WOLVES 

168 

 

  

9





EЗИКОЗНАНИЕ 





KOMPARÁCIA SÉMANTICKEJ ŠTRUKTÚRY KARPATIZMU 

kuČa V DOTAZNÍKU PRE CELOKARPATSKÝ 

DIALEKTOLOGICKÝ ATLAS, CELOKARPATSKOM 

DIALEKTOLOGICKOM ATLASE A MATERIÁLOCH 

Z BULHARSKEJ REPUBLIKY1 

ZUZANA SLOBODOVÁ 

Prešovská univerzita v Prešove 

zuzana.slobodova@unipo.sk 

COMPARISON OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF 

CARPATHISM kuČa IN THE QUESTIONNAIRE FOR 

CARPATHIAN DIALECTOLOGICAL ATLAS, CARPATHIAN 

DIALECTOLOGICAL ATLAS AND MATERIALS FROM THE 

REPUBLIC OF BULGARIA 

ZUZANA SLOBODOVÁ 

University of Prešov in Prešov 

Abstract: The subject of the study is the semantic analysis of CarpathismkuČa. The aim of 

our paper is to compare semantic structure, which is captured in the Questionnaire of the 

Carpathian Dialectological Atlas (CDA), in the CDA itself and in the Bulgarian materials. 

In our paper we focused on semantic distinctive components – semantic features – 

classification, identification and specification. We compared the basic and secondary 

meanings in Questionnaire of CDA, CDA and Bulgarian materials. We have found that 

there is one more meaning in Bulgarian materials: izba. We have also monitored changes in 

the lexical meaning and captured the occurrence of Carpathism in the Carpathian area. 

Key words: semantic (component) analysis, Carpathisms, Carpathian Dialectological 

Atlas, Carpathian area 

1 Úvod 

Problematika karpatizmov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Výskumy 

z oblasti medzi Karpatmi a Dunajom už v minulosti odhalili špecifické 

spoločenstvo, ktoré tu žilo. Bádanie potvrdilo existenciu slovnej zásoby 

týkajúcej sa pastierstva a salašníctva; lexémy nazývame karpatizmy. 

Pôvodom sú to slová rumunské, ukrajinské, maďarské, poľské, slovenské, 

nemecké a iné. Jazykovým kontaktom karpatského areálu sa venuje 

lingvistická karpatológia (karpatská jazykoveda) [Ripka 1983: 73 – 82]. 

Nepochybne najvýznamnejším dielom lingvistickej karpatológie je 

Celokarpatský dialektologický atlas (CKDA).  

Cieľom nášho príspevku je porovnanie sémantickej štruktúry, ktorá je 

1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA – Dynamické procesy 

v súčasnej jazykovednej slavistike IV. (Kapitoly z výskumu slovenčiny, poľštiny, rusínčiny 

a ukrajinčiny) – 1/0236/20. 
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zachytená v Dotazníku CKDA, v samotnom CKDA a v bulharských 

materiáloch. Karpatizmus kuČa sme podrobili sémantickej analýze. Doteraz 

sa sémantickej analýze karpatizmov venovala malá pozornosť, preto 

dúfame, že náš príspevok bude dobrým príkladom aj pre ostatných 

bádateľov tejto oblasti. 

2  Celokarpatský dialektologický atlas2 

Jednotlivé zväzky Celokarpatského dialektologického atlasu 

(CKDA) vychádzali počas 16 rokov: „1. zväzok Kišinëv 1989, 2. zväzok 

Moskva 1988, 2. vydanie 1994, 3. zväzok Varšava 1991, 4. zväzok Ľvov 

1993, 5. zväzok Bratislava 1997, 6. zväzok Budapešť 2001, 7. zväzok 

Belehrad – Nový Sad 2003.“ Dotazník obsahoval 785 otázok rozdelených 

do pätnástich tematických okruhov a stal sa bohatou základňou v oblasti 

lexikálno-sémantických javov [Ripka 2010: 21]. 

Na prácach CKDA participovalo Rusko, Ukrajina, Moldavsko, 

Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko a bývalá Juhoslávia. V roku 1982 

bulharský kolektív z riešiteľského tímu vystúpil a až v roku 2008 boli 

vydané materiály z Bulharskej republiky. Výsledky výskumov z 15 

lokalít Bulharskej republiky vydala Bulharská akadémia vied v Sofii v roku 

2008 ako osobitný index karpatizmov v zborníku Карпато-балканский 

диалектный ландшафт: Язык и культура, v kapitole Болгарские 

материалы для «Общекарпатского диалектологического атласа»3 (s. 

355 – 480) [J. Dudášová-Kriššáková 2009; 2015]. 

Obdobne sa na prácach na CKDA nepodieľali ani rumunskí 

jazykovedci, a teda údaje z rumunských nárečí boli rekartografované 

z atlasov rumunského jazyka. Lokality (132p – 189p) z rumunského územia 

sú označené číslom a indexom „р“ (рекартографированое = 

rekartografované). 

Atlas obsahuje vyše 420 lexikálnych a sémantických máp z 210 

lokalít, ktoré zaznamenávajú výskyt karpatizmov na území 

moravských, slovenských, poľských, ukrajinských, maďarských, 

moldavských, rumunských, srbských a macedónskych nárečí.  

2 Podrobnejšie o CKDA pozri: Dudášová-Kriššáková, J. Celokarpatský dialektologický 

atlas- významné dielo slovanskej a svetovej lingvistiky (2009), Slovenské nárečia v kontexte 

Celokarpatského dialektologického atlasu (2012), Vývin rusínskeho jazyka a dialektológia 

(2015); Ripka, I. Celokarpatský dialektologický atlas – hlavné dielo lingvistickej 

karpatológie (2009), Celokarpatský dialektologický atlas – významné dielo slovanskej 

a svetovej lingvistiky (2009), Multilingválne atlasy a slovenská dialektológia (2010); 

Ramšáková, A. Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti (2014). 

Slobodová, Z. Sémantická analýza karpatizmov z aspektu medzijazykových kontaktov 

(2020). 
3 Pozri Príloha č.1 - Zoznam bulharských obcí a Príloha č. 2 – Bulharské materiály pre 

CKDA 
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3  Sémantická (komponentová) analýza 

Komponentová analýza je v lingvistike definovaná ako sémantická 

analýza, ktorá sa zaoberá „zisťovaním a opisom príznakov predmetov, 

procesov a javov i celých tried, pokiaľ sú tieto príznaky obsiahnuté vo 

významoch príslušných lexém a možno ich analýzou odhaliť“ [J. Mistrík 

1993: 242]. Významný ruský jazykovedec N. I. Tolstoj vypracoval 

sémantickú analýzu, ktorá je vhodná pri komparácii príbuzných jazykov. 

Autor opisuje lexikálny význam (seméma) ako súbor zložený 

z elementárnych sémantických vlastností. Niektoré semémy sa dajú potom 

rozdeliť na sémantické diferenciálne príznaky (sémy) [V. Blanár 1974: 53 

– 59].

V našom príspevku vychádzame z teórie komponentovej analýzy N. I. 

Tolstého, ktorú do slovenskej jazykovedy uviedol [V. Blanár 1974: 53 – 

59]; taktiež sme využili teóriu dištinktívnych príznakov rozpracovanú 

vo vysokoškolskej učebnici Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia 

(kapitola Slovo a jeho významová štruktúra, jej autorom je J. Furdík). J. 

Furdík nepovažuje sémantické príznaky za rovnocenné, ale usporiadané do 

rozličnej hierarchie. Rozlišujú sa tu  tri hierarchické typy sémantických 

príznakov: 

(1) klasifikačné – zaraďujú lexikálnu jednotku do najvšeobecnejších 

sémantických tried, napr. podstatné. meno, 

(2) identifikačné – zaraďujú lexikálnu jednotku do príslušného 

mikrosystému, napr. stavba 

(3) a špecifikačné – odlišujú jednotlivé prvky lexikálneho 

mikrosystému, napr. na bývanie. [V. Blanár 1976: 99 – 116; 

Furdík 1980: 36 - 39]. 

V sémantickej analýze karpatizmu kuČa sú zachytené zmeny 

v lexikálnom význame: 

(1) desémantizácia – zánik sémy, resp. prechod lexémy do iného 

slovného druhu, 

(2) sémantizácia – vytvorenie novej sémy, resp. semémy, 

(3) transsémantizácia – zámena jedného sémantického príznaku 

druhým  na základe vnútornej alebo vonkajšej  podobnosti 

(metafora, metonymia) [Furdík 1980: 36 - 39]. 

3.1 Sémantická analýza karpatizmu kuČa 

Sémantická analýza pozostáva z nasledujúcich zložiek: 

1. názov (metaforma)4 karpatizmu (3.1.1),

4 V sémantických otázkach v Dotazníku CKDA sa uvádza tzv. metaforma, resp. 

metajazyková podoba karpatizmu. Veľké písmeno v metaforme sémantickej otázky je 
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2. podoby karpatizmu v jednotlivých dialektoch karpatského areálu

(3.1.1),

3. sémantická štruktúra karpatizmu v Dotazníku CKDA (3.1.2),

4. sémantická štruktúra karpatizmu v CKDA (3.1.3),

5. komparácia významov v Dotazníku CKDA a CKDA (3.1.4),

6. sémantická štruktúra karpatizmu v Bulharskej republike (3.1.5),

7. komparácia základného a druhotných významov v Dotazníku

CKDA, CKDA a bulharských lokalitách (3.1.6),

8. sémantická analýza základnej a druhotných semém v CKDA

a bulharských lokalitách (3.1.7),

9. porovnanie sémantických príznakov základnej a druhotných

semém (3.1.8),

10. pororovnanie sémantických príznakov základnej a druhotných

semém s ojedinelými semémami (3.1.9)

11. porovnanie zmien v lexikálnom význame karpatizmu (3.1.10),

12. výskyt karpatizmu v karpatskom areáli (3.1.11).

Sémantickú analýzu karpatizmu kuČa dopĺňame o kvalifikátory zmien 

v lexikálnom význame – sémantizácia (sém.), desémantizácia (des.) 

a transsémantizácia (trans.). Pri sledovaní zmien v lexikálom význame sme 

porovnávali základný význam s druhotnými a ojedinelými významami.  

3.1.1  + kuČa 

poľ. – kucza, čes. – kuča, slov. kuča, ukraj. – куча, srb./chor. – куħa, 

maced. – куḱa [ОКДА. Вступительный выпуск 1987: 107, otázka č. 3]. 

3.1.2 Sémantická štruktúra karpatizmu v Dotazníku CKDA 

1. biedny, starý dom

2. ohrada alebo miesto pre ošípané

3. hospodárska miestnosť v dome

4. hospodárska miestnosť, ktorá stojí oddelene od domu

5. miestnosť, miesto  pre domácu hydinu [ОКДА. Вступительный

выпуск 1987: 107].

3.1.3 Sémantická štruktúra karpatizmu v CKDA 

+ kuČa 

1. biedny, starý dom

1. 1 dom (všeobecný názov) – des.

2. miestnosť pre ošípané – des.

2.1 ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia ošípané – 

des. 

namiesto vokálu, kde sa predpokladá najväčšia variantnosť [Dudášová 2015: 241; ОКДА 

1987: 105 - 132].  

16



2.2 miestnosť pre ošípané, ktorá stojí oddelene od domu – des. 

2.3 miestnosť pre ošípané pristavaná k chlievu alebo domu – des. 

3. ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia ovce – des.

4. miestnosť pre domácu hydinu – des.

5. búda pre psa – des.

6. hospodárska miestnosť v dome – des.

6.1 hospodárska miestnosť, ktorá stojí oddelene od domu – des. 

6.2 hospodárska miestnosť pristavaná k domu – des.  

7. miestnosť v dome, kde sa nachádza kozub (kde sa pripravuje jedlo) –

des. 

8. izba5 – des.

9. ojedinelé semémy:

9.1 ˈkuča – provizórny úkryt v tvare striešky – trans. 

9.2 ˈkuca – priestor z dreva – des.  

9.3 ˈkuća – niečo maličké, nenápadné – des. 

9.4 ˈkucka – hospodársky priestor, pristavený k domu (u Židov), so 

strechou, ktorá sa stavia v období slávností – des.

9.5 ˈkuča – nástroj na vyťahovanie pňa, s dlhou a hrubou železnou 

časťou  – des. 

9.6 ˈkuča – stará miestnosť; vo frazeológii – des. 

9.7 ˈkuča – pomenovanie úkrytu zo sena, slamy alebo dreva, ktorý 

robievajú deti počas hry – trans.  

9.8 ˈkučˈa, ˈkučˈka (dem.) – priestor pre ovce, ktorý stojí oddelene 

od domu – des. 

9.9 ˈkučˈe – hospodársky priestor v chlieve – des.  

9.10 kućá:rica (dem.) – malý domček pre pastiera – sém.  

9.11 ˈokućnica – dvor – des.  

9.12 kúćica – malý domček; priestor mimo domu, kde sa pripravuje 

jedlo – des. 

9.13 kućétina – starý dom – des. 

9.14 ókućnica (dem.) – dvor a zem okolo domu – des. 

9.15 kú:ćara (dem.) – provizórny priestor okolo ohrady (košiara), kde 

spia pastieri – des.  

9.16 ókućnica – pole okolo domu – des. 

9.17 ˈkućica – lúka, na ktorú vysádzajú zemiaky – des. 

9.18 ku:ˈćara – jamka v zemi – pri detskej hre s kamienkami  – des. 

9.19 ˈkući:šte, kuˈćetina  – miesto, na ktorom stojí dom – des. 

9.20 kú:ćer – provizórny úkryt okolo ohrady (košiara) pre pastiera – 

des. 

5 Sémema odhalená v materiáloch z Bulharskej republiky; Dotazník CKDA ani 

v samotnom CKDA sa táto seméma nepotvrdila. V tabuľkách sémantickej analýzy je 

označená kurzívou. 
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9.21 kuˈćar – starý, chatrný alebo porušený dom – sém.6 

3.1.4 Komparácia významov v Dotazníku CKDA a CKDA 

Dotazník CKDA predpokladal päť významov, výskum CKDA ich 

odhalil 13 (ojedinelých 21). 

3.1.5 Sémantická štruktúra karpatizmu v Bulharskej republike 

1. biedny, starý dom

2. miestnosť pre ošípané

3. hospodárska miestnosť v dome

4. hospodárska miestnosť, ktorá stojí oddelene od domu

5. miestnosť pre domácu hydinu

6. dom

7. izba

8. hospodárska miestnosť v dome, kde sa nachádza ohnisko

[Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и

культура 2008: 361].7

3.1.6 Komparácia základného a druhotných významov 

v Dotazníku CKDA, CKDA a bulharských lokalitách 

Výskum v bulharských lokalitách odhalil jeden význam naviac oproti 

Dotazníku CKDA a samotnému výskumu CKDA: izba. 

3.1.7 Sémantická analýza základnej a druhotných semém 

v CKDA a bulharských lokalitách 

V rámci sémantickej analýzy karpatizmu kuČa analyzujeme aj 

význam z bulharských materiálov – izba. V analýze je vyznačený kurzívou 

a má č. 8. Je to význam ,,naviac“, ktorý sme odhalili pri komparácii 

základného a druhotných významov v Dotazníku CKDA, CKDA 

a materiáloch z Bulharskej republiky. 

Tabuľka č. 5: Klasifikačné príznaky lexémy + kuČa 
podst. 

meno 

konkr. počítat. 

1. biedny, starý dom + + + 

1.1 dom (všeobecný názov) + + + 

2. miestnosť pre ošípané + + + 

2.1 ohraničená časť hospodárskej miestnosti, 

kde sa držia ošípané 
+ + + 

6 Celokarpatský dialektologický atlas, zväzok I, mapa č. 2, 1989, s. 32. Porov. Príloha č. 3, 

4 – ukážka mapy z CKDA na konci štúdie. 
7 Mapu bulharského jazykového územia a zoznam obcí z územia Bulharska uvádzame na 

konci štúdie: Príloha č. 1 a 2. 
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2.2 miestnosť pre ošípané, ktorá stojí oddelene 

od domu 
+ + + 

2.3 miestnosť pre ošípané pristavaná k chlievu 

alebo domu 
+ + + 

3. ohraničená časť hospodárskej miestnosti,

kde sa držia ovce 
+ + + 

4. miestnosť pre domácu hydinu + + + 

5. búda pre psa
+ + + 

6. hospodárska miestnosť v dome + + + 

6.1 hospodárska miestnosť, ktorá stojí 

oddelene od domu 
+ + + 

6.2 hospodárska miestnosť pristavaná k domu + + + 

7. miestnosť v dome, kde sa nachádza kozub

(kde sa pripravuje jedlo) 
+ + + 

8. izba + + + 

Tabuľka č. 6: Identifikačné príznaky lexémy + kuČa 
stavba časť 

stavby 

1. biedny, starý dom + - 

1.1 dom (všeobecný názov) + - 

2. miestnosť pre ošípané - + 

2.1 ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia 

ošípané 
- + 

2.2 miestnosť pre ošípané, ktorá stojí oddelene od domu - + 

2.3 miestnosť pre ošípané pristavaná k chlievu alebo domu - + 

3. ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia

ovce 
- + 

4. miestnosť pre domácu hydinu - + 

5. búda pre psa
+ - 

6. hospodárska miestnosť v dome - + 

6.1 hospodárska miestnosť, ktorá stojí oddelene od domu - + 

6.2 hospodárska miestnosť pristavaná k domu - + 

7. miestnosť v dome, kde sa nachádza kozub (kde sa

pripravuje jedlo) 
- + 

8. izba - + 

Špecifikačné príznaky sme rozdelili do troch tabuliek podľa príznakov 

na bývanie – do 1. časti, na ukrytie do druhej časti a podľa príznaku na 

odkladanie  do tabuľky č. 3. 
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Tabuľka č. 7: Špecifikačné príznaky lexémy + kuČa (1. časť) 
na 

bývanie 

pre 

ľudí 

biedny, 

starý 

v 

dome 

s kozubom 

1. biedny, starý dom + + + - - 

1.1 dom (všeobecný názov) + + - - - 

7. miestnosť v dome, kde sa

nachádza kozub (kde sa 

pripravuje jedlo) 

+ + - + + 

8. izba + + - + - 

Tabuľka č. 8: Špecifikačné príznaky lexémy + kuČa (2. časť) 

na 

ukrytie 

ohraničená oddelená od 

domu 

pristavaná 

k chlievu 

alebo domu 

pre 

zvieratá 

2. + - - - + 

2.1 + - - - - 

2.2 + - + - - 

2.3 + - - + - 

3. + + - - + 

4. + - - - + 

5. + - - - + 

Tabuľka č. 9: Špecifikačné príznaky lexémy + kuČa (3. časť) 

na 

odkladanie 

hosp. v 

dome 

oddelená 

od domu 

pristavaná 

k domu 

6. hospodárska 

miestnosť v dome 

+ + + - - 

6.1 hospodárska 

miestnosť, ktorá stojí 

oddelene od domu 

+ + - + - 

6.2 hospodárska 

miestnosť pristavaná k 

domu 

+ + - - + 

3.1.8 Porovnanie sémantických príznakov základnej a 

druhotných semém 

Všetky analyzované semémy majú klasifikačný príznak podst. meno, 

konkrétnosť, počítateľnosť. 

 Identifikačný príznak stavba majú semémy 1, 1.1, 5 zvyšné semémy, 

vrátane semémy z bulharských materiálov,  majú príznak časť stavby. 

Príznak na bývanie, pre ľudí majú semémy 1, 1.1, 7 a tiež seméma 

z bulharských materiálov. Semémy 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5 majú príznak na 
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ukrytie. Semémy 3, 4, 5 majú spoločný príznak pre zvieratá. Príznaky na 

odkladanie, hospodárska majú semémy 6, 6.1, 6.2. V ostatných príznakoch 

sa analyzované semémy nezhodujú. 

3.1.9 Porovnanie sémantických príznakov základnej 

a druhotných semém s ojedinelými semémami 

Ojedinelé semémy, okrem semémy 8.3, majú klasifikačné príznaky 

podst. meno, konkrétnosť, počítateľnosť. Seméma 8.3 má klasifikačné 

príznaky podst.  meno a abstraktnosť. 

Identifikačný príznak stavba majú semémy 8.1, 8.7, 8.10, 8.12, 8.13, 

8.21. Príznak časť stavby má ojedinelá seméma 8.6. Identifikačný príznak 

priestor  majú semémy 8.2, 8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.14 – 8.20. Semémy 8.3 

a 8.5 označujú vec – nezhodujú sa teda so základnou ani druhotnými 

semémami. 

Pri špecifikačných príznakoch sme zaznamenali zhodu v príznaku na 

bývanie pri semémach 8.6, 8.10, 8.12, 8.13, 8.21. Príznak pre ľudí majú 

semémy 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.12, 8.13, 8.15, 8.20, 8.21. Príznak na 

ukrytie sme odhalili pri ojedinelých semémach 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.20. 

Čiastočnú zhodu v špecifikačnom príznaku starý, biedny (ako pri základnej 

seméme 1) sme zaznamenali v príznakoch provizórny, starý pri ojedinelých 

semémach 8.1, 8.15, 8.20 (provizórny), 8.21 (starý). Príznak oddelená od 

domu má seméma 8.8 (tiež druhotná seméma 6.1); príznak pristavaná k 

domu má druhotná seméma 6.2 a ojedinelá seméma 8.4. V ostatných 

špecifikačných príznakoch sa semémy nezhodujú.  

3.1.10 Porovnanie zmien v lexikálnom význame karpatizmu 

Pri druhotných semémach 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7 

a aj pri seméme z bulharských materiálov sme zaznamenali desémantizáciu, 

keďže oproti základnej seméme označujú menšiu časť domu, resp. stavbu 

(napr. miestnosť, búdu). Transsémantizáciu sme zaznamenali pri 

ojedinelých semémach 8.1, 8.7 – na základe vonkajšej podobnosti 

(metafora) so strechou. Pri ojedinelých semémach 8.10 a 8.21 je prítomná 

sémantizácia; pri ostatných ojedinelých semémach sme pozorovali 

desémantizáciu. 

3.1.11 Výskyt karpatizmu v karpatskom areáli 

Seméma „biedny, starý dom (1)“ sa vyskytuje v západoslovenských 

nárečiach: záhorské: Gajary, trnavské: Blatné, dolnotrenčianske: Horná 

Súča, hornokysucké: Staškov, v stredoslovenských nárečiach: hontianske: 

Žemberovce, dolnooravské: Zázrivá, zvolenské: Priechod, vo 

východoslovenských nárečiach: spišské: Vikartovce, Teplička, šarišské: 

Plaveč, Zborov, zemplínske: Mestisko, rusínske: Veľká Poľana, Zbojné 
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a sotácke: Belá nad Cirochou. Tiež je táto seméma rozšírená na území 

Moravy, v južnom Poľsku a juhozápadnej Ukrajine. 

KuČa označuje „dom (všeobecne) (1.1)“ predovšetkým 

v Macedónsku, Bosne a Hercegovine a v menších oblastiach Srbska a 

Chorvátska.  

„Miestnosť pre ošípané (2)“ sa takto označuje na východe Slovenska 

v obciach s rusínskymi nárečiami: Bajerovce, Veľká Poľana, Zbojné, so 

šarišskými nárečiami: Zborov a sotáckymi nár. Belá nad Cirochou; tiež v 

juhozápadnej i južnej Ukrajine. 

Pod pojmom kuČa sa v malej oblasti juhovýchodného Poľska (na 

hranici so Slovenskom), v juhozápadnej Ukrajine a severnom Moldavsku 

rozumie „ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia ošípané 

(2.1)“.  

Seméma „miestnosťou pre ošípané, ktorá stojí oddelene od domu 

(2.2)“ sa vyskytuje v juhozápadnej Ukrajine.  

„Miestnosť pre ošípané pristavaná k chlievu alebo domu (2.3)“ sa 

takto pomenúva v južnej Ukrajine v blízkosti hraníc s Maďarskom. 

Seméma „ohraničená časť hospodárskej miestnosti, kde sa držia ovce 

(3)“ sa ojedinele vyskytuje v južnej Ukrajine. 

„Miestnosť pre domácu hydinu (4)“ označujú lexémou kuČa 

v severnom Moldavsku. 

Seméma „búda pre psa (5)“ sa vyskytuje v južnej Ukrajine (blízko 

maďarských hraníc). 

Seméma „hospodárska miestnosť v dome (6)“ je rozšírená na 

východnej hranici Slovenska s Ukrajinou a v rusínskej obci Becherov, ďalej 

na území západnej Ukrajiny blízko poľských hraníc, v Bosne a Hercegovine 

a v Macedónsku. 

S významovým odtienkom „hospodárska miestnosť, ktorá stojí 

oddelene od domu (6.1)“ sa stretneme na juhu Poľska, západnej a južnej 

Ukrajine a v Macedónsku. 

So semémou „hospodárska miestnosť pristavaná k domu (6.2)“ sa 

stretneme na juhu Poľska. 

Seméma „miestnosť v dome, kde sa nachádza kozub (kde sa 

pripravuje jedlo) (7)“ sa na území Slovenska vyskytuje v obci Mestisko 

(zemplínske nár.), používa sa aj v Macedónsku a na malom území 

Chorvátska.  

Ojedinelé semémy sa používajú na severe Slovenska v obci Brezovica 

(hornooravské nár.), na Morave, juhu Poľska, západe Ukrajiny, v Bosne 

a Hercegovine a Srbsku.  

Na území Bulharskej republiky sa karpatizmus vyskytuje 

v nasledujúcich podobách a miestach: Долна Рикса, область Монтаны 

(bod č. 212) v podobe ˈkəštạ (význam č. 6, 7); Врачеш, район Ботевграда 
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(bod č. 213), Пастра, район Дупницы (bod č. 216) v podobe ˈkašta 

(význam č. 6; u ˈkašti – význam č. 8); Плана, район Самокова (bod č. 214) 

v podobe ˈkəštạ (význam č. 6; u ˈkašti – význam č. 8); Поибрене, район 

Панагюриште (bod č. 215), Кацелово, район Бялы (bod č. 221), Медвен, 

район Котела (bod č. 222) v podobe ˈkəštə (význam č. 6; u ˈkəšti – význam 

č. 8); Гега, район Петрича (bod č. 217) v podobe ˈkašta (význam č. 6, 7; u 

ˈkašti – význam č. 8); Триград, область Смоляна (bod č. 218) v podobe 

ˈkḁštạ (význam č. 6, 8); Стоките, район Севлиева (bod č. 219) v podobe 

ˈkəštə (význam č. 6); Брест, область Плевена (bod č. 220) v podobe ˈkəštə 

(význam č. 6; f ˈkəštə – význam č. 8); район Ивайловграда (bod č. 223) 

v podobe ˈkəštə (význam č. 3, 6, 7); Стоилово, район Ивайловграда (bod 

č. 224) v podobe ˈkəščə (význam č. 6; f ˈkəšči – význam. č. 8); Комарево, 

район Провадии (bod č. 225) v podobe ˈkəštə (význam č. 3, 6, 8); Подвис, 

район Карнобата (bod č. 226) v podobe ˈkəštə (význam č. 6, 7; u ˈkəšti – 

význam č. 8). 

4 Etymológia karpatizmu kuČa 

Skúmaný karpatizmus sme podrobili aj analýze z hľadiska 

etymológie. Pôvod sme skúmali v nasledujúcich slovníkoch: A. Brückner: 

Słownik etymologiczny języka polskiego (1957), V. Machek: Etymologický 

slovník jazyka českého (1971), F. Sławski: Słownik etymologiczny języka 

polskiego. TOM III (Kotar - Kysz), M. Vasmer (Фасмер): 

Этимологический словарь русского языка E - Muž (1967), Ľ. Králik: 

Stručný etymologický slovník slovenčiny (2015), Š. Ondruš: Odtajnené 

trezory I (2000), II (2002), III (2004), A. Преображенский: 

Этимологический словарь русского языка TOM I. A – O (1910). 

Brückner uvádza, že karpatizmus kuČa a všetky jeho podoby, sú 

odvodené od slova kucza (kopa, halda) [Brückner 1957: 279]. Sławski vo 

svojom diele uvádza, že skúmané výrazy sú považované za odvodeniny z 

psl. *kątja ʽchata, domʼ: srb./chor. kȕća, slovin. kǫ́ča, bulh. kъ́šta, maced. 

dial. kášča, kъ́šta stsl. kąšta (derivát od *kątati ʽzakryť, zabaliťʼ p. kutać). 

Najlepšou cestou pre všetky tieto slová podľa Sławskeho je rekonštrukcia 

pôvodu *kuk-ja a identifikovať ho s psl. *kuk-ja ʽhalda/kopaʼ [Sławski 1966 

– 1969: 310 – 311]. Vasmer podobne uvádza pôvod vo význame „kopa,

vrchol na svahu kopca alebo hory“ [Vasmer E – Muž 1967].8 Machek 

uvádza, že slovo prešlo cez Poliakov (kucza – búda, stánok) od Ukrajincov, 

kde kuča znamená teraz chlievik pre ošípané, ale poľ.: kučky je židovský 

sviatok pod zelenou;9 východiskovým významom bola teda „búda“, chatrč, 

známy aj tu. Psl.: koťa z kot-ja od kǫtati (r.: kútať – zahaľovať, zakut(a) – 

chatrč, chliev, bulh.: kătam – chovať, opatrovať, chrániť, skătam – skrývať, 

8 Dostupné na internete: https://vasmer.slovaronline.com/6538-KUCHA. 
9 Židia si vtedy stavali vonku prístrešky, pod ktorými bývali (pozn. autorky). 
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ukladať a i.) [Machek 1971: 304]. 

Š. Ondruš ani Ľ. Králik neuvádzajú lexému kuČa vo svojom diele. 

Najpodrobnejšiu analýzu pôvodu karpatizmu ponúka Sławski.  

5 Záver 

V našom príspevku sme zistili že Dotazník CKDA predpokladal 5 

významov karpatizmu. Výskumom CKDA sa odhalilo až 13 významov a 21 

ojedinelých. V porovnaní s materiálmi z Bulharskej republiky sa na tomto 

území potvrdil aj ďalší význam karpatizmu, ktorý sa výskumom CKDA 

neodhalil – izba. 

Karpatizmus kuČa sme podrobili sémantickej analýze. Do analýzy 

sme zaradili aj semému izba. Karpatizmus sme rozdelili na klasifikačné, 

identifikačné a špecifikačné príznaky. Zistili sme, že všetky analyzované 

semémy majú klasifikačné príznaky podstatné meno, konkrétnosť, 

počítateľnosť. Pri identifikačných príznakoch sme odhalili dva: stavba 

a časť stavby. Najväčšiu rozmanitosť sme zaznamenali pri špecifikačných 

príznakoch. 

V našom príspevku sme sledovali aj zmeny v lexikálnom význame 

vybraného karpatizmu. Tu sa nám odhalila sémantizácia, desémantizácia aj 

transsémantizácia.  

Skúmaný karpatizmus sa vyskytuje na území Slovenska,  Moravy, 

v Poľsku, Ukrajine, Macedónsku, Bosne a Hercegovine, v oblastiach Srbska 

a Chorvátska, v Moldavsku. Na území Bulharskej republiky sa potvrdil 

výskyt karpatizmu kuČa vo všetkých skúmaných lokalitách, najčastejšie 

v podobe ˈkəštə. 

Na základe porovnania spracovania etymológie karpatizmu môžeme 

konštatovať, že má praslovanský pôvod. 

Skratky 

CKDA =  Celokarpatský dialektologický atlas,  

ОКДА =  Общекарпатский диалектологический атлас. 
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Príloha č. 1 – Zoznam bulharských obcí 

212 - Долна Рикса, область Монтаны 

213 – Врачеш, район Ботевграда 

214 – Плана, район Самокова 

215 – Поибрене, район Панагюриште 

216 – Пастра, район Дупницы 

217 – Гега, район Петрича 

218 – Триград, область Смоляна 

219 – Стоките, район Севлиева 

220 – Брест, область Плевена 

221 – Кацелово, район Бялы 

222 – Медвен, район Котела 

223 – Черничино, район Ивайловграда 

224 – Стоилово, район Ивайловграда 

225 – Комарево, район Провадии 

226 – Подвис, район Карнобата 

[Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура 

2008: 355 – 359] 
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Príloha č. 2  – Bulharské materiály pre CKDA 

[Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура 

2008: 36] 

Príloha č. 3 – Ukážka CKDA – kuČa (ľavá strana, zväzok I, 1989, str. 32)1 

1 Preskenované z originálu. 
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Príloha č. 4 – Ukážka CKDA – kuČa (pravá strana, zväzok I, mapa č. 2, 

1989, str. 33)2 

2 Preskenované z originálu. 
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СВІТЛАНА КОРНІЄНКО 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

kornienkosvitlana17@gmail.com 

SLAVONICISMS IN COMEDIES BY I. K. KARPENKO-KARYI 

SVITLANA KORNIIENKO 

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

Abstract: A thorough study of the structural-semantic classification of slavonicisms and 

their stylistic functioning in the comedy works of I.K. Karpenko-Karyi determines the 

relevance of our topic. The aim of the work is the semantic and stylistic characteristics of 

the Old Slavonic vocabulary found in the comedies of I.K. Karpenko-Karyi. The material 

for the study was slavonicisms found in the texts of I.K. Karpenko-Karyi comedies Martyn 

Borulia, One Hundred Thousand, The Master. 

The following research methods are used in the work: descriptive, according to 

which the corpus of Old Slavonic words in the studied works is outlined; comparative is 

used to determine the nature and scope of the meanings of lexemes, and also stylistic 

analysis which helps define their functional status. Quantitative analysis is used to confirm 

the reliability of the obtained results. 

The scientific novelty of the work is that for the first time a comprehensive analysis 

of the stylistic use of Old Slavonic words in the named comedies of I.K. Karpenko-Karyi 

has been carried out. 

The theoretical significance of the work is that the results of the research supplement 

and clarify existing stylistic characteristics of slavonicisms. 

The practical significance of the work. The provisions recommended in the work 

can be used for further study of the stylistic use of Old Slavonic words. 

The prospect of further scientific searches lies in the research the development of the 

semantics of borrowed Old Slavonic words, their word-formation and stylistic possibilities 

in the dramatic works of different periods of Ukrainian fiction according to the developed 

scheme. 

Key words: lexical slavonicisms, borrowed words, semantic vocabulary development; 

broadening and narrowing of meaning, re-comphehension of meaning, stylistic 

functions of words. 

Завдяки творенню нових слів та запозиченню іншомовних лексем 

українська мова, як і будь-яка інша мова, постійно збагачує свій 

лексичний склад. Найдавнішими у ній є старослов’янізми – слова, 

запозичені зі старослов’янської мови – „першої писемно зафіксованої 

слов’янської літературної мови, створеної Кирилом і Мефодієм на  

базі одного з праслов’янських діалектів – солунського – для 

репрезентації слов’янською мовою богослужбових і канонічних книг” 
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[Українська мова. Енциклопедія 2004: 640]. 

У науковій літературі з українського мовознавства засвідчено той 

факт, що україністи не залишали поза увагою осмислення функцій 

старослов’янізмів у прозових, поетичних і драматичних творах митців 

українського слова. Вивчення лексичної системи української мови 

збагатилося науково вартісними спостереженнями функціонування 

старослов’янізмів у творчому доробку письменників і поетів доби 

становлення й розвитку української літературної мови. Вагоме слово в 

оцінці стилістичної ролі старослов’янізмів в українській художній 

літературі сказали видатні українські мовознавці Л.А. Булаховський, 

І.К. Білодід, В.С. Ващенко, Ф.Т. Жилко, П.П. Плющ, 

В.М. Русанівський. 

Старослов’янська лексика є специфічною і саме тому дуже 

важливим є стилістичний аспект її вивчення. Метою свого 

драматичного мистецтва І.К. Карпенко-Карий вважав змалювання 

дійсного життя без прикрас, тому залишив багату спадщину: його 

драми і комедії – найвище досягнення української драматургії XIX – 

початку XX ст. Дійових осіб він зображував відповідно до принципів 

реалізму, з властивою для них мовою, коли поряд з персонажами з 

простих людей показані дійові особи з інтелігенції. Письменник 

використовував у своїх творах книжні елементи  старослов’янського 

походження. Ґрунтовне дослідження структурно-семантичної 

класифікації старослов’янізмів та їх стилістичного функціонування у 

комедійних творах І.К. Карпенка-Карого визначає актуальність 

нашої теми. 

Метою роботи є семантико-стилістична характеристика 

старослов'янської лексики, виявленої у комедіях І.К.Карпенка-Карого. 

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: 

1. У реферативному плані подати огляд наукових праць 

присвячених теоретичним дослідженням старослов'янізмів. 

2. Виявити старослов'янізми у комедіях І.К. Карпенка-Карого. 

3. Розглянути семантику старослов'янських лексем у мові 

досліджуваних творів. 

4. Визначити стилістичні функції використання 

старослов'янської лексики у комедійних творах І.К. 

Карпенка-Карого. 

Об'єктом дослідження є старослов'янізми, вживані у комедіях 

І.К.Карпенка-Карого. 

Предметом дослідження є тексти творів: «Мартин Боруля», 

«Сто тисяч», «Хазяїн» І.К. Карпенка-Карого. 

Матеріалом для роботи слугували лексеми 

старослов'янського походження, виявлені у текстах досліджуваних 
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творів І.К. Карпенка-Карого. 

У роботі застосовувалися такі методи дослідження: описовий, 

відповідно до якого окреслено корпус старослов'янізмів у 

досліджуваних творах; порівняльний застосовано для визначення 

характеру та обсягу значень лексем, а також проведено стилістичний 

аналіз для з'ясування їхнього функціонального статус. Для 

підтвердження достовірності здобутих результатів використано 

кількісний аналіз. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше піддано 

комплексному аналізу стилістичне використання старослов’янізмів у 

комедіях І.К. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», «Сто тисяч», 

«Хазяїн». 

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що результати 

дослідження доповнюють і уточнюють уже існуючі стилістичні 

характеристики старослов’янізмів. 

Практичне значення роботи. Рекомендовані у роботі 

положення можуть бути використані для подальшого дослідження 

стилістичного використання старослов'янізмів. 

Як специфічний різновид запозичень старослов’янська 

лексика набула ряд особливих функцій, пов’язаних з її стилістичним 

призначенням. Стилістика виділяє в лексичному складі мови ту 

частину, яка за протиставленням до нейтральних слів набуває 

стилістичної значимості. Завдяки останньому старослов’янізми через 

свої фонетичні та морфологічні ознаки зберігають асоціативні 

зв’язки зі своєю системою високого, урочистого стилю (колориту) 

мовлення або зниженого, просторічного; мейоративної чи 

пейоративної оцінки; позитивних чи негативних емоцій тощо. 

Вивчення стилістичних можливостей старослов’янських запозичень 

передбачає з’ясування особливостей їхнього використання.  

Неможливо з’ясувати стилістичну роль старослов’янізмів, не 

розглянувши семантичного складу запозиченої зі старослов’янської 

мови лексики, яка збагатила словник української літературної мови. 

Семантику виявлених старослов'янських лексем ми визначали за 

даними словника Г. Дьяченка і зіставляли зі значенням цих же лексем 

у творах І.К. Карпенка-Карого. З тексту кожного твору виділяємо 

власне старослов’янізми, опосередковані запозичення – лексема 

увійшла в українську мову з грецької або іншої мови через мову 

старослов’янську, кальки і стилізовані старослов’янізми – українські 

слова, стилізовані під старослов’янські за допомогою фонетико-

морфологічних ознак останніх. 

Лексико-семантичний аналіз старослов’янізмів у 

комедіях. 
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У комедії «Мартин Боруля» власне старослов’янізми: 

наказаніє, стражник. 

«Наказаніе – наставленіе, ученіе; образованіе, ученость» 

[Дьяченко 1900: 330]; «От наказаніє господнє з таким паном: звелів 

надіть чоботи, а чіпляється за кобеняка» [Карпенко-Карий 1978: 

133];«От наказаніє господнє!..»  [Карпенко-Карий 1978: 165]; 

«Стражник – сторожъ» [Дьяченко 1900: 669]; «Я і сам не 

знав, я тепер довідався, що прапрадід мій був стражником 

таможенного скарбу» [Карпенко-Карий 1978: 136]; Значення лексеми 

стражник співпадають у старослов’янській і українській мовах – 

охоронець. 

Опосередковані запозичення: анахтема, ірод, оказія.«Розказуй, 

анахтема, як було діло?» [Карпенко-Карий 1978: 141].«Ну й ірод ти! 

Всі три з лошатами, а у Блохи аж двоє…»[ Карпенко-Карий 1978: 

132].«Окказіа (лат.) – причина, случай» [Дьяченко 1900: 378]. 

«Оказія, пане…» [Карпенко-Карий 1978: 162]. Опосередковане 

запозичення оказія вжито зі збереженням прямого значення – 

причина, випадок. 

Кальки: благословити, милосердний, тройця, утвержденіє. 

«Нехай вас бог благословить, та вчіть, вчіть дітей своїх…» 

[Карпенко-Карий 1978: 172]. «Милосердъ – сострадательный, 

милосердый» [Дьяченко 1900: 305]. «А, господи милосердний!» 

[Карпенко-Карий 1978: 166]. «Троица – Тріиконостасное божество, 

единый Богъ, сущій в трех лицах: Отца,Сына и Св. Духа; церковный 

праздникъ» [Дьяченко 1900: 734]; «Може, ще роздумаєте, і на 

тройцю потанцюємо» [Карпенко-Карий 1978: 137]. Стосовно лексеми 

тройця спостерігаємо звуження значення, оскільки в досліджуваному 

тексті використано друге значення з церковнослов’янського словника 

на позначення церковного свята. 

«Оутвержденіе – подпора, опора; крепость» [Дьяченко 1900: 

765]. «Певно, привіз утвержденіє в дворянстві» [Карпенко-Карий 

1978: 143]. Переосмислено значення власне старослов’янізма 

утвержденіє: у мові джерелі – це опора, фортеця, в тексті – 

закріплення певних регалій. 

Стилізовані старослов’янізми: безпремінно, благополучний, 

благородний,. 

«Тепер безпремінно утвердять, бо діло в сенаті вже шостий 

місяць!..» [Карпенко-Карий 1978: 131]. «На ж тобі грошей і 

безпремінно зроби дармовіса…». [Карпенко-Карий 1978: 133].«Ну, 

прощай, брат, благополучної тобі дороги» [Карпенко-Карий 1978: 

130].«Благородствіє – согласіє с понятіями о чести и нравственномъ 

достоинстве. Яко клевета льстит мудраго, и погубляетъ серце 
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благородствія» [Дьяченко 1900: 44]. «Коли б ще дочку пристроїть за 

благородного чоловіка» [Карпенко-Карий 1978: 126]. 

У комедії «Сто тисяч» власне старослов’янізми: диханіє, єсть, 

провіденіє, сохранити, уста, храм.«Дыханіє – веяніе, дуновеніе, 

ветеръ, дыханіе, всякая живая тварь» [Дьяченко 1900: 161]. «Диханіє 

спирає…а скотини, овець розведе – земля під товаром буде 

стогнать» [Карпенко-Карий 1978: 206]. «Есть – подобает, 

надлежит» [Дьяченко 1900: 177]. «Та чи єсть на світі такий чоловік, 

щоб не хотів землі купить?» [Карпенко-Карий 1978: 207]. 

«Провиденіє – тоже, что Промыслъ Божій» [Дьяченко 1900: 506]. 

«Вір, це моя судьба, само провідєніє мені цей путь указує». [Карпенко-

Карий 1978: 216]. «Сохраняю – наблюдаю, подстерегаю, уберегаю, 

уношу въ сокров. место» [Дьяченко 1900: 646].«Боже мене сохрани, 

настоящий єврей…» [Карпенко-Карий 1978: 207]. «Оуста – ротъ; 

губы» [Дьяченко 1900: 762]. «Куме, соколе мій… Куме, вашими 

устами бог говоре…» [Карпенко-Карий 1978: 210]. Власне 

старослов’янізми: диханіє, єсть, провіденіє, сохранити, уста в обох 

мова зберігають своє вихідне значення. «Храм – домъ; сокровищное  

хранилище, сокровищница» [Дьяченко 1900: 794]. «Потрудюсь 

пішечком для божого храму, а скотина нехай одпочине» [Карпенко-

Карий 1978: 198]. Звужено у тексті семантичний обсяг лексеми  храм, 

оскільки у творі її вжито лише зі значенням – божий дом.  

Опосередковані запозичення: амінь, ірод, оказія, 

херувим:«Аминь – подлинно, істинно; пришло к христіанамъ оть 

евреевъ. Употребляется для большей силы утвержденія» [Дьяченко 

1900: 14]. «Оцей раз не найду грошей, годі, кінець, амінь» [Карпенко-

Карий 1978: 217]. «Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь…» 

[Карпенко-Карий 1978: 221]. Значення слова амінь у мові 

старослов’янській означає «істинно» і служить для підсилення 

твердження молитви, а у тексті відбувається переосмислення – маємо 

значення – «кінець». «Надокучило отак раз у раз позичати, нехай би 

дав, іродів син! Чи душу йому, луциперові, треба, то нехай би брав, бо 

без душі, мабуть, легше, як без грошей» [Карпенко-Карий 1978: 181]. 

«На тім тижні в городі була така сама оказія» [Карпенко-Карий 

1978: 224]. «Херувимъ (евр. телецъ, животное пашущее) – херувимы – 

самыя приближенныя к Богу небесныя силы, окружающія на небесах 

престолъ Вседержителя и Агнца, на которыхъ как-бы почиваетъ 

Богъ. Херувимъ был поставленъ охранять путь к древу жизни» 

[Дьяченко 1900: 784]. «Не мніться, то поспієте й на херувими…а 

коней гріх ганять у неділю» [Карпенко-Карий 1978: 204]. 

Переосмислення значення лексеми херувим пояснюється тим, що у 

словнику – це найближчі до Бога небесні сили, а у творі автор вживає 
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херувими для позначення певного моменту богослужіння, напевно 

саме те місце, де про них йде мова.  

Кальки: благословитися. «Воно ще рано, тільки на світ 

благословиться» [Карпенко-Карий 1978: 192]. Якщо у комедіях 

спостерігаємо збереження значення лексеми, то в даному тексті – 

переосмислення: благословитися означає «прокинутися». 

Стилізовані старослов’янізми: благополучно, добреє, 

превеликий: «Господи! Коли б тільки кум благополучно розміняв» 

[Карпенко-Карий 1978: 210]. «Нехай вам бог помагає і щастить на 

добреє діло…Якась полегкість на серці, наче душа моя почуває удачу. 

Коли б господь поміг, тоді б земелька Смоквинова наша!» [Карпенко-

Карий 1978: 201]. «Прости господи! На превелику силу одшептала 

Гаврилиха» [Карпенко-Карий 1978: 181]. 

Стійкий зворот старослов’янського походження з біблійних 

джерел: Блажен чоловік, іже скоти милує: «Люди в Київ ходять за 

чотириста верстов, а ти не хочеш потрудиться для божого дому й 

шість верстов – ай-ай-ай, а ще й богомольна! Худобу ганять в 

празник гріх. Блажен чоловік, іже скоти милує» [Карпенко-Карий 

1978: 203]. 

У комедії «Хазяїн» власне старослов’янізми: воскресати, єсть, 

жертвувати, сохранити, суть: «Воскресити – оживотворять, изъ 

мертвыхъ воздвигнуть» [Дьяченко 1900: 95]. «О, ви воскрешаєте у 

моїй пам’яті дні першого знакомства…Я прийняла всі ваші ідеали, і 

жажду, і шукаю, де мені їх до життя прикласти…» [Карпенко-Карий 

1978: 254]. Лексема воскрешаєте переосмислена з метою надання 

образності значення. «Поети єсть сіль землі, гордість і слава того 

народу, серед котрого з’явились» [Карпенко-Карий 1978: 244]. 

«Приватно можна жертвувать звідусіль» [Карпенко-Карий 1978: 

244]. «Жертвовати – приносить  жертву или что въ жертву» 

[Дьяченко 1900: 182]. Власне старослов’янізм жертвувать в даному 

контексті вимагає звуження значення, оскільки в тексті жертвувати 

означає значення, близьке до вторинного, поданого у словнику – як 

благодійність. «Я нічого такого не беру, не краду – боже сохрани!» 

[Карпенко-Карий 1978:256]. «Суть – сущность» [Дьяченко 1900: 692]. 

«І суть задавить вас…є інтелігентні, чесні хазяїни, сильні духом, 

котрі борються…бажаючи постановити правдиві відносини між 

хазяїном і робітником…» [Карпенко-Карий 1978: 253]. Власне 

старослов’янізми єсть, сохранити, суть зберігають своє значення в 

обох мовах. 

Опосередковані запозичення: благословення, диякон, ідол, 

оказія, протодиякон: 

«Щоб здох від муки, яку ти мені робиш! Батькові? Зла, муки, 

34



смерті? Скоріше вогонь розіллється водою, ніж я дам благословення 

на такий шлюб» [Карпенко-Карий 1978: 274]. «Дїаконь = служитель, 

и при томь служитель скорый, всегда готовий кь услугь; зтимь 

именемь называются священнослужители низшей изь трехь степеней 

священства, должность которыхь состоить вь томь, чтобы 

помогать, такь сказать — прислуживать пресвитерамь и 

епископамь.» [Дьяченко 1900: 145]. Письменник використовує 

лексему «диякон» у прямому значенні: «У мене був колись чабан: як 

заспіває, то всі плачуть! Що ж, неграмотний, а я вже його вивів би в 

диякони» [Карпенко-Карий 1978: 259]. «Идол – обажаемый истукан; 

статуя языческаго божества» [Дьяченко 1900: 209]. «Що за ґвалт, 

чого вам, ідоли, треба? Сам ти ідол!» [Карпенко-Карий 1978: 246]. 

«Вік прожив коло таких діл, а такого ідола, як ти, не бачив» 

[Карпенко-Карий 1978: 256]. «Ну й оказія нам була через цей кожух. 

Подумайте: швейцар не пускав Терентія Гавриловича у земський 

банк!» [Карпенко-Карий 1978: 227]. «Протодїяконъ – первый или 

старейший діяконъ» [Дьяченко 1900: 518]. «Ні, дочко, протодиякон і 

обезпечений більше, і якось відніше місто!» [Карпенко-Карий 1978: 

259]. Слова благословення, диякон, протодиякон, оказія залишаються 

незмінними в обох мовах. Значення лексеми ідол в контексті 

негативної характеристики вимагає переосмислення 

старослов’янського значення.  

Стилізовані старослов’янізми: благополучно, благородний, 

жертвуватель, кровію, показаніє. «Ні, тату, не все благополучно!» 

[Карпенко-Карий 1978: 250]. В числі жертвувателів і досі вашого 

імені нема, але це, певно, від того, що ви не знаєте про таке 

благородне діло» [Карпенко-Карий 1978: 244]. «Я сорок літ недоїдав, 

недопивав, недосипав, кровію моєю  окипіла кожна копійка, а тепер 

взять і віддать все моє добро старцям…» [Карпенко-Карий 1978: 

273]. «Скажіть слідователеві, що Терентій Гаврилович одібрав 

повістку від смерті і скоро дасть показаніє перед богом» [Карпенко-

Карий 1978: 298]. 

 Стійке сполучення старослов’янського походження з біблійних 

джерел: воздати сторицею:«Господь воздасть вам сторицею. От 

щасливий день…» [Карпенко-Карий 1978: 269]. 

У комедіях І.К. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», «Сто 

тисяч», «Хазяїн» зберегли своє значення власне старословянізми (7): 

диханіє (фізична якість), єсть (дія), провіденіє  (абстракт), сохранити  

(дія), стражник (особа), суть (абстракт), уста (орган), опосередковані 

запозичення (4): благословення (абстракт), диякон, протидиякон 

(особи), оказія (абстракт), кальки (2): благословити(дія), милосердний 

(означення особи). Звуження значення спостерігаємо у вживанні 

35



власне старослов’янізмів (2): жертвувати, храм та кальки (1): тройця 

(церковне свято). Переосмислення значення за рахунок образного 

вживання відбулося у вживанні  власне старослов’янізмів (2): 

воскресити (дія), наказаніє  (абстракт), опосередкованих запозичень 

(3): анафема, ідол, ірод, які у творах використано на позначення осіб 

та кальки (1): утвержденіє. Розширення значення старослов’янізмів у 

комедіях не спостерігали. 

 Отже, нами розглянуто 50 лексем старослов’янського 

походження, вжитих у драматичних творах  І.К. Карпенка-Карого. З 

них: власне старослов’янізмів – 20, опосередкованих запозичень – 11, 

кальок – 5, стилізованих старослов’янізмів – 14. Крім того вжито 

стійки звороти старослов’янського походження з біблійних джерел: 

ймеш віри; блажен чоловік, іже скоти милує; господь воздасть вам 

сторицею. 

 За морфологічними класами слід зробити такий розподіл: 

іменників – 26, прикметників – 14, дієслів – 8, прислівників – 2. 

 Порівняння значень слів старослов’янського походження з 

творів письменника із тими, що подано у повному 

церковнослов’янському словнику Г. Дьяченка, дозволило з’ясувати, 

що значеннєві показники доцільно представити, розподіливши їх на 

чотири групи: зі збереженням прямого значення, із розширенням 

значення завдяки образному вживанню, зі звуженням семантики, з 

повним переосмисленням семантики. 

 Старослов’янські запозичення без змін вжито у кількості 18 

лексем, з яких: власне старослов’янізмів – 11, опосередкованих 

запозичень – 4, кальок – 3. Старослов’янізми, в яких семантика 

розширилась вжито у кількості 4 лексем – власне старослов’янізмів. 

Старослов’янізми, в яких семантика звузилась також вжито у кількості 

4 лексем – 2 власне старослов’янізми та 2 опосередкованих 

запозичення, Старослов’янізми з переосмисленою семантикою вжито у 

кількості 10 лексем: 6 опосередкованих запозичень, 2 власне 

старослов’янізми, 2 кальки. Стилізованих, тобто штучних 

старослов’янізмів виявлено у кількості 14 лексем. Тут семантику не 

розглядаємо, оскільки їх творення пояснюється лише стилістичною 

метою вживання. 

 Отже, найчастіше у своїх творах І.К. Карпенко-Карий 

використовує старослов’янізми зі збереженням їх вихідних значень. 

 Стилістичні характеристики старослов'янізмів у комедіях 

«Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн». 

 У комедії «Мартин Боруля» власне старослов’янізм: наказаніє 

вжито з метою стилізації під старослов’янську мову для надання 

гумористичного ефекту: «От наказаніє господнє з таким паном: звелів 
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надіть чоботи, а чіпляється за кобеняка» [Карпенко-Карий 1978: 133]. 

Лексеми стражник, оказія виконують номінативну функцію: 

«Я і сам не знав, я тепер довідався, що прапрадід мій був 

стражником таможенного скарбу» [Карпенко-Карий 1978: 136]. 

«Оказія, пане…» [Карпенко-Карий 1978: 162]. 

Опосередковані запозичення: анахтема, ірод служать для 

створення негативних характеристик: «Розказуй, анахтема, як було 

діло?» [Карпенко-Карий 1978: 141]. «Ну й ірод ти! Всі три з 

лошатами, а у Блохи аж двоє…» [Карпенко-Карий 1978: 132]. 

Стилістеми бог благословить, боже милосердний служать для 

створення урочисто-піднесеного тону: «Нехай вас бог благословить, 

та вчіть, вчіть дітей своїх…» [Карпенко-Карий 1978: 172]. «А, 

господи милосердний!» [Карпенко-Карий 1978: 166]. 

Старослов’янські лексеми тройця, утвержденіє  виконують 

номінативну функцію: «Може, ще роздумаєте, і на тройцю 

потанцюємо» [Карпенко-Карий 1978: 137]. «Певно, привіз 

утвержденіє в дворянстві» [Карпенко-Карий 1978: 143]. 

Стилізовані старослов’янізми: безпремінно, благополучний у 

поданому контексті мають номінативний характер: «Тепер 

безпремінно утвердять, бо діло в сенаті вже шостий місяць!..» 

[Карпенко-Карий 1978: 131]. «На ж тобі грошей і безпремінно зроби 

дармовіса…» [Карпенко-Карий 1978: 133]. Ну, прощай, брат, 

благополучної тобі дороги» [Карпенко-Карий 1978: 130]. 

Старослов’янізм благородний у звичайному контексті мав би 

бути використаний з номінативною функцією, але у комедії «Мартин 

Боруля», де чиновник намагається отримати документи про дворянське 

походження, і на цей випадок бажано й дочку віддати заміж за 

«благородного чоловіка» має гумористичне звучання цього слова:  

 «Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка» [Карпенко-

Карий 1978: 126]. 

Отже, у комедії «Мартин Боруля» старослов’янізми виконують 

номінативну і гумористичну функції. 

У комедії «Сто тисяч» багатий селянин Герасим Никодимович 

Калитка не тільки скуповує землю через свою жадібність, але й прагне 

провернути аферу з купівлею фальшивих грошей. Від ласого шматка 

землі йому аж «диханіє спирає»: Диханіє спирає…а скотини, овець 

розведе – земля під товаром прогнеться…Та чи єсть на світі такий 

чоловік, щоб не хотів землі купить?» [Карпенко-Карий 1978: 207]. 

Старослов’янські лексеми диханіє, єсть у мові персонажа 

сприймаються читачем з глибокою іронією. 

Мріє про нечисті гроші Калитка, і порівнює це з долею – 

провіденієм, ще й просить в Бога допомоги: «Вір, це моя судьба, само 
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провідєніє мені цей путь указує» [Карпенко-Карий 1978: 216]. «Боже 

мене сохрани, настоящий єврей…» [Карпенко-Карий 1978: 207]. Коли 

Савка, кум Герасима, повідомляє про перший вдалий розмін грошей, у 

відповідь він знову вбачає божу допомогу: «Куме, соколе мій… Куме, 

вашими устами бог говоре…» [Карпенко-Карий 1978: 210]. Вражає те 

лицемірство, з яким він говорить, ніби дружина його добровільно хоче 

потрудитися для божого храму (тут лексема храм має номінативну 

функцію), йдучи туди пішки, видає це як благодітель:  «Потрудюсь 

піщечком для божого храму, а скотина нехай одпочине» [Карпенко-

Карий 1978: 198]. Стійкий зворот старослов’янського походження з 

біблійних джерел: Блажен чоловік, іже скоти милує насправді автор 

подає з глибоким сарказмом, демонструючи істинне  обличчя свого 

персонажу, наочно розкриває Калитчине святенництво, 

користолюбство, жорстоке ставлення до дружини, яку він жаліє 

менше, ніж худобу: «Люди в Київ ходять за чотириста верстов, а ти 

не хочеш потрудиться для божого дому й шість верстов – ай-ай-ай, а 

ще й богомольна! Худобу ганять в празник гріх. Блажен чоловік, іже 

скоти милує» [Карпенко-Карий 1978: 203]. 

Стилістема амінь використана з саркастичним значенням – 

кінець: «Оцей раз не найду грошей, годі, кінець, амінь» [Карпенко-

Карий 1978: 217]. «Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь…» 

[Карпенко-Карий 1978: 221]. 

Для негативної характеристики персонажа вжито лексему ірод: 

«Надокучило отак раз у раз позичати, нехай би дав, іродів син! Чи 

душу йому, луциперові, треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, 

легше, як без грошей» [Карпенко-Карий 1978: 181]. 

Слова оказія, херувими у контексті мають номінативний 

характер: «На тім тижні в городі була така сама оказія» [Карпенко-

Карий 1978: 224]. «Не мніться, то поспієте й на херувими…а коней 

гріх ганять у неділю» [Карпенко-Карий 1978: 204]. «Воно ще рано, 

тільки на світ благословиться» [Карпенко-Карий 1978: 192]. 

Стилізовані старослов’янізми: благополучно, добреє створюють 

ефект доброзичливої буденності, але ж підступний контекст нам 

відомий: «Господи! Коли б тільки кум благополучно розміняв» 

[Карпенко-Карий 1978: 210]. «Нехай вам бог помагає і щастить на 

добреє діло…Якась полегкість на серці, наче душа моя почуває удачу. 

Коли б господь поміг, тоді б земелька Смоквинова наша!» [Карпенко-

Карий 1978: 201]. 

Цікавим із стилістичного погляду є досить поширений у 

художньому та інших стилях мовлення так званий емфатичний ступінь 

прикметника, який перебуває поза граматично окресленою системою 

ступенів порівняння, бо називає найвищу міру якості без конкретного 
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об’єкта порівняння. Такі прикметники служать для експресивного 

вираження найвищої, при цьому досить загальної міри ознаки. Вони 

надають мовленню емоційного забарвлення. У комедії «Сто тисяч» 

таким є стилізований старослов’янізм превелика: «Прости господи! На 

превелику силу одшептала Гаврилиха» 

[Карпенко-Карий 1978: 181]. 

У комедії «Хазяїн» стилістичне забарвлення книжності, 

урочистості несуть слова воскресати, сохрани: «О, ви воскрешаєте у 

моїй пам’яті дні першого знакомства…Я прийняла всі ваші ідеали, і 

жажду, і шукаю, де мені їх до життя прикласти…» [Карпенко-Карий 

1978: 254]. «Я нічого такого не беру, не краду – боже сохрани!» 

[Карпенко-Карий 1978: 256]. 

Родовитий пан Петро Петрович Золотницький дає високо-

патетичне визначення ким є поети для народу, і за допомогою дієслова 

єсть вдається письменникові чіткіше підкреслити цю патетичність: 

«Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед котрого 

з’явились» [Карпенко-Карий 1978: 244]. Повною протилежністю є 

відповідь Терентія Гавриловича Пузиря: «Приватно можна 

жертвувать звідусіль» [Карпенко-Карий 1978: 244], який не вважає за 

доцільне жертвувати на пам’ятники поетам. 

У мові вчителя музики Калиновича абстракт-старослов’янізм 

суть служить для подачі викривальної характеристики існуючого ладу: 

«І суть задавить вас…є інтелігентні, чесні хазяїни, сильні духом, 

котрі борються…бажаючи постановити правдиві відносини між 

хазяїном і робітником…» [Карпенко-Карий 1978: 253]. 

У контексті комедії «Хазяїн» лексема благословення хоч і 

називає конкретну дію і мала б виконувати номінативну функцію, 

проте у поєднання зі стійким висловом «скоріше вогонь розіллється 

водою» набуває урочисто-викривального характеру: «Щоб здох від 

муки, яку ти мені робиш! Батькові? Зла, муки, смерті? Скоріше вогонь 

розіллється водою, ніж я дам благословення на такий шлюб» 

[Карпенко-Карий 1978: 274]. 

Письменник використовує лексеми «диякон», протодиякон  з 

номінативною функцією, оскільки вони служать для називання осіб: «У 

мене був колись чабан: як заспіває, то всі плачуть! Що ж, 

неграмотний, а я вже його вивів би в диякони» [Карпенко-Карий 1978: 

259]. «Ні, дочко, протидиякон і обезпечений більше, і якось відніше 

місто!» [Карпенко-Карий 1978: 259].  

Негативною характеристикою персонажів служить лексема 

ідол: «Що за ґвалт, чого вам, ідоли, треба? Сам ти ідол!» [Карпенко-

Карий 1978: 246]. «Вік прожив коло таких діл, а такого ідола, як ти, 

не бачив» [Карпенко-Карий 1978: 256]. 
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Як і в інших комедійних творах письменника лексема оказія має 

номінативний характер вживання: «Ну й оказія нам була через цей 

кожух. Подумайте: швейцар не пускав Терентія Гавриловича у 

земський банк!» [Карпенко-Карий 1978: 227]. 

Стилізація під старослов’янщину в самому значенні й звучанні 

слів: благополучно, благородний, жертвуватель, кровію, 

показаніє:«Ні, тату, не все благополучно!» [Карпенко-Карий 1978: 

250]. В числі жертвувателів і досі вашого імені нема, але це, певно, 

від того, що ви не знаєте про таке благородне діло» [Карпенко-Карий 

1978: 244]. «Я сорок літ недоїдав, недопивав, недосипав, кровію моєю 

окипіла кожна копійка, а тепер взять і віддать все моє добро 

старцям…» [Карпенко-Карий 1978: 273].  «Скажіть слідователеві, що 

Терентій Гаврилович одібрав повістку від смерті і скоро дасть 

показаніє перед богом» [Карпенко-Карий 1978: 298]. 

Стійке сполучення старослов’янського походження з біблійних 

джерел: воздати сторицею І.К. Карпенко-Карий використовує для 

підкреслення жадібності хазяйського фактора Маюфеса: «Господь 

воздасть вам сторицею. От щасливий день…» [Карпенко-Карий 1978: 

269]. 

Важливим є той момент, що старослов’янізми в якійсь мірі 

служили драматургові засобом правдивого відтворення мовлення 

представників різних соціальних груп того часу. Такі слова однаково 

вживали канцелярист Степан, куркуль Калитка, інтелігент 

Золотницький. Наприклад, «Степан. От наказаніє господнє!.. Не знаю 

як і признаться тепер батькові!» [Карпенко-Карий 1978: 219]. 

«Герасим. Ідеш день – чия земля? Калитчина! Ідеш три дня – чия 

земля? Калитчина! Диханіє спирає» [Карпенко-Карий 1978: 199]. 

Багато вчених зробили значний внесок у вивчення 

старослов'янської мови. У XIX ст. мовознавці О.Х. Востоков та Ф.І. 

Буслаєв створили граматики старослов'янської мови, що сприяло 

розумінню особливостей формування її граматичної системи. Відкриття 

В. Григоровича дали поштовх подальшим дослідженням. Словник 

давньоруської мови І. Срезневського, в який включено лексику 

старослов'янських пам'яток руського ізводу, відіграв велику роль при 

вивченні старослов'янізмів. Широке коло наукових інтересів О. 

Шахматова охоплювало історію розвитку церковнослов'янської мови та 

її фонетичну систему. Завдяки дослідженням цих учених дані зі 

старослов'янської мови стали надзвичайно важливою ланкою в 

слов'янському порівняльно-історичному мовознавстві. 

Шляхом суцільної вибірки з драматичних творів І.К. Карпенка-

Карого було окреслено лексеми старослов’янського походження і 

здійснено їх семантичний опис та стилістичний аналіз. У комедіях І.К. 

40



Карпенка-Карого «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн» зберегли 

своє значення власне старослов’янізми (7): диханіє (фізична якість), 

єсть (дія), провіденіє  (абстракт), сохранити (дія), стражник (особа), 

суть (абстракт), уста (орган), опосередковані запозичення (4): 

благословення (абстракт), диякон, протидиякон (особи), оказія 

(абстракт), кальки (2): благословити(дія), милосердний (означення 

особи). Звуження значення спостерігаємо у вживанні власне 

старослов’янізмів (2): жертвувати, храм та кальки (1): тройця 

(церковне свято). Переосмислення значення за рахунок образного 

вживання відбулося у вживанні  власне старослов’янізмів (2): 

воскресити (дія), наказаніє  (абстракт), опосередкованих запозичень 

(3): анафема, ідол, ірод, які у творах використано на позначення осіб 

та кальки (1): утвержденіє. Розширення значення старослов’янізмів у 

комедіях не спостерігали. 

Докладний стилістичний аналіз старослов’янізмів, 

використаних у комедіях І.К. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», «Сто 

тисяч», «Хазяїн», дозволив дійти висновку, що книжні елементи 

старослов’янського походження виконували важливі стилістичні 

функції. 

По-перше, ретельно добираючи мовні засоби для створення 

певного соціального типу, письменники вводить в їхні мовні партії 

старослов’янізми і в цьому випадку вони служать засобом 

індивідуалізації мови персонажу. 

По-друге, змішуванням старослов’янізмів з українськими 

словами в мові персонажів надає їм комедійного звучання, тим самим 

сприяє створенню комічних типів. 

По-третє, простежуємо вживання старослов’янізмів з 

нейтральною функцією для позначення предметів і понять церковно-

релігійного культу. 

По-четверте, фразеологізми старослов’янського походження 

надають або урочистого звучання – рідше, частіше комічного звучання 

під час створення правдивих соціальних типів. 

У перспективі доцільне вивчення розвитку семантики 

запозичених старослов’янізмів, їх словотворчих та стилістичних 

можливостей у драматичних творах різних періодів української 

художньої літератури за розробленою схемою. 
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Abstract: The widely celebrated within the Eastern Orthodox world anniversary of  St. A. 

Nevsky’s birth is a reason to examine his presence within the spiritual life of Bulgaria. The 
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Правитель Александр Невский, чье 800-летие торжественно 

отмечается в этом году, занимает одно из ключевых мест в концепте 

российской государственности. Прямой потомок св. Владимира 

Крестителя (праправнук его правнука Владимира Мономаха) и прямой 

предок московских князей (дед Ивана I Калиты, прапрадед Дмитрия 

Донского), он стал связующим звеном между былым могуществом 

Киевской Руси и предстоящим могуществом Московского царства. Дав 

отпор «латинянам», он подтвердил цивилизационный выбор в пользу 

православия, сделанный несколько веков назад. Отважный воин, князь 

проявил себя искусным дипломатом в отношениях с татаро-

монголами. Разумными компромиссами он сохранил свой народ и 

относительную независимость Северо-Восточной Руси. 

Святой Александр Невский занимает одно из центральных мест 

в концепте русской православной идентичности. Г. Шавельский назвал 

его подвижником в миру и определил этот вид подвижничества как 

«наитруднейший подвиг». Такие праведники редки и очень ценны, 

поскольку «являются живыми примерами того, как человек может в 

жизни своей примирить небо и землю, в условиях тленного мира и 

суеты человеческой осуществить вечные идеалы; не отрываясь от 

земли, послужить распространению Царства Божия на греховной 

земле» [Шавельский 1924:11]1. 

1 Протопресвитер военного и морского духовенства Добровольческой армии Георгий 

Шавельский (1871-1951) в 1902-1911 гг. был настоятелем храма св. Александра 
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Св. А. Невский не остался только в средневековых летописях и 

житиях. Он оказался востребованным российской государственностью 

и в Новое время. Именно его призвал Петр Великий в небесные 

покровители новой столицы новой империи на отвоеванных в 

результате Северной войны у шведов землях. По приказу императора 

мощи святого были вывезены из Владимира и 30 августа/12 сентября 

1724 г. установлены в Александро-Невской церкви Александро-

Невской лавры в Санкт-Петербурге. Этот день стал главным днем 

празднования святого в России. В канун этого же дня в 2021 году 

святой князь-воин со своими витязями вернулся в бронзе на берег 

Чудского озера, где в 1242 г. победил рыцарей Тевтонского ордена2. 

Благоверный князь был со своим народом, расколотым 

Гражданской войной, и в грозовом ХХ веке. К его памяти взывали 

белоэмигранты, для которых он был воплощением в одной личности 

нескольких идеалов: князя, гражданина, воина, христианина; «рыцарем 

в идеальнейшем значении этого слова» [Дисский 1922: 8]3. Александр 

Невский оказался нужным и своим потомкам в Советском Союзе, к 

которым пришел из глубин веков в 1938 г. посредством одноименного 

фильма С. Эйзенштейна. Князь вернулся с ясным посланием: «Идите и 

скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к 

нам в гости, но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет! На 

том стоит и стоять будет Русская Земля!». Учреждение (а точнее, 

восстановление) ордена Александра Невского, предназначенного для 

награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся 

Невского при Николаевской академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге. Жил 

в эмиграции в Болгарии, в 1926 г. перешел в юрисдикцию Болгарского экзархата.   
2 11 сентября с.г. состоялось торжественное открытие возведенного по инициативе 

митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) и по поручению 

Президента РФ мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» 

(архитекторы К. Фомин и Д. Смирнов) на берегу Чудского озера в Псковской 

области. В церемонии приняли участие Президент В.В. Путин и Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. 50-тонная композиция состоит из фигур 

Александра Невского, его брата и его витязей, над которыми развеваются хоругвь и 

два стяга с ликами святых. Скульптор В. Шанов наделил воинов святого князя 

внешностью погибших в борьбе с террористами в 2000 г. псковских десантников. 

Мемориал можно увидеть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v 

=G_VFZtqWmzo 
3 Корниловец и галлиполиец А. Дисский выдвинул нонсенсную на первый взгляд 

идею: учреждение в русской Армии рыцарского ордена Св. Александра Невского, «с 

тем, чтобы каждый член Ордена носил в своей душе чудный образ этого св. Рыцаря и 

во всем старался быть достойным этого высокого звания». Трудно допустить, что 

автор, которого можно считать типичным представителем дореволюционного 

офицерства, не знал историю. Просто романтизм во много обелил средневекового 

рыцаря, что, в свою очередь, привело к переплетению образов защитника русской 

земли и рыцаря «без страха и упрека». 
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заслуги в организации и руководстве боевыми операциями, в 1942 г. 

поставило его в первые ряды легендарных защитников Отечества4. 

Сегодня св. Александр Невский – небесный покровитель Санкт-

Петербурга и Петрозаводска, дипломатической службы России, 

Сухопутных войск и морской пехоты Военно-морского флота России. 

Личность благоверного князя сопряжена не только с 

официальной сферой – государственной и церковной. Он дорог и 

близок русским людям и примеров тому множество. Вряд ли случайно 

великий русский поэт А.С. Пушкин выводил свою родословную от его 

соратника5. И вряд ли случайно в 2008 г. в результате 

широкомасштабного телевизионного опроса А. Невский был выбран 

«именем России». 

 Чем св. А. Невский важен для Болгарии и как он присутствует в 

духовном пространстве нашей страны? 

Его имя, как и имена многих других русских святых, было 

известно духовенству и светской интеллигенции еще до Освобождения 

главным образом благодаря Четьи-Минеям св. Димитрия Ростовского, 

которые распространялись как в подлиннике, так и в переводах 

[Чекова 2014: 241-242]. Но все же массовый общественный интерес к 

Александру Невскому – святому и правителю, является следствием 

Русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 гг.: «народная 

любовь к этому праведнику расширилась от любови и благодарности к 

носившему его имя Царю-Освободителю» [Шавельский 1924: 11], а его 

«легендарное и лучезарное имя стало знаменем нашей дорогой 

свободы» [Дометиан 1990]. 

О популярности благоверного князя на исходе XIX столетия 

можно судить по иконам и настенной живописи в болгарских храмах, 

относящимся к тому времени. По данным И. Чековой [Чекова 2013: 

298] таких изображений семь. Их писали известные иконописцы 

Никола Образописов, Милош Яковлев, Марко Минов, 

предположительно братья Доспевские. Особый интерес вызывает 

небольшая икона св. Александра Невского в монастыре им. Св. Ивана 

Рильского Чудотворца в селе Герман недалеко от Софии, о которой 

                                                 
4 Орден Александра Невского – уникальное явление в русской фалеристике. Он 

единственный из всех орденов существовал (с небольшими изменениями) и в 

Российской империи, и в СССР, и в Российской федерации. Задуманный еще Петром 

I, орден был учрежден Екатериной I в 1725 г. и действовал до 1917 года. 

Восстановленный в 1942 г. с изображением экранного А. Невского -  народного 

артиста СССР Н.К. Черкасова (1903-1966), после распада Советского Союза он был 

сохранен как государственная награда. В нынешнем варианте орден существует с 

2010 г. и воспроизводит дореволюционные дизайн и девиз: «За труды и Отечество». 
5 Ср. «Мой предок Рача мышцей бранной/ Святому Невскому служил;» [Пушкин 

1977: 197]. 
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впервые писала И. Чекова. Она находится под большой иконой 

Спасителя в иконостасе и вплетена в резьбу по дереву [Чекова 2013: 

299]. 

В ХХ веке самый большой всплеск народного внимания к 

жизни и заветам благоверного князя ознаменован первой половиной 

20-ых гг. С одной стороны, этому способствовало освящение в 1924 г. 

крупнейшего на Балканах собора – кафедрального патриаршего собора 

Болгарской православной церкви храма-памятника св. Александра 

Невского. С другой стороны, святой князь, как было уже отмечено, 

был особенно дорог русской военной эмиграции, многие 

представители которой обрели в Болгарии вторую родину.  

Что можно сказать о восприятии святого Александра Невского 

современными болгарами? Его имя им знакомо в разной степени, в 

разных ракурсах, в зависимости от разных факторов, в том числе 

профессиональных. Для историков это новгородский князь, который в 

1240 г. разгромил шведов на реке Неве, а в 1242 году в Ледовом 

побоище – немецких рыцарей-тевтонцев.  

Для филологов-русистов это героическая фигура, чьи воинские 

подвиги прославлены в средневековой «Повести о житии и о 

храбрости благоверного и великого князя Александра», которая 

традиционно входит в учебные программы по древнерусской 

литературе во всех вузах страны.  

Для киноведов имя князя безусловно связывается с 

вышеупомянутым фильмом «Александр Невский» С. Эйзенштейна, на 

чьих работах училось не одно поколение болгарских 

кинематографистов.  

Но больше всего и лучше всего святой благоверный князь 

известен православным христианам. Он, по словам м. Сливенского 

Иоанникия, принадлежит к тем святым, которых православные в 

наших двух странах одними и теми же славословиями и церковными 

гимнами воспевают в определенные дни года. Они способствуют 

усилению любви между народами, особенно между единокровными 

братьями, «сокращают расстояние между ними, делают их 

единомышленниками по пути общей исторической судьбы» 

[Иоанникий 1988]. Пиетет православной Болгарии к благоверному 

князю усиливается и обстоятельством, на которое указал болгарский 

патриарх Кирилл еще в 1966 г.: «Так и святой Александр Невский нам 

близок, потому что сердечно нам близка Церковь, в которой он 

духовно и как святой родился и вырос. А эта Церковь нам близка, 

потому что она с вдохновениями святости излила свою любовь к 

болгарскому народу в тяжелые времена его исторической судьбы» 

[Кирилл 1966].  
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О св. Александре Невском можно найти много материалов на 

страницах церковной печати. О нем в разное время в официальном 

органе Болгарской православной церкви – «Църковен вестник» 

(«Церковная газета») писали как болгарские патриархи и 

митрополиты, так и рядовые священники, миряне, ученые. Их 

стараниями образ святого стал ближе, роднее православной Болгарии. 

Болгары разных поколений стали видеть в нем не только покровителя 

Царя-Освободителя и русского народа, но и собственного защитника, 

помощника в трудные времена. Думается, вовсе не случайно в 

количественном отношении больше всего материалов, посвященных 

святому князю, приходится на 90-ые годы прошлого столетия, которые 

характеризуются как попытками со стороны разных сект вторжения в 

духовное пространство страны, так и повышенным общественным 

пессимизмом. Жизнь и подвиги святого князя стали доказательством 

прочности и вековечности православных ценностей, их преимущества 

перед инославием. 

Материалы в «Църковен вестник», как правило, приурочены ко 

дню перенесения мощей благоверного князя в Александро-Невскую 

лавру 30 августа/12 сентября и ко дню погребения во Владимире 23 

ноября/6 декабря, который является основным днем чествования 

памяти святого у нас. Их можно объединить в две большие группы. 

В первую группу входят тексты, имеющие своим объектом 

храм-памятник св. Александра Невского. Это рассказы о возведении 

собора, о храмовой жизни, информация о годовщинах закладки 

основного камня, освящения храма и проч. Величавый в своей 

строгости храм в самом сердце болгарской столицы в них предстает не 

только памятником святому-воину, но и памятником Освобождению 

от турецкого рабства, средоточием духовной жизни страны, собором, 

послание которого по-прежнему актуально для болгар [Темелков 2012: 

10-11]. 

Ко второй группе относятся материалы, посвященные жизни и 

подвигу благоверного князя. Она весьма неоднородна: вбирает в себя и 

незамысловатые рассказы о земной жизни князя, и произведения 

ораторского искусства, и литературные тексты. В своей совокупности 

они приближают образ святого князя к нашей современности. 

Материалы в «Църковен вестник» располагаются в диапазоне от 

максимально близкого следования тексту житий святого князя [Г.К. 

1953; Радева 1993], вплоть до цитат на русском языке в болгарском 

тексте [Дюлгеров 1924], до подлинно художественного рассказа, 

вдохновленного житием [Садовски 1960]. Интерес представляет и 

биография святого князя в пересказе для детей [Чонкова 1995]. 

О жизни св. Александра Невского во Христе, выражением 
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которой стали его воинские подвиги, можно прочитать и на болгарских 

православных сайтах. Например, на сайте pravoslavieto.com размещены 

тропарь святому, информация о днях празднования, краткое 

жизнеописание, житие святого из болгарского синодального издания 

«Жития святых»6, житие святого из вышеупомянутых Четьи-Миней св. 

Димитрия Ростовского с пояснениями некоторых не известных 

болгарским читателям реалий. Там же можно прочитать и Слово 

«Святой Александр Невский – воин Христов» священника Иоанна 

Карамихалева. Князь прославляется как защитник не только своего 

отечества, но и Православия, которое охранял не одним духовным 

мечом. Святой князь дорог болгарскому народу как небесный 

покровитель Царя-Освободителя Александра Николаевича, его 

вдохновитель и помощник, особенно во время Русско-турецкой 

освободительной войны [Карамихалев, Интернет]. Благодаря 

стараниям о. Иоанна болгарский читатель может познакомиться и с 

проповедями, посвященными святому, современных русских 

церковных деятелей. Их переводы опубликованы на сайте 

Православная молодежь (https://www.pravmladeji.org). Материалы о 

святом Александре Невском и о днях его празднования можно найти 

также на сайте Двери православия (Двери на Православието - 

https://dveri.bg/).  

Изображения святого князя присутствуют и во многих 

болгарских храмах, построенных в ХХ веке [Чекова 2021]. 

Благодарность болгарского народа благоверному князю 

Александру Невскому – небесному покровителю столицы Российской 

империи и русских воинов-победителей, нашла выражение и в 

строительстве четырех храмов в его честь на территории страны. У 

каждого из них – особое по посланию, специфическое по 

эмоциональности, неотъемлемое место в духовном пространстве 

современной Болгарии. 

В хронологическом порядке первой была церковь во имя св. 

Александра Невского в Бакаджикском Спасском монастыре вблизи г. 

Ямбол. Инициатива ее возведения принадлежит знаменитому генералу 

М. Д. Скобелеву (1843-1882). Церковь была заложена 12 мая 1879 г., 

всего месяц с небольшим после чудесного спасения Александра II во 

время теракта от 2 апреля того же года. Это событие и предопределило 

выбор названия будущего храма в честь небесного покровителя 

императора. Генерал Скобелев подарил строящемуся храму евангелие 

и выгравированный крест [Баев, Интернет].  

6 Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991. 
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Церковь строилась на народные пожертвования силами 30-ой 

пехотной дивизии. Среди жертвователей были мать и сестра ген. 

Скобелева. Болгарское население региона по причине своей бедности 

помогало преимущественно добровольным трудом. Иконостас был 

изготовлен русскими монахами, а хоругви и иконы были доставлены 

из Киево-Печерской лавры. 

Храм был торжественно открыт в 1884 г. Его первым игуменом 

стал священник скобелевской дивизии иеромонах Парфений Павлович 

Гетман (1824-1900), который взял на себя заботы по строительству 

обители [Баев, Интернет]. Во время первой мировой войны тогдашний 

премьер-министр Болгарии ярый русофоб Васил Радославов объявил 

монастырь «гнездом русского шпионажа». Его имущество было 

опечатано, а настоятель иеромонах Ювеналий – интернирован в г. 

Котел. В 20-ые гг. ХХ в. монастырь возобновил свою деятельность. В 

1925 г., игуменом стал Кирилл Александрович Попов. «Дядо 

Батюшка»7 пользовался огромной любовью и уважением среди 

местного населения [Теодоров, Интернет]. Монастырь находился в 

подчинении Русской православной церкви заграницей. В 1934 г. 

вместе с остальными русскими храмами в Болгарии был передан 

советским государством в юрисдикцию Болгарской православной 

церкви. В настоящее время он не действует, а его важнейшие реликвии 

сохраняются в Национальном институте недвижимого культурного 

наследия в Софии [Баев, Интернет]. 

В том же 1884 г. был освящен придел св. Александра Невского 

старейшего храма в г. Русе - кафедрального собора святой Троицы. Он 

действовал до 1979 года. С 1983 г. в нем располагается музейная 

экспозиция церковной утвари, икон и старопечатных книг.  

Несомненно, самым известным в Болгарии храмом в честь 

святого благоверного князя является Патриарший кафедральный храм-

памятник св. Александра Невского в Софии. В 1879 г. Петко Каравелов 

предложил воздвигнуть храм в знак благодарности России за свободу. 

Закладка собора состоялась в торжественной атмосфере 19 февраля/ 3 

марта 1882 г., в четвертую годовщину освобождения Болгарии от 

турецкого ига. Ей предшествовала панихида по убиенному Александру 

II. Строительство по проекту русского архитектора А. Н. Померанцева

началось в 1904 году и было завершено в 1912 г. Собор расписывали 

32 русских, 16 болгарских и 1 чешский художник, среди которых 

выделяются имена В. М. Васнецова, П. Е. Мясоедова, Н. А. Бруни, Х. 

Тачева, А. Митова, И. Мырквички.  

7 «Отче» и «дядо» с добавлением сана («дядо Поп», дядо Владика) - традиционные 

обращения к священнику в Болгарии. Функционально соответствуют русскому 

«батюшка».  
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В 1916 году под давлением русофобского правительства и 

несмотря на несогласие Болгарской православной церкви Народное 

собрание приняло решение о переименовании храма в честь святых 

Кирилла и Мефодия. В 1919 г. по предложению Св. Синода БПЦ это 

решение было отменено и собору было возвращено первоначальное 

наименование. Храм был освящен в 1924 году. Этот день, по словам 

наместника председателя Св. Синода м. Пловдивского Максима, стал 

поистине всенародным праздником. Митрополит Максим совершил 

освящение в сослужении всех болгарских митрополитов8 и некоторых 

русских священнослужителей, покинувших Россию после революции. 

Среди них Кишиневский и Хотинский архиепископ Анастасий 

(Грибановский, 1873-1965), Царицынский епископ Дамиан (Говоров, 

1855-1936), вышеупомянутый протопресвитер Г. Шавельский, 

протоиерей Флоровский, священники русской посольской церкви. 

Само освящение длилось три дня. 12 сентября был освящен 

главный алтарь храма, а в последующие два дня – приделы в честь св. 

Кирилла и Мефодия и святого царя Бориса – крестителя болгар. По 

этому поводу выдающийся болгарский ученый и первый ректор 

Софийского университета А. Теодоров-Балан писал: «Доколь стоит в 

золотом сиянии этот памятник из благочестивой признательности 

болгар тем, кто геройски погиб за их свободу, и Тому, Кто в своем 

промысле не возжелал их погибель, Болгария будет чувствовать над 

собой дух минувшего, которому суждено освещать ей путь в грядущее 

и постоянно напоминать ее долг к самой себе, к своим чадам и к своим 

доброхотам» [Теодоров-Балан 1924: 10]. 

Информацию о соборе можно почерпнуть из разных 

источников. Можно зайти и на его официальный сайт 

https://www.cathedral.bg/ Поэтому упомянем только одно из 

знаменательных событий в новейшей истории храма. Это передача 

святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 

святейшему Патриарху Болгарскому и Митрополиту Софийскому 

Максиму в 1998 г. бесценного дара – частицу мощей св. Александра 

Невского.  

Но нам особо хочется рассказать о четвертом храме, который на 

сегодняшний день является вторым после Кафедрального патриаршего 

собора действующим храмом в честь святого князя-воина на 

территории Болгарии. С одной стороны, он, как нельзя лучше, 

демонстрирует отношение болгарского народа к личности и подвигам 

св. А. Невского – вне сиюминутности конъюнктуры. С другой, 

показывает то место, которое занимает святой благоверный князь в 

8 Отсутствовал по болезни только один митрополит. 
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духовном пространстве современной Болгарии. 

Церковь находится в селе Житница (община Добричская, 

область Добрич). В селе постоянно проживает около 500 человек 

преимущественно среднего и пожилого возраста. Вот основные 

сведения о храме, за которые мы выражаем глубокую благодарность 

члену местного церковного настоятельства господину Василу Минчеву 

и кмету (старосте) села господину Йордану Божанову.  

Непосредственно после Освобождения Болгарии от турецкого 

рабства в Житнице, которая тогда называлась Малък Базаурт, была 

построена церковь. Строение было непрочным и с годами стало 

рушиться.  

Жители с. Житница у храма. 40-ые годы ХХ в. Фотография любезно 

предоставлена администрацией с. Житница. 

Решение о возведении нового здания было единодушно принято 

на сельском сходе 12 июня 2001 года. Позже было выбрано церковное 

настоятельство, определено новое, более центральное и доступное 

место для храма. В течение следующих лет благодаря усилиям 

местного земледельческого кооператива и кметства (сельского совета) 

были оформлены необходимые документы и было получено 

разрешение на строительство со стороны Варненской и 

Великопреславской митрополии и Добричской общины. 

24 октября 2010 года закладной камень будущего храма освятил 
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м. Варненский и Великопреславский Кирилл (1954-2013). Возведение 

церкви было вверено архитектору Асену Коеву, инженеру-

конструктору Звезделине Петровой и инженеру-исполнителю Василу 

Маринову. В 2011 году иконописец Пламен Минчев расписал 

иконостас. Храм строился с финансовой помощью земледельческого 

кооператива, на средства от церковных угодий и на пожертвования 

местных жителей, собравших немалую сумму в 20 тысяч левов (в то 

время приблизительно 15 тысяч долларов). Храм был завершен в 

рекордные сроки в конце августа 2012 года. Полное (великое) 

освящение вновь построенного храма было совершено при большом 

стечении народа м. Кириллом 1 сентября 2012 г.  

Роспись стен храма, выполненная художником и учителем 

Христо Константиновым, была освящена в сентябре 2020 года.  

Почему храм был назван в честь св. Александра Невского? 

Кровавые сражения Русско-турецкой освободительной войны обошли 

Житницу стороной. В селе не были расквартированы части армии-

освободительницы – иначе о них бы сохранились предания. Там не 

проживали, даже на короткое время, и белоэмигранты. К тому же 

покровительницей села очевидно считалась очень популярная на 

Балканах святая Параскева-Пятница Эпиватская (света Петка): долгие 

годы праздник села с традиционными народными гуляньями 

проводился 14 октября, в день ее памяти. Вероятно, в массовом 

сознании произошло наложение двух церковных праздников, которые 

отмечаются 30 августа/ 12 сентября – первый из двух дней памяти 

святой Петки и день перенесения мощей св. благоверного князя 

Александра Невского в Санкт-Петербург. Возможно, поэтому 

некоторые жители села считали, что церковь названа в честь святой 

Петки: изнуренные тяжелым трудом крестьяне видели в единственной 

в своем селении церкви прежде всего Храм с большой буквы. Но 

найденные Василом Минчевым церковные книги, печати и 

метрические свидетельства, убедительно доказали, что храм 

изначально был назван в честь св. Александра Невского. По мнению 

старожилов это проявление народной благодарности России за 

Освобождение.   

Такова история одной из красивейших болгарских церквей 

нового строительства – доказательство поистине народного почитания 

святого Александра Невского в нашей стране, его важного места в 

духовном пространстве современной Болгарии. Ведь, как писал о. 

Антоний Найденов, «И сегодня благоверный князь А. Невский 

защищает христианские православные народы, и сегодня он близок 

всем, кто молитвенно приступает к нему и с верой призывает его быть 

молитвенным заступником» [Найденов 1999: 6]. 
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Вход в храм. 

Фотография любезно 

предоставлена 

администрацией  

с. Житница. 
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Храм Св. Александра Невского в с. Житница. Фотографии любезно 

предоставлены администрацией села. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the ways of figurative representation of the 

Russo-Turkish war of 1877-1878 as Russia's liberation war in the Balkans. The main 

attention is paid to the identification of Christian images and symbols in Russian artistic 

and poetic texts of the period of the Serbo-Turkish 1876 and Russo-Turkish 1877-1878 

wars. 
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В настоящее время все большее внимание историков вызывает 

изучение идейно-культурного контекста военно-дипломатических 

противостояний, выявление обосновывавших их идеологических 

концепций и ценностных установок. Все чаще исследователи 

оперируют такими понятиями, как «мифологема», «идеологема» 

войны, «концепты» и «идеологические конструкции» в культурном 

контексте войн. Образно-художественная репрезентация войны 

обладает огромным потенциалом влияния на общественное мнение. 

Как известно, войны выигрывают не только на полях сражений и в 

дипломатических баталиях, но и в борьбе в сфере общественного 
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сознания, – в войне концепций, образов культуры, мифологем и 

стереотипов. В XIX веке поэзия и изобразительное искусство зачастую 

становились местом формирования образно-художественной 

репрезентации мифологем войны, внедрявшихся в общественное 

сознание. Одним из самых ярких примеров, демонстрирующих 

способность поэтического слова и визуальных образов направлять 

характер общественных настроений и оказывать влияние в сфере 

внешней политики, исследователь обнаружит в культурном процессе в 

России накануне и в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 

русской культуре активно создавался образ справедливой, благородной 

и жертвенной, освободительной войны за свободу братьев-славян и за 

христианскую веру. 

Можно предположить, что визуализация «турецких зверств» в 

1875-1876 гг. наряду с художественно-поэтическими обращениями к 

теме славянской борьбы против османского владычества 

воодушевляли «славянское движение» в России не меньше, чем 

агитация славянских комитетов, проповеди священников, взывавших о 

помощи гонимым христианам или подробные газетные отчеты о 

событиях на Балканах. Чувство праведного гнева порождало, в свою 

очередь, горячую решимость внести свой посильный вклад в дело 

помощи «братьям-славянам» – денежными пожертвованиями или 

отправкой в качестве добровольцев на Сербо-турецкую войну. 

Славянская тема была ведущей в политических разделах российских 

газет и журналов, и ее непременно сопровождали визуальные образы в 

графике и поэтические тексты (Кочукова 2021: 55-58) 

В поэтическом осмыслении войны России «за братьев-славян» 

несложно выделить образы, вокруг которых строилась концепция 

освободительной войны: объект освобождения (славяне); враг (Турция и 

поддерживающие ее европейские политики); герои-освободители (армия, 

общество, власть Российской империи). Более важно то, что эти образы 

были вписаны в единую систему восприятия, основанную на рецепции 

непрерывно-длительной традиции христианской культуры. Понимание 

освободительной миссии русского народа на Балканах основывалось, во-

первых, на гендерных образах славянской семьи (более точно, 

православно-славянской, то есть речь шла об этноконфессиональном 

единстве) и, во-вторых, на рецепциях идей христианского мученичества, 

подвижничества, жертвенного подвига во имя свободы и любви, 

уподобляемого искупительной жертве Христа. Война 1877-1878 гг. в 

России рассматривалась как историческая освободительная миссия. 

Идеология освободительной войны России на Балканах в европейском 

общественном мнении вызывала неоднозначные отклики и зачастую – 

скептическую настороженность. Как писал российский министр 
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иностранных дел А.М. Горчаков, «англичанам трудно понять войну из 

религиозных и национальных чувств. Они к ней неспособны и поэтому 

ищут там задние мысли…» (Никитин 1964: 89) Такое понимание в 

перспективе создавало пространство для «информационной атаки» 

России: историческая бескорыстная освободительная миссия 

противопоставлялась «политике интересов» и корыстным помыслам 

европейских политиков (прежде всего, Великобритании и Австро-

Венгрии). 

В значительной степени понимание единства православно-

славянских народов («братства») определялось влиянием 

славянофильства и уже начавшего свое формирование 

цивилизационного подхода к анализу геополитических проблем истории 

и современности. В эпоху споров западников и славянофилов 

славянский вопрос рассматривался в контексте становления русского 

национального самосознания и был тесно связан с проблемой 

противостояния Запада и Востока и роли в этом противостоянии 

России, с борьбой «греко-православного» и «римско-католического» 

мира, «мира романо-германского» и «мира славянского». 

М.П. Погодин писал: «Европу можно разделить исторически на две 

главные половины: западную и восточную… Первая получила 

христианскую веру от Рима, вторая – из Константинополя… 

Государства западные основаны на развалинах западной Римской 

империи, восточные составились из областей Восточной и стран, 

прилежавших к ней» (Погодин 1836:29-30).  

И.С. Аксаков заявлял: «Восточный вопрос для России в 

существе своем прав и ясен. Это вопрос нашего собственного бытия, 

наш русский, а не западно-европейский. Ибо христианский Восток 

есть область христианства восточного, во главе которого мы стоим и 

иного быть не может. Россия и все славяне Балканского полуострова – 

это целый особый мир православно-славянский, все оторванные его 

члены должны быть возвращены этому миру. Его призвание – развить, 

проявить и воплотить в исторической жизни те духовные начала, 

которые лежат в основе славянской народности и обуславливаются 

главным образом православным вероисповеданием» (Аксаков 1876: 

10). 

Историческая память русского образованного общества 

постоянно возвращалась к «Константинопольскому мифу». «Мечта о 

Царьграде» отсылала к некогда потерянной и в воображении 

предназначенной к  возрождению Византийской империи 

(православно-славянского единства). Дихотомия восприятия историко-

географического пространства Османской империи хорошо отражена в 

одной из речей И.С. Аксакова, произнесенной им в Славянском 
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комитете: «Неистовства, зверства, бешеный разгул самых диких 

страстей, сожигание заживо девиц, наперед поруганных и 

обесчещенных, истребление мирных жителей десятками тысяч, 

опустошение целого края огнем и мечом – все роды мук и бед 

обрушены ныне на безоружное болгарское население рассвирепевшим 

изуверством азиатской орды, сидящей на развалинах древнего, 

великого православного царства и других православных славянских 

держав» (Аксаков 2015: 306).  

Дихотомия восприятия территории Османской империи как 

исторически парадоксальной общности судеб «азиатской орды» и 

«православного царства» в определенном смысле подразумевала 

библейский контекст Города – символического, мистического 

пространства, постигаемого в антиномии «города греха» (Стамбула как 

турецкой столицы) и «града Божьего» (византийского Царьграда). В 

определенном, почти метафизическом смысле события национально-

освободительной борьбы в славянском мире обретали онтологический 

статус борьбы добра (христианских ценностей, культуры, гуманизма) 

со злом. Русскому общественному сознанию было свойственно видеть 

в этой борьбе особую роль, принадлежащую русскому народу и 

русской истории. 

Давние традиции представлений о «Москве – Третьем Риме» в 

1860-1870-е гг. получали свое развитие и переосмысление в 

концепциях цивилизационного единства «славяно-русского 

культурного типа» (термин, предложенный Н.Я. Данилевским в его 

труде «Россия и Европа») . Публицистические и научные тексты 

второй половины XIX века были продолжением и оформлением 

образов культуры: образ славянской семьи как «братства», 

находящегося под защитой «старшего брата» – России, в XIX  

столетии был закреплен в нескольких хорошо известных поэтических 

текстах. А.С. Пушкин в стихотворении «Клеветникам России» (1831) 

выражал уверенность в  том, что великое будущее славянства 

возможно только в его единстве под эгидой России («Славянские ль 

ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос»). 

Красивую и звучную поэтическую форму этой теме придал 

А.С. Хомяков в стихотворении «Орел» (1832), в котором призывал 

«российского орла» в своем высоком полете не забывать о «младших 

братьях» («И ждут окованные братья, / Когда же зов услышат твой, / 

Когда ты, крылья, как объятья, / Прострешь над слабой их главой»). В 

послании «К сербам» (1860) А.С. Хомяков писал: «Мы старше вас в 

действующей истории, мы прошли более разнообразные, хотя не более 

тяжелые испытания, и просим Бога, чтобы опытность наша, слишком 

дорого купленная, послужила нашим братьям в пользу…» (Хомяков 
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1900: 379). 

Исторические испытания и опыт, о которых упоминал 

А.С. Хомяков, – это, прежде всего, общность национальной судьбы 

православных славянских народов, испытавших многовековой гнет 

внешних поработителей. Именно историческое прошлое России, 

испытавшей и преодолевшей иго Золотой Орды, налагало на нее 

особую обязанность в освободительной миссии по отношению к 

«славянским братьям», находящимся под игом Османской империи. В 

таком понимании был один принципиальный момент – культурное 

обоснование освободительной миссии России на Балканах полностью 

соответствовало базовой ценности общеевропейской цивилизации – 

свободе. Здесь уместно вспомнить, что еще в 1836 г. А.С. Пушкин, 

возражавший П.Я. Чаадаеву, отрицавшему европейскую ценность 

русского исторического опыта, отмечал: «Нет сомнения, что схизма 

(разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не 

принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее 

потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это 

ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. 

Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в 

тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация 

была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести 

совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, 

сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так 

что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы 

было избавлено от всяких помех» (Пушкин 1962: 309). 

Высокое право России на освободительную миссию по 

отношению к балканским славянам подкреплялось еще одним тезисом, 

имевшим особое значение в контексте общественных настроений в 

России эпохи Великих реформ 1860-х гг. Отмена крепостного права в 

1861 г. стала рассматриваться как важное звено в процессе 

освобождения славянства. Страна, ставшая вполне свободной внутри 

самой себя, получала моральное право нести свободу угнетенным 

«младшим братьям». В 1867 г. поэт Д.П. Ознобишин приветствовал 

Славянский съезд в Москве стихотворением, в котором особый акцент 

был проставлен на строчке «Нет рабства в царстве православном!». 

Освободительный порыв общественных настроений в России, 

связанный с крестьянской реформой 1861 г., находил свое 

продолжение в стремлении освобождать далеких, но родных «братьев-

славян». В поэтическом отклике Н.В. Симборского на манифест об 

объявлении войны Россией Турции (12 апреля 1877 г.) освобождению 

русского народа от внешнего и внутреннего рабства придавалось 

ключевое значение в постановке его новой исторической задачи – 
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освобождать от рабства другие народы («Сам рабства изведав мученья, 

/Сумев отрешиться от них, / Идет он, образчик терпенья, /Оковы 

разбить на других») (Симборский 1877: 12). 

Уникальность исторического момента заключалась в том, что 

идея освободительной миссии России могла объединить все слои 

русского общества и иметь притягательную силу для самых разных 

течений в общественном движении: в идее балканской миссии в 

близкое соприкосновение приходили различные по своей природе 

имперские, националистические, религиозные и гуманистические 

ценности. Безусловно, мифологема освободительной войны выполняла 

функцию объединяющей нацию мечты, о чем было хорошо сказано в 

одной из передовых статей «Русского обозрения» в 1877 г.: 

«….явившееся нам на помощь движение в пользу славян принято было 

нами как якорь спасения. Оно отвлекало от узких, эгоистических видов 

и расчетов, оно выводило общество из апатии. Потрясающий вид 

страданий и попранной справедливости, примеры самоотвержения и 

бескорыстных подвигов братской любви – отрезвляюще действовали и 

увлекали людей на путь добра». 

Национально-освободительные движения в Боснии и 

Герцеговине в 1875 г. и в Болгарии в 1876 г. вызвали необычайный по 

своей силе и эмоциональному накалу отклик в общественных 

настроениях в России. Известия о «турецких зверствах» возмутили 

общественное мнение в России и вызвали массовое «славянское 

движение», захватившее все слои российского общества. Поэтическое 

и изобразительное искусство в создании образа славян под турецким 

игом использовало несколько приемов, таких как гендеризация 

(поэтизация родственных, семейных чувств русских к братским 

народам), возбуждение эмпатии (осознанного сопереживания 

гонимым, страдающим людям) и в то же время возмущения и 

нетерпимости к тем, кто причиняет эти страдания (то есть, к туркам, и 

в иной мере – к поддерживающим их европейским политикам). 

Собственно, образ славян был представлен в одно и то же время как 

пассивно-страдательный (гонимые, беззащитные, нуждающиеся в 

помощи России) и активно-героический (отчаянно и самоотверженно 

сражающиеся за свободу и веру). В изобразительном искусстве эпохи 

пассивно-страдательная характеристика славян нашла отражение в 

гендерных образах «балканских мучениц» («Балканская мученица» 

М. Микешина, «Болгарские мученицы» К. Маковского), а активно-

героическая характеристика – в образах мстителей (гравюра 

«Мститель» в журнале «Нива» с картины Дока Миловановича, «Дети-

мстители» Н.Н. Каразина, «Герцеговинка в засаде» В.Д. Поленова). 

При этом для общественного восприятия был важен принципиальный 
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момент: героическая борьба славян носит трагически-жертвенный 

характер, политически она бесперспективна без деятельной помощи со 

стороны России. 

С уверенностью можно утверждать, что главное возбуждающее 

влияние на стремительный рост славянского движения в России, 

нашедшего отклик во всех слоях русского общества (от аристократии, 

политической и интеллектуальной элиты до широких крестьянских 

масс), имела тема безвинно пролитой христианской и родной крови. 

По свидетельству одного из членов Славянского благотворительного 

комитета в Москве: «В городах и деревнях грамотеи передавали 

газетные известия о новых зверствах турок над православными; в 

монастырях, церквях духовенство открыто взывало к помощи братьям 

по вере; сотни тысяч листовок, воззваний и прочих приемов сбора 

народной казны глубоко волновали народную душу» (Богданович 

1902: 46).  

В манифесте Александра II о вступлении русских войск в 

пределы Турции подчеркивалось: «Всем нашим любезным 

верноподданным  известно то живое участие, которое мы всегда 

принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. 

Желание улучшить и обеспечить положение его разделяет с нами и 

весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые 

жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова». 

Следует отдельно выделить очень мало изученный и даже редко 

в исследовательской литературе замечаемый аспект: рефлексия 

русского общества по поводу пролития братской христианской крови 

на Балканах актуализировала мощный пласт христианской культуры и 

выводила на первый план в образной репрезентации освободительной 

войны России евангельский контекст. Страдания болгарского и 

герцеговинского народов уподоблялись страстям Христовым и 

мученическому подвигу первых христиан. С помощью 

художественного слова создавался образ народа-страдальца, народа-

героя, гонимого Турцией и презираемого Европой, являющегося миру 

одновременно в облике нового Христа («в терновом венце») и 

бесстрашного борца за свободу. Поэт Виктор Мюр, обращаясь к 

герцеговинцам, вопрошал: «Страдалец-народ! Из борьбы роковой/ 

Найдешь ли ты выход желанный?/ Блеснет ли над бедной твоею 

страной/ Спасения луч долгожданный?/ Донес ли ты крест? За 

терновый венец,/ За долгие годы гоненья,/ Пошлют ли тебе небеса 

наконец,/ Желанное чудо спасенья?» (Мюр 1876: 381) 

Но «терновый венец» Христа был образом, применимым не 

только к мученичеству балканских славян, но и к освободительной 

миссии русского народа. В роли избавителя славян выступал русский 
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народ, сам являвшийся многовековым «народом-страдальцем». Так, в 

стихотворении  Н.К. Никифорова звучало:  

«Слово славянское – русское слово, /Сербы, болгары – нам 

братья родные,/ Вспомним: оттуда узнали впервые/ Русские люди 

ученье Христово./ Дело славян – наше общее дело;/ Вспомним: когда-

то два века над нами/ Тяжкое иго татар тяготело;/ Вспомним: страдали 

когда-то мы сами» (Никифоров 1876: 404). Героизм русских 

добровольцев, отправившихся в период Сербо-турецкой войны 1876 г. 

проливать кровь «за други своя» (ср. евангельское «нет большей той 

любви, чем кто отдаст душу за други своя»), и русской армии в период 

войны с Турцией в 1877-1878 гг. означал жертвенный подвиг 

христианской любви и не мог не отзываться памятью об 

искупительной жертве Христа, принесенной за род людской. Именно 

поэтому в стихотворениях, в обилии публиковавшихся на страницах 

русской прессы в 1876-1878 гг., периодически появлялись образы 

Михаила-Архангела, Иоанна Крестителя, Богоматери, Христа (в 

частности, в образа Сеятеля). 

Определенный интерес представляет гендерная специфика 

образной репрезентации балканских событий в русской поэзии. 

Примечательно то, что по эмоциональной силе воздействия на русское 

общество преобладал не столько героический образ борцов за свободу 

(маскулинные образы мстителей, вождей восстания, эпических героев 

национальной борьбы), сколько трагически-жертвенный (феминный) 

образ женщин-мучениц (жертв турецких репрессий, оказавшихся в 

положении беженцев и т.п.). Образ спасителя славян, безусловно, 

подразумевал маскулинный образ Героя. Отчасти так и было в 

действительности: в графике и в поэзии представлен образ русского 

былинного богатыря, совершающего подвиг освобождения. Иногда 

былинного богатыря заменял библейский образ. Так, в стихотворении 

Ф.Н. Берга «За Балканами» русский витязь прямо уподобляется 

предводителю небесного воинства Михаилу-Архангелу: «Но идет 

бесстрашно витязь русский,/ Встретить смерть с бестрепетным челом,/ 

Он идет чрез старые Балканы,/ Как Архангел с пламенным мечом!» 

(Берг 1878: 5) 

Тем не менее, «в чистом» своем виде мужские образы героев-

борцов были избыточно-жесткими и односторонними в концепции 

жертвенной и бескорыстной освободительной войны. Поэтому более 

активно использовались христианские образы, отсылающие к 

подвижничеству, мученичеству, жертвенности. 

Достаточно неожиданно в поэтическом сопровождении Русско-

турецкой войны встречается образ Иоанна Крестителя, примененный 

для аллегорического изображения освободительной миссии русского 
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царя. На такую аллегорию решился В.П. Мещерский. Консервативный 

писатель и публицист князь В.П. Мещерский, занимавший видное 

место в окружении наследника престола цесаревича Александра 

Александровича (впоследствии императора Александра III), внук 

Н.М. Карамзина и во многом единомышленник Ф.М. Достоевского, 

печатавшего в его издании «Гражданин» свой знаменитый «Дневник 

писателя», проявлял к балканским событиям немалый интерес. В 

1876 г. он совершил поездку в Сербию, чтобы своими глазами увидеть 

ситуацию на Балканском полуострове. Итогом этого путешествия 

стала публикация путевых заметок «Правда о Сербии». С конца 1876 г. 

в журнале «Гражданин» публиковалось несколько стихотворений, 

посвященных борьбе южных славян и помощи им России, а в 1877 г. – 

начавшейся войне с Османской империей. Автором большинства из 

них был сам Мещерский. 

Князь В.П. Мещерский в торжественной форме, близкой к 

одическому слогу, приветствовал отъезд императора Александра II на 

Дунайский фронт. Царь лично присутствовал на Дунайском фронте с 

21 мая по 3 декабря 1877 г. Участия в командовании войсками 

формально он не принимал и называл себя лишь «братом милосердия». 

В «Дневнике высочайшего пребывания императора Александра II за 

Дунаем в 1877 г.» значение присутствие императора в войсках 

преподносилось как необходимое по совершенно особым причинам: 

«Само же присутствие государя при армии изобличало три значения: 

сердобольное, одушевляющее и наблюдательное. К первому 

относились неусыпное посещение и утешение раненых; ко второму, - 

пример личной самоотверженности, объявления войскам подвигов 

дальних товарищей и щедрые награды за отличия; к третьему, - 

монаршие мероприятия в случаях превышающих власть 

главнокомандующего» (Соллогуб 1878: 33).  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. неизбежно должна была 

играть свою роль в формировании культа императора. Независимо от 

того, кто являлся главнокомандующим русской армии, все считали, 

что если император находится в Действующей армии, то он и есть ее 

первый командир. Соответственно, все победы русской армии в войне 

против Турции воспринимались одновременно как личные победы 

императора. Помимо того, что Александр II бывал на передовой, царь 

посещал госпитали, навещая раненых солдат и офицеров. Это было 

сразу же замечено русской прессой, которая помещала значительное 

количество рассказов и стихов об императоре. Для значительной части 

русского общества имя императора Александра II было неразрывно 

связано с идеей освобождения балканских славян. Образ Александра II 

как «Царя-Освободителя», появившийся после крестьянской реформы 
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1861 г., получал новое звучание в период войны России на Балканах за 

освобождение братьев-славян. Обычно избранная императорам 

своеобразная статусная роль на войне объясняется сугубо 

прагматическими соображениями. Но вполне вероятно, образ царя как 

«брата милосердия» выполнял особую пропагандистскую роль. Это 

было своего рода тонко подобранное «феминное» дополнение образа 

Героя-освободителя. Роль царя определялась не статусом воина-

полководца, возглавляющего сражения, следовательно, в любом случае 

проливающего кровь, а образом «брата милосердия», исцеляющего и 

спасающего щедрым дарением братской любви всем, нуждающимся в 

ней. 

Князь Мещерский чутко уловил особенности идейного смысла 

присутствия Александра II на войне, достаточно смело уподобив 

подвиг русского царя (имея в виду, в том числе, неизбежные на войне 

лишения и ограничения в бытовом укладе жизни, но прежде всего, – 

готовность императора разделять все скорби и беды русского народа) и 

аскетическое подвижничество Иоанна Крестителя: «Народа Твоего Ты 

был любви вместитель,/ Ты крепость восприял его духовных сил,/ И 

всех скорбей его тяжелый крест носил;/ Где чтобы быть, как некогда 

Креститель,/ Готовым и достойным восприять /Великих дней святую 

благодать,/ И уготовить путь для Царствия Христова,/ Ты плоть свою 

обрек быть день и ночь без крова,/ Терпеть нужду во всем, без устали 

страдать,/ И духом в эти дни, без смены и пощады/ За столько лет 

добра и царствия любви,/ Ты претерпел такую скорбь и страды,/ Средь 

ужасов и пролитой крови/ Твоей большой семьи, так долго 

береженной» (Мещерский 1877: 38). 

В образной репрезентации войны России за свободу славян в 

произведениях изобразительного искусства и поэзии заметно 

выделяются две темы, в каком-то смысле образующие 

самостоятельные смысловые пространства: это образ Александра II 

(Царя-Освободителя) и русских сестер милосердия. Эти образы 

позволяли иллюстрировать идею о единстве власти и общества 

Российской империи в выполнении исторической миссии 

освобождения балканских славян. Образы Царя-Освободителя и 

сестры милосердия (своего рода женской персонификации России) 

символически отсылали к представлению о единстве государства и 

нации. 

Женская ипостась войны была представлена не только в 

многочисленных поэтических откликах на тему подвига сестер 

милосердия; не менее важен был образ женщины (матери, жены, 

сестры), теряющей на войне самых близких и дорогих людей. Их 

скорбь и жертвенная любовь вызывали обращение авторов 
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поэтических текстов к образу Богоматери. Так, еще одно 

стихотворение В.П. Мещерского посвящено графине Софье Андреевне 

Бобринской, матери графа Владимира Александровича Бобринского, 

погибшего в возрасте 24 лет в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

После смерти сына графиня С.А. Бобринская основала Дамский 

благотворительный комитет для организации первого в России 

учреждения для обеспечения инвалидов войны протезами, за что была 

награждена орденом Красного Креста 1-й степени и орденом 

Св. Екатерины. В начале стихотворения отражены человеческие 

эмоции горя и скорби, с которыми почти невозможно смириться: 

«Тебя ли, пред славной могилой/ Не жалко, прекрасная мать?/ 

Тебе ли, с болезненной силой/ И с горькой тоской не рыдать?» Но уже 

следующие строки заставляют вспомнить о кротости, смирении и 

жертвенной любви Богоматери: «И мнится, сквозь плач и рыданья,/ 

Сквозь ужасы смерти земной,/ Ты видишь кого-то в сияньи,/ Ты 

слышишь звук песни святой;/ Ты чуешь, у запертой двери /Дыханье 

той неги любви, Где нет безвозвратной потери,/ Где жертвы меча и 

крови,/ Пролитой во славу Христову,/ Возносит на небо та мать,/ Что, 

внемля Предвечному слову,/ Должна была в мире страдать,/ Как мать 

ни одна не страдала/ Из всех на земле матерей,/ И кротко склонившись, 

рыдала/ Пред образом муки своей» (Мещерский 1877: 41). 

Образ Христа также присутствует в поэзии периода Русско-

турецкой войны, но почти всегда – не напрямую, а через ассоциации и 

систему «спрятанных» в тексте отсылок. Один из примеров – отсылка 

к притче о сеятеле. Стихотворение В. Попова «Наше поле» в 

аллегорической форме объясняет освободительные цели войны России 

на Балканах. Библейский контекст стихотворения  образует притча о 

сеятеле, содержащаяся у трех евангелистов. В притче рассказывается о 

семенах, брошенных в различные условия для произрастания всходов. 

Одни из семян погибли, а иные дали всходы.  

«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к 

Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ 

стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел 

сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели 

птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного 

было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда 

же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в 

терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую 

землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное 

же в тридцать» (Мф. 13:1-8).  

В тексте стихотворения прямо называется «семя свободы», 

бросаемое на «поле» Балкан, а в роли Сеятеля подразумевается Россия, 
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совершающая жертвенный подвиг освобождения братских славянских 

народов ценой пролития собственной крови. В евангельской притче 

подчеркивается важность деятельной и ревностной веры для спасения, 

сравнимой с ежедневными заботами пахаря, который радеет о качестве 

почвы, вспахивает, удобряет и орошает её, очищает от плевел, 

охраняет семена от птиц. В тексте стихотворения также содержится 

призыв к деятельной защите русских завоеваний на Балканах, и прежде 

всего, от нападок различных врагов (очевидно, здесь подразумевалось 

недоброжелательство других стран). «Мы это поле вспахали штыком,/ 

Кровью его оросили, –/ Семя свободы в ту землю потом/ С криком 

«ура» посадили…. / Время колосья теперь охранять,/ Чтоб их враги не 

стоптали,/ И не забрался бы на поле тать,/ Птицы б семян не склевали» 

(Попов 1877: 89). 

Здесь естественно возникает вопрос о применении библейского 

контекста в отражении образа врага. Но Турция сама по себе не 

находилась в системе координат христианских образов. И, что еще 

более важно, Турция в общественном мнении России была все же не 

абсолютным, а лишь относительным злом. Читатели российской 

прессы были в основной своей массе убеждены в зависимости 

политики Стамбула от Лондона и в том, что за спиной султана в 

обязательном порядке маячит фигура британского премьера 

Бенджамина Дизраэли (лорда Биконсфильда). Британский премьер-

министр Дизраэли обозначил приоритеты своей страны, 

проанализировав стремление Российской империи закрепиться на 

Балканах:  

«Если русские возьмут Константинополь, они в любое время 

смогут направить свои армии через Сирию к устью Нила, и тогда какой 

прок нам в удержании Египта? Даже господство на море не помогло 

бы нам в этом случае. Люди, которые так говорят, должно быть, 

совершенные профаны в географии. Наша сила на море. 

Константинополь, а не Египет и Суэц является ключом от Индии…» 

(Сергеев 2012: 136). 

 Именно возможность установления контроля России над 

Балканским полуостровом и черноморскими проливами была для 

британского премьера главной проблемой, а вопрос относительно 

славян и их свободы отходил на второй план. Российский 

исследователь В.Н. Виноградов отмечает, что Восточный вопрос, в 

понимании Дизраэли, сводился к охране Британской империи, ее 

коммерческих и стратегических интересов в Леванте, Персидском 

заливе, Индии, Австралии и на Дальнем Востоке (Виноградов 2004: 

155). В российской периодической печати постоянно отмечали 

зависимость Османской империи от линии британских политиков. 
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Корыстные интересы британского кабинета при этом 

противопоставлялись бескорыстному стремлению власти и общества 

Российской империи к братской помощи балканским славянам. В 

1878 г. в России была опубликована публицистическая работа члена 

Британского парламента Т. Синклера, оппозиционного настроенного 

по отношению к «туркофильству» Дизраэли, названная им «Восточный 

вопрос прошедшего и настоящего: Защита России». Автор приводил 

ироническую цитату из поэмы Дж. Маннэра, приуроченной к 

восточному вопросу: «Да здравствуют британские интересы, и пусть 

умирают замученные христиане. Но только пощадите, о пощадите, 

неприкосновенность нашего турка» (Синклер 1878: 2). 

Темой обличения в российских публицистических и 

художественных текстах стало преступное европейское (и прежде 

всего, британское) «невмешательство», прикрывающее равнодушие и 

корыстные интересы большой политики, и здесь возникла параллель с 

образом Агасфера. Вечный Жид (Агасфер) – легендарный персонаж, 

по преданию оттолкнувший Иисуса Христа в тот момент, когда его 

вели на распятие, и отказавший ему в просьбе прислониться к стене 

его дома, за что и был обречен вечно скитаться по земле до Второго 

пришествия Христа. Этот образ применил поэт некрасовской школы 

Л.Н. Трефолев. Характерные для его творчества мотивы гражданской 

поэзии (сочувствие угнетенному народу) получили развитие в 

стихотворениях о борьбе за освобождение славян. В 1877 г. он издал 

книгу стихов «Славянские отголоски», доходы от продажи которой 

пошли на поддержку южных славян. Стихотворение Л.Н. Трефолева 

«Иди! Иди!» построено по принципу параллели с известным 

преданием о последних событиях земной жизни Христа. 

Художественная форма обращения к физическим и духовным 

страданиям Христа в последние дни и часы его жизни в контексте 

русской культуры второй половины XIX в. нередко использовалась как 

библейская аллюзия для изображения героического подвига, 

сопряженного с мученичеством. В данном случае, параллельно 

изображались, с одной стороны, страдания Христа и славян Османской 

империи, а с другой – трусливая предательская позиция Агасфера и 

европейских держав. «Он на Голгофу шел…/ С Него ручьем катился/ 

Кровавый, крупный пот. К жиду он обратился/ Под бременем креста: 

«Огонь в моей груди…/ Дай пить!» – И был ответ:/ – Иди! Иди! Иди!.../ 

Под бременем распятья,/ Как тени, движутся славяне, наши братья,/ 

Худые, бледные, нестройною толпой…/ И слышит славянин в Европе 

речи те же:/ «Пусть турок пред тобой помчится впереди,/ А ты за ним, 

как раб,/ – Иди! Иди! Иди!» (Трефолев 1877: 36) 

В целом, образно-художественная репрезентация 
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освободительной войны России на Балканах, отраженная в 

поэтических текстах и изобразительном искусстве 1870-х гг., 

представляется логически законченной и достаточно продуманной с 

точки зрения эмоционального и эстетического воздействия на 

внутреннюю российскую и зарубежную (западно-европейскую и 

славянскую) аудиторию, причем ее особенно усиливало именно 

использование символики и образов христианской культуры. 

Разумеется, предметом отдельного исследования, не входящего в 

задачи настоящей статьи, должно стать взаимодействие мифологемы 

освободительной войны и социально-политической реальности. 
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Государства не могут существовать, не взаимодействуя друг с 

другом. Эта проблема сегодня важна так, как никогда ранее. Мне 

1 Выход статьи приурочен к празднованию 183-летия со дня рождения проф. Марина 

Стоянова Дринова. Автор – внук профессора Дринова. 
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действительно очень приятно, что и в Болгарии, и в России с большим 

уважением относятся к нашей общей истории. Отрадно, что усилия по 

сохранению исторической правды встречают деятельную поддержку 

граждан обеих государств. Думаю, это хороший залог успешных 

прошлых, настоящих и будущих взаимоотношений между нашими 

странами. 

7 июля 1879 года первый консул России в Софии Александр 

Давыдов вручил верительные грамоты болгарскому князю Александру 

Баттенбергу. Этот знаменательный день считается началом 

дипломатических отношений между Болгарией и Россией. Эти 

отношения, действительно, имеют глубокие корни и строятся на 

прочном историческом фундаменте языковой и духовной близости, 

православной веры, письменности, культуры. Свойственное болгарам 

умение договариваться еще с древних времен позволило им влиться в 

семью европейских народов. Гунны и авары, придя в Европу, так и 

остались варварами и язычниками и давно исчезли с лица земли. 

Болгары же как губка впитывали все новое и очень быстро отказались 

от язычества в пользу новых монотеистических религий и тем самым 

сумели сохранить себя и свою культуру.    

Предпосылки создания болгарской государственности начали 

появляться еще в XVIII - XIX веках, когда в Европе сложились особые 

исторические условия для освобождения Болгарии, которую 

Османская империя в течение 500 лет считала своей «провинцией». 

Вершиной болгаро-российских отношений явилось освобождение 

Болгарии от османского ига в результате Русско-Турецкой войны 

1876-77 годов и появление возможности для создания Болгарской 

государственности. Деятельное участие в этом процессе приняли не 

только русская администрация, но и сами болгары, ярким 

представителем которых явился профессор Марин Стоянов Дринов.  

М.С. Дринов родился 20 октября 1838 года в Болгарии в 

маленьком городке Панагюриште в многодетной семье и, казалось, 

ему была уготована обычная судьба ремесленника, тем более, что отец 

Марина не мыслил иной   карьеры для своего сына. Но определило его 

судьбу нечто иное. В нем уже в детстве был заложен дух творческого 

искательства, уже тогда он испытывал необъяснимую тягу к 

гуманитарным наукам.  И юный Марин не идет по стопам отца, а 

избирает свой путь… Стремительное созревания гения Дринова от 

простого болгарского паренька до академика всех славянских 

академий Европы, кажется чудом и в то же время примером для 

подражания. Мне не посчастливилось знать своего прадеда, но я 

благодарен ему за то, что он оставил  самое дорогое наследство – 

пример своей жизни и те ценности, которые не уничтожит война, не 
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разграбит бунт, не отнимет власть: благородство, мужество и 

простоту.  

Именно в Россию жители общины Панагюриште направили 

Дринова для обучения. Не перестаю удивляться их провидению и 

тому, как в условиях тяжелейшего османского ига они смогли найти 

немалые средства для его обучения в России. Как сумели разглядеть в 

Марине Дринове того человека, который, получив образование на 

чужбине, вернется на свою Родину и поможет стране в деле 

построения нового, свободного Болгарского государства. В своем 

выборе они не ошиблись.  

Судьба определила Марину Дринову свой жребий - быть 

постоянно первым, причем сам Дринов к этому первенству не 

стремился. В самом деле, он был первым болгарским историком, 

получившим солидное профессиональное образование, обучаясь в 

1861-1865 годах на историко-филологическом факультете 

Московского университета. Ему суждено было стать первым 

болгарским историком, защитившим магистерскую (1873), а затем и 

докторскую (1876) диссертации. Дринов стал первым болгарским 

ученым, избранным членом всех тогдашних славянских академий, 

первым председателем первого болгарского научного общества и, 

наконец, первым министром культуры в освобожденной Болгарии. 

Дринов был безмерно счастлив, когда русские войска 

освободили его родную Болгарию и с гордостью   принял назначение 

на должность вице-губернатора Софии, а в дальнейшем должность 

министра культуры и просвещения. В этот период Болгария нуждалась 

в подобных людях – в своих, родных, самых лучших, ведь болгарских 

чиновников, знающих русский язык, еще не было. Дринову пришлось 

дни и ночи работать над восстановлением разрушенного османцами 

народного хозяйства страны. Начал он свою работу с организации 

выборов в первые местные советы Болгарии и разработке правил 

управления сёлами, округами, областями. Он сделал многое, чтобы 

страна в этот короткий срок вступила в Международный почтовый 

союз. Были введены Медицинский и Аптечный уставы, организован 

первый народный банк на территории Болгарии, запущены в работу 

первые типографии, в которых печаталась вся русская классика XIX 

века. Еще до окончания войны Дринов предложил издавать болгарские 

газеты в занятых русскими войсками областях. Ему принадлежит роль 

в  открытии в Софии публичной библиотеки, которая получила имена 

св. Кирилла и Мефодия. 

 Кроме этого Дринов был активным организатором протестного 

движения болгар против несправедливых решений Берлинского 
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конгресса по Восточной Румелии. 

   В короткий срок он провел анализ финансового состояния 

княжества и создал необходимые рекомендации по улучшению 

финансовой системы в стране.  

Всего за неделю Дринов подготовил ещё один важный документ  

об упрочении самостоятельности болгарской церкви. 

В 1878–1879 годах им был  разработан «Временный устав для 

народных училищ», который включал в себя целую серию важнейших 

циркуляров и программ, касающихся школьного обучения. 

 Дринов ввёл 32-буквенный гражданский алфавит,  основал 

научно-литературное общество «Болгарско книжевно дружество» 

(сегодня это Болгарская академия наук) и стал первым его 

председателем.  

   Освобождение Родины Дринова создало условия для новой 

жизни болгарского государства и проложило путь к современной 

европейской государственности. 9 февраля 1879 г. в городе Велико-

Тырново созвано Учредительное собрание, на котором была принята 

конституция, получившая название Тырновская. Весь огромный свод 

проекта конституции был создан особой комиссией под руководством 

Дринова, состоящей из болгарских патриотов, полных благодарностью 

России за Освобождение Болгарии. По предложению Дринова, 

столицей государства была провозглашена София. Также было 

сформировано правительство. Министрами, вошедшими в данное 

правительство, в основном были люди, которые в своей внутренней и 

особенно внешней политике ориентировались на Россию. Посты 

военного министра, а также иностранных и внутренних дел, в том 

числе и должность премьер-министра были заняты русскими 

генералами. 

На одном из заседаний Учредительного собрания Дринов 

прочёл записку «О деятельности Русского управления в Болгарии». 

Это было подведением итогов работы не только русской 

администрации, но и самого министра Дринова.  

29 апреля 1879 г. Великое Народное собрание избрало Князем 

Болгарии немецкого подпоручика, сына высокопоставленного 

австрийского генерала, принца Гессенского Александра Баттенберга. 

Таким образом, были созданы структуры власти, послужившие 

основой болгарского государства. Появились условия установления 

дипломатических отношений между странами, в том числе между 

Болгарией и Россией. Можно с уверенностью заявить, что в создании 

болгарского государства большая доля заслуг принадлежит не только 

русской администрации в Болгарии, но и болгарам, одним из которых 

был и профессор Марин Дринов.  
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   Меня часто спрашивают: «Почему ваш прадед Марин Дринов 

покинул Болгарию в столь трудное для страны время?». 

Объяснить это можно следующим образом. Летом 1879 г. 

Марин Дринов подал заявление об отставке. Казалось бы, что 

настолько блистательную службу на благо родной Болгарии министр 

Дринов обязан был продолжать и далее, однако успешная 

административно-государственная деятельность в освобождённой 

Болгарии была прервана по его инициативе. Ещё в мае он сообщал 

Константину Иречеку о том, что желает возвратиться в Харьков в 

конце июля, но не на постоянное жительство, а только лишь для 

отдыха: «Поскольку за последние два года сильно, очень сильно устал 

и физически, и морально. Сердце моё остается в Болгарии, в которую я 

вернусь, как только приду в себя».  

  Многие объективные факторы воспрепятствовали в дальнейшем 

возвращению Дринова на Родину.  

Во-первых, состояние его здоровья желало быть лучше. У него 

часто обострялось хроническое воспаление легких, полученное еще со 

времен обучения в Киевской духовной семинарии. Болгары-

семинаристы жаловались на плохое содержание, особенно на пищу, 

которая была иногда даже с червями. Дом, в котором они жили, был 

холодным, из печи выпадали кирпичи, двери и рамы плотно не 

притворялись, и семинаристы подвергались вредному влиянию 

сквозного ветра. Дринов постоянно простужался, болел пневмонией, 

которая в дальнейшем осложнилась туберкулезом легких. 

  Во-вторых, в стране создались особые внутриполитические 

условия, приведшие к отмене Тырновской конституции, в создании  

которой Дринов принял деятельное участие. Тем самым были 

нарушены принципы справедливой выборности в центральные органы 

власти, на которых он постоянно настаивал. 

  В-третьих, в 1881-83 годах Дринов разработал проект 

Государственного совета Болгарии и получил предложение возглавить 

его, но был вынужден отказаться от предложенной ему столь высокой 

должности по причине прихода к власти консерваторов, решавших в то 

время судьбу государства. Установление ими единоличного 

княжеского правления, русофобских настроений правящих кругов 

Болгарии того времени резко противоречило либерально-

демократическим взглядам Дринова.   

  В определённой мере это была личная трагедия Дринова. 

Успешно начавшаяся государственная деятельность была прервана им 

самим. Вернувшись в Харьков, он продолжил преподавательскую и 

научную деятельность, пишет более 100 научных работ, 

способствующих развитию византийских исследований, истории 
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балканских народов, этнографии, лингвистики, литературоведения и 

фольклора. Проживая в России, Дринов остался верен своей Родине – 

Болгарии, всю жизнь, все свои труды ученый посвятил возрождению 

великой болгарской культуры.

Своими трудами Марин Дринов учил людей умению 

договариваться между собой, всегда выступал за идею их объединения, 

налаживания взаимоотношений, и в первую очередь между Болгарией 

и Россией. Дринов призывал помнить уроки истории и делать из них 

правильные выводы,  отмечая, что «...народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего и обречён на исчезновение».   

Внешне казалось, жизнь Марина Дринова в России протекала 

вполне благополучно. Он достиг устойчивого (в научном плане) 

положения на кафедре в университете, имел собственный дом, где 

проживал с женой и детьми, получил приличное жалование – 3000 руб. 

в год, имел чин действительного статского советника и регулярно 

награждался орденами. 

За усердную службу и особые труды он был награждён орденом 

князя Владимира III и IV степеней, орденом св. Станислава II степени, 

а также медалями «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг.» и 

«За заслуги» Болгарского княжества. К имеющимся наградам 

прибавились орден святой Анны I степени (1886 г.), орден за 

гражданские заслуги II степени 1897 г. и орден за гражданские заслуги 

I степени 1899 г. (Болгария). В связи с тридцатилетием научной 

деятельности в апреле 1899 г. Дринов был награждён Болгарским 

орденом Большого креста I степени. 

Большее признание получила научная деятельность Дринова. 

Он являлся членом Московского отделения общества истории 

древностей российских, Петербургского общества любителей древней 

письменности, председателем Харьковского историко-

филологического общества, председателем Болгарского научного 

общества, почётным членом-корреспондентом Югославской академии 

наук и Сербского учёного общества. В 1898 году Дринов был избран 

членом корреспондентом Российской академии наук, а в 1901 году – 

Краковской. К этому списку прибавились звание заслуженного 

профессора, другие титулы и звания.  

Мне приятно осознавать, что национальные симпатии болгар 

всегда были и остаются на стороне России. Благодаря духовной, 

языковой, культурной близости Болгарии и России я и моя супруга 

действительно чувствуем себя на Родине моего предка Марина 

Дринова - Панагюриште как у себя дома.  

Я высоко ценю то, что в числе выдающихся сыновей Болгарии 

имя Марина Дринова не предано забвению, и память о его заслугах 
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перед Болгарией в деле построения болгарского государства и по 

объединению всех славянских народов живет в сердцах многих 

миллионов людей.  
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NIKOLAI RAINOV AND NICHOLAS ROERICH’S DECORATIVE 

WORKS IN THE CONTEXT OF THEOSOPHY AND 

ANTHROPOSOPHY 

NADEZHDA TSOCHEVA  

Konstantin Preslavsky University of Shumen 

Abstract: This research tries to find the spiritual and aesthetic proximity 

between N. Rainov and N. Roerich, whose works – verbal and visual, have 

turned into decorative stylized ones, incorporating the language of colors, 

floral and female images, archetypal mythological space. The text takes 

heed of the terms decorativeness, ornament, synthesis, and also of colors as 

a universal language of expressing thei nvisible spiritual worlds in the 

context theosophical and anthroposophical viewpoints of the world. There 

have been put under interpretation some theosophical concepts which carry 

the encoded message about the rising up of the soul towards the Light and 

Mystery: color and meaning (the language of colors), jewels, archetypal 

images of the Woman (the Heavenly Woman), archetypal spaces (the East, 

the garden, the mountain and the desert). 

Key words: theosophy, anthroposophy, decorativeness, archetype, 

language of colors 

Настоящето изследване търси духовната и естетическата 

близост между Н. Райнов и Н. Рьорих1, чиито произведения – словесни 

и визуални, са превърнати в декоративни стилизации, вграждащи в 

себе си езика на цветовете, флорални и женски изображения, 

1 За връзката с Н. Рьорих свидетелства съпричастието на Н. Райнов към БАР 

(Българска асоциация Рьорих, създадена 1930г.) и „Пакта Рьорих” (световното 

движение за защита на културните паметници по време на война по инициатива на Н. 

Рьорих); оглавеното от него Теософско дружество „Орфей” през 1930г. (сказки, 

организирани в рамките на сдружението Теософско общество след Първата световна 

война) и редакторството на сп. „Орфей”, популяризиращо теософските идеи). Той 

получава произведенията на Н. Рьорих и „Агни йога” (учението на хималайските 

махатми, достигнали съзнание, свързващо ги със Световната душа), редактирано от 

Елена Рьорих. По подробно вж. [Стойчева 2014]. 
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архетипни митологични пространства. Текстът спира вниманието си 

на понятието „декоративност“, „орнамент“, „светоносност“, „синтез“; 

на езика на цветовете като универсален език за изразяване на 

невидимите духовни светове в контекста на теософията и 

антропософията. Тълкуват се теософски концепти, носители на 

закодираното послание за извисяването на душата към Светлината, 

Тайната: 

• колорит и смисъл (езикът на цветовете)

• скъпоценни камъни

• архетипни образи на Жената (Небесната Жена)

• архетипни пространства (изтокът, градината, планината,

пустинята).

За връзката на творчеството на Н. Райнов с окултното, 

езотеричното, теософското свидетелстват някои критически 

изследвания. Ед. Сугарев говори за интересa на Райнов към теософията 

– духовно движение, което по пътя на „вътрешното познание“

подхожда към проблемите на духа, фактор в духовната атмосфера на 

съвременността. Той откроява значението на тайната символика в 

дистанцираността ѝ от всекидневното, изразена чрез изкуството, 

имащо езотеричен смисъл – на сетивното като средство за закодиране 

на тайните на посветения в художественото; път към закодираните в 

природата тайни на универсума [Сугарев 2007: 67]. Самият Н. Райнов в 

статиите си утвърждава тази връзка: „Символите – език за посвета в 

Тайнствата“ („Символ и стил“), изкуството въплъщава космогонични 

замисли, предавани от посветени на посветен („Източно и западно 

изкуство“). Според Ед. Сугарев „наученото от Климт и Врубел го 

прехвърля върху територията на езиковия експеримент, за да закодира 

тайни смисли – по начина, по който Тайната се тълкува във 

теософията и антропософията като грандиозна, обясняваща генезиса и 

съществуването на целия свят доктрина, но и в смисъла на 

„съответствията“ в контекста на символистичната естетика [Сугарев 

2007: 69].  

Ив. Райнова представя метафизичните разбирания на Н. Райнов 

за изкуството, твореца, връзката с теософията, орфизма и 

неоплатонизма: учението за Бога като непроницаема, неназовима 

Първопричина; за Вселената като макрокосмос, породен от излъчената 

от Бога първоначална Троица (Вселенско Добро, Дух и Ум); за човека 

като микрокосмос, носещ в себе си като възможност същината на 

Вселената и Бога; за отражението на вселенската душа във всички 

живи същества [Райнова 2019: 47]. Коментира се връзката с идеите на 

Б. Кроче и Вл. Соловьов за изкуството като израз на духовно 

съдържание, чието висше предназначение е духовното 
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превъплъщаване на човешкия и природния свят, създаването на 

вселенски духовен организъм.  

Св. Стойчева търси връзката на Н. Райнов и Н. Рьорих в 

разбирането им за изкуството като окултно послание към 

човечеството, чийто носител е знаковостта: „Изкуството строи свой 

собствен свят, аналогичен на астралния свят на окултистите, кара го да 

разбира законите на онзи нов свят, пълен с чудеса, и по пътя на 

постепенното усещане и постигане на тези „закони на чудотворното” 

да се доближи до Вечното... Светът е „четим” само когато се превърне 

в знак.“ [Стойчева 2014: 18]2. Знаковостта се свързва с идеята за 

Единното – единен знак, изграден от множество знаци, свързани 

помежду си на основата на съответствията, като Н. Рьорих и Н. 

Райнов са видени като посланици на тези знаци в своите книги.  

От гледната точка за изкуството като окултна сила, способна да 

преустрои света може да се каже, че в своите творби Н. Райнов подлага 

на специална естетическа обработка словото и рисунъка в опита да се 

изразят духовните светове. Обикновената профанна реч се превръща в 

скъпоценна огърлица, образите – в орнамент, чийто метафизичен 

смисъл трябва да се открие – да се дешифрират, да се разтълкува 

притчовостта; да се проникне в сферата на тайната и окултния намек за 

скритото за непосветените. Заглавия като “Книга на загадките”, 

“Поема на тайните", “Притчи и сказания” свидетелстват за принципа 

на идеограмата като ключ към текста. Н. Рьорих говори за 

разсъдъчното зашифроване на определен смисъл с цел да се достави на 

зрителя удоволствието да го разшифрова. Възприемателят на 

изкуството е видян  като зрител. Названието декорация, 

орнаменталност е зрително-асоциативно – предполага текстове, които 

не се четат само по обичаен начин, а се разглеждат като картини. 

Декоративната проза като модел на  изграждане на света и като 

стилистика се свързва с мистичното преживяне, за което свидетелства 

Н. Райнов по повод орнаментите на византийското изкуство: 

“Мистичният дух на това изкуство съвпада чудно с неговата 

декоративна стилност. В повърхнината, що му предстои да запълни с 

образи, художниците са виждали не средство за създаване на зрителна 

измама, а поле, на което се проектуват извънсветовни образи – небесни 

видения. Те са духовна действителност, затова не трябва да бъдат 

триизмерни”  [Райнов 1947: 446]  

Още в  периода между двете световни войни Никола 

2 „Мярката на изкуството” е манифестен текст на Н. Рьорих, заимстван от Успенски, 

според Св. Стойчева, която коментира разбирането за изкуството в контекста на 

идеята за двойствеността на битието- дистанцираност от всекидневното и стремеж 

към духовното.  
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Мавродинов откроява като основна характеристика на творчеството на 

Н. Райнов декоративността в своята статия „Акварелите и гравюрите 

на Н. Райнов“, публикувана в „Изкуство и критика“, юни 1939: 

 
Всичко – небе, земя, камъни, цветя – в тая природа е сякаш съставено от 

скъпоценни камъни. Дърветата са от планински кристал или от сардоникс, цветовете 

от рубин или опал, тревите  от тюркоаз или смарагд и пр. Ние се намираме в страната 

на приказките. Приказният елемент в тия картини преобладава. Нещата изведнъж 

стават символи на нещо неизвестно... Така картините на Н. Райнов са сякаш 

илюстрация на неговите книги. Същият блясък, скъпоценност на фразата, колорит, 

странност, духовност и особена еротика, която има повече връзка с естетичното 

чувство, отколкото с плътта, можем да установим и тук. В гравюрите духовността 

преобладава. [Мавродинов 1939: 295-296].  

Н. Мавродинов насочва прочита на литературните творби на Н. 

Райнов през ключовата роля на картините-илюстрации. Той споменава, 

че Райнов използва цветове близки до цветовете на скъпоценни камъни 

като сардоникс, рубин, опал, смарагд, тюркоаз. В текстовете се срещат 

скъпоценни камъни като изумруд, аметист, халкидон, хризопрас, 

смарагд; както и златото и среброто. Те стават част от текста 

орнамент, чрез който се изразяват невидими духовни светове. 

Картините на Райнов синестезийно притежават същия блясък, същите 

ярки интензивни цветове, които присъстват в литературното му 

творчество, сякаш раздвоено с цялата светлинна и цветова гама между 

„Слънчеви приказки“ и „Цар на мрака“. Сравненията със скъпоценни и 

полускъпоценни камъни са символистични, проводник на духовен 

смисъл, защото от дълбока древност на тези камъни им се приписват 

магически свойства. Картините и словесното творчество на Райнов 

взаимно се допълват, декодират и само в своето единение могат да 

дадат пълна представа за неговия магически свят, който е съизмерим с 

европейските тенденции в изкуството – и е интегрална част от 

цялостната естетика на вербализация на визуалното в българската  

художествена култура от първите десетилетия на 20. век. Чрез 

декоративното творчество се отключват сетивата (идея на Ш. Бодлер) 

и се навлиза чрез тях в света на вечността – усилване на сетивността 

като прекрачване в друг отвъден свят. Преживяването търси кода на 

обонянието чрез аромата, кода на (визуалното) „въззрението“ чрез 

цветовете. 

Н. Мавродинов, определяйки Райнов като „творец на нови 

декоративни форми“, а текстовете му като „свилени бродерии“ в 

своята статия, коментира техниката на изграждане на орнамента: 

• Използване на принципа на стилизацията – изчистване на 

образа от преходността и превръщането му в елемент на 

вечността, „умъртвяване на природността“, за да се роди нов 
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свят; създаване на символи чрез стилизация3 – преобразяване на 

реалното и превръщането му в символно натоварена материя, 

изразяваща духовни феномени, трансцендентални интуиции, 

превръщането му в декорация, орнамент. 

• Използване на принципа на остранностяването чрез привличане

на приказното – трансформация на природните форми в

хералдически знаци; на реалиите, старинни, странни, вечни – в

знаци на нещо неизвестно; в природата всичко става

скъпоценно, магично, съставено от скъпоценни камъни, във

всички нюанси на цветовете.

• Влияние на източната живопис. Източният стил – синтезиращ,

абстрахиращ, символизиращ реалното до устойчив орнамент,

знак, йероглиф.

• Разчитане на повторяемостта на флорални мотиви.

Самият Николай Райнов коментира през 20-те г. особеностите

на декоративния си стил в своите статии – декоративността като 

функция на стила, която субективно преобразява действителността; 

свързана с нова естетическа визия за света, в чиято основа е 

„религиозното чувство за битието“. В „Живописен и декоративен стил 

в разказа“ (Везни, 1921) творецът смята стилизацията за основа на 

декоративния стил – премахване на всичко случайно и излишно, 

насищането му с общочовешки черти, монументалност, движение 

[Райнов 1995: 110-126]4. В „Източно и западно изкуство“ (Везни, 1920, 

кн. 8) назовава орнамент „най-простата декоративна единица, получена 

след стилизуване даден предмет от природата..., постигнат чрез линия, 

шарка или плоскост“ [Райнов 1920: 231-245]. Орнаментът е азбуката на 

стила – свързан с плоскосността, изявата на ритъма, повторението на 

пластични елементи; осъществяващ се чрез линия, шарка, плоскост (в 

живописта) или чрез ритъма на фразата, загадъчност на образите и 

заплитането на мисълта (в сферата на словесността). За шарката 

говори като за „символичен език“, част от условния колорит, служещ 

за изразяване на дълбокото, загадъчното, тъмното в душата“; като за 

„помагало за стилизуване“. В „От кубизма до конструктивизма“ той 

определя орнамента като „йероглифно наподобяване на живата форма“, 

а в „Изкуство и стил“ (Везни, 1919) орнаментът е видян като образцов 

3 За стилизацията като основен принцип пише Ст. Цанов, насочващ вниманието си 

към начина на битуване на историческия факт в творчеството на Райнов  [Цанов 

2016: 323-333.] 
4 За стилизацията като средство за изграждане на орнамента вж. Стойчева, Св. 

Декоративната проза на Н. Райнов като един от стиловите почерци на културата ни 

от 20-те и 30-те г. // Приказките на Н. Райнов – между магиката и декорацията. 

София: УИ. „Св. Кл. Охридски“, 1995 с. 12. 

85



символ, а декоративното изкуство – като стремеж към синтез и красота 

[Райнов 1995: 95-96]. Декоративността на Н. Райнов е приказно-

сецесионна – орнаментализация на преживяването – в опита на душата 

да постигне трансцендента. Той коментира сложните плетеници на 

източния орнамент в „Източно и западно изкуство“, чрез които се 

ражда нова вселена – вселена на приказката, сказанието, магията и 

вълшебството: „персийските извитъци на свещеното дърво, сплетени 

със скъпоценни камъни, цветчета, птици и звезди“; „свещените 

орнаменти на древен Египет, стилизуващи ибис, лотос, папирус, 

слънчев кръг... крилати симболи на вси божества, ветрилоподобни 

корони от опашка на паун.. мъже и жени... силуетите им“  [Райнов 

1920: 241]. 

Йероглиф, хералдичност, религиозност, загадъчност, Тайна, 

символичен език – думи и изрази, които насочват към една езотерична 

нагласа, търсеща скритото зад видимостта, отвъд всеобщото, 

разбираемото, закодираното с тайнствен смисъл, чието декодиране е 

достъпно не за всеки. Декоративният език на Н. Райнов, свързан с 

понятията стил, синтез, стилизация, е този универсален език, чрез 

който може да се достигне до невидимия духовен свят – чрез него е 

кодирано тайнственото езотерично послание. Изкуството е „творчески 

път, който изразява състоянията на душата в образи от външния свят“ 

(„Източно и западно изкуство“). Превръщането на символа в йероглиф 

е закодиране на неговия смисъл при изразяване на духовни прозрения, 

код за тайни значения, достъпни за посветените. Интересът към 

духовното в изкуството може да бъде изказан чрез ключови 

постановки на В. Ворингер (абстракцията) и В. Кандински („За 

духовното в изкуството“)5 за новите изразни форма по пътя на вечните 

истини. В духа на теорията на В. Кандински езикът на цветовете и 

формите е проява на утопията за чистия, тотален език, чрез който може 

да се артикулира непроницаемото и който въздейства върху душата. С 

идеите за „изкуството като пряк израз на духовни състояния“ и идеята 

за вътрешната необходимост борави Н. Райнов – чистите форми, 

цветове, звукове като символен код6 за разгадаване на тайната в 

5,„Поврат към духовното“, „вътрешната закономерност и хармония“, „чистият звук, 

въздействащ върху душата“ „идеята за монументално синтетично изкуство“ са 

основни постановки на Кандински в „За духовното в изкуството“, в което цитира Е. 

Блаватска, като цветовете и формите са съобразени с вътрешната закономерност на 

картината, с крайната форма на творческата свобода.  За Н. Райнов е важно 

пренасянето на тайните послания през времето за разлика от Кандински, за когото 

волята на художника като техен пазител и изразител е по-важна. 
6 В „Символ и стил“ Н. Райнов пише: „Затова симболите са били език на посвета в 

Тайнствата, а художниците – Посветени“. Символът е и „израз на вечното, 
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теософския смисъл; стремеж към синтетична изява на идеята, която 

вибрира, сияе като лъч светлина. В духа на теософията става въпрос за 

свръхличностни сили и енергии, съществуващи в материалното, но 

които могат да бъдат открити и опознати от човека чрез процеса на 

синтез, абстракция и извличане на същественото от материята – процес 

присъщ на източното изкуство, според Райнов, възкресяващо древни 

форми, съхранило връзката с духовното и езотеричното, мистерийната 

си посветеност, способността да абстрахира и преобразява сетивно 

възприетото.  

Стремежът към синтетична изява на идеята, одухотворяване на 

природата чрез използване на езика на формите и цветовете – 

„ритмичен обмен от едри, топли и студени цветни петна”, чрез 

пренасяне на гледната точка на художника вътре в картината и 

унищожаване на перспективата“ може да се види в декоративните 

картини на Н. Райнов и Н. Рьорих: „тинтявата израства високо в 

небесата толкова високо, колкото Хималаите. Тя вибрира звънка като 

музикален тон и сияе като лъч светлина, проникващ директно и 

безпрепятствено във всяка чувствителна душевност“ [Стойчева 2014]. 

Ключов момент в това изказване е идеята за връзката със светлината – 

дава се на окото връзка със слънцето, своеобразно излъчване на 

слънчева религия в пейзажите на Н. Рьорих и във вербалните и 

живописни стилизации на Н. Райнов (пейзажите със станиолова 

техника – източен тип техника).  

Н. Райнов „Старото дърво“ 

(1937-39г.) 

Н. Райнов „Стилизирана природа“ (1922г.) 

За Н. Рьорих и Н. Райнов изкуството е борба на посветения със 

силите на Тъмнината по пътя на духовното усъвършенстване. Във 

духовното, свръхфизичното, що се крие в образите на външния свят“.[Райнов 1995: 

97-99] 
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„Врата в будущее“ Н. Рьорих асоциира изкуството със светлината: 

„Светлината на изкуството ще озари безчислени сърца с нова 

любов“, като негова цел е да обедини човечеството: „То е знамето на 

съзидателния синтез. За всички трябва да са отворени вратите на 

свещения източник. Всеки чувства истинската красота.“ Н. Рьорих 

смята, че чрез изкуството ще се утвърди културата на духа  – 

огнището, свързано със светлината на неугасимото знание. [Рьорих 

1936: 312] Изкуството се задвижва от духовната енергия на чистата 

душа и просветеното съзнание, свързано е с Тайната, достъпът до 

която е възможен само за художника.7 

В основата на неговото разбиране за изкуството стои концептът 

светоносност. Н. Рьорих в „Обител на светлината“ коментира смисъла 

на понятието „светоносност“, което се превръща в ключов концепт, 

положен в основата на декоративността в търсене на универсален език 

за изразяване на невидимите трансцендентни светове – тази 

светоносност се носи от линията, масата, колорита, обвързан с ролята 

на светлината в теософията и антропософията. Изкуството има 

преобразяваща сила – то се явява окултна сила, способна да преустрои 

света; то е одухотворяване на материята, проектиране на небесни 

видения, мистично преживяване – код, който трябва да се разшифрова, 

за да се достигне до тайната. То е видение, интуиция, извисяване до 

невидими светове, до светлината. Не случайно в учението Агни Йога 

основен концепт е светлината: Светлината се свързва с понятието 

култура (културата като „почитане на светлината“), Бог (обител на 

духа), човек (светоносното сърце), еволюция (еволюцията като 

„светлина, озаряваща всички факти крива, в която трябва да се слеят 

всички линии“; „Огън и светлина; целият прогрес на човечеството 

приижда към тази вездесъща, всепроникваща стихия“; синтезът е 

главният еволюционен път, културата служи като опора на 

еволюцията). 

Светлината се явява ключов концепт в декоративните 

стилизации както на Н. Рьорих, така и на Н. Райнов, явяващи се синтез 

на различни култури (източна, християнска, модерна – символистично-

сецесионна). Изкуството като част от културата вижда света в астрална 

7 Законът, на чиято основа се осъществява обновяване на художественото естество, е 

свързан с великата тайна, и достъпът до нея е възможен само за художника. В 

тайнственото начало се крие източникът на творческата енергия. Стремежът на 

твореца към него е истинската му цел. Благодарение на това усилие се привнася в 

живота естетическото разбиране. Художникът трябва да притежава чувство за мяра, 

за да свърже миналото с настоящето и настоящето с бъдещето, за да не наруши 

приемствеността на идеята, свързваща изкуството с живота. Творческото усилие се 

връща към своя източник [Балтрушайтис 1916: 143-144] 
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светлина, чрез цветовете на аурата, сътворява свят на висша Красота и 

Тайна. Както Н. Рьорих, така и Н. Райнов създава неземен, ефирен 

астрален свят, облечен в блестящи багри, менящи цветовете си, чрез 

които се предава настроение – приказни образи светят с целия спектър 

на седемте основни багри на дъгата. Златисти, сребърни, изумрудени, 

кобалтови, пурпурни тонове рефлектират, връщат светлината обратно 

към зрителя, създавайки чувство за подвижност, музикалност. Багрите 

имат метафизично значение и символика в съответствие с теософското 

учение за цветовете [Райнова 2019: 47]. Според Н. Рьорих 

светоносността е действителност, въздействаща върху душата, 

използвана от художниците в християнската иконопис и будистките 

майстори („Обител на светлината“). Говорейки за светоносността, 

художникът я възприема като понятие-синтез от религии, философии, 

култури. Според него тя е свързана с неизразими светоносни понятия 

като светлината на София (мъдростта), с обителта на Духа и неговото 

сияние, с Източника, Неделимото, Единното, с Логоса. Коментирайки 

нейната същност, той дава примери от християнската религия 

(неизгарящия огън), от будизма, философията (Платоновото 

слънцеподобие, Сократ), кабала, зороастризма, Библията („Да бъде 

Светлина“). Светоносността се свързва със сиянието на мисълта, 

мечтата, благодатта.  

Чрез понятието светоносност се концептуализира не само 

представата за света, но и представата за човека – за смисъла на 

живота му като извисяване до и единение с Извора чрез силата на духа, 

за скритата в него божественост като основна двигателна сила. Според 

учението Агни йога човекът е претворител на Космическите сили 

(Огнен свят), а духът е разглеждан като сила на природата и 

енергетическо явление. Светоносността като проявление на 

божественото у човека, фигурално е представена чрез градините и 

цветята – „градината на светлината“, „светоносното сърце“. В есето 

„Врата в будущее“ Н. Рьорих определя езика на сърцето като език на 

вътрешните съзвучия, чрез който се достига до истинската същност на 

света [Рьорих 1936]. Духовната енергия на чистата душа и 

просветеното съзнание може да се извиси до небесата на теософските 

енигми. Тайната (на въплъщението на Логоса в телесното) е въплътена 

във всеки човек – вложена е вечност в сърцето на човека, според Н. 

Рьорих в друго негово есе – „Обител на светлината“, в което смята, че 

в чистото сърце, в което се е настанила светлината, се раждат нови 

светове – в светлинния център на сърцето. Н. Рьорих припомня 

мисията на човека: „да сияем, а не да изгорим, да живеем в духа, да 

благотворим“. Той цитира Агни Йога, за да открои светоносността на 

сърцето – „в основата на цялата Вселена търсете сърцето... архатът 

89



 

 

като пламък носи в  сърцето си всички огньове на живота“, чрeз ума на 

сърцето се постига премъдростта и знанието, с чашата на любовта и 

самоотверженото действие. Свързва се със свободата на избора на 

човека – свободата на служенето и сиянието.  

Създателите на учението (Агни йога=Жива етика) боравят с 

фундаментални понятия като материя, Дух, енергия и разглеждат 

Мирозданието като грандиозна  и безпределна система на 

одухотворения Космос, включваща в себе си множество енергетически 

структури, в това число и човека. Жива Етика съдържа обемна 

информация за взаимодействието на тези структури  и влиянието на 

това взаимодействие върху Космическата еволюция, чиито 

енергетически „коридори“ пронизват безпределното пространство. 

Дава се приоритет на Духа, който авторите на Жива Етика разглеждат 

като сила на природата и енергетическо явление. Искра на този Дух се 

намира във всеки човек и живее и действа в него съгласно Великите 

закони на Космоса, от една страна, и свободната воля на човека – от 

друга. 

Светоносността в духа на теософията и антропософията се 

постига чрез произведенията и на Н. Райнов – словесни и визуални, 

превърнати в декоративни стилизации, вграждащи в себе си езика на 

цветовете, сплетените флорални и женски изображения, избраните 

пространства като превод на видяното на езика на Тайната. Може да се 

разгледат като теософски концепти, носители на закодираното 

послание, свързано с извисяването на душата към Светлината, Тайната 

в творчеството на двамата творци: езикът на цветовете и на 

скъпоценните камъни, които засияват златозарно; архетипните образи 

на Жената (Небесната Жена) и архетипните топоси (изтокът, 

градината, планината, пустинята като мистични пространства на Духа). 

В „Книга на Загадките“ (1918г.) Н. Райнов изгражда 

представата за човешката душа в нейната разпокъсаност между 

земното и небесното, за нейните пътища през самотата, страданието, 

познанието и съмнението, в търсене на тайната на мирозданието, но и 

през копнежа, желанието; за живота ѝ в градините на своите сънища – 

превърната в орнамент с флорални мотиви: 

 
Цветята склопиха коронки... Пийте росата, додето чашките на цветята не са 

повехнали. Две капки безсмъртие ни дава Бог: две капки през цял живот. 

Намерете ги в нечии очи!.... Колко венци! Колко мирис! Колко пъстри росни, 

усмихнати цветя! Железният олтар се губи, обкичен с венци... Венците 

извехнаха. […] Вечерта навежда над полета и дъбрави своя голям съсъд с 

благовонно миро. […] Те не знаят езика на обичта. Те ще напълнят със злато 

светилника над ложето ти и с пъстри ветрила ще прокудят от снагата ти 

благовонния лъх на моите целувки. 

      [Райнов 1989: 119-121] 
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Ако библейските градини чрез райската образност се свързват с 

идеята за хармоничната цялост човек-природа-Бог, то градините на 

сецесиона визуализират разпаднатостта на модерния субект между 

небесния порив и трагичната преломеност в в бездната на 

действителността; орнаментализират меланхолността  на 

преживяванията като отдалеченост от идеала чрез мотива за увяхването 

на цветята, чрез сплитането на флорални и женски образи (детайли на 

женско присъствие). 

В „Книга на загадките“ пътят на мъдростта – в търсене на себе 

си, изплита сложни пътеки на страст, (по)мисъл и творчество; в 

търсене на Бог, безcмъртие. Желанието („да приема в покоите на своята 

песен Твоята самотна скръб“) е изказано чрез призива: „Ела! Аз те 

чакам!“ и е орнаментирано – трапезата със светилници с алмазна 

светлина извиква асоциации с Христовото тайнство, като мистичността 

е загатната чрез символиката на скъпоценните камъни – елмазът. В 

„Книга на загадките“ – скъпоценните камъни: бисери, елмази, злато и 

сребро, са свързани с блясъка на трансцендента, към който се стреми 

душата, минала  през загадката на живота, през търсенето на любовта и 

жената, вечността. Идеята за преходността на битието е декоративно 

изказана чрез типични за сецесиона флорални образи, свързани със 

смисловия код на тленността, болестността, увяхването – „умиращи 

лебеди, капещи лотоси, гаснещи светлини“, „железен олтар, обсипан с 

цветя, мирис... , който носи извехнали, мъртви венци“. Човешкото 

лутане се орнаментализира чрез образа на минаващия през пустинята 

керван; чрез палмите, които разказват историята за човешката участ, в 

търсене на своя Бог. 

Декоративността разчита на погледа – окото като метафора на 

познанието на Другия, на опита да се проникне отвъд видимостта и да 

се достигне до съкровената същност на нещата, да разпознае знаците 

на Другия свят в отблясъците на цветовете: пред погледа на отшелника 

се разсипва златното богатство на небето; сред ведрата синина 

плуват алмази и бял бисер. Човекът е търсещият цял живот „бисери, 

злато и сребро, алмази“, а намира сълзи, пепел и прах – вместо 

вечност, постига истината за ефимерността на нещата. В края е 

повдигнато булото на загадката на живота, за да разбере, че животът, 

изпълнен със страдание и съзнание за тленност, веднъж преброден, 

утаява в душата своите съкровища. 

Tова разбиране кореспондира с идеите на Н. Рьорих за търсената 

Тайна, символно представена чрез мистичното пространство Шамбала, 

на което е посветена картината „Съкровището на планините“ или 

„Тайна“. В своите статии Н. Рьорих често споменава огромни 

съкровища, съхранявани в дълбините на Хималаите. Но това не е 
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злато, не диаманти, не рубини. Древният Изток познава други 

съкровища, духовни, тях има предвид Н. Рьорих, когато рисува 

картината „Съкровището на планините“. Погледът прониква дълбоко в 

пещерата. На преден план са огромни красиви кристали, наситени със 

златно излъчване. Там, в дълбините на сводестата пещера, вляво и 

вдясно от входа към нея, на синия фон на планината, може да се видят 

очертанията на древни статуи, издълбани в скалата, на чийто фон е 

група хора, облечени в дълги дрехи. Един от тях държи светеща лампа, 

ярко осветяваща пещерата. Това са махамите. Тяхната мъдрост е 

истинското духовно съкровище на планините: 

Във всяко създание има зрънце дух, но тяхното състояние и качество са 

различни. […]  Желанието ни е да не се разлее чашата на духа.  

[Рьорих 1991: 168] 

Животът в „Книга на загадките“ на Н. Райнов е видян като 

загадка, изграден на базата на три ключови образа: книгата, сърцето, 

животът като пътуване с кораб. 

Книгата – надгробен камък на нещо, станало в сърцето; 

обелиск на нещо, погребано в сърцето; свързана с дълбокото 

свръхпознание, към което се стреми човекът. И за Н. Рьорих книгата е 

свързана с познанието на вечността, заключено в сърцето: „книгата е 

жив организъм, концентриране на мисъл, на вечните завети“. 

Изкуството според него е проникване в Тайната, в същността на самата 

природа, постигане в дълбочина на живота, концентрация на Живота – 

да чува как расте тревата, накъде бяга водата. Сливане на душата с 

природата – тя е животът, пътят [Всеводод 1939: 104]. Тази идея е 

закодирана в картината „Книга на живота“, в която е постигнато 

всепроникването между човек и Вселена – на фона на масивните 

пространства на планинските склонове животни, които спокойно пасат 

трева и човек, който е седнал и чете книга. Пътят на познанието 

минава през самоспостигането, индивидуацията на самия човек, идея, в 

която се разпознава разбирането на Ницше: „Преди говореха, че 

познанието е скръб,  сега ще кажем – познанието е радост. Възторгът 

ражда и дълбоката скръб… – Скръбта ще мине, Радостта на Духа 

изисква Вечност. 

Н. Рьорих въплъщава в картините си разбирането за осъзнатия 

човешки дух в изкуството – до каквото и да се докосне – природа, 

история, религия, всичко сияе с блясъка на самия Живот. В картината 

„Агни йога“ чрез топосите на безкрайността и извисеността (планината 

над безкрайно езеро), чрез вложения свръхсмисъл в колорита 

(планината в нюанси на индиговосиньото, смарагденосиньото; реките 

на зазоряване под жълтите лъчи на светлината с розови нюанси; 

нюансите на бледосиньото и бледожълтото, в които е очертана 
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женската фигура, която държи пламък (огън), са като купол над 

всичко) се разиграва мистерията на Човешкия дух. Творецът осъзнава 

себе си, целите си в образи, които се извисяват от дълбините на 

неговата същност (образът се появява като начало на нашата мисъл). 

Н. Рьорих „Агни йога“ (1928г.) 

Сюжетът на картината „Капки на (от) живота“ Н. Рьорих е 

познанието като истински живот. Тя е митологично платно, в което 

образите са стилизирани и превърнати в символ. Планината Хималаи 

са свързани с мистичната Шамбала – свято място, център на човешката 

култура на духа. Върху скала, на склона на снежни върхове, седи жена 

в златен халат. Тя събира капки живот в кана – капки мъдрост и 

знания, изливащи се от планински извор. В дълбока мисъл тя поглежда 

надолу към Земята, където ще донесе тази жизнена влага, която е 

събрала. Съдът е един от символите на човешкото съзнание, а капки 

животворна влага са зрънца на знанието, както и на уменията и 

качествата на духа, който се е родил, които ще съпътстват човек след 

земния му живот, в други прераждания. Висшето духовно Знание не е 

като обикновеното знание, достъпно за интелекта. Това знание идва 

при човек бавно и постепенно, като скъпоценни капки чиста планинска 

вода, попадащи в съд. В картините се търси връзката със светлината 

чрез леки въздушни светли цветове. Н. Рьорих използва ефекта на 

цветовете, за да въздейства върху зрителя. Неговите необичайни 
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цветове са свързани със стремежа към духовно познание. Планините са 

в нюанси на индиговосиньото и смарагденосиньото: нежносиньото 

символизира мекота и благочестие; ултрамаринът – религия, морал, 

философия; светлосиньото – отдаденост на висш идеал; бялото- чиста 

духовност, божествено. 

Н. Рьорих „Капките на живота“ (1924г.) 

Учението за въздействието върху човешкото тяло и психиката на 

цвета и звука е част от езотеричните знания.  Според Рудолф Щайнер  

човешката душа, в своя път по време на съня и по време на "вечния си 

сън", след физическата смърт, попада в Духовния свят и преживява 

цялата гама от цветове и звуци, с които е обградена – лилаво 

(мисловност), синьо (духовно познание), жълто (влияние върху 

физическото тяло и сърцето), зелено (укрепва нервната система). 

Цветът може не само да лекува душата и тялото, но и да допринесе за 

духовното развитие на човека. Чистите, наситени цветове на картините 

на Н. Рьорих превеждат човешкото съзнание в някакво променено 

състояние, в което човешкото съзнание отваря канал за комуникация 

със своя Висш Аз. Цветовата схема на неговите картини събужда и 

хармонизира енергийните центрове на човек, стимулира духовното 

развитие чрез активиране на висши чакри. 

И за Н. Райнов багрите имат метафизично значение и символика в 

съответствие с теософското учение за цветовете. Н. Райнов коментира 

символиката на цветовете в „Символ и стил“, което може да послужи 

като смислов код за разбирането на неземния астрален свят, който 

създава в картините и в текстовете си: „Жълтата шарка означава 

великодушие и власт, синята – справедливост и могъщество, бялата – 

свенливост и мълчание,  червената – честолюбие и борба, зелената – 

ненасита, чар и вълшебство, багрената – мъдрост, сръчност и 

просветеност,  черната – съзерцание, тайна и съдба“ [Райнов 1995: 97-
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99]. Декоративното виждане на Н. Райнов разчита на взаимно 

отражение на нещата и явленията, използване на абстрактни и 

космологични понятия, като се конструира контекст, свързващ 

различни култури от различни времена- египетска, източна, 

средновековна, модерна европейска – привеждане към една основа; 

напомня култура на палимсеста. Характерен символистичен митотекст 

– „Псалом към Слънцето“ от „Богомилски легенди“ (култ към

слънцето), както и „Книга на загадките“, свързана с езотеричното 

търсено познание. 

Друг ключов образ на Н. Райнов е сърцето, което като 

метонимична проекция на душата, утаява своите преживявания в 

словото. Езикът се отваря към бездната на човешките преживявания, 

търсения, терзания, желания; човекът – разкъсан между душата на 

Небето и тялото на Земята, търси любовното познание-единение с 

Жената, в чиято Нощ Небе и Земя се сливат в едно. Нужен е език на 

вътрешните съзвучия (език на сърцето, според терминологията на Н. 

Рьорих „светоносното сърце“), за да се достигне до истинската 

същност на Мирозданието (Балтушарайтис 1916: 117), до мистерията 

на Изтока като територия на духа, в която е заключена тайната на 

битието. Още в древността сърцето се е смятало за Слънцето в човека. 

Между сърцето на човека и Слънцето съществуват невидими и 

тайнствени връзки, които излизат в Безпределността. Космическият 

Магнит е Сърцето на Вселената, което регулира нейната жизнена 

дейност и развитие. „В основата на цялата Вселена търсете Сърцето!“ 

е казано в Жива Етика [ Шапошникова 1999: 17]. Според това учение 

сърцето на човек съдържа високи космически енергии, чиято основа е 

тънка светоматерия. То има връзки не само с физическите небесни 

тела, но и със световете в друго състояние на материята, съдържа в 

себе си земното и небесното, плътното и тънкото. През сърцето минава 

духовният път, съединяващ физическия свят с Огнения. Затова наричат 

сърцето Мост на Световете. Този Мост съединява в синтез духа и 

материята, енергията на Земята и Космоса. В него взаимодействат 

физическите и космическите закони. Сърцето представлява 

своеобразен кръстопът между планетата Земя и Далечния Космос. То, 

отбелязва Елена Ивановна Рьорих, „е изумителен орган, вместващ в 

себе си, в своите многочислени центрове, цялото творчество и целия 

психо-живот“ [Шапошникова 1999: 18]. Във „Врата в будущее“ Н. 

Рьорих изказва своята представа за човека – утвърждава се сърцето 

като ключов образ. „Духът в моето сърце е по-малък от зрънце ориз, но 

е по-голям от цялата земя, небе, всички светове; посланик на 

действието, желанието, възприятието, обонянието, вкуса, всеобемащ, 

мълчалив, далечен. Такъв е духът в моето сърце. Това е Брахман сам“ 
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[Рьорих 1936 :100]. Волята (оформената воля) е другото ключово 

понятие – „волята е в правото си да охранява микрокосмоса на човека“ 

(Агни йога) и действието. 

В „Книга на загадките“ на Н. Райнов животът е видян като 

пътуване с кораб с багрени платна (от земята в морето, а оттам по 

синята стълба към небето със сини двери), а човекът – като образ на 

господар, който доизгражда храма на мечтите си, пише своята бисерна 

поема, пее своята небесна песен: 

 
„От Вечността ли иде този кораб… с багрени платна. Човекът се възправя на 

кораба. Слънцето рисува по платната неговата синя сянка: образ на господар, 

който догражда храма на мечтата си. От тук се начева неговата бисерна поема. 

Небето се смее над земя и море — и с тържество разкрехва сините двери, към които 

води светлата стълба на дъгата: там ще мине надвечер Човекът.“ 

[Райнов 1989: 132-133] 

В есето „Подвижност“ на Н. Рьорих се коментира ролята на 

пътуването, обвързано с познанието. Географското пътуване се 

възприема като първична степен на познание. Нужно е да се погледне 

високо нагоре и дълбоко да се проникне навътре, за да се оценят 

разнообразните възможности [Рьорих 1936: 77]. Пътуването се свързва 

с разширяване на духовните предели на човека, с пътешествията, с 

всестранното познание, синтез, сътрудничество, желание за ново 

познание. Ако неподвижността отключва страха пред новото, води до 

„увяхване“, то подвижността носи нови възможности, ново познание. 

В „Книга на загадките“ човекът живее в „градината на своите 

сънища“ и се бои, че пътеките ще останат бели и чисти:  

 
Някога, в друг свят, моите песни се стелеха над гори и ливади, та никнеxa 

призори в алмазни цветя и в тежки венчета от рубин. И тогава птиците спираха 

своите песни, над земята падаха едри златни пера, а заранта замираше в светли 

вълнообразни звукове. Някога, в друг свят, с мене говореше Бог — и аз чувах 

Неговия глас в песента на раковината, билката и звездата. 

[Райнов 1989: 117] 

Той достига до прозрението, че животът е изпълнен с аромата 

на страданието: „Бог иска кръв по моите пътеки и страдание в 

градината на моя сън.“ Очертава се идеята за двойствеността на 

битието, която присъства и при двамата творци. Мотивът за 

двоичността е характерен за Н. Рьорих8 и Н. Райнов, както и стремежът 

                                                 
8 Текстове на Н. Рьорих (приказки и притчи) „Лаухми победителката“ се утвърждава 

идеята за двойствеността на битието – ин и ян, съзиданието и разрушението.  Лаухми 

е богинята на щастието със 7 воала на спокойствието (успокоението) с огърлица от 

перли, с гривни от злато, с нокти – с кехлибарен цвят (янтар) с аромат от особени 

треви. Богинята на разрушението – Сива Тандава – с гривни от горещи рубини. 

[Балтрушайтис 1916: 163-165]. 
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към Небето. Човекът е разкъсван между Небето и Земята, прикован 

към земята, с молитвен зов към небето: 

 Земята ме откърми, Морето ме облече и нагизди, а Небето всели в душата 

ми своите песни. Когато умра, ще върна на Земята веригите, в които ме скова, ще 

дам на Морето накита на душата си, а на Небето ще пратя в дар безсмъртното, което 

откърмих: своята песен. 

[Райнов 1989: 133] 

„Видях своя Бог, когато свираше на лютня. Под допира на огнените Му 

пръсти се пръскаше на едри капки сребърен дъжд. Алмазните звукове се пръснаха, 

като едри златни капки, и Земята ги погълна. 

[Райнов 1989: 124] 

Зовът към небесното – пронизва картините и на Н. Рьорих – 

вестители, отворени врати, вслушване в гласове, които идат отвъд, 

поглед към звездните небеса в опит да се разгадае загадката на 

звездите, четене на книгите на живота, мъдростта, пророчески, за да се 

разгадае Тайната, събиране на капките на живота в съд или търсенето 

им. Усеща се звученето на Небето; властва под облаци, звезди, свързва 

се с играта на светлината, на мащабите и пространствата, човешките 

фигури. Усеща се невидимото присъствие и влияние върху съдбата на 

човека, като небесна повеля за човека. Човечеството чака подвиг, 

проникване зад границите на видимостта. В основата на теософията е 

идеята за цикличността – времето се разлива в някаква спирала от 

висш порядък, в повторенията преминава в нови и нови форми на 

непознатото. 

Стремежът към духовното познание е експлициран и чрез 

образа на Небесната жена, характерен и за двамата. В картините „Агни 

йога“, „Капките на живота“ на Н. Рьорих  Жената е свързана с 

тайнственото познание (държи съд, съдържащ капките на живота или 

пламък, огън). Тя заема важна част в учението Агни йога – има важна 

духовна роля в Новата епоха като Майка на света. 

Текстовете на Н. Райнов са декоративни стилизации, в които е 

вграден образът на Небесната жена. Образът ѝ е декориран със 

скъпоценни камъни, свързани с огъня, слънцето – елмаз (диамант), 

сардоникс, хризолит, рубин, разкриващи различните ѝ лица, 

превъплъщения. Огледалото е част от словесния орнамент, в който се 

вгражда образа на Жената като отражение, като илюзия, сплитане на 

красота и тъга, проекция на бляна на Мъжа и така се разкрива в 

контекста на идеята двойствеността на битието стремежът към 

трансцендента, към „лъчезарната светлина на златния Ден“, „към 

пътеката на сиянието“: 
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Откакто ме обикна, светът стана бляскава планина, дето алмазни дървета 

клатят златни клонки и дето цъфтят цветя от рубин, сапфир и аметист. В твоето 

солено море живеят коралите, с които кича челото си, и бисерите, с които труфя 

гръдта си… Откакто ме възлюби, дните на живота ми се превърнаха в седефена 

огърлица, по която се сипе смехът на гордостта ми и грее погледът на победата ми. 

По твоите вкаменели въздишки възлизат към мене силните на земята и ми се 

покланят. Всеки от тях оставя пред нозете ми своята вселена… Откакто зачезна по 

мене, нощта стана празничен кораб, над който сияят пъстри светилници и в който 

душата ми пътува към Обетованата Земя на Бляна… Аз намерих себе си в часа на 

твоята обич, защото ти нарече Гиздост моето тленно труфило и му даде безсмъртие, а 

празнината на душата ми назова Тайна и там подири крилата на своя бог… 

 [Райнов 1989:] 

Любовта става част от духовното пътуване в търсене на 

обиталището на светлината, което Н. Райнов и Н. Рьорих свързват с 

мистиката на Изтока. Изтокът  присъства като фикция в 

произведенията на Н. Рьорих и Н. Райнов като част от духовното 

пътуване в търсене на корените на човечеството във връзката му с 

Вселенската цялост. Н. Рьорих участва в експедиции в търсене на 

мистичното място в Тибет (експедиции 1923-29г.) – Шамбала9, 

страната на висшата справедливост и безсмъртието; предполагаемото 

място и на свещения Граал; свещено място, където земният свят се 

докосва до висшето състояние на съзнанието, Обиталище на 

Светлината, разположено в Хималаите в области, недостъпни за 

хората, непосветени от високодуховните им обитатели. Това е 

тайнствена обител, известна от древността с различни имена, 

Единственият Източник на Знание на земното човечество, Единен 

Източник на всички религии, учения и философии.  

За Н. Рьорих в Хималаите са ключовете на Тайната за човека и 

света – усещане за средата на света, усещане за издигащите се към 

небето върхове и за световния източник на духовна светлина, 

космически внушения:  

От планините, обкръжени със сините листа на огнения лотос, се вижда по-

добре. От планините са скрижалите на Завета. От планините са героите и подвигът. 

Мечтата е светоносна. Пламенната мечта е праг на Благодатта. Огън и мисъл. 

Пламенни са крилата на София Премъдрост Божия. 

[Рьорих 1936] 

В Хималаите може да се постигне връзката с прекрасното – 

9 Легендата за Шамбала е част от тибетското учение "Цикли на времето". Шамбала е 

описана като "чиста земя", кръгообразен град, обкръжен от осем заснежени планини, 

които оформят цвета на лотос. Според легендата столицата се намирала в самия 

център на града, където на трон стоял Кралят на света. Според будистите, до 

Шамбала и Краля могат да стигнат само хора с чисти намерения. Тя е имажинерно 

място на Духа - друго измерение, "духовна равнина", състояние на съзнанието.  
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чрез „малко цвете, пеперуда, чрез просветването на кристал“. 

Върховете се свързват с пречистване – тайнствено докосване до 

надземното. Хималаите завладяват Н. Рьорих и той вижда в тях 

дълбоко ментално значение, определяйки ги като едно от най-

свещените места на Земята във „Врата в будущее“: 

Къде другаде можеш да намериш толкова радост в изгрева, както в 

Хималаите – където синьото е по-наситено от сапфирите; където ледниците блестят 

от огромни разстояния като несравними диаманти. 

[Рьорих 1936] 

Н. Райнов и Н. Райнов са хора на визията и на словото, 

„иконични” и  „вербални”; „поделили” различните лица на Изтока като 

мястото на посвещението в Тайното знание – Тибет и Египет, 

планината и пустинята, за което свидетелства хималайският цикъл 

картини на Н. Рьорих, както и заклинателните словесни пустинни 

пейзажи в „Слънчеви приказки” и „Очите на Арабия” на Н. Райнов. 

Пустинята притегля Н. Райнов, планината – Н. Рьорих. Двете са 

идентични знаци на духовно и физическо изпитание, свързано с 

истинското духовно търсачество. При Н. Рьорих върховете на 

Хималаите са преживени и видени непосредствено, докато пустинята 

на Н. Райнов е изключително умозрително символистично видение. В 

„Слънчеви приказки” той вижда „пясъчни планини”, врязани с дълбоки 

бразди: „и цялата пустиня приличаше на нива, която Аллах е разорал 

през нощта.“ „Белият” и „смуглият” си оспорват Пустинята, сякаш 

делят Слънцето: „Гледаха се като два властелина, които си оспорват 

Светлината”. За Н. Райнов пустинята отразява по-ярко слънцето, 

отколкото върхът на планината. 

Изводи: 

Идеята за светоносността, извисяването на душата към 

невидимите духовни светове е закодирана в декоративните стилизации 

на Н. Райнов и Н. Рьорих, вграждащи женски образи, флорални 

изображения, използващи езика на формите (пространствата) и 

колорита (цветовете) в тяхната необичайност, изчистеност, 

абстрахираност, за да се превърнат в универсален език, чрез който се 

изказва Тайната на битието, която трябва да бъде разкодирана от 

читателя. Изкуството е видяно в неговия универсализъм, свързано с 

идеята за човечеството, с идеята за Вселенското. Чрез него се достига 

до сърцето на света. Привързани към крайните земни неща, хората не 

могат да мислят в категориите на обединението, безкрайността. Само 

изкуството може да ги изведе от затворения кръг на тяхното 

съществуване, да ги отдели от силите на земното притегляне, да им 

даде крила, показвайки невъобразими перспективи, неизразими чрез 
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словото. Така двамата творци очертават нови пътища за човешко 

усъвършенстване чрез Културата. 
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БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, 1944 – 1948 

БИСЕР ПЕТРОВ 

Институт по балканистика с Център по тракология – БАН 

bisser_p@hotmail.com 

THE USE OF THE IDEA OF SLAVIC UNITY IN BULGARIAN 

FOREIGN POLICY, 1944 – 1948 
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Abstract: The article, as its title suggests, examinеs the instrumentalization of the idea of 

Slavic unity for the needs of Bulgaria’s foreign policy at the end of WW II and the first 

post-war years. This policy was in line with the new Slavophilism revived by Stalin 

immediately after the German attack on the USSR. The Bulgarian Workers’ Party 

(Communists) unreservedly accepted this Kremlin’s Slavic project and committed itself to 

its intense propaganda immediately after the coup on September 9, 1944. The Party 

leadership took so eagerly and to heart the new Slavophilism that it dared to ask Moscow 

for permission to hold an all-Slavic congress, symbolically scheduled for March 3, 

1945.The high-ranking communist functionaries never revealed the pragmatic motives for 

convening the congress and its expected results. All pathetic-propaganda talk clouded the 

question why this event was actually necessary for Bulgaria at this critical point. As a 

matter of fact, during and around the congress, the Bulgarian government undertook the 

most energetic diplomatic steps before Moscow to obtain the status of a co-belligerent state. 

The flirt with the Slavic card by the Fatherland Front government was aimed not 

only at the Soviet but also at the Yugoslav Party and State leadership because it was aware 

that Tito’s Yugoslavia, as a winner of the war, would enjoy high international prestige; in 

turn, Bulgaria had to sign a Peace treaty, clauses of which would broach the issue of the 

Yugoslav territories, occupied by Bulgaria till the autumn of 1944 In short, the government 

sought at all costs to bring the country out of the international isolation into which it had 

fallen after the end of the war. Eventually, after the beginning of the Cold War and the split 

between Tito and Stalin, however, the used up and obsolete Slavic idea was no longer 

needed by the latter, therefore by the Bulgarian government as well. 

Key words: Slavic idea, Bulgarian foreign policy, Fatherland Front government  

Веднага след германското нападение срещу Съветския съюз 

Сталин съживява идеята за славянско единство, необходима му за 

мобилизация на широките славянски маси срещу хитлеристките 

агресори. Войната, сполетяла страната на съветите, се представя пред 

населението като национална, а не класова, което осигурява простор за 

пълното разгръщане на руския национализъм и подчинената нему 

славянска идея. Пропагандният апарат веднага привлича за целите си 

контингента от намиращи се в страната комунисти политемигранти от 

славянските държави, едни от най-многочислените и 
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дисциплинираните от които са българските. Непосредствен израз на 

новия славянски курс се явява свиканият през август 1941 г. в Москва 

Всеславянски радиомитинг [К братьям угнетенным славянам 1941].1 

Набраната от него инерция се материализира в учредяването в края на 

1941 г. на постоянен организационен център за пропаганда сред 

славянските народи в рамките на Совинформбюро – Всеславянския 

комитет. 

Ревитализираното от Кремъл славянофилство не е спонтанно 

идваща от славянските маси инициатива, а обмислен политически 

проект, призван да облекчи непосилните усилия на СССР в борбата му 

със смъртния враг. С течение на времето той започва да се афишира 

все по-отчетливо като естествен обединяващ и водещ център на 

славянството. В заключителния етап на военните действия в Европа 

популяризирането на  славянската солидарност започва да се съчетава 

практически с разработването на доктриналните основи на съветската 

външна политика и планове за следвоенното мирно регулиране 

[Марьина 1997: 169]. 

Задграничното бюро (ЗБ) на ЦК на Българската работническа 

партия (комунисти) (БРП(к) взема дейно участие в работата на 

Всеславянския комитет в Москва. Димитров, заедно с най-изявените 

функционери на българската политемиграция, се заема активно с 

агитацията в полза на славянската политика на СССР в България. Най-

ефикасният начин за достигане на изпращаните от Москва до България 

послания в онези трудни условия са емисиите на радиостанция 

„Христо Ботев“, в които славянската тема е широко застъпена и 

озвучена. 

Само няколко дни след 9 септември 1944 г. в София, като 

координиращ и направляващ орган на славянското движение в духа и 

смисъла на съветското му проявление, е учреден Славянският комитет 

в България. Веднага след появата му довоенните славянски дружества 

размразяват прекъснатата от войната си дейност. Съставът им е 

прочистен от свързани със стария режим хора, които се подменят с 

лоялни и близки до отечественофронтовската власт нови адепти на 

славянската идея. В ръководството на Славянския комитет влизат 

някои наскоро завърнали се от СССР комунисти политемигранти, 

запознати с целите и работата на тамошния Всеславянски комитет. 

Софийският комитет се поставя изцяло в услуга на московския и на 

практика действа като негов български клон. Той се явява един вид 

трансмисия за изпращаните от Съветския съюз указания и постановки, 

приспособени към българските условия.  

1 По-подр. за дейността на Всеславянския комитет вж. напр.: [Досталь 2000: 175-

188]. 
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По това време в страната са налице редица благоприятни 

предпоставки за широко разгръщане на пропагандна дейност в полето 

на славянското единство, обезпечаващи високата ѝ ефективност. Те са 

обусловени преди всичко от клаузите на сключеното на 28 октомври в 

Москва Съглашение за примирие, поставящи вече официално България 

под опеката на СССР чрез доминираната от него Съюзна контролна 

комисия. От друга страна, самият характер на управляващия 

Отечествен фронт, съставен от политически партии, хранещи нескрити 

симпатии към Съветския съюз, също предполага благоприятно 

отношение към подобен род външни въздействия, а пък самата водеща 

партия в коалицията БРП(к) е в тесен контакт и в подчинено 

положение спрямо ВКП(б). При това международната изолация на 

България изключва всякакви други чужди източници на влияние, които 

биха могли да поставят под съмнение доминиращото положение на 

съветската пропаганда в страната [Кьосева 1994: 310]. 

Ръководството на БРП(к) взема дотолкова ревностно и присърце 

новото славянофилство, че се одързостява да поиска от Москва 

разрешение за провеждане на общославянски събор, символично 

насрочен за 3 март 1945 г. Полученото оттам одобрение събитието да 

се проведе в столицата на победената и изолирана България, сочена 

довчера като предателката в славянското семейство, е безспорен успех 

за инициативните български комунисти. Те държат да покажат 

нагледно, че страната им е скъсала завинаги с позорното си минало и е 

обърнала нова чиста страница от своето развитие, в която най-

специалното място е запазено за „двойния“ ѝ освободител. 

В самото навечерие на събора, от 27 февруари до 1 март 1945, се 

провежда VIII разширен пленум на БРП(к). Поради важността на 

приетите от него решения той по същество изиграва ролята на партиен 

конгрес. Основен докладчик на форума е политическият секретар на 

ЦК на БРП(к) и по същество наместник на Димитров в България 

Трайчо Костов. В изказването си, наред с всичко останало, той 

формулира основните приоритети, които България трябва да следва в 

новата си външна политика. 

На първо място Костов поставя въпроса за дружбата между 

българския и руския народ, на второ по-нататъшното сближаване с 

народите на Титова Югославия, с цел създаването на политически, 

стопански и военен съюз включително, а като трети 

външнополитически приоритет той извежда всеславянското 

сближение. Костов обосновава необходимостта от него с предадените 

му по-рано от Димитров аргументи на Сталин в това отношение – от 

една страна възможна нова агресия на германския империализъм 

срещу славянските народи, а от друга – осигуряване на тяхната 
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свобода, независимост и преуспяване. Едва на четвърто, последно 

място, сякаш от немай-къде той посочва като задача пред българската 

външна политика и укрепването на приятелските отношения с 

народите на САЩ, Великобритания, Франция, както и с останалите 

съседни на България балкански страни [ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 1, л. 41-

43].2 В отделна точка на приетата от пленума резолюция по 

политическото положение и задачите на партията почти дословно се 

възпроизвеждат тези изпратени от Димитров и озвучени от Костов 

Сталинови виждания за следвоенното сътрудничество и съюз между 

славянските народи [ЦДА, 1Б, оп. 5, а. е. 1, л. 295]. 

За провеждането на Славянския събор са впрегнати всички 

налични държавни ресурси, информационното му обезпечаване се 

поема основно от пропагандно-агитационния апарат на 

комунистическата партия, но в подготовката с неподправено желание 

се включват и творческите съюзи и организации. Подобно масово 

мероприятие с международно участие е първо по рода си за 

отечественофронтовска България и организаторите дават всичко от 

себе си за успешното му провеждане. Третомартенският събор се 

превръща във внушителна и ярка манифестация на индуцирания от 

властта изблик на славянски чувства. 

Тържествеността и еуфорията на събитието остават някак си 

странно откъснати от фона на кръвопролитните сражения, които 

българската армия води по това време вече на унгарска територия. 

Правителството използва участието ѝ в заключителния етап на 

войната, за да издейства на страната статут на съвоюваща държава, 

което би я поставило в по-благоприятно положение при сключването 

на следвоенните мирни договори. За целта, в рамките на ограничените 

си възможности, българската дипломация предприема съответните 

постъпки –  на първо място пред Москва. 

Дипломатическа офанзива в това отношение започва още от есента 

на предходната година. На 21 ноември 1944 г. правителството 

официално се обръща към съюзните държави с искане да признаят 

българската армия за съвоюваща [Външна политика 1975: 23-25]. На 

11 януари 1945 г. българският политически представител в съветската 

столица Димитър Михалчев повдига този въпрос пред първия 

заместник-комисар на външните работи Андрей Вишински [България 

– непризнатият противник 1995: 198-199]. На 1 март, почти в

навечерието на събора, министърът на външните работи и на 

2 В края на януари 1945 г. Сталин, по повод проекта за бъдеща федерация между 

България и Югославия, изразява виждането си за новата роля на славянството пред 

гостуващите в Москва партийно-правителствени делегации на двете страни. – 

[Димитров 1997: 464]. 
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вероизповеданията, същият и комисар по изпълнение на Съглашението 

за примирие, Петко Стайнов изпраща до съветския представител в 

Съюзната контролна комисия генерал Сергей Бирюзов писмо с искане 

не просто българската армия, а самата държава България да бъде 

призната за съвоюваща, изтъквайки приноса ѝ в борбата с нацистка 

Германия [Външна политика 1975: 29-30]. На 4 март, втория ден от 

работата на събора, Михалчев изпраща телеграма до Стайнов с 

информация за срещата си с високопоставения дипломат Валериан 

Зорин (началник на IV Европейски отдел в Комисариата на външните 

работи), по време на която поставя същото искане [Външна политика 

1975: 214]. В края на краищата на страната е отказан статут на 

съвоюваща държава, но съветското застъпничество, пък било то и под 

формата на задължаваща опека, е налице. 

По време на провеждането на софийския събор в решителната 

си фаза навлизат тежки българо-съветски търговски преговори. Те 

завършват с подписването на 14 март на спогодба, по силата на която 

България се сдобива с необходими ѝ стоки и суровини, а в замяна 

получава правото да изнася свои продукти за СССР. Според едни 

автори спогодбата е изгодна за България, според други не съвсем 

[Огнянов 2012: 318-319], но във всички случаи тя без съмнение е от 

изключителна важност за българското стопанство. 

Важността, която управляващите придават на славянското 

сближаване, заляга и в приетата на 12 март резолюция на Първия 

конгрес на комитетите на ОФ за дейността на НК и комитетите на ОФ, 

в която се казва: „Конгресът високо заявява, че сближението и 

сътрудничеството на славянските народи е главното средство за 

защита на славянските народи, в това число и на българския народ, от 

тевтонската агресия и главна гаранция за тяхната свобода, 

независимост и национално процъфтяване“ [Политическа история 

2016: 123]. 

Отечественофронтовското правителство се опитва да разкъса 

международната изолация и чрез установяване на добри отношения 

със съседна Югославия, страната, където до есента на 1944 г. 

български войски са се сражавали редом с германците срещу Титовите 

партизани, а сега срещу доскорошните си съюзници. Управляващите в 

София са наясно, че новата федеративна Югославия на Тито ще излезе 

от войната силна и влиятелна в международен план държава, която в 

даден момент би могла да представи на България сметката за 

присъствието на армията ѝ на своя територия под формата на 

репарации. В започналите в началото на 1945 г. разговори за съюзна 

държава на южните славяни обаче възниква спор относно формата ѝ – 

дали да е на двустранна равноправна (паритетна) основа или България 
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да бъде просто една от съставящите федерацията републики, за което 

настояват югославяните. Българските комунисти се обръщат за 

арбитраж към Сталин, който взема тяхната страна [България – 

непризнатият противник 1995: 204]. Така или иначе България остава 

силно заинтересувана от поддържането на добри отношения със 

западната си съседка и разгръща активна пропаганда, възхваляваща 

братството между българския и югославските народи. На практика 

страната се нуждае не само от вътрешния арбитраж на Сталин относно 

формата на предвижданата федерация, но като заинтересувана страна, 

и от защитата му за реализация на целия проект пред държаните на 

тъмно западни коалиционни партньори. 

Все пак съветското ръководство възприема предпазлива позиция 

по въпроса за замисляната южнославянската федерация и за да не 

обтяга излишно отношенията със съюзниците си, решава да не даде 

зелена светлина за сключване на скорошен съюзен договор между 

България и Югославия. Няколко дни след края на събора в София 

Бирюзов и Александър Лавришчев (политически съветник в Съюзната 

контролна комисия) посещават българския министър-председател и го 

съветват подписването на договора да се отложи. По време на срещата 

на Сталин с Тито и Димитров на 12 април 1945 г. се взема решение за 

по-плавен и разположен във времето преход към федерация. Първият 

етап предвижда възстановяване на дипломатическите отношения, 

вторият – сключване на съюзен договор за сътрудничество и едва 

третият – създаването на обща федерация [Димитров 1997: 77]. По 

този начин процесът на федериране се замразява и се подновява едва 

през лятото на 1947 г., след подписването на мирния договор с 

България. 

България е единствената едновременно славянска и православна 

държава, присъединила се към Тристранния пакт. Този факт я прави 

уникална и ѝ предоставя изключително благоприятната възможност за 

излизане с най-малки поражения от положението, в което се озовава в 

края на войната. Другото българско предимство без съмнение е 

традиционното русофилство, което остава и занапред открояваща се 

отлика между България и другите източноевропейски държави, 

оказали се в съветската сфера на влияние [Баева, Калинова 2013: 

126]. Всички тези обективни и исторически дадености се явяват един 

вид бонус за българските управляващи, от който те се възползват за 

спечелването на височайшето благоволение. 

В този момент България не разполага с необходимия набор от 

дипломатически средства, с които да осъществи пробив за излизане от 

международната изолация. Най-подходяща, комай и единствена за това 

възможност, се открива именно чрез инструментализирането на идеята 
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за славянско единство. Ако не друго, то поне провеждането на 

Славянския събор би демонстрирало символичното завръщане на 

българския народ в голямото славянско семейство, чиято глава, макар 

и неназована, се явява съветска Русия. Ако се разгледат в един общ 

план съветските и българските интереси при употребата на идеята за 

славянско единство, ще установим, че те на този етап те не се 

разминават – нещо повече – намират се в удивително състояние на 

безконфликтност и взаимна изгода, дори в случая с известен превес на 

българските. Разбира се, двете страни подхождат от различни позиции 

към тази идея, имат своите прикрити причини за експлоатацията ѝ, но 

така или иначе пълната хармонизация на българска почва е налице – 

нещо, което трудно би могло да се срещне до такава степен в другите 

славянски държави. 

Съдейки по отчетния доклад на председателя на Всеславянския 

комитет генерал Александър Гундоров за престоя на възглавяваната от 

него делегация за третомартенския събор в София, гостоприемните 

домакини, въпреки притесненията си от някои организационни 

„опущения“, успяват да го убедят,  че страната е скъсала окончателно с 

миналото си, тръгвайки по нов път, и че приносът на българския народ 

в общата борба срещу хитлерофашизма е значителен, но до този 

момент той е бил силно подценяван [ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 3, л. 88]. 

Активната политическа употреба на славянската идея от 

отечественофронтовската власт в България е в пълен унисон със 

съветските планове за следвоенно устройство в Европа. Началният 

етап на бъдещия държавно-политически блок, доминиран от Съветския 

съюз и обхващащ следвоенната му зона за сигурност, се предвижда да 

се гради върху система от двустранни договори. Неслучайно първите 

от тях се сключват до края на войната и са със славянски държави. 

Очевидно е, че бързането цели поставянето на съюзниците пред 

свършен факт. Първият от тази поредица от договори е този за дружба, 

взаимопомощ и следвоенно сътрудничество с Чехословакия от 12 

декември 1943 г., чийто срок на действие е 20 години. По негов модел 

са изготвени и последващите договори с Югославия (11 април 1945 г.) 

и Полша (21 април 1945 г.).Тези договори трябва да осигурят стабилна 

и сигурна перспектива за дълъг период от време (всичките имат 

двадесетгодишен срок на действие) в Източна Европа от гледна точка 

интересите на СССР, който де юре и де факто е активната страна в 

изготвянето им [Баева, Калинова 2013: 146]. 

След края на войната в Европа, за пръв път в своята история, 

всички славянски народи (с изключение на някои малочислени 

общности), благодарение силата на съветското оръжие, се оказват 

обединени по своеобразен начин. Така дълго бленуваното от мнозина 
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славянско единение най-накрая се осъществява. Мечтата на старите 

руски панслависти – да видят всички славяни, предвождани от Русия, 

обединени – е сбъдната. По ирония на съдбата тя става реалност 

благодарение на болшевика и русифицирания грузинец Сталин. 

 В първите месеци след края на войната водещата инициатива 

във връзките на България със славянските страни е обществената. Това 

се дължи главно на две причини: първо – неуреденото ѝ международно 

положение не позволява отношенията да се формализират съгласно 

възприетата дипломатическа практика и второ – различната скорост на 

провежданите в страните преобразувания, което се отразява върху 

двустранните контакти. След края на лятото на 1945 г. обаче във 

външнополитическото положение на България настъпват промени, 

благоприятстващи разширяването на контактите в областта на 

междуславянското общуване. Възстановяването на дипломатическите 

отношения със СССР на 14 август води след себе си и възобновяване 

на тези с Полша (24 август) и Чехословакия (10 октомври). По този 

начин България, без да има сключен мирен договор, вече има редовни 

дипломатически отношения с всички славянски държави. В 

подобрената външна среда обяснимо се засилва и оживлението в 

двустранния, главно културния обмен [Чичовска 1982: 311-317]. 

На Парижката мирна конференция през лятото на 1946 г. България 

получава подкрепата на всички славянски държави начело със СССР 

(представляван и от републиките си Украйна, Белорусия и Русия).3 

Справедливо погледнато, спокойно би могло да се направи 

заключението, че по време на конференцията активно 

пропагандираната славянска солидарност спрямо България наистина 

придобива реални измерения – славянските държави се застъпват за 

нейната кауза – както по отношение приноса на страната в разгрома на 

нацистка Германия, така и по териториалните и репарационните 

въпроси. Тази съпричастност се дължи на обективната даденост, че 

всички те са се оказали от една и съща страна на оформящото се 

разделение в Европа и че многостранното сътрудничество помежду им 

е навлязло в етап на ускорено развитие, стимулирано от общото им 

притегляне към СССР и отдръпването им от Запада. При това тези 

държави, с изключение на Югославия, нямат териториални или 

каквито и да било нерешени въпроси с България и проявената 

подкрепа от тяхна страна е повече от морално естество. Що се отнася 

до югославската позиция, оказаната от представителите ѝ защита на 

българските интереси би могла да се обясни с факта, че Югославия 

разчита на поддръжка от същите тези държава за претенциите си към 

                                                 
3 По-подр. вж.: [Васев, Христов 1947]. 
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Триест и е заинтересувана българското внимание да е насочено към 

Западна Тракия, а не към Пиринска Македония. Разбира се, в основата 

на всичко стои интересът на Съветския съюз да има на разположение 

една подвластна България, която да не е териториално смалена и 

икономически отслабена [Баева, Калинова 2013: 111].4 

Българските комунисти се осланят безрезервно на съветската и 

тази на другите славянски страни помощ при отстояване националните 

интереси на страната си – във вида, в който ги разбират, обаче. На 

разширения Х пленум на ЦК на БРП(к) (9-10 август 1946 г.), станал 

позорно известен с решението за предстоящо отдаване на Пиринския 

край на югославската република Македония, Димитров извежда в 

речта си сред важните резултати от отминалата война, влияещи върху 

текущата международна обстановка, и славянския фактор: „Установи 

се и все повече се укрепва славянското единство против всички 

врагове на славянските народи, против всяка нова възможна агресия, 

което и днес е крупен, изключително важен международен фактор, а в 

близко бъдеще начело със СССР – заключава оптимистично той – ще 

има огромна роля при разрешаването на всички проблеми на 

международния живот“ [ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 6, л. 8]. 

В отношението на Сталин към подвластните му държави от 

Централна и Източна Европа намеренията за създаване на някакъв 

държавен съюз на славянска основа и сглобяването на различни по 

състав (кон)федарации като че ли от края на 1945 г. започват полека да 

напускат основните му приоритети – или поне престават да се 

изговарят публично [Зубок 2011: 47]. В този момент мислите му със 

сигурност са заети със започналото по-рано от очакваното 

противопоставяне между СССР и Запада, в лицето най-вече на САЩ, 

които на всичкото отгоре притежават и монопола върху ядреното 

оръжие. На него не му е до имагинерни конструкции, поставени върху 

хлъзгава историческа почва, ползите от които изглеждат доста неясни. 

Противоречията, които славянските държави носят в наследство и 

трябва да бъдат преодолявани, допълнително биха разфокусирали и 

отвлекли съветската външна политика от най-належащите ѝ задачи. 

Поради тези причини следвоенната насоченост навън на новото 

славянско движение като че ли губи силата си в сравнение с другите 

по-преки начини за политическо въздействие, възприети от Кремъл. То 

престава да бъде толкова незаменим инструмент на съветската външна 

политика, а е оставено по-скоро със спомагателни и пропагандни 

4 Въпреки всичко, по време на конференцията са налице скрити търкания между 

югославската и българската делегация. Югославяните са подразнени от речта на 

външния министър Георги Кулишев, в която той засяга ролята на българската армия 

при освобождението на Югославия. – [Мичев 1994: 228-229]. 
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функции при упражняването на влияние. В края на 1946 г. вече може 

да се каже, че спуснатата задача се състои в това да се защитава мирът 

срещу опитите на световната реакция да подпали нов световен пожар. 

Разбира се, борбата в тази насока изисква сплотяването на всички 

славянски държави около СССР – защитника на мира и демокрацията. 

В такъв завладяващ дух е издържан и проведеният от 8 до 11 декември 

1946 г. в Белград Първи следвоенен славянски конгрес. Въпреки че 

ръководството на Всеславянския комитет подготвя почвата за 

откровената идеологизация на славянското движение, 

преобладаващият тон на изказванията не е конфронтационен. 

Преобладават акцентите за мир и борба срещу подпалвачите на нова 

война, които обаче не са конкретно посочени. 

Подписването на мирния договор с България в началото на 1947 г. 

слага край на състоянието на война със страните победителки, в което 

страната се е намирала до този момент. Тя възвръща суверенитета си и 

пред нея, като пълноправен субект на международните отношения, се 

отваря възможността за провеждане на независима външна политика.5 

Това обаче не се случва. Притеглянето към съветската орбита се 

засилва методично и България остава в нея за много дълго време. 

Започналото разделение на света на два враждуващи лагера 

предопределя окончателния ѝ избор, приет доброволно и безрезервно 

от управляващия режим в София. 

След съвещанието на деветте комунистически партии в Полша 

през септември 1947 г. и създаването на Коминформбюро се оказва, че 

политическата експлоатация на славянската идея в новите условия 

вече не може да бъде толкова ефективна. Силовото налагане на 

изпитания съветски модел и отмяната на „народната демокрация“ 

понижават ролята на славянския фактор, защото мобилизационно-

пропагандният му потенциал се оказва недостатъчен, а и до голяма 

степен изчерпан. В края на краищата универсалният, в най-чистата си 

и откровена форма, класово-партиен подход се приема от Сталин за 

най-сигурен начин да държи в подчинение страните от Централна и 

Източна Европа, в които армията му е стъпила. 

Българското правителство остава вярно на курса към сближение с 

Югославия, представяно като начало на обединението на южните 

славяни. На 1 август 1947 г. в словенския курорт Блед Димитров и 

Тито съгласуват текста на договора за приятелство, сътрудничество и 

взаимопомощ, чието официално подписване се предвижда да се състои 

по-късно, за да се избегне рискът от отлагане ратификацията на 

мирния договор на България. По отношение на Пиринския край се 

5 Текстът на договора е публикуван в: [Външна политика 1975: 46-78]. 
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постига съгласие присъединяването му към македонската република да 

се осъществи след образуването на федерацията. Дотогава той остава 

под българска юрисдикция и югославската страна трябва да се 

въздържа от пропагандиране на отделянето му от България. В същото 

време обаче там се оставя да функционира въведената културна 

автономия [Мичев 1994: 310-318; Македонският въпрос 2005: 212]. 6 

В хода на посещението си Димитров използва предоставилите 

му се случаи да поставя българо-югославските отношения в по-широк 

славянски контекст. Така например на приема при председателя на 

Скупщината той прави следното изявление: „Клеветническите 

твърдения на нашите врагове, че сближаването на славянските народи 

помежду им цели да създаде някакъв славянски блок, разбира се, не 

отговаря на истината. Сближението на славянските народи не само не 

се явява пречка, а напротив, по моему, благоприятствува за 

създаването на приятелски отношения с неславянските демократични 

страни и народи. Такъв е случаят например с отношенията на България 

и Югославия с Румъния и Албания, които не са славянски страни, 

както и с редица други страни… Ние сме решително против 

разделянето света на два враждебни лагери. Ние сме решително против 

политиката, която води към нови агресии и нови войни на Балканите, в 

Европа и в света“ [Отечествен фронт 1947: 29 юли (888)]. 7 

Тито връща визитата на Димитров, по време на която на 27 

ноември 1947 г. в Евксиноград подписването на договора за 

приятелство, сътрудничество и взаимопомощ, доближаващ двете 

държави към реализацията на южнославянския федеративен проект, 

става факт. В хода на триумфалното посещение на югославския лидер 

българската преса бълва безчетен брой материали в негова и на 

южнославянското братство прослава [Мичев 1994: 322-334]. 

В речта си пред Втория конгрес на Отечествения фронт, състоял се 

в началото на февруари 1948, Димитров отчита, че славянската 

солидарност се превръща в крупен фактор на мира, демокрацията и 

социалния напредък. Политиката на Отечествения фронт обаче – 

декларира той – не е расова политика и няма за цел разпадането на 

6 Освен това Югославия опрощава на България наложените ѝ репарации в размер на 

25 милиона долара. Подписите на Тито и Димитров под споразуменията от Блед 

носят прелиминарен характер, те се полагат като израз на доверието между двамата 

лидери и техните партии. 
7 Няколко дни по-късно, отговаряйки на зададени му от чехословашки журналист 

въпроси, Димитров повтаря тезата си, че сътрудничеството между славянските 

народи не е насочено срещу никоя друга страна и е необходимо единствено за тяхна 

самозащита. Същевременно той определя като неактуален за момента въпроса за 

Южнославянска, Балканска, Балкано-Дунавска федерация или конфедерация. – 

[Работническо дело 1947: 4 август (178)]. 
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Европа и света на блокове. За доказателство Димитров посочва факта, 

че България е сключила договори не само със славянска Югославия, но 

и с неславянските Албания и Румъния, води преговори с Чехословакия, 

Полша и Унгария и има готовност да сътрудничи с всички 

демократични народи [Работническо дело 1948: 3 февруари (26)]. 

В началото на март 1948 г. Тито открито се еманципира от Сталин 

и избира да поеме по свой собствен път.  С това идеята за 

южнославянска федерация пропада завинаги и това обстоятелство не 

може да не се отрази драматично върху цялото славянско движение. То 

получава толкова съкрушителен удар, че става напълно безполезно и 

лишено от основание за съществуване. 

На 18 март се подписва Договорът за дружба, сътрудничество и 

взаимопомощ между България и СССР, който се вписва в общото 

намерение на Съветския съюз  да обвърже с 20-годишни двустранни 

договори държавите с „народна демокрация“. Съветското правителство 

вече е подписало такива с другите бивши германски сателити Румъния 

и Унгария. Самата България има зад гърба си договори с Югославия 

(27 ноември 1947 г.), Албания (16 декември 1947 г.), Румъния (16 

януари 1948 г.) и работи по сключването на подобни с Чехословакия 

(23 април), Полша (29 май) и Унгария (16 юли). По този начин 

страната се превръща в интегрална част от подвластния на СССР 

консолидиран Източен блок, в който пролетарският 

интернационализъм измества славянската солидарност. 

В заключение би могло да се обобщи, че пикът на най-високата 

интензивност във външнополитическата употреба на идеята за 

славянско единство от страна на отечественофронтовската власт в 

България се наблюдава в края на войната в Европа и непосредствено 

след него. Обяснението следва да се търси поне в две прагматични 

посоки. Първата е задаваният от СССР официален курс на сближение 

между славянските народи, обслужващ на практика държавните му 

интереси и въплътен в направляваното от него ново славянско 

движение. Втората е стремежът на управляващите в София да извадят 

България посредством разиграването на славянската карта от 

изолацията, в която тя се намира в този момент.  

С течение на времето славянският компонент във външната 

политика на СССР, въпреки продължаващата пропагандна реторика в 

това отношение, постепенно започва да избледнява. Това се дължи на 

факта, че той вече не носи в себе си тази мобилизиращата сила, 

необходима за следвоенните реалности. Българските управляващи, без 

да са наясно със замислите на Сталин, остават последователни 

радетели на по-тясното славянско сближение, от което те съумяват да 

се облагодетелстват по най-добрия възможен начин. Обективно 
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погледнато, колкото повече България напредва по пътя към излизане 

от изолацията и обвързване със СССР, толкова повече ролята на 

славянския фактор във външнополитически план отслабва. В крайна 

сметка след разрива между Тито и Сталин, донесъл освен всичко друго 

и край на новото славянско движение, се достига до положение, при 

което той се оказва абсолютно изхабен и ненужен. 
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PROJECT.THE ETERNAL WORRY IN THE EYES OF THE 

STEREOTYPES 
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Abstract:The text presents the collection "Bulgaria and Russia (18-21st c.). Stereotypes: 

emergence, modes of being, destruction (Moscow: Institute of Slavic studies, 2019. Editors: 

Doctor of Philological Sciences, professor I. Kaliganov, Doctor of Philological 

Sciences, professor R. Damyanova). 
Based on the overview and evaluation of the articles in the collection, the question is raised 

about the sustainability of the idea/myth of the love between Russians and Bulgarians, and 

the difficulty in perception of demythologising interpretations of Bulgarian-Russian 

connections (cultural, historical, political). 
Key words: Bulgaria, Russia, intercultural connections, stereotypes, mythologisation, 

demythologisation. 

Сборникът „Болгария и Россия   ̶  XVIII-XXI вв. Стереотипы: 

возникновение, бытование, разрушение“ е третият поред, резултат от 

работата по три мащабни научни проекта на Института за литература 

при БАН и Института по славяноведение при РАН. Първият  проект 

„България и Русия (XVIII-XX в.) – представи и реалност“ (2006-2008) e 

с ръководители проф. Румяна Дамянова и проф. Георгий Гачев.  През 

2007 г. в София  в рамките на  проекта се провежда българо-руска 

научна конференция „България и Русия (XVIII-XX век) – 

взаимопознание“, а през 2010 г. е публикуван в Москва сборник с 

доклади от нея, чието заглавие повтаря заглавието на конференцията. 

След като Г. Д. Гачев ни напусна,  като отговорен редактор от руска 

страна се включва в издаването на този сборник проф. Григорий 

Венедиктов. По втория  проект „България и Русия (XVIII-XXI в.) – 

утопии, образи и модели“ (2009-2011)  с ръководители проф. Румяна 

Дамянова и проф. Игор Калиганов,  също в София бе проведена през 

1Рецензия на сборника  Болгария и Россия  ̶  XVIII-XXI вв. Стереотипы: 

возникновение, бытование, разрушение. Москва: Институт славяноведения, 2019. 

Отв. ред.:  проф. д.ф.н. И. И. Калиганов, проф. д.ф.н. Р. Дамянова .  
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2011 г.  научна конференция „България и Русия (XVIII-XXI в.) – 

пътища и кръстопътища“, докладите от която са публикувани в 

сборника от 2017 г. с аналогично  заглавие (представен на страниците 

на сп. „Език и литература“, бр. 1-2, 2019). Третият проект „България и 

Русия (XVIII-XXI век) – стереотипи и деконструкции“ (2012-2014), 

също с ръководители Р. Дамянова и И. Калиганов, реализира в София 

през 2013 г. конференция „България и Русия (XVIII-XXI век) – 

стереотипи и деконструкции“, като докладите от нея влизат в 

представения тук сборник, който е с променено заглавие. Въпреки че 

този трети том е завършващ за проектите, като имаме предвид 

продължителността и интензивността на връзките между България и 

Русия, можем да бъдем сигурни, че на работата по дадената 

проблематика не може да се постави точка и тя със сигурност ще 

продължи в друга институционална форма. 

Самата тема на сборника  ̶  стереотипите и тяхното 

деконструиране – предполага силната емоционална ангажираност на 

авторите. (Всъщност, както е ставало вече дума, за отношенията между 

България и Русия по принцип не може да се говори спокойно, защото 

те са вечно актуални и проблематични.) Емоционалният тон и 

пристрастността на коментиращия различни аспекти на българо-

руските връзки  сборник проличава още в анотацията на тома, в която 

се споменават „измислиците на русофобите в съвременна България“ 

(интересно, че термин „българофоб“ липсва в руския език), този тон 

характеризира и Предговора на отговорния редактор от руска страна И. 

Калиганов, намира израз и  в някои от текстовете на сборника. 

В своя Предговор И. Калиганов представя трите сборника по 

проекта, като поставя въпроса за книгите като „паметници на своето 

време“ и подчертава, че представените сборници „също отразяват 

чертите на своето време“ (с. 5): промените в българското и руското 

литературознание след политическите промени, позволяващи да се 

обърне внимание на премълчавани текстове (например произведения, 

които нарушават мита за „българо-руската дружба“) и явления като 

руската емиграция в България. Авторът отбелязва специално участието 

на Г. Гачев като един от ръководителите на проекта, неговия български 

произход, неочакваната му смърт и израза на почит към учения в 

спомените за него, включени в първия сборник. И. Калиганов не само 

запознава читателя със съдържанието на статиите в сборниците, но 

непрекъснато изразява личната си позиция по засегнатите от авторите 

проблеми, въвличайки читателя в спора си с някои от тези автори. В 

текста на литературоведа не само се представят аргументи против 

определени тези  ̶  в неговия научен дискурс намира израз личното 

чувство, породено от чуждия текст (у мен възниква въпросът за 
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границите на субективността в научния спор): така например, в спора с 

Красимир Кунчев по повод на родството между българите и булгарите 

се подчертават конфесионалните, културните и езиковите различия 

между двата етноса, в позицията на изследователя се открива 

реактуализиране на митологията за неславянския произход на 

българите от времето преди Втората световна война и се споделя 

собственото чувство на „удрученность“ от представената концепция. 

Игор Калиганов влиза в остър спор и с Камен Михайлов, като и 

имплицитно, и пряко изразява несъгласието си с неговия прочит на 

ранните руски мемоари за руско-турските войни: подчертава, че 

„авторът акцентира само (курсивът мой – Д. Ч.) негативните страни на 

тези войни“ (с. 16); защитава руските военни мемоаристи от 

„обвиненията“, че не проявяват интерес към българския народ, към 

неговия бит; предявява претенция към автора, че си служи вместо с 

факти с „набор от негативни етикети и характеристики“ (с. 16-17); по 

повод на наблюдението за антибългарските настроения в някои руски 

среди задава въпроса „кои?“ (въпрос, на който, уви, авторът не може да 

отговори!). У Игор Калиганов възникват възражения и към статията на 

Румяна Дамянова за Георги Казака (Георгий Михайлович Владыкин), в 

която не открива отговор на въпросите как участникът в руско-

турската война от 1828-1829 г. остава в България (проблем, който не 

влиза в научната цел на авторката). Предлагайки своите разсъждения 

по този въпрос, И. Калиганов изразява осъдително съждение за 

дезертьорството на Георги Казака, при което отрицателната оценка на 

избора на Казака е закодирана и на езиково ниво, в названието от 

израза „решил жить на Туретчине“2 (с. 17). Това изместване на акцента 

поставя под въпрос културната роля на Георги Казака в България като 

учител по рисуване, срещата му с Виктор Григорович и др. негови 

изяви, а патосът на текста на  Р. Дамянова е във възкресяването на 

спомена за тази негова роля и запазването на паметта за тази личност. 

Сборникът се открива със статията на Камен Михайлов „Ранната 

руска военна мемоаристика“. За нея стана дума по повод на коментара 

на И. Калиганов, но ще споделя собственото си впечатление. 

Изследването е особено ценно с огласяването на непознати за научната 

аудитория факти: мемоарите на руски военни кореспонденти за 

България по времето на няколкото руско-турски войни (без войната от 

1877-1878 г. – пропускане, което авторът мотивира). Самите факти, 

както и интерпретацията им – обяснението на отсъствието на интерес 

към България от страна на руския интелектуален елит и негативните 

стереотипи за българите – разрушават мита за безусловната българо-

                                                 
2 Първото значение на думата е разг. название на Турция, а второто – ‘чужда, 

нехристиянска земя’.   
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руска дружба (напълно в съответствие с темата на сборника). Като се 

има предвид, че този мит е здраво вкоренен в българското национално 

съзнание и че въпросът за любовта на Русия към нас е вечно жив и 

болезнен, бих казала, че някои (много?) българи биха възприели 

болезнено подобно усъмняване в нея и биха предпочели незнанието – 

както се казва, „любовта е сляпа“. 

Н. Аретов очертава двойствеността на образа на Русия в 

българската култура и по такъв начин също допълва представата за 

проблематичността на любовта – в този случай българската. Текстът 

обхваща обширен материал, както жанрово, така и по времеви обхват: 

Любен Каравелов, Христо Ботев, Костадин Миладинов, Захари 

Стоянов, Петко Славейков, Иван Вазов,  Светослав Миларов, Асен 

Златаров, Орлин Орлинов, Никола Вапцаров, Йордан Радичков. При 

този обхват, разбира се, е невъзможна някаква изчерпателност, пък и 

не това е  целта на автора. Някои от представените факти са известни и 

вече коментирани в научната литература, други не толкова известни, 

особено на руската научна аудитория, затова тяхното огласяване е 

основателно. Към представените образи на Русия могат да се добавят и 

други: например апологията на Съветска Русия у Смирненски (който 

впрочем в стихотворението си „Северния Спартак“ преобръща 

опозицията Север-Юг, върху която се гради стихотворението на К. 

Миладинов „Тъга по Юг“), или безбройните поетически 

митологизации на СССР от втората половина на ХХ век. Насочвайки 

към множество аспекти на проблема, Н. Аретов в заключение 

набелязва и теми, които не са били обект на научен интерес и с които 

си заслужава да се заемем. Особено интересна  за мен е темата за 

образа на Русия (СССР) в съзнанието на нашите работници в Коми. 

Статията на Н. Аретов ме подтиква да се върна към свой непубликуван 

текст на тази тема, включен в програмата  на научната конференция 

„(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за 

социалистическото минало“ (7-9 ноември, 2019 г.). 

Следващата статия е на Р. Дамянова и, както стана дума, е 

посветена на Георги Владикин – Казака. Ще повторя, че 

възкресяването на паметта за тази фигура на нашето Възраждане е 

особено ценно, тъй като тя не е известна на широката публика: Георги 

Казака е съавтор на буквари, преводач, дърворезбар, пръв учител по 

рисуване на най-изявения възрожденски художник Николай Павлович. 

От гледна точка на разколебаването на стереотипите ще отбележа, че 

Р. Дамянова посочва стереотипността на самото прозвище „Казака“, 

изнася факти, които говорят за „преоценка на ценностите“ във 

възприятието на войната и последвалото я преселване на българите в 

Русия: призива на генерал Дибич към българите след оттеглянето на 
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руските войски да не се бунтуват, реакцията на Г. Раковски в неговата 

брошура по повод на изселването и отзвука от нея. 

Н. Пътова прочита българо-руските връзки през публицистиката 

на Л. Каравелов в Русия, като също запознава читателите с не много 

познати факти. Самата интерпретация на авторката е интересна с 

реконструирането на  особен междукултурен диалог: спор между два 

субекта пред трети субект (спора на Каравелов с фанариотите, в който 

е въвлечена руската публика, за да бъде убедена в справедливостта на 

нашата кауза и привлечена на наша страна). Новият поглед към темата 

намира израз и в припомнянето на спора на Каравелов с руски 

интелектуалци: И. Снегирьов, И. Аксаков, Ю. Венелин, автора на 

пътепис за България Н. Берг. Стереотипът на последния за българите 

като различни по генотип (черни) също разколебава идеята за 

славянската, кръвна близост на нашите два народа  – идея, която е 

скъпа на Каравелов и която той защитава в спора си с Берг. 

Съвсем обяснимо е обръщането на част от авторите в сборника 

към Руско-турската война от 1877-1878 г., превърнала се в един от 

концептите (константите) както на българската, така и на руската 

култура. Към факти от тази война се обръща руската изследователка 

Марина Флорова в своята статия „Александър II на балканския фронт 

1877 г.: наочниците на историографията“. Авторката представя богат 

исторически материал и проследява оценките на участието на 

Императора във войната, като се започне от съвременниците на 

събитието (Шаховской, Верешчагин), мине се през съветската 

историография и се стигне до наши дни: оценки, които по принципа на 

махалото се люшкат от отрицанието до апологията. По такъв начин е 

подсказана нееднозначността на историческата личност и нейното 

дело, разкрита е идеологическата обусловеност на оценките. Тъй като 

стана дума за емоционалната и идейната ангажираност на много от 

авторите в сборника, ще добавя, че М. Флорова, въпреки 

заключителната декларация, че „пред руската историография стои 

задачата за обективна оценка на дейността на Александър II по време 

на войната“ (с. 110), в определени моменти напуска научния дискурс и 

изразява в публицистичен стил своята (присъща на руската култура) 

идея за сакралността на монарха: „За съжаление, етиката на почитане 

на монарха, тоест, благоговейното многовековно чувство към Божия 

помазаник, липсва в съвременното общество“ (с. 105 – подчертано от 

авторката). 

Към факти от същата война насочва вниманието си и И. 

Калиганов в своята статия „Репортажите за руско-турската война от 

1877-1878 г. на Балканите от военния кореспондент Л. В. Шаховски“. 

Литературоведът подчертава, че репортажите на военните 
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кореспонденти са интересни не само като източник на информация за 

самите събития, но преди всичко като въплъщение на образите на 

войната в различни кръгове на руското общество, като средство за 

формиране на отношение към нея. Уточнявайки, че „не към всички 

репортажи можем да се отнасяме като към надеждни и правдиви 

източници“ (с. 113), И. Калиганов откроява сред тях репортажите на 

княз Л. Шаховски и привежда примери за това, включително за 

способността на автора да погледне нещата и от гледна точка на 

мирните турци. Като оценява високо пейзажните зарисовки и 

наблюденията над бита на българите и българския национален 

характер в репортажите на Шаховски, изследователят утвърждава 

тяхната актуалност и значението им за запазване на „историческата 

памет на нашите два народа“ (с. 136). 

Текстът на Илия Тодев „На Шипка не всичко е спокойно“, 

посветен на същите събития, е особено злободневен и вследствие на 

това съдържа публицистичен патос. Авторът влиза в страстна дискусия 

със съвременните преоценки на Сан-Стефано, с отричането на 

освободителния характер на войната от 1877-1878 г., с тълкуванията на 

жестокото потушаване на Априлското въстание като мит и особено с 

някои нови идеологеми за истинските жертви от войната (битката при 

Плевен). Поставяйки въпроса за жертвите, И. Тодев всъщност, без това 

да е негова цел, подсказва, че историята е разказ и зависи кой пише 

този разказ: патосът на историка впрочем е не само в това да се 

опровергае определено тълкуване на фактите, но и в това да се 

изобличи манипулацията с тях. 

Силна е емоционалността и субективността в текста на В. Косик 

„Размишления по темата за алтернативните варианти на развитието на 

българската история“. Макар да уточнява, че „историята не познава 

условното наклонение“, авторът конструира един утопичен проект за 

развитието на българската история и открива неговото художествено 

въплъщение в разказа на Вазов „Последният ден на ХХ век“, 

съдържащ извечната мечта за славянския Константинопол 

(превземането на Константинопол също е константа на руската и на 

българската култура). Актуализацията на разказа на Иван Вазов е 

много ценна с оглед на възможното му осмисляне в контекста на жанра 

утопия и с оглед на спецификата на тази негова българска реализация. 

Но не това интересува В. Косик: специфичен за него е изразът на 

собствените чувства и оценки на съвременната история.  

Полемичен патос е присъщ и на текста на Сава Сивриев „Иван 

Вазов за отвореното писмо на Леонид Андреев „Торгующим во храме“, 

но в този случай полемиката е от друг характер – проблематизиране на 

самата реторическа стратегия на руския писател и на комуникацията с 
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адресата му. Писмото на Л. Андреев, написано по повод на участието 

на България в Първата световна война против Русия, вече е 

привличало вниманието на българските учени, но Сава Сивриев 

предлага своя интерпретация, като анализира полемиката на Ив. Вазов 

с Л. Андреев и поставя проблема за неразбирането, за невъзможния 

диалог. Като познавач на творчеството на Л. Андреев (автор е на 

дисертация за него) С. Сивриев обръща внимание на неговото 

отношение към библейските ценности, използването им „за 

естетически цели“ (поставяйки това явление в контекста на 

доминиращата библейска тема в творчеството на писателя). С. Сивриев 

търси обяснение на неразбирането в самата същност на българската и 

руската култура: секуларизацията, ориентацията към национални и 

политически цели, поставя под въпрос самото „пренасяне на смисъла 

на евангелския разказ върху събитие от граждански характер от съвсем 

друга епоха“ (с. 149) – и стига до извода, че „в системата на 

антропоцентризма всеки има своя истина“ (с. 158). Продължението на 

тази констатация съдържа и позицията на вярващия човек: 

„Единомислието, единодействието и съборността са присъщи само на 

Православието. Но то и в Русия,и в България, а също така в Сърбия и 

Гърция заема в наше време периферно място“ (пак там). 

Две други статии също са посветени на сложните българо-руски 

отношения по време на балканските войни: „Русия и България в 

контекста на Балканските войни от 1912-1913 г.“ на Пьотър 

Искендеров и „Възприятието на България и Сърбия през 1912-1913 г. 

от страна на руските наблюдатели: стереотипи и „слепи зони“. Пьотър 

Искендеров борави с инструментариума на съвременния научен език: 

на ареалната лингвистика, на изследванията на медийния дискурс и 

„езика на враждата“. За да обясни проблемите на Русия в лавирането 

между балканските страни, авторът привлича информация за 

особеностите на икономическото развитие на Балканите, за процеса на 

модернизация в тях, подчертава династическите, военно-

политическите, етнорелигиозните, социокултурните противоречия 

между балканските страни. Прави впечатление, че изследователят не 

само анализира стереотипите, но и не е чужд на някои от тях – 

например за „неблагодарните съюзници“ (стереотипът за 

неблагодарните „братушки“ е доминиращ и в руското масово 

съзнание). Текстът на Никита Гусев <<„Восприятие Болгарии и 

Сербии русскими наблюдателями: стереотипы и „слепые зоны“>> 

също е съзвучен с актуалните научни идеи, както подсказва още 

заглавието му. Като се опира на основополагащия труд на Липман, 

изследователят съпоставя противоположните образи на България и 

Сърбия, въплътени в текстовете на различни руски наблюдатели 
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(Бехтерев, Водовозов, Троцки, Н. Данченко и др.): от една страна, 

възхищението от конституционализма, законността, демократичността, 

образованието в балканските страни, а от друга страна, забелязването 

на ориенталското, изоставането в модернизацията, усещането, че 

образованието и просвещението са външни атрибути. Показвайки 

сближаването на България и Сърбия в тези образи, Н. Гусев посочва и 

различията в българската и сръбската менталност (ориентация към 

Европа и войнственост). Интересно е, че в интерпретацията на 

изследователя положителният образ на България (и Сърбия) е 

стереотипен, приукрасяващ реалността, в него личат „слепи зони“ 

(липса на виждане на това, което „отвлича от магистралния път“), а 

негативният се представя за истински. Явно на Н. Гусев е близък 

именно негативният, защото той предлага собствени аргументи в 

негова защита: демократизма обяснява с липса на аристокрация и 

патриархалност, нивото на образованието представя само като 

официална статистика, а успехите като имитационни. Изследователят 

проницателно разкрива същността на стереотипите, способността на 

техните носители „да виждат не това, което е, а това, което могат или 

искат да видят“, но би било интересно да се обясни желанието на 

руските наблюдатели да видят на Балканите демокрация, законност и 

образование – може би ги привлича това, което биха искали да 

съществува в Русия (феномен, който анализира К. Михайлов в статията 

си „Проектът за непостигнатата Русия“ от втория сборник). 

В сборника са включени и три статии на литературни теми, които 

разглеждат различни прояви на междукултурния диалог. В 

изследването на този диалог нямат място страстите, породени от 

идеологията и политиката. Можем да направим извода, че културното 

общуване между България и Русия е безпроблемно и плодотворно, 

докато политическите отношения винаги са заредени с конфликти, 

взаимни обиди, изясняване на въпроса за любовта или омразата. 

Статията на Радостин Русев открива митологеми на руския 

символизъм в „Песен на песните“ на Т. Траянов. Изследването е 

съзвучно с идеите на съвременната компаративистика с изясняването 

на проблемите за връзките между „големите“ и „малките“ литератури, 

за културите посредници, а също така с актуалната теория на 

интертекстуалността (търсенето не толкова на сходни мотиви и 

формални текстуални съвпадения, колкото на особен тип връзка, 

метафорично определена като „кръвосмесителна“). Близостта на 

художествената концепция на Траянов до тази на руските символисти 

се обяснява с техния общ източник в немската и австрийската лирика, 

както и в европейската философия (Гьоте, Ницше), а руската 

литература в този диалог се оказва литература посредник. Като 
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познавач на руската литература на ХХ век, Р. Русев умело проследява 

сближаванията на идеите на Т. Траянов с тези на Вл. Соловьов, Д. 

Мережковски, А. Бели, Вяч. Иванов, Ал. Блок: идеите за „Световната 

душа“ и „Вечната Женственост“, за историята на човечеството като 

мистерия  и живота като произведение на изкуството, за 

словотворчеството като жизнетворчество, образите на древния хаос, 

космогоничното мислене. Близостта се открива също така в 

символиката на розата, зорницата, стрелата, числата, в глосолалията, 

вдъхновена от Бели. Важен е поставеният от автора в заключението на 

неговото изследване въпрос за вторичността и литературността на 

творбата на Т. Траянов (предизвикала критиката на известни български 

литературоведи) и във връзка с това за мястото ѝ в българския 

литературен канон (и бихме казали в читателската памет). 

На друга проява на българо-руския литературен/културен диалог 

е посветена статията на Хр. Манолакев, в която изследователят 

продължава да представя ролята на руската емиграция в българската 

култура – в дадения случай за рецепцията на руската литература в 

България. Литературоведът винаги прилага към споменатите проблеми 

теоретичен подход. И в този текст той обсъжда аналитично и 

полемично  постиженията и слабите страни на изследването на 

българската рецепция на руската литература: отчитането само на 

преводите (справочника „Преводна рецепция“), идеологизацията след 

9 септември 1944 г. и премълчаването на руската емиграция, 

постиженията в заличаването на тези „бели полета“ и осмислянето на 

българо-руската среща от страна на съвременните български 

литературоведи русисти. Хр. Манолакев „реабилитира“ К. Мочулски и 

подчертава ролята му за запознанството на българския читател с Анна 

Ахматова (справедлив е укорът, че статиите на Мочулски остават 

непознати на нашата литературоведска русистика). Друга проява на 

ролята на руската емиграция като посредник в българската рецепция, с 

която авторът ни запознава, е участието на П. Бицили, М. Попруженко, 

А. Бем в юбилейната ситуация на честването на Пушкин през 1937 г. 

(феномен, който вече е привличал вниманието на литературоведа). Хр. 

Манолакев и в този случай не остава на  емпиричното ниво на 

фактологията, а предлага своя трактовка на ролята на руската 

емиграция за формирането на „национална рецепционна норма“, на 

„употребата“ на Пушкин от различни идеологически позиции: 

съпоставянето на славянофилския подход към творчеството на 

Пушкин с идеята за световното му значение, сблъсъка на ориентацията 

на емигрантите към вечните ценности с рецепцията на социалистите, 

следващи болшевишката избирателност в извличането на 

революционните идеи от творчеството на поета. Тези разсъждения 
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водят до закономерния извод за рецепцията като „дискусия между 

текстовете“. 

Особен феномен на българо-руския културен диалог 

интерпретира статията на Р. Илчева за постромановата съдба на 

героите на Шолохов, които имат реални исторически прототипове, 

емигрирали в България с войските на Врангел. И в този свой текст Р. 

Илчева проявява детективската си страст в търсенето на неизвестни 

факти и разрешаването на литературни загадки. Тя ни запознава с 

трудната съдба на руските емигранти казаци, намерили място на 

страниците на романа „Тихият Дон“, с противоречивите им характери, 

при което обрисува сложното взаимодействие между литература и 

живот. Проницателно и точно Р. Илчева систематизира разнородните 

връзки между прототипа и художественото произведение: оценката му 

от страна на прототипа (прочит, който бихме нарекли миметичен), 

въздействието на произведението върху прототипа, легитимацията на 

прототипа с помощта на текста („За мен е писал Шолохов“), 

коригирането на произведението от гледна точка на достоверността, 

преките отношения между автор и прототип, отношението на 

прототипа към литературното изследване за романа. Тази 

систематизация сама по себе си представлява самостоен теоретичен 

етюд. 

Нина Пономарьова представя в духа на имагинистиката и 

следвайки наложилия се напоследък интерес към жанра пътепис образа 

на Сибир в „Неосветените дворове“ на Й. Радичков. Това произведение 

е било обект на научен интерес от страна на българските 

литературоведи, но Н. Пономарьова прави свой прочит от гледна точка 

не само на литературоведа българист, но и на носителя на руската 

култура. Тя подчертава, че произведението не е туристическо, че 

осветлява „неосветените места“ на картата на Русия (тогава СССР). По 

този повод е изразено учудването, че „в годините на тотална 

подозрителност и следене на Й. Радичков му се е удала възможност да 

броди из безкрайните пространства на Сибир…“ (с. 268-269). Н. 

Пономарьова не засяга въпроса за тази възможност: вместо „удало му 

се е“ е по-коректно да се каже „разрешено му е“, защото западни 

пътешественици, например К. Таброн, не са получили такова 

разрешение и пътуват в Сибир едва през 90-те години на ХХ век. 

Продължавайки разсъжденията по този въпрос, ще стигнем до 

предположението за определена автоцензура при Радичков, но и за 

способността му да надиграе цензурата, да избегне идеологемите и да 

засегне значими екзистенциални проблеми. Н. Пономарьова открива 

способността на Радичков да улавя връзката на съдбата на всеки човек 

с вечните проблеми на битието, на родното с чуждото, да изобразява 
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хората на Сибир „без патос и украшателство, метафорично, иронично“, 

да чувства сливането на човека с природата. Ценността на творбата 

изследователката открива и в нейната поетика, в повествователния 

синкретизъм (съчетанието на есе, философски разсъждения, 

непосредствени наблюдения, природни картини). 

В сборника накрая намира място и статия по етнолингвистика: 

„Особеностите на националния манталитет в българските пословици за 

жената“ на М. Китанова (утвърдено име в българската 

етнолингвистика). Наблюденията на изследователката са ценни и 

актуални, особено с оглед на джендър теорията, но в контекста на 

темата на сборника би била интересна съпоставката на българските 

поговорки с руските. 

В заключение  ще изразя задоволството си от резултатите на 

включените в сборника изследвания, които ми доставиха не само 

интелектуално удоволствие, но и ме направиха емоционално 

съпричастна към поставените проблеми. Сигурна съм, че сборникът 

няма да остави безразлични читателите от различни научни (а и не 

само научни) кръгове, че ще стимулира за продължение на дискусията 

и ще роди нови идеи! 
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Abstract: Praise in a verse to the monarch and the institution is a common cultural behavior of 

eighteenth-century authors. In Russia, M.V. Lomonosov wrote ode-praises to the monarch and 

the monarchy. The ode has a national-historical and patriotic theme. In the 19th century, praises 

of the monarch and the monarchy were also written in Bulgaria. The Bulgarian community is in 

the Ottoman Empire. P.R. Slaveykov praises Sultan Abdul Azis in his unsigned work On the 

Reign of His Majesty Sultan Abdul Aziz through the notions of folklore, history, and, in the 

broadest sense of the word - the church, adapted to the secular. With these ideas P.R. Slaveykov 

thinks and evaluates the world. The text is a supplement to the struggles of the Bulgarians for 

independence from the Ecumenical Patriarchate. The historical theme is the common between 

Russia and Bulgaria in these praises of the monarch and the monarchy of the eighteenth and 

nineteenth centuries. 

Кey words:  monarch, Ottoman Empire, sultan, folklore, history, Russia, Bulgaria. 

Първият текст в „Славейче или събрание на различни песни 

български и турски за разтуха на младите“, Цариград – Везир-Хан, 

1864, е „На възцаряването на Н. Величество Султан Абдул Азис“. За 

Борис Йоцов автор на текста е Петко Р. Славейков1.  

       Възхвалата на владетеля чрез стихове е нещо обичайно за поетите 

от ХVІІІ век. Руската литература от това време преизобилства с 

подобни примери. Един от руските поети от ХVІІІ век – М. В. 

Ломоносов, енциклопедист, признат за начало на много начала в 

руската култура, е автор на много оди, възхваляващи императора и 

имперската институция. Ето само заглавията на част от неговите 

текстове: „Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне 

Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 

1739“; „Ода, которую в торжественный праздник высокого рождения 

Всепресветлейшего державнейшего Великого Государя Иоанна 

третиего, Императора и Самодержца Всероссийского, 1741 года 

1 По повод „Честит ден“, стихотворение от Харалан Ангелов, с което се възхвалява 

султан Абдул Азис, Б. Йоцов пише: „Не бива да ни учудва, че се слави султана. И П. 

Р. Славейков писа ода за Абдул Азиса.“ [Ангелов 1934: 180]. 
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августа 12 дня веселящаяся Россия произносит“; „Первые трофеи Его 

Величества Иоанна ІІІ, Императора и Самодержца Всероссийского, 

через преславную над шведами победу августа 23 дня 1741 года в 

Финляндии поставленные и в высокий день тезоименитства Его 

Императорского Величества августа 29 дня 1741 года в торжественной 

оде изображенные от всеподданнейшего раба Михаила Ломоносова“; 

„Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения его 

Императорского Высочества Государя Великого княза Петра 

Феодоровича, 1742 года февраля 10 дня“ и пр.2  

     И Петко Славейков е енциклопедист, и след средата на ХІХ век той 

е в началото на много начала в българската литература и култура. За 

българската общност в Османската империя светската литература е 

явление на ХІХ век. Класицизмът доминира през ХVІІІ век в Русия. 

Одата е част от „високите“ жанрове. Класицизмът е ориентиран към 

образци от Античността. Във Франция – към Римската античност. В 

руската литература от това време преобладава интересът към 

националната, историческа, а в одата – към патриотичната тематика3.  

      В прославата на султана няма нищо необичайно. Мисленето в 

Османската империя е религиозно, съобразно множеството 

вероизповедания, около които са били обединени етносите в тази 

държава. Що се отнася до българската православна общност в 

Османската империя и нейното отношение към светската власт, то това 

отношение се основава на правилото, че всяка власт е от Бога. Тя или 

помага на човека в пътя му към спасение, или служи за неговото 

нравствено и верско вразумяване. Земната власт и земното царство не 

са без значение, но те са временни. И не са с това значение, с което е 

Небесната власт и Царството Божие, които са вечни. Затова, за да 

бъдат ясни приоритетите, св. ап. Павел пише до Римляни: „Всяка 

душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, 

която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога 

наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на 

Божията наредба“ (Рим. 13:1–2). Тази наредба е записана по друг 

начин в Книга Премъдрост Соломонова: „От Господа ви е дадена 

властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и 

изпитва намеренията“ (Прем. 6:3). Сходна по смисъл е и наредбата 

                                                 
2 Оды похвалые [Ломоносов 1986: 61–176]. 
3 Изучаването на ХVІІІ век в руското литературознание е многогодишна и 

целенасочена работа на голям колектив от изследователи. Библиографията по 

въпроса е обемна. Така само първият том на „Серийный сборник: XVIII век“ излиза 

през 1935 г., а последният – в 2017 г. Вж. 

http://xviii.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2324 

 

130

http://xviii.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2324


на Иисус Христос: „отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието 

Богу“ (Мат. 22:21). Като това се чете и в Марк (12:17), в Лука (20:25). 

А в същото послание св. ап. Павел пише до християните: „И тъй, 

отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; 

комуто берия – берия, комуто страх – страх, комуто чест – чест“ 

(Рим. 13:7).   

     Тази наредба може да се намери в още много места из 

новозаветните книги. 

      Монархическата институция също се схваща като Божия наредба. 

За замяната на теокрацията с монархия е разказано в Първа книга 

Царства (8:1–22): „И Господ рече на Самуила: послушай гласа им и 

постави им цар“ (1Цар. 8:22). Евреите искали да бъдат като всички 

останали – да имат и те цар.  

      За разумността на монархическото управление пише даже в 

проповедите си в „Неделник“ св. Софроний Епископ Врачански4.  

       Възхвалата на монарха, пък бил той и инославен, е в реда на 

властващата тогава обществена и културна парадигма. Османската 

империя е държавата, в която живее българската общност. Друга 

държава и друг монарх българите нямат – нито институционално, нито 

международно установена. А ето и текста на Петко Славейков: 

На възцаряванието на Н. Величество Султан Абдул Азиса 

Весели са наш народ, 

Богу слава давай, 

до небесен горе свод 

песни му отправяй. 

Милостив към нас е бил – 

Нов Цар над нас въцарил: 

явор клонист 

Султан Азис. 

Произведе храбър Цар 

отводът5 Османский; 

4 „Ами ти, о, цар Ироде!... нали трябваше да събереш пророци, свещеници и учени 

хора, не за да се напиеш и да ти танцуват, а да разговаряш с тях за ползата на 

царството ти и на поданиците ти, които са ти поверени от Бога? Защо не помисли 

какъв беше Давид и как казва за теб: „намразих – казва – сборището на 

лукавстващите и не седнах с нечестивите“ (ср. Пс. 1:1)? Защо не последва добрия 

пример на този православен цар?“ (Курсив мой – С.С.). – Вж. За отсичането главата 

на св. Иоан Кръстител [Софроний Врачански 2007: 493]. 
5 Отвод – диал.: клонче на лоза. 
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седна мъдър Господар 

на трон Отоманский.  

       Цавти, расти, явор чист, 

       наш Султан Абдул Азис, 

и здрав бъди 

над нас съди. 

Като месец в сред звезди 

грее Той светливо; 

на високий трон седи, 

съди милостиво. 

        Милостив към нас бъди, 

     и родът ни възроди. 

Явор клонист 

Султан Азис. 

Цар честитий! В твойте дни, 

с правда кат’ царуваш, 

ти и нази помени  

добро да ни струваш. 

       Расклони са явор чист 

       наш Султан Абдул Азис, 

нас помени 

и осени. 

Нашът българский народ 

Баща другий няма; 

правда има за повод 

към молба голяма: 

         молбата ни приимни, 

         в твойте славни, светли дни, 

милост стори 

и на дари. 

Молим ти са, стар и млад, 

за наш’те Владици, 

да са върнат в Цариград 

пак пред твойто лице: 

       да са върнат, Ти, кажи, 

       и на нас ги харижи; 

зарадвай нас 

на този час. 
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Повели от твоя трон 

повели наздраво 

според правият закон 

да получим право, 

    на черковни правдини 

    в твойте славни, светли дни 

          Султан Азис 

          явор клонист. 

Поднови ни Свещен трон 

с българин Патрика 

нека бъде …….. он 

цял народ тъй вика: 

   послушай ни Царю наш, 

   и смили ни както знаш; 

     Ти нас смили 

      и повели. 

Нека слави наш народ, 

верен, православен, 

Твойто име в род и род 

тронът Ти държавен 

       и да пее с весел глас 

       непрестанно сякий час: 

дълго живей 

кат’ слънце грей. 

Вишний Боже поживи 

Абдул Азис Хана, 

победител Ти яви 

Нашего Султана 

      да покори врагове 

     храбър да са назове 

Султан Азис 

явор клонист. 

Клоните му распростри 

от мо̀ре до мо̀ре;  

славата Му Ти опри 

о небето горе. 

      Жив да бъде нашът Цар 

133



      днешний новий Господар 

Султан Азис 

Абдул Азис. 

М н о г а   л е т а,   м и р н а   л е т а, 

н а   ч е с т и т и й   Г о с п о д а р; 

пейте старци и момчета: 

д а   ж и в е е   н а ш ъ т   Ц а р. 

Д а   ж и в е е!   Д а   ж и в е е! 

С у л т а н   А б д у л   А з и с   Х а н  (разредката е на П. Р. Славейков) 

като слънце да светлее 

Неговий Висок Диван.(2)  

Д а   е   ж и в! Да ся раздава 

в България между нас;  

Черно море, Дунав, Сава,  

да ечат от този глас. 

Нека слушат вси държави; 

да са чуе по света 

как са люби, как са слави 

нашът милий Цар баща.(2) 

А ти, Боже, Вишний Боже! 

Длъг живот Му подари 

и под Негово подножие 

вси врази му покори. 

Светлата му диадема 

славна, чиста утвърди, 

до когато на свет има 

слънце, месец и звезди. 

     „Славейче“ излиза през 1864 г. Султан Абдул Азис се възкачва на 

османския трон на 25 юни 1861 г. Тази възхвала не е току-така, без 

причина или в резултат на Славейкова възхита. Тя си има цел, свързана 

с борбите за българска църковна независимост. Абдул Азис е 

реформатор. Пътувал в Западна Европа. По негово време е решен 

Българският църковен въпрос.  

      Първото, което е особено видимо, е името, с което пишещият 

нарича монарха – явор. То активира фолклорната памет, чрез която се 

мисли. В българския културен фонд в това време липсва антична памет 

или, ако я има, то това са фрагменти от Античност. В книгата си 

„Огледало“ (1816) отец Кирил Пейчинович не приема ориентацията на 
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българското мислене към фолклора, който подменя християнството. В 

края на ХVІІІ – началото на ХІХ век християнските ценности се 

разколебават и животът започва да се обяснява чрез светски и езически 

представи. Така и св. Софроний Епископ Врачански е отстранен от 

служение за три години поради това, че е ходил по врачки и баячки. А 

Митрополит Методий Кусев разказва една история в Прилеп, с една 

млада булка и с един местен Казанова, който се е „превъплъщавал“ 

след залез слънце във вампир6. 

      Султан Азис е явор, като Азис се римува с клонист (явор клонист) 

и с чист (явор чист). В народната вяра яворът е почитано и уважавано 

дърво. „Под сянката на явор може човек да седи или да спи без 

никакъв страх от лоши духове или от ограмà7. Св. Никола, когато 

полегне на сушата да си отпочине от много труд по моретата, той ляга 

под зелен явор“ [Маринов 1994: 84–85]. Че българският народ през 

ХІХ век добре се е разположил, а и добре си почива и поспива под 

сянката на Султанската власт, се знае. Тези общонародни състояния 

стават причина за появата на разни емоции у неговите будители, 

водачи, книжовници или поети [Вж. Дамянова 2008]. Овчарските 

кавали, чашата, с която младоженците отпиват трите глътки вино при 

църковното тайнство брак, ведрото от прикята на булката са от явор. 

Оброци се правят под яворови дървета [Маринов 1994: 85]. Така чрез 

името – явор (клонист, чист), Н. В. Абдул Азис става част от културна 

представа, чрез която се осмисля ежедневието в българския свят в 

онова време. 

       На 18 февруари 1856 г. Н. В. султан Абдул Меджит І, брат на Н. В. 

султан Абдул Азис, издава Хатихумаюн (букв.: щастливо писмо – 

همايونى خط صالحات ). Чрез тази държавна наредба били изравнени правата 

на християните и на мохамеданите. Били препотвърдени обещаните от 

Хатишерифа реформи в Османската империя. И което е особено важно 

– Хатихумаюнът предписвал да се направят преобразования и в

църковното управление. Това легитимира църковните борби на 

българите. Турското правителство дало право на константинополския 

патриарх, тогава – Кирил, да решава въпроса за църковните реформи в 

6 „…нещо около 50 – 60 години в град Прилеп, в семейството на Клисурчевци, гдето 

имало нова невяста (булка) дохождал нощя вампир (върколак). Трайче Келешът, 

който се преструвал на вампир, с похождения за булката, разказваше в един кружок 

на свои приближени следующето: „Кога тропна тук-там – домашните си рекат: „иде 

вампира!“ – уплашват се и се събират в една стая. Осмелявам се и влизам в тяхно 

присъствие в стаята. Те всички навеждат глави и жумят; не си отварят очите, за да не 

видат какво прави вампирът“ [Кусев 1914: 36]. 
7 Ограмà – болест от нагазване на зли духове [Речник 1974: 307]. 
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духа на Хатихумаюна. Ходът на тази борба е добре известен. Стигнало 

се дотам, че на 3 април 1860 г., Великден, по време на Светата 

литургия, в българския храм в Цариград не било споменато името на 

патриарх Кирил. От църковна гледна точка това е недопустимо. Не 

било изпято многолетствие за него, а многолетствие за Абдул Меджит 

І и една специално съставена песен за султана. Било наредено тя да се 

пее от балкона на българския метох през целия този ден [Динков 1994: 

79]. На 24 февруари 1861 г. тримата български архиереи – Иларион 

Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски, били 

изпратени на заточение в Мала Азия. Това станало след събор и по 

времето на новия константинополски патриарх – Иоаким ІІ. По пътя 

към заточението си те изпратили „Завет болгарскому народу“ – писмо, 

с което наставлявали българите да не се поддават на униатската 

пропаганда и да продължат борбата за независима българска Църква. 

       През 1861 г. Абдул Меджит І умира  и на трона се възкачва Абдул 

Азис. На 2 октомври 1863 г. е избран нов константинополски патриарх 

– Софроний ІІІ. Промяната на лицата, в ръцете на които е светската и 

духовната власт, дава нова надежда на българите за решаването на 

Църковния въпрос. През 1864 г. бил свикан Велик църковен народен 

събор. На заседанията, които траяли четири месеца, от българска 

страна присъствали Панарет Пловдивски, Антим Преславски (Антим 

І), Доротей Софийски и Гаврил Кръстевич. Всички български искания 

били отхвърлени, но за да покаже, че е благосклонна към българските 

искания, Високата порта освободила българските архиереи от 

заточение. По настояване на Константинополската патриаршия на тях 

не им било разрешено да живеят и служат в българската църква. Те се 

поселили в предградието Ортакьой.  

      „На възцаряването…“ е възхвала, писана преди 1864 г. В нея  е 

отразено историческото събитие от 1861 г. – изпращането на 

българските владици на заточение. В текста следва и една молба към 

Господаря. Владетелят е не само извисен чрез сравнението „като 

месец сред звезди“. И тъй като: „грее той светливо“, значенията, 

свързани със светлината (с от мъжкия род име на предмета) са 

добавени към името му. Така то се осветлява. Това е само един вид 

подстъп към светлинна символика, защото на владетеля се пожелава и 

„дълго живей / кат слънце грей“. А по-светло от слънцето сред 

видимия свят няма. 

     Владетелят е и милостив съдник („на високий трон седи / съди 

милостиво“). Това, което се очаква от него, е милост – „родът ни 

възроди“. Още повече, че българският народ няма друг баща. Така още 

едно име на владетеля – баща, е прибавено към предишните негови 

имена. Те са втори пролог, подготовка за молбата, заради която се 
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изрича всичко това. А тя е: 

 Молим ти са, стар и млад 
за наш’те Владици, 
да са върнат в Цариград 
пак пред Твойто лице: 
       да са върнат, Ти кажи, 
       и на нас ги харижи; 

зарадвай нас 
на  този час. 

…….   
Повели от твоя трон 
повели наздраво 
според правият закон 
да получим право 
    на черковни правдини 
   в твойте славни, светли дни 
          Султан Азис 
          явор клонист. 

Поднови ни Свещен трон 
с българин Патрика 
нека бъде ….. Он 
цял народ тъй вика: 
    послушай ни Царю наш, 
   и смили ни както знаш; 
      Ти нас смили 
      и повели. 
     Структури из църковността като славословието, изречени чрез 
стихове, се използват за светски цели. На Петко Славейков това се 
отдава добре. Подобно е и отношението на М. В. Ломоносов към 
преупотребата на църковността в новата литература8. 

Нека слави наш народ, 
верен, православен, 
Твойто име в род и род 
тронът Ти държавен 
       и да пее с весел глас 
      непрестанно сякой час: 

дълго живей 
кат’ слънце грей. 

8 Вж. Предисловие о ползе книг церковных в российском языке [Ломоносов 1986: 473 

– 478].
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 И следва следната молитва: 

Вишний Боже, поживи 

Абдул Азис Хана, 

победител Ти яви 

Нашего Султана 

      да покори врагове 

     храбър да са назове. 

Султан Азис 

явор клонист. 

Клоните му разпростри 

от мор̀е до мо̀ре  

славата Му Ти опри 

о небето горе. 

        Жив да бъде нашът Цар 

        днешний новий Господар 

Султан Азис 

Абдул Азис. 

     И след молитвата следва многолетствие. Географски реалии – Черно 

море, Дунав, Сава, са подобни на реалиите в „Татковина“ на Петко 

Славейков, с които се обозначават границите на България: „На уста 

ми сладка дума / ще да бъде този кът, / дето Дунав, Вардар, Струма / 

и Марица си текат!“. Същия похват четем у Христо Ботев, в 

„Хайдути“: „Затуй му пее песента / на Странджа баир гората, / на 

Ирин-Пирин тревата; / меден им кавал приглаша / от Цариграда до 

Сръбско / и с ясен ми глас жътварка / от Бяло море до Дунав – / по 

румелийски полета...“9 Те са символ-синекдоха на земите и народа, в 

които властва и които са под властта на владетеля.  

М н о г а   л е т а,   м и р н а   л е т а, 

н а   ч е с т и т и й   Г о с п о д а р; 

пейте старци и момчета: 

 д а   ж и в е е   н а ш ъ т   Ц а р. 

Д а   ж и в е е !   Д а   ж и в е е! 

С у л т а н   А б д у л   А з и с   х а н 

като слънце да светлее 

Неговий Висок Диван.(2)  

9 Или по-късно у Яворов: „с кръвта си кръст ще начертая / от Дунав до Егея бял / и 

от Албанската пустиня / до черноморските води!“ 
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Д а   е   ж и в!   Да ся раздава 

в България между нас;  

Черно море, Дунав, Сава,  

да е част от този глас, 

нека слушат вси държави; 

да са чуе по света 

как са люби, как са слави 

нашът милий Цар баща.(2) 

И следва отново молитва: 

А ти, Боже, Вишний Боже! 

Длъг живот му подари 

и под негово подножие 

вси врази му покори. 

Светлата му диадима 

славна, чиста утвърди, 

до като на свет има 

слънце, месец и звезди. 

    Последните два стиха10 са цитат от 71-ви псалом. Обичайна 

практика в руския ХVІІІ век е да се пише лирика върху теми от Книга 

Псалтир11. В „Пристанала“ на Христо Ботев благословията на бащата, 

в противовес на проклятието на майката, се цитира този псалом: 

„храни, горо, таквиз чеда, / дорде слънце в светът гледа“. Псаломът се 

тълкува като молитва на царя, Давид за Соломон, наследник на 

престола: „Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син 

Твоята правда, 2. за да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в 

съда; 3. планините да донесат мир на людете, и хълмовете – правда; 

4. да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха и да 

сломи потисника; 5. и ще се боят от Тебе, докле пребъдва слънце и 

месечина, от рода в род. 6. Той ще слезе като дъжд върху покосена 

ливада, като капки, оросяващи земята; 7. в негови дни ще процъфти 

праведникът, и ще има изобилен мир, докле месечина трае; 8. той ще 

владее от море до море и от реката до краищата на земята“ (Пс. 

71:1-8).12  

                                                 
10  „докато на свет има / слънце, месец и звезди“. 
11 Вж. [Ломоносов 1986: 185–206]. 
12 Цитира се по Синодалното издание на Библията. За Пс. 71:5 А. П. Лопухин пише: 

«Доколе пребудут солнце и луна, в роды родов». Солнце и луна, переживающие 

поколения людей и всегда неизменные, являются символами прочности, вечности. 

Пусть царствование этого царя будет вечным и неизменным, как неизменно и вечно 

светят солнце и луна; пусть начала его царствования (законность, мир и правосудие) 

нерушимо переходят из поколения в поколение, во все роды. Пусть его царствование 

будет таким же знаком Божественного благоволения к царю и народу, каким было 

руно для Гедеона; пусть его царствование будет так же благотворно, как полезен 
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     В заключение би следвало да се каже, че „Оды похвалые“ на М. В. 

Ломоносов носят духа на ХVІІI век, приспособен с оглед на 

националноисторическото и патриотичното  към руската историческа и 

културна ситуация. П. Р. Славейков приспособява този дух на възхвала 

на владетеля и на просветения абсолютизъм към църковно-

историческата и национална ситуация с оглед на българската общност 

в Османската империя в ХІХ век. Изричането на тази възхвала 

съдържа в себе си светските състояния на културата след средата на 

ХІХ век – фолклор, история, в широкия смисъл на думата – 

църковност, приспособена към светското, с които П. Р. Славейков 

мисли и оценява света. 
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S. SKITNIK’S ILLUSTRATIONS AND MODERNISM  – 

DECORATIVENESS AND PRIMITIVISM 
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Кonstantin Preslavsky university of Shumen 

Abstract The article presents S. Skitnik's views on modern art, based on the concepts of 

decorativeness, style, subjectivity, primitivism, which he applied in his paintings and 

illustrations. His early works reflect the influence of the marvelous elements in fairy tales 

associated with the  decorativeness of the Russian movement Mir Iskusstva  (World of 

Arts). The illustrations from the 1920s accompanying T. Trayanov's Balgarski baladi 

(Bulgarian Ballads) testify to the connection with the Rodno izkustvo (Native Art) 

movement - the folklore-stylized figures, sustained in the spirit of primitivism, form the 

synthesis between the native and the modern. The illustrations for Marionetki (Puppets) by 

Ch. Mutafov demonstrate the principle of avant-garde synthesis, grotesque imagery and the 

influence of primitivism. 

Key words: decorativeness, style, synthesis, primitivism, modern art. 

Изкуствоведските статии на Сирак Скитник13, публикувани през 

20-те години на XX век в сп. “Златорог” -  “Художникът и 

видимостта”, “Легенда и живопис”, “Тайната на примитива”, в сп. 

“Везни” - “Старо и ново изкуство”, открояват естетиката на неговата 

модерност, основаваща се на понятията новост, субективност, 

другост; и нейната динамика (движение от декоративната 

сецесионност към експресивната примитивност). В основата на 

естетическите виждания на С. Скитник е концептът действителност – 

отхвърлянето й и субективното й пресътворяване; възприемането на 

изкуството като познание на скритата зад видимостта същност на 

нещата - човешката душа, отхвърлила цивилизационните наслоения в 

търсене на неизменното, първичното.  Субективната естетизация на 

13 Сирак Скитник е псевдоним на художника, критика Панайот Тодоров Христов, 

повлиян от тенденциите на „Мир искусства“ при пребиваването си в Петербург 

(1908-1912). През 1919 г. заедно с Николай Райнов и Иван Милев създават 

движението "Родно изкуство", при което българската живопис се сродява с 

експресивността на старата българска икона, миниатюра, стенопис, тъкани и 

орнаменти, митове и легенди. 
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действителността е откроена в статията “Художникът и видимостта”: 

“светът е човекът”, “видимостта за творческия дух добива смисъла на 

едно непрекъснато изпитание и познание”, творецът се стреми “да 

разгадае себе си чрез формите на видимото и света чрез себе си” 

[Скитник 1922: 477-484]. Той откроява различните модернистични 

стилове, които естетизират действителността, подлагат я на  

сублимация или деформация в духа на водещите световни тенденции с 

цел постигане чрез простотата на линията и баграта първичността на 

видимото; оголване на облика на неизменната видимост и промяна на 

нейната всекидневност чрез човешката субективност; откриване в нея 

на жаждата за вечната обнова и празничност. В “Легенда и живопис” 

за изкуството се говори в бинарни опозиции – ирационалното изкуство 

срещу реализма, ново срещу старо. Според С. Скитник съвременното 

изкуство е ирационално, разрушена видима форма, чрез която човекът 

познава света и себе си. Ключова роля играе субективната воля на 

твореца, който сътворява нови форми от хаоса на видимото. Творецът 

във всяка видимост търси легенда-същност, търси своя легенда, чието 

въплъщение го утвърждава като чисто творящо начало [Скитник 1921: 

248-255]. Като същностна характеристика на изкуството се извежда 

антимиметизмът и се утвърждава върховната ценност на новото, 

потърсената другост в субективната свобода (субективният дух, 

съумял да се освободи от природосъобразността на традиционните 

форми на живот). Модерната субективност може да се приеме като 

алегория за преобразяване на самия свят: субектът е привилегирован 

като дискурсивен авторитет, раждащ нови светове чрез своята воля за 

изкуство, израз на бунта на духа в опита за постигане на човешката 

същност като свобода. В “Тайната на примитива” се откроява етичната 

същност на съвременното изкуство, което поставя в центъра човека: 

“никога изкуството не е било тъй малко естетично и толкова човечно” 

[Скитник 1923: 1-7], както и неговата основна цел: да освободи 

човешката душа от заплахата на цивилизационната унификация и 

мултипликация; да възвърне изгубената непосредност, първичната 

сила, живия трепет на душата. Непосредното е категория, която се 

откроява в естетическите разбирания на творците-новатори: 

„непосредното“ (Чавдар Мутафов), „варварското“ (Гео Милев), 

„изворът на живота“ (Спиридон Казанджиев), „примитивът“ (Сирак 

Скитник). Изкуството се превръща в ясновидство, откровение, защото 

е способно да освободи човека от клишираната баналност на живота и 

видимите форми и да му помогне да проникне в скритата същност на 

нещата, да разпознае в себе си разноликата си душа, която носи 

белезите от божественото начало, като се завърне към земята, към 

примитива. Това двойствено отношение към миналото – на отричане и 
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на завръщане, ражда различните лица на съвременния примитив, 

разпознат в различните авангардистки модификации: футуризма, 

експресионизма, имажинизма, дадаизма. Кризата на модерното 

съзнание ражда творци като Гоген, Рьорих, Кандински. 

В ететическите разбирания на творците-новатори през 20-те 

години на XX век изкуството битува по особен начин – за тях то 

започва с думата “другояче” (Г. Милев, Ч. Мутафов, С. Скитник.). 

Неслучайно в “Потулените мемоари на Фани Попова-Мутафова” в 

главата “Новаторите” се откроява ролята на модерния творец за 

популяризацията на новото изкуство, скъсващо с традициите на 

реализма и натурализма: “Може ли да се отмине Сирак Скитник, 

художник, критик, редактор, който пропагандира идеите на модерното 

изкуство в много статии и бележки в пресата” [Попова-Мутафова 

1968]14. Откроен е опитът да се говори за изкуството през призмата на 

новото. Ф. Попова-Мутафова спира вниманието си върху начина, по 

който С. Скитник интерпретира понятията минало-съвременно, лъжа-

истина в опита да изясни същността на модерното изкуство в спора за 

новотата:  
Пренесено в нашето време изкуството на миналото е лъжа. То не може да 

изразява нашето схващане за света – психология, философски, религиозни, 

обществени стремежи и съмнения. Ако изкуството е откровение на времето, израз на 

колективната и творческа душа през известна епоха, то не може и не трябва да бъде 

лъжа. Не е важно ще бъде ли реализъм, експресионизъм или импресионизъм. 

Реализмът на съвременника не може да бъде оня на твореца от XVІІІ век. Онези, 

които смятат, че съвременното изкуство трябва да излезе от сегашното си положение, 

не назад трябва да гледат, а напред.          

              [Попова-Мутафова 1968] 

С. Скитник, според Ф. Попова-Мутафова, се опитва да намери 

този път и пръв да дръзне да отправи погледа си напред. За да се 

тръгне напред обаче, трябва да се скъса със старото. Старото се 

свързва не само с неговото отричане, а с полемичния диалог с него, 

защото всичко минава през субективното познание на твореца. 

Модерното изкуство се “прицелва в собственото си настояще”, за да 

потърси своите прозрения за бъдещето чрез преосмисляне на 

миналото, като всичко се разиграва в душата на познаващия субект. С. 

Скитник в “Старо и ново изкуство” пише, че има 

 
[…] само едно вечно младо и истинно изкуство, елементите на което можем 

да намерим и в примитивите на първите творци, и в картините на майсторите на 

Възраждането, и в зрителните увлечения на импресионистите, и в разсъдъчната 

                                                 
14 Попова-Мутафова, Ф. Архив на НЛМ. А. 784/80. Говоренето за архива на Фани 

Попова-Мутафова като за “потулени мемоари” принадлежи на К. Кузмова-Зографова.  
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маниерност на неоимпресионистите, и в мистичния цветен синтез на Гоген, и във 

всички живописни ценности на последните дни. Има само едно вечно възраждащо се 

изкуство: вечно ново и вечно старо – тъй като е вечно стара и вечно млада 

творческата душа. 

 [Скитник 1920: 212]15 

Поддръжниците на модернизма (Сирак Скитник, Иван Милев - 

в живописта; Димитър Ненов - в музиката; Гео Милев, Чавдар 

Мутафов – в литературата) мислят, че новото идва неотменно и 

наложително. При извеждане същността на новото изкуство през 20-те 

години ключова става категорията стил – за нея говорят Г. Милев, Ч. 

Мутафов, С. Скитник, Н. Райнов. Стил се нарича тайният знак на 

модерното изкуство, който гарантира еманципацията на текста спрямо 

действителността, на изкуството като сложен синтез на видими форми 

от различни времена, чрез който се изразява душата в нейната 

първична оголеност. 

Експликация на естетическите възгледи на С. Скитник са 

неговите картини и илюстрации към текстовете на творците-новатори, 

модернисти. През 20-те години на XX век се появяват синтетичните 

илюстрации на С. Скитник, които се възприемат като визуална 

интерпретация на книжното тяло, което оформят. Неговите 

илюстрации се характеризират със строг с контрастите си графизъм, с 

придържане към простотата на линията и баграта, чрез които се 

постига първичната видимост. Наблюдава се преплитането на стилови 

насочености, като синтетизмът се свързва с аморфната проявеност на 

модерността. В тях се чувства влиянието на руското  изкуство и 

немския експресионизъм според критиците – влиянието на “Мир 

искусства”, по специално на Л. С. Бакст (с интереса към 

декоративното) и М. В. Добужински. Дейността на “Мир искусства” 

(1898-1927) се свързва с приказно-декоративните стилизаторски 

тенденции, характерни за руския модерн, който намира своето 

съответствие в декоративните търсения на немския сецесион16. Н. 

Мавродинов  пише, че през 20-те г. в повика за родно изкуство С. 

Скитник има “безспорен дял”, че е “проникнат от руски влияния”, но 

съхранява и своята индивидуалност. По-ранните му графични работи 

са в характерните за “руския модерн” стилистично художествени 

търсения – сюжетика, тематика и иконография, формална 

15 Скитник, С. Старо и ново изкуство. // Везни, 1920, кн. 7. Цит. по фототипното 

издание Везни. Лит-худ. сп. 1919-1922 на изд. З. Стоянов. Международна фондация 

Г. Милев. София. 1999. с. 212-213. 
16 С. Скитник при своето пребиваване в Русия търпи влиянието на 

мирискуствениците Л. С. Бакст и М. В. Добужински. Той заминава за Петербург през 

1908г, където учи живопис в частното училище на Л. Бакст и остава там до 1912г. 
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декоративност, стремеж към “вътрешна духовност” на графичния 

образ. Модернът поставя въпроса за книжното оформление като част 

от проблемите на стила. Илюстрацията става самостоятелен компонент 

със свой художествен живот – като декоративен елемент, чрез който се 

естетизира реалността (книжното тяло), като подчертаване на 

вторичността на художествения свят и неговата еманципираност 

спрямо действителността. Сравнявайки ранните графични винетки и 

видения в духа на “Мир искусства”, изящните декоративни стилизации 

(напр. илюстрациите на С. Скитник в духа на Л. Бакст към “Поеми” на 

Едгар Алън По се характеризират, от една страна, с линеарно-контурен 

рисунък, затварящ полетата на декоративния приказен терен, от друга 

страна - с проява на засилен интерес към тревожната начупена линия, 

която с експресивната си сила надхвърля елегичната тоналност на 

символистичните текстове) с по-късните му илюстрации към 

“Марионетки” на Ч. Мутафов, може да се види движението към 

експресионистичната тревожна изразност (израз на динамиката на 

модерното изкуство), към експресивен, синтетичен пластичен език17. 

Новите прояви на модерността поставят проблема за деформацията и 

огрубяването на пластичния език в илюстрацията, навлизането на 

примитива с първичната си сила, за което свидетелстват както статиите 

на С. Скитник, така и илюстрациите му от 20-те години. Със своя 

прочит на гротескните фантазии на Ч. Мутафов в “Марионетки” и 

баладичното ритуално оплакване на Теодор Траянов в “Български 

балади”, но решено в един по-динамичен, огубен стил, той доказва 

тезата си, че изкуството не трябва да бъде наподобително, безлично и 

буквално документиране на факти и явления и че неговата логика 

чертае завръщането към примитива. Неговите пластични решения, 

като визуална интерпретация на книгите на Т. Траянов и Ч. Мутафов, 

се характеризират с остри ъгли, накъсани структури и засичащи се 

лъчи, присъщи на експресионизма. 

“Български балади” (1921) на Т. Траянов18 са текст, изразяващ 

усещането за кризисност, завладяло човешката душа следствие на 

националните катастрофи. Посвещението на Людмил Стоянов, видян 

като един от първомайсторите на изящната символистична словесност 

                                                 
17 За динамиката на модерността при С. Скитник - движението от сецесионния 

рисунък към експресивния почерк, примитивистичните тенденции вж. Маринска, Р. 

Сирак Скитник. // 20-те години в българското изобразително изкуство. София: 

Отворено общество. 1996. с. 27-33.; Попова, М. Илюстрациите на Сирак Скитник към 

Марионетки на Чавдар Мутафов. // Изкуство. 1998. кн. 2. 
18 Траянов, Т. Български балади (със седем илюстрации на С. Скитник). София: 

Хемус. 1921. Всички последвали примери са от първото издание на стихосбирката. 
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“първожрец на красотата”, заедно с “меланхолно-съзерцателния” 

Николай Лилиев и с “мистичния”, “средновековния рапсод” Емануил 

Попдимитров, настоява текстът да се възприема през призмата на 

символистичната естетика, като същевременно представя неговата 

свързаност и с “хайдушката песен на Балкана”, с “бълнуванията на 

мрачния Пирин”, със “синевата на Трите морета”. Месианизмът – 

идеята за богоизбраността на България, за мъченичеството, 

изпитанията, през които преминава орисаният народ, прозвучава и при 

двамата автори (Т. Траянов и Л. Стоянов). В “Български балади” се 

разпознава мотивът за апокалиптичните видения в Деня на Страшния 

съд, за гибелта, за скръбта и горестта, обхванала родния свят, за 

жертвите-мъченици, оплаквани от майките, като във всяка от тях се 

разпознава Богородица, жалеща за мъртвия си син, за стона, който като 

звън прозвучава от сърцето на майката земя. Жертвеността се 

възприема като орис, като изкупление на греховността, наказана в 

Деня на Страшния съд (апокалиптичната образност се свързва със 

следните образи: окото на Бога - “око на гняв и смърт”, млатът, края на 

света като “нощ на черна гибел”): 

 Сложи в душа избрана 

  словата огнелики, 

     сина си беззаветен 

  към кръста изведи! 

 (“Молитва”) 

Текстовете на Траянов представят човешката гледна точка при 

възприемането на живота и смъртта в тяхната мистичност и 

загадъчност. Пророкът в едноименното стихотворение е човекът-

пророк, разгадал загадката на битието – орисията на българския род. 

Живото слово се трансформира в апокалиптичното наказващо слово:  

“слово, меч от тма и огън // вестявай обич, скръб и мъст”. “Смърт в 

равнините” в своята диалогичност с Ботевата балада “Хаджи Димитър” 

трансформира хармоничната споеност между човек и вселена и 

поставя акцент върху човешката самотност и изоставеност. Воинът 

пред лицето на смъртта, в своята обърнатост към родната природа, към 

миналото и предците, изрича своята молитва да бъде приютен в земята, 

като се поставя темата за самотата в смъртта. “Тайната на Струма” и 

“Лунна балада” са приказно-баладични мистични стилизации на 

тайните, които крие бързотечната река, преброждаща родните 

пространства и векове, побрала скръбта, спомен за новия разгром и 

желанието за мъст за поруганите чест и дом. Колективният дух на рода 

намира вместилище в индивидуалната душа. Темата за необгледните 

дълбини на духа на рода е реализирана чрез поредица от символи 

(образът на русалките). “Лунна балада” е издържана в символистичния 
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канон, разпознаващ образа на загадъчния лес (лесът като символ 

отпраща към идеята за съществованието сред родовата общност), на 

луната, меча. Образът на воина и неговото героичното битие 

(”Среднощно видение”), се преплита с мъченическото лице на 

страдащите майки, с орисията на рода, със самотата в смъртта. “Смърт 

в равнините”, “Тайната на Струма”, “Родният лес”, “Последни слова”, 

“Българска песен” са писани през 1913 г., останалите балади и 

заклинания - след катастрофата от 1918 г. В текста “Заклинание на 

духа”, посветен на С. Скитник, в контекста на темата за разрухата 

прозвучава мотивът за нетленността, неунищожимостта на духа. Този 

текст е част от текстовете-заклинания на Т. Траянов – “Заклинание на 

меча” (всепобедността на меча) и “Заклинание на земята” (мотив за 

възлизането на животворната душа на българската земя). Заклинания – 

молитви за опазване на българския дух, за вярата във неговата вечност. 

За Т. Траянов апокалиптичният край възвестява и новото начало. 

Затова текстовете звучат не само като оплакване, но и като молитви-

заклинания за неунищожимостта на българския дух, земя и 

героичност, за неговата богоизбраност (“Българска песен”). Докато 

символният кръг на смъртта в поезията на Т. Траянов включва образи, 

представящи идеята за апокалиптичния край, разрухата, плача, за 

жертвата в името на родното, както и за възкресението на рода: кръст, 

сърце, венец, меч, бран; седемте илюстрации на С. Скитник акцентно 

представят визуализирания образ на смъртта, края-разруха, 

жертвеността, скръбта. Използвайки езика на примитива, С. Скитник 

изразява същността на човешката душа, която се гърчи в 

неврастеничен страх от всеприсъствието на смъртта и човешката 

жертвеност, представени чрез смяна на гледната точка в сравнение с 

текста на Т. Траянов. Чрез преплитане на мистичност, космичност и 

конкретност, примитивност се изгражда представата за смъртта, докато 

жертвеността експресивно е заявена чрез образа на скупчените 

човешки фигури, на кръстовете като знаци на човешкото отсъствие, на 

майките, оплакващи това отсъствие. В седемте илюстрации основна 

тема е всевластието на смъртта, завладяла родната земя, във 

фолклорно-митологичния й вариант и темата за страданието - 

ритуалното оплакване на жертвите от светите майки, приковали поглед 

към земята (асоциации с образа на скръбната Богородица), черните 

кръстове, тъжното шествие от хора, подкарвани от косата на смъртта, 

чието движение напомня лутането на слепци из мрачния лабиринт на 

битието. “Пророк”, “Опустошение”, “Смърт в равнините”, 

“Заклинания”, “Гибел” визуализират смъртта; ”Тайната на Струма”, 

”Погребение”, отчасти “Заклинания” - образа на майките. 

Илюстрациите открояват, от една страна, ужасеното вглеждане в 
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смъртта и чертаят образа на родната земя в стилистиката на грозното, 

страшното и апокалиптичното. В илюстрацията “Пророк” се разчита на 

играта между пространство-време, за да се представи завладяността 

на българския свят от апокалиптичните видения на пророка; на 

пластичната игра на пространствени плоскости, квадрати, ъгли 

(земята) и кълба, дъги (апокалиптичното слънце) и скупчване на 

стилизирани човешки фигури (характерно за творческия натюрел на 

Скитник). В “Опустошение” централните образи на смъртта, 

издържана в духа на фолклорно-митологичната образност, и на 

апокалиптичния огън на разрушението, свидетелстват за космичността 

на злото, завладяло света, в който човекът вече го няма. “Смърт в 

равнините” разкрива всевластието на смъртта в родната земя чрез 

контрастната игра на цветовете: черно-бяло, чрез стилизирания образ 

на пожарите, свързващи небе и земя, чрез примитивизирания образ на 

смъртта, заел цялото пространство, чрез кръстовете на заден план. В 

един свят след Апокалипсиса се разчита не на елегичните настроения и 

оплакване, а на експресията на ужаса, страха, шока, грозното 

(“Заклинания”). От друга страна, илюстрациите представят и 

човешката страна при осмисляне образа на родното чрез страданието 

на майките. Илюстрацията “Майка” напомня картината на Иван Милев 

“Нашите майки все в черно ходят”, издържана в стилистиката на 

движението “Родно изкуство”, като разкрива трагичната страна на 

българското битие. Стилизирани фигури, разчитащи на контраста 

“черно-бяло”, приковали поглед в земята – иконографията на 

приведените глава-поглед разкрива непосилната тежест на 

страданието, неговата огромност. В “Погребение” е представено 

погребението на майката земя. Неслучайно самият Т. Траянов е 

впечатлен от оригиналния художествен похват и дълбината на 

концепцията на С. Скитник, като в послеслова свидетелства за 

символичността на ключовия образ на майката в неговите илюстрации: 

“майката на всеки страждущ воин е една печална Богородица и 

нейният чист поглед плаче не само над главата на умиращия син, но и 

над пълната разруха на родния край”. 

Ако илюстрациите на С. Скитник към “Български балади” се 

вписват в художествените фолклорно-митологични търсения на 

“Родно изкуство”, то пластичното решение на “Марионетки”19 е в 

декоративен стил – следствие, продължение на декоративните 

търсения на Ч. Мутафов, които отчитат динамиката на модерността: 

пътя от естетизма (сецесиона) към експресионизма. Декоративното 

19 Книгата „Марионетки“ на Ч. Мутафов е писана 1916-1917 година по думите на 

автора, но излиза през 1920 г., като “Финал и апотеоз” е посветен на С. Скитник. 
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изкуство се разглежда като един от стиловите почерци на 20-те години 

– неофолклорната декоративност и иконография на “Родно изкуство”

(фолклорно-митологични стилизации в търсене на духа на 

българското), абстрактно-геометричната гротескова декоративност на 

Ч. Мутафов. Седемте тушови илюстрации (илюстрация към корицата 

на “Марионетки”, “Гноми и марионетки”, “Пантомима”, “Денди”, 

Дамата и Господинът, Дилетант”, “Финал и апотеоз”) като символико-

синтетичен съпровод на текста представят новата изобразителна 

концепция на С. Скитник – търсене на начини за синтезиране на текст 

и изобразителен съпровод. Книгата на Ч. Мутафов, жанрово 

номинирана като “сборник с импресии и декоративни разкази”, 

представлява гротесков синтез на живота, в който марионетките са 

“печалните остатъци от благоденствието на живота в големите 

градове” (по думите на Гео Милев). Тя включва пролог, пет забави – 

театрални действия (идването на гномите, пантомимата на 

марионетките, Дилетантът, терзанията на Денди, Дамата и Господинът, 

апотеозът на побеждаващите марионетки) и епилог. Новаторската 

характерност на илюстрациите съвпада с непознатия дух на книгата 

“първа по рода си книга в нашата литература като замисъл и стил” 

[Милев 1920: 190-193], издържана в декоративен стил, разчитаща на 

синтеза между изкуствата – словесност, живопис, театър. Тя представя 

краха на индивидуалистичните пориви в света на масовата култура - 

Денди-Естетът, опитващ се да сътвори от живота произведение на 

изкуството и неговият провал. Жестовете на героите се превръщат в 

пози, нормирани от езика на театъра20 - деперсонализирани знаци от 

едно художествено стилизирано пространство, знак за обезличаването 

на човека-марионетка в стандартизиращата цивилизация. Сред 

геометризирания декор и интериор човекът в романтични и 

сантиментални жестове живее своя декориран в имитации живот в 

търсене на красотата, но това желание за красота се разкривява в  

гротесково-деформираните гримаси на реалността21. Ключовият образ 

на човека-марионетка в тази декоративна книга поставя проблема за 

дехуманизацията на човека в света на модерната цивилизация. 

Декоративността може да се възприеме като функция на стила, който 

20 За принципа на театрализация, характерен за творчеството на Ч. Мутафов, пише 

самият автор в своите есета. Вж.  Мутафов, Ч. Преображенията на театъра. // 

Мутафов, Ч. Избрано. София: ГАЛ-ИКО. 1993. 

21 За проблематиката в “Марионетки” на Ч. Мутафов и за декоративността на книгата 

вж. Цочева, Н. За декоративността в прозата на Ч. Мутафов. Текстът орнамент. // 

Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София: Изток-

запад. 2007. 
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субективно пресътворява действителността, бунт срещу натурализма и 

реализма. Текстът-орнамент е една модернистка конструкция, която 

разрушава единната разказваческа позиция чрез принципа на 

фрагментарността и монтажността, чрез сценичността на ситуацията и 

стилизацията на образите (подложени на геометризация, 

театрализация, изказани чрез езика на цветовете и формите) чрез 

разпадането на стила и превръщането му в сложен синтез между 

импресионистична описателност, сецесионна символност и 

експресионистично виждане за света, чрез орнаментализацията на 

словото. С принципа на декоративността се свързва и играта на синия 

и черния цвят при изписване на заглавните букви на книгата, на 

заглавията на отделните забави, както и на илюстрациите; квадратният 

формат на книгата и на илюстрациите, съобразен с идеите от “Линията 

в изобразителното изкуство” на Чавдар Мутафов за начупването на 

кръга в квадрат (асоциация с квадрата на Малевич). Постигнат е 

книжен синтез – шрифтът, илюстрациите са съобразени с авангардните 

тенденции. Те разчитат на многообразието на геометрични форми и 

извитите линии, на  екстатичността на порива и устремените 

композиции, на стилизираните образи, на играта на ръбовете и 

линиите. Върху изкуството на книжния синтез се обръща внимание 

през епохата на сецесиона, което в контекста на авангарда получава 

ново решение. Книгата се възприема като произведение на 

декоративно-приложното изкуство, като авангарден опит да се сътвори 

синтетична творба, в която словогравюрите като въплъщение на 

живописното начало влизат в синтез с театралното като стратегия на 

текста 

С. Скитник диалогизира с модернистките идеи на Ч. Мутафов. 

Квадратният формат на илюстрациите изрязва фрагменти от 

марионетния театър, като създава образи-символи – героите са 

изобразени в пози и ситуации, съответстващи на куклите с конци, 

дърпани от жестоки и комични житейски приумици22. Корицата на 

преден план извежда лицето на кукла, издържана в символистично-

сецесионното клише на меланхолния образ, жертва на обстоятелствата, 

участник в театъра на живота. На заден план са множество фигури в 

тяхната статичност, докато на преден план са динамично раздвижени 

кукли, които движат действието. Върху опозицията динамичност-

статичност разсъждава самият Мутафов, за да представи идеята, 

която придобива гротесковост в динамиката на живота. Първата 

22 Задълбочен коментар на някои модернистки особености на илюстрациите на С. 

Скитник представлява статията на М. Попова. Вж. Попова, М. Илюстрациите на 

Сирак Скитник към Марионетки на Чавдар Мутафов. // Изкуство. 1998. кн. 2 
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илюстрация “Гноми и марионетки” представя сцената, на която ще се 

проведе битката между гномите и марионетките, истината на 

действителността срещу лъжата на изкуството. Гномите наподобяват 

фолклорния образ на таласъмите (фантастично-диаболистични 

фигури), които не са “страшни”, а комични в своя гротесков театрален 

типаж, в духа на комиксите. Другата илюстрация “Пантомима” не 

следва сюжета – ежедневните занимания на Денди и Дамата, а разчита 

на амонимността, безличността на стилизираните човешките фигури, 

свързани с идеята за дехуманизацията на човека, превръщането му в 

марионетка в анонимността на големия град. Разчита се на нервното 

движение на линиите, на асиметричността при полагане на петната, 

постига се монументалност на композицията, изчистването й от 

декоративни елементи (в първия си вариант илюстрацията съдържа 

декорации на завесите в духа на Л. Бакст и при представяне на 

колоните в античен стил). “Денди” и “Дамата и Господинът” разчитат 

вече на геометризма на фигурите, стилизация на човешките фигури 

чрез линиите, ъглите, квадратите. Разчита се на експресивната сила на 

линията, формите. Геометризираният профил на Денди откроява 

меланхолно-отегчената същност на индивидуалиста, зает с естетските 

си занимания – свири на пиано, обграден от романтически клишета: 

романтичната обстановка чрез свещите, които са на заден план. В 

болезнено извитата линия на лицето, в желанието да се запълни с 

декоративен мотив всяко петно се чувстват отгласите на 

стилизаторския маниер (декоративно-сецесионни елементи). В играта 

на перспективи – в близката съпоставка на планове и предмети може 

да се открие отглас от кубистичните похвати. Във всички илюстрации, 

фрагментарно накъсани, изграждащи сложен синтез от 

геометризирани, гротесково разкривени човешки фигури, 

деформирани предмети от ежедневието, антични колони, преплитащи 

се линии, странни ъгловатости, участващи в “гротесковия синтез на 

живота” присъства и наблюдателят-зрител, вграден като отделен 

фрагмент, като отделна фигура или скупчването на еднотипни типажи-

зрители, анонимни, деперсонализирани марионетки, жертви на живота 

в света на модерната цивилизация. В “Дамата и Господинът” над 

геометризираните профили на мъжа и жената (гротесково 

деформирани) се вижда неясна структура от пресичащи се лъчи (отглас 

от влиянието на футуризма, кубизма, преплетен с подчертана 

декоративност и наивистична бутафорност на сцените). Последната 

илюстрация към “Финал и апотеоз” е издържана в духа на 

авангардната живопис – чрез дисхармониите, начупените линии, 

пластичен израз на естетиката на вика (експресионистичната визия за 

битието) е представена епохалната битка. Времето е не е застинало в 
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статични пози, а е открито, концентрирано в порива. Композицията е 

съставена от контрастни сили в драматична битка. Линиите не са в 

декоративния си вариант, характерен за сецесиона, а са с енергичен 

акцент – сблъсък на силни противопоставяния в духа на 

експресионизма. 

Изводи: Със своя прочит на гротесковите фантазии на Ч. 

Мутафов С. Скитник доказва тезата си, че изкуството не може да бъде 

буквално документиране на факти и явления. Ако илюстрациите към 

“Български балади” отчитат връзката с движението “Родно изкуство”, 

фолклорно-стилизираните фигури, издържани в духа на примитивизма, 

изграждат синтеза между родното и модерното (декоративност и 

ъгловатост, примитивът, потърсен в българската древност), то 

илюстрациите към “Марионетки” експлицират аморфността на 

проявите на модерността – отгласи от кубизма, експресионизма, 

футуризма, на места – сецесиона, свързани с тайните преображения на 

примитива. Ако илюстрациите към „Български балади“ са визуална 

интерпретация на темата за гибелта, смъртта, края, опустошението и 

оплакването на жертвите (не визуализират цялостната концепция на Т. 

Траянов за месианизма), то илюстрациите към „Марионетки“ са 

фрагмент от цялостния синтез между изкуствата – придържане към 

идеята на Ч. Мутафов за синтез между слово, живопис, театър, 

продължение на словесната картина, която използва езика на 

цветовете, линиите, формите, за да се представят заплахите на 

модерната цивилизация  в ироничен план. 
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НА ИВАН ПЕЙЧЕВ 

МЛАДЕН ЕНЧЕВ 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

ml_enchev@abv.bg 

THE RELATIONSHIP WITH DEATH IN IVAN PEICHEV’SLYRICS 

MLADEN ENCHEV 

Konstantin Preslavski University of Shumen 

Abstract: The paper is an attempt at investigating the theme of death in Ivan Peichev’s 

lyrics. It deals with the dynamics of the moral notions in the poet’s works and the 

mechanisms of resistance against fear in the life of his lyrical character. It comments on the 

influence the influence of the author’s childhood on the formation and character of the anti-

fear defenses of his lyrical character. 

Key words: lyrics, death, childhood, fear, denial of fear, epitage 

Вече не помня в чия книга преди години прочетох 

предизвикателното твърдение, че в литературата в крайна сметка има 

само две теми – за любовта и за смъртта – и че всичко останало са 

просто техни вариации. Ако въпреки скепсиса си все пак потърсим 

примери, подкрепящи мъчните опити за неговото доказване, лириката 

на Иван Пейчев изглежда доста подходящ избор. Възприемайки я 

цялостно, трудно можем да избягаме от впечатлението, че именно това 

са нещата, които истински вълнуват поета, и дори когато 

стихотворенията му тематично назовават морето или войната, или 

идеала, то тези назовавания са главно контексти на същностната 

двойка на любовта и смъртта.  

Литературната наука, занимаваща се с творчеството на автора, 

отдавна е забелязала и коментирала и двете, но вниманието ѝ 

преимуществено се е задържало върху любовната тема, макар броят на 

стихотворенията, които включват директни мортални лексеми (смърт, 

гибел, умиране) да е такъв, че да настоява, ако не за равнопоставеност, 

то поне за респект. Преди политическите промени от 90-те подобни 

критически предпочитания изглеждат идеологически обясними – 

декадансът не е престижен нито в литературата, нито в 

литературознанието на един свят, устремен към съвършеното бъдеще. 

По-късно отсъствието на специално внимание към морталното в 

лириката на поета би могло да се отдаде на обсебването на този 

интерес от новите изследователски приоритети – от драмата на 

сблъсъка между творец и власт, от тихите (само като метафора) форми 
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на съпротива срещу несвободата, от механизмите на отклонение от 

каноничната естетическа норма и пр. Едва в последно време, най-вече 

в изследвания, посветени на 100-годишнината от рождението на поета, 

се очертава една по-забележима тенденция на научен интерес към 

отношенията със смъртта в биографията и в творчеството на автора23. 

 Следващите разсъждения, избрали за своя тема смъртта в 

лириката на Иван Пейчев, са скромно продължение на тази тенденция. 

Те са опит за ориентиране в динамиката на морталните представи и 

преживяването на смъртта в съзнанието на неговия лирически човек, 

основан на индивидуален прочит на тяхната връзка  с психичния живот 

на автора, реконструиран по външните му поведенчески знаци.  

Подобен подход едва ли изглежда необичаен. Лириката винаги 

е била изкуство с особено висока степен на сублимация на 

автобиографичното. Да не говорим пък за лириката на Иван Пейчев, 

чиято изключителна степен на автобиографичност24 П. Шуликов 

илюстрира с мнението на самия автор. Той цитира негов разговор с 

Любен Георгиев, където поетът споделя: „Ами, Любчо, аз нямам други 

(освен автобиографични стихове – б. П. Ш.).  И не мога да си 

представя поезията по друг начин“ (Шуликов 2016: 11).  

И така. Ако проследим биографията на поета, едва ли ще 

избегнем впечатлението за особените му отношения със смъртта. 

Детството му минава под знака на тревожещата болка. По свидетелства 

на майка му още в юношеските си години той прави опит да се отрови, 

в младостта си е принуден да преживее смъртта на приятелите си 

Вутимски и Вапцаров, по-късно е трайно съпътстван от натрапчиво 

желание за самоубийство, изповядвано пред не един от неговите 

познати25, а последните месеци от живота му са емоционално 

23 Без да е техен фокус, темата се засяга в работи като (Шуликов 2016), (Добрев, 

Начева 2016), (Василев 2018), (Владева 2018), както и в малко по-ранното изследване 

(Баев 2006). 
24 Посочва се от почти всички изследователи на поета. А. Баев, например, смята, че в 

творчеството на И. Пейчев се наблюдават „крайно засилени автобиографични 

акценти“. (Баев 2006 ) 
25 В спомените на Михаила Пенева присъства и такъв, в който И. Пейчев ѝ предлага 

да се самоубият заедно – „Ваньо успя да ме отдели от тях (другата част от 

компанията в „Славянска беседа“ –б.м.), за да ми съобщи решението си: „Да се 

самоубием!“ Джоба му беше пълен с ампули!!!“( Калев 2015:291). Още по-

информативни са изключително интересните, открити и коментирани от Пламен 

Шуликов донесения на агенти на ДС в досието на поета, свидетелстващи за 

трайността на неговите суицидни намерения: „Още през 1958 г. …агент „Драган“ 

донася пред старши лейтенант Иван Пумпалов, че „когато отиде в София, (Иван 

Пейчев) щял да се самоубие и няма да се върне вече“ (…) Сведението се засича с 

донесенията на друг източник. На 24.02 същата година според агент „П. Христов“ 

поетът заявил: „Повече не мога да понасям, всичко ме ужасява. Ще се прибера в 
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доминирани  от естествените предчувствия за екзистенциален край26. 

Тези преки кореспонденции с морталното са предхождани от 

скритата им, несъзнавана протоформа на сепарационна тревожност в 

детството, която според психолозите (вж. Démuthová 2011:94-96) е 

значима предпоставка за по-късното разбиране на смъртта и нейните 

най-важни атрибути. При Иван Пейчев естествената и спонтанна 

детска сепарационна тревожност обаче е и обективно аргументирана и 

поради това особено силна – да не забравяме, че той, по собственото 

му твърдение, е отглеждан от баба си („Аз съм бил извън семейството 

си. Гледаше ме баба.“) (Кунчев 1981:111). Като прибавим към този 

факт и травмата на крака му („Почнаха да ме водят по разни лекари. 

Години наред не можех да вървя. Искаха да ми режат крака. Осакатял 

съм, тътрел съм се като пребит...“ (Кунчев 1981:112), довела до 

усещането за перманентна болест, става ясно, че бъдещият поет 

изживява доста по-болезнено от обичайното ранното познание, че се 

умира, доколкото е лишен от поне две класически детски защити пред 

страха от смъртта: присъствието на родителите и олицетворяваната от 

тях идея за тотална защита пред злото, от една страна, и правилото, че 

децата не умират (умират само възрастните), от друга, защото е 

попаднал в едно от класическите му изключения (Децата не умират – 

освен от болест или невнимание (Ялом 1999:60-65).  

Впечатлението за определящото място на страха от смъртта в 

детството на поета се задълбочава и от абстрактните му признания за 

липсата на спомени, свързани с изключителни случки от детските 

години. На въпрос на Б. Кунчев „дали е съхранил в паметтта си 

някакво изключително приключение“, той отговаря: „Приключение? 

Имаше само една трагедия, която всеки притежаваше.“ (Кунчев 

1986:14) Макар интервюиращият литературен историк да пропуска 

уточняващо тълкуване на тези думи, едва ли има съмнения коя е 

трагедията, която всеки (в качеството на човек) притежава, и колко 

обсебен от нейното преживяване е младият И. Пейчев, след като 

всичко, случило се в детския му живот,  споменно бледнее пред нея. 

Калофер, ще напиша две книги и ще се самоубия!“ (Шуликов2016:60). А ето и сводка 

от донесението на агент „Бояджиев“ – Иван Пейчев се обръща към свой събеседник с 

думите „Имаш ли възможност, вземи ми от Германия един нож с пружинка. Ще го 

допра до сърцето си и ще натисна пружинката. Иначе нямам смелост“ (Шуликов 

2016:64). 

26 „На 28 декември същата година го намерих пак угнетен. Няколко дни преди това 

той надписа едно свое стихотворение и под датата сложи многозначителното 

„Смъртта в София“. Сега пак отвори дума за края.“ (…) На 26 януари 1976 г. той ми 

рече: „Моите дни са преброени“. (Кунчев 1981:112-113). 
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В случай че не изключваме логика в романтичната метафора, 

представяща детето като баща на човека, дори без да се позоваваме на 

основополагащата психоаналитичната теза за значимостта на детството 

в цялостния душевен живот на индивида, споделените биографични 

факти предизвикват нагласа за въвличането им в опитите за обяснение 

на честото и устойчиво присъствие на морталното в лириката на 

автора. Посочените факти, разбира се, не са в състояние да мотивират 

пълноценнно и докрай спецификата в отношението към смъртта, 

присъщо на неговия лирически герой, макар суицидните мисли на 

автора в определена степен да мотивират забележимата 

предразположеност, може да се каже даже влечение, на неговия 

лирически аз към смъртта. Какво би могло да стои зад това влечение 

подсказва един друг епизод от детството на поета – случаят с 

костенурката. Става дума за показното убийство на една малка 

костенурка, единственото нещо, което невръстният Иван Пейчев 

притежава, която го следва навсякъде и „дори гласа“ му познава, и 

която той безпричинно и жестоко убива с камък пред насъбралите се 

махленски деца (Кунчев 1981:112). Добрин Добрев и Илина Начева 

показателно се спират на този случай в подкрепа на тезата си, че 

поетът „често се връща към детството си и го анализира“, като това „е 

част от неговата самозащита (подч. мое) срещу тъмните вълни, 

идващи от пластовете несъзнавано“. (Добрев, Начева 2016:42). 

Авторите виждат в убийството на животното „несъзнателен акт на 

бягство на малкия страдалец от идентификацията с образа на 

костенурката, която също като него едва се влачи.“ (Добрев, Начева 

2016:42) Споделяйки тяхното осмисляне на случката в контекста на 

защитите на Аза и на възможностите на идентификацията като 

механизъм на тази защита, бих си позволил малко по-друго тълкуване.  

В убийството на костенурката според мен може да се разчете 

индивидуална проява на класическо детско отричане на смъртта, 

използвано в качеството на защитен механизъм на Аза пред страха от 

нея. Механизмът на това отричане е в размяната на ролите: детето 

преживява страха си от смъртта посредством превръщането от неин 

пасивен обект, от нейна жертва, в неин господар. То само, лично 

продуцира смъртта, отричайки ролята си на безсилен потърпевш, а с 

това и оспорвайки родилото споменатия страх знание за нейната 

всевластност (универсалност) и стихийност, подчинявайки умирането 

на собствената воля и действия.  

Коментирайки този защитен модел на Аза в детството, Ървин 

Ялом го представя като компенсатор на механизми, вече изгубили 

(поради развитието на мисленето) защитната си способност, и в 

частност на механизма, формиран от идеята за реверсибилността 
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(обратимостта – мъртвият може отново да оживе) на смъртта, заложен 

в толкова много детски игри, редуващи изчезване и поява като 

субститути на небитие и битие – от елементарното хвърляне и връщане 

на предмети, през покриването и откриването на лицето под завивката, 

до класическата криеница. „Децата – пише Ялом – забелязват как 

изчезва пилето по време на ядене; как изведнъж вече няма вода във 

ваната, когато тапата е измъкната, как се смиват фекалиите (в 

тоалетната чиния – б.а.)“. Когато детето осъзнае, „че завръщането на 

изчезналите обекти не е закон на природата, то започва да търси нови 

способи да защити себе си от заплахите на небитието. От жертва „All 

gone“ то се превръща в господар на това обстоятелство. Само измъква 

тапата от ваната, пуска водата в тоалетната чиния, радостно духа 

кибритените клечки, с възторг помага на майка си да натиска педала на 

кофата за боклук. По-късно то разпространява около себе си смъртта – 

символично играейки на индианци и каубои или пък, в буквален 

смисъл, унищожавайки живота на насекоми.“ (Ялом 1999:59). Същото 

отбелязва и Силвия Антони, давайки примери с червеи и котки: „Ясно 

е – твърди тя – че във въображението си децата убиват. Те убиват също 

така и в реалността“ (Энтони 2009:70). 
Особено важно в случая обаче е обобщението на Карен Хорни, 

която смята, че „враждебността и деструктивността на децата са право 
пропорционални по степен на усещаната от тях заплаха за собствения 
им живот.“ (Цитат по Ялом 1999:59). 
 А че малкият Иван е усещал подобна заплаха, след вече 
приведените биографични основания, едва ли може да има съмнение.  

Взет в своята изолираност, случаят с костенурката сигурно не 
би бил толкова информативен за не съвсем ординерните отношения на 
младия Иван Пейчев със смъртта. Поставен в редицата биографични 
факти – предшестващи го и следходни – той обаче става 
представителен както за силата и дълбочината на преживяването на 
морталното познание от страна на поета, така и за предпочитаните 
защити пред произтичащия от това познание страх.  Една от тях, 
типична за късното детство, ще му служи може би до края на живота. 
Става дума за онзи модел на отричане на смъртта, който се състои в 
дръзкото ѝ предизвикване, в подигравателното надсмиване над 
нейните възможности, който, според психолозите, редуцира морталния 
страх по пътя на утвърждаването, че си жив. Този защитен механизъм, 
според Антони, е дълбокият прагматичен мотив на детския копнеж по 
подвизи, както и на творчески или репродуктивни прояви като 
пародийния детски фолклор на мортална тема (например смешни 
стихове за смъртта, страшилки блъф) (вж. Энтони 2009:49). 

Коментирайки присмиването на смъртта като механизъм за 
нейното отричане в детството Ялом пише: „Много деца, особено 
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момчетата се увличат в подвизи на безразсъдството и необуздаността.“ 
И добавя в скоби „(Напълно възможно е в някои случаи 
делинквентното поведение на подрастващите момчета да изразява 
инерция на действието на тази защита от тревогата на смъртта.)“(Ялом 
1999:65).  

Ако потърсим общо място в поведението на Иван Пейчев през 
целия му живот, то това търсене несъмнено ще ни доведе до 
провокацията. Епатажът е емблематичната черта на това поведение и 
тя може да се проследи от убийството на костенурката, през 
младежките събирания на гробищата, където се пие и се рецитират 
стихове (вж. Кунчев 1986:24), през участието в ученическата стачка, до 
изпитите пари на бригадирската канцелария и пиянските скандали в 
провинциалната тишина – все едва ли не христоматийни примери за 
делинквентни прояви. Етиологичната им връзка с инерцията от 
присмиването на смъртта като защита от морталната тревога личи 
особено ясно в нощните гуляи на гробищата – дръзко (и в естетически 
прочит – експресионистично) предизвикателство на живите пред 
лицето на смъртта, реализирано на собствената ѝ територия. ( Да не 
забравяме, че в споделения спомен И. Пейчев рецитира (на гробищата) 
стихотворение с многозначителното заглавие „Гробарят“.) Трайното 
публично заявявано желание за самоубийство също може да се приеме 
за форма на епатаж27.  

Всъщност желанието за самоубийство само по себе си е особена 
форма на човешка съпротива срещу екзистенциалния страх от смъртта. 
На пръв поглед това твърдение изглежда парадоксално, но в 
действителност то има сериозни основания и убедителна мотивировка, 
доколкото самоубийството лишава понятието за смърт, което е 
причина за човешкия страх пред нея, от едни от най-обезпокоителните 
му черти. Самоубийството е също смърт, но зависима от личната ни 
воля, това е управляваната, подчинена на човека смърт. Това е смърт, 
лишена от качествата си на неочаквано, изненадващо, внезапно 
събитие в живота на индивида – единственото събитие в живота, което 
не ни е дадено да преживеем. Това не е смъртта, ловуваща човека, 
онази, която си играе с плячката си, преди да я погълне (Шопенхауер), 
а контролираната, лишената от инициатива, подвластна и в крайна 

27 В този контекст по новому информативни се оказват наблюденията на Б. Кунчев, 

който пише „Иван Пейчев беше артистичен човек“, откривайки във външните му 

прояви „завършен и органично присъщ му арсенал от жестове и мимики“. Според 

него „Пейчев можеше да убеди всеки, че животът му е преминал на сцената. Той 

играеше себе си.“ (Кунчев 1986:124 ). Неслучайно и П. Шуликов открива известна 

„сценичност“ в говоренето на Иван Пейчев вече конкретно по повод на 

самоубийството. (Шуликов 2016:63). Според мен това е точно онази особена 

„сценичност“, която предполага не театрална, а само епатажна поза с цялата 

контекстуална значимост на тяхната разлика. 
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сметка морално победена смърт. Именно така я интерпретира Ницше 
(в Античността подобна интерпретация присъства у Сенека) в 
„Човешко, твърде човешко“, където посвещава специален фрагмент на 
самоубийството, назовавайки го „разумната смърт“. Поантата на 
фрагмента гласи: „Естествената смърт е независеща от разума изобщо 
(…) Естествената смърт е природно самоубийство, тоест унищожаване 
на разумното същество посредством неразумното, което е свързано с 
първото. (…) Извън религиозния начин на мислене естествената смърт 
не заслужава да бъде превъзнасяна. Преизпълненото с мъдрост 
разпореждане и разполагане със смъртта спада към онзи принципно 
непонятен и звучащ като аморален морал на бъдещето, вглеждането в 
чиито утринни зари би следвало да бъде неописуемо щастие.“ ( Ницше 
2006:625-626.) 

Така стигаме до тезата на настоящите разсъждения. Тя се 
доверява на мнението, че особената честота и сила на присъствие на 
мортални мотиви в поезията на Иван Пейчев, освен всичко друго, е и 
художествен резултат на необичайно (поради биографично блокирани 
естествени защити) преживяна тревога от смъртта в детството и на 
продължителната инерция на активно противодействащи ѝ (на 
тревогата) защитни механизми. Поетичната интерпретация на смъртта 
в стиховете на автора е атрибут на нейното отричане28, форма на 
преживяването на свързания с нея страх. 

В психологията отричането е класически защитен механизъм на 
Аза в справяне с обезпокоителния натиск на реалността, в това число и 
на познанието, че се умира. Грегъри Рохлин твърди, че „тенденцията 
да се отрича смъртта е дълбоко вкоренена в нас още в ранните години 
на живота.“ При отричането – продължава той – „Знанието предава 
своите позиции под напора на желанието.“ (Цит. по Ялом 1999:55)   

Знанието, че хората умират, се постига още в детството и, 
изправен пред страха от собствената смърт, знаещият човек търси 
оптимистичните корекции на това познание, избирайки ги в 
зависимост от актуалната си понятийна представа за смъртта. 
Детството например дълго живее с разбирането за смъртта като зло, 
идващо отвън, а не като генетично положена в човека 
предопределеност. Това обуславя и възможната защита от нея, още 
повече когато тази смърт е овеществена, има образ, фигура. Тогава не 
всичко е безнадеждно – с нея можеш да се бориш, да се договаряш, да 
я мамиш или поне да се опиташ да ѝ избягаш. Можеш да вярваш, че, 

28 Тук и по-нататък „отричане“ се използва със съдържанието му на  психологически 

термин. То не се покрива със значението на онова, което автори, коментиращи 

темата, назовават „отрицание на смъртта“, напр. Б. Кунчев и Хр. Фотев („Лаконично 

небе“ е книга на поет, който отрече смъртта, за да приветства с изстрадан поклон 

живота“ (Кунчев 1986:109). 
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подобно на съня, смъртта е временна, че принадлежи на старите, че ти 
самият си изключен от нейните домогвания, защото имаш могъщ 
уникален краен спасител и т.н. 

Когато сме деца, желанието само може да се справи с 
реалността и знанието. Пораснем ли, то започва да търси подчинената 
помощ на разума. Възрастните ни антистрахови защити съзнават 
неубедителността на представи, допускащи изключения от 
всеобщността и неизбежността на индивидуалната смърт. Те се борят с 
морталния страх, като например  отричат не самото ѝ съществуване, а 
мисълта за него или разбирането ѝ като зло, или пък го правят, като ѝ 
придават смисъл, оправдаващ нейното наличие в света (вж. Калчев 
1993). По този начин бягството от смъртта разчита на същата 
интелектуална илюзия, с която Зеноновата апория за Ахил и 
костенурката ни убеждава да се съгласим с нейната логика, макар и да 
я намираме за невярна. Когато сме възрастни, ние не оспорваме 
постижимостта си от смъртта, но охотно прегръщаме идеята за 
нейното безконечно отлагане с надеждата, че докато този бързоног и 
неуязвим Ахил (ахилесовата пета всъщност се оказва наследствен 
белег на неговите жертви) премине половината от разстоянието до нас, 
а после половината от половината и т. н., ние винаги ще сме 
напреднали с още малко, така че да не ни застигне. 

Асоциацията с апорията на Зенон не е само игра с биографични 
подробности от детството на И. Пейчев. Агоналните (в смисъла на 
Хьозинха) отношения на човека и смъртта според нас са същностен 
мотив в поезията на автора, а разпределението на ролите, включително 
ролята на интимно проектираната публика, в сценария „Ахил и 
костенурката“, може да се прочете в стихотворението „Във тази 
неприятна вечер“: 

Във тази неприятна вечер 

ще умре един 

/…/ 

Ти, закъсняла моя, 

не избързвай 

с един съвет от мене – 

забави красивите си стъпки, 

смъртта не се достига 

с бързина. 

Смъртта не се достига 

със намерението за бързина, 

единствено смъртта 

е бързина.  
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Но как всъщност лирическата „костенурка“ на Иван Пейчев се 

опитва да отлага фаталното си поражение в неравностойното 

състезание? 

Най-напред с оръжията на детството. 

Това звучи странно само на пръв поглед. Ако се доверим на 

Силвия Антони, „Именно при детето може да се намерят ключовете 

към тайната на тази древна загадка смъртта, както и начините за 

нашето справяне с нейната плашеща неизбежност.“ (Энтони 2009:100). 

Лирическият човек на Иван Пейчев опитва да се съпротивлява 

на екзистенциалния страх от смъртта посредством философски 

(религиозни, идеологически) редакции на класически детски (но също 

и примитивни) защити, предлагащи безсмъртие.  

Вече споменахме, че в ранното детство смъртта не е 

окончателна, тя е временна / наподобяваща сън/ и обратима, тя не е 

небитие, а инобитие. Да си спомним, че такава е и християнската 

представа за смъртта, изразена в митологемата на лежащия под земята 

Адам, чакащ своето възкресение. В ранните стихосбирки на Иван 

Пейчев апокалиптичните детайли често имат вида именно на 

възкръсване на мъртъвците, които заемат местата си в строя за 

последния бой, за „пожара и гнева на последния ден”: „Крачат в боя и 

живи, и мъртви// гроб до гроба, юнак до юнак.“ – Песен за 

четиримата – „Началото на деня“, 1955) Същото присъства в 

„Септември“ или в „Безсмъртие“, където живите разговарят с 

„безсмъртния“ мъртъв. Идеологическият патос на образа в случая ни е 

безразличен, за нас той е важен с морталната си семантика, а тя 

красноречиво говори за съдържание, насочено към отричане на 

смъртта. В тези ранни стихотворения страхът от смъртта е овладяван в 

контекста на философското ѝ оправдание с ползата за другите. 

Смъртта получава смисъл, което автоматично лишава нея, но и живота, 

от съмненията в абсурдност. Подобно на примитивните митологии 

смъртта и животът са схванати като две фази на един и същ 

генеративен акт. Единичната смърт („Палачи, що значи смъртта на 

един?“ – цитирано в „Септември“) е безсилна да спре поривите на 

колективния живот, нещо повече, тя полага себе си в неговите 

съвършени основи. Смъртта в името на „братството“, изградено от 

общата отдаденост на идеала, не е страшна. Тя е величествена, 

прекрасна и желана.  

В ранните стихосбирки на поета готовността за саможертва е 

нееднократно изповядвана от лирическия човек на неговите стихове. 

Може да се прочете в датираното през 1943 г. „Стена“, в „Родина“ 

(„..прекланям се пред твоите нозе/ заклинам и те моля/позволи ми/ с 

най-верните ти синове/ във бой за теб/ спокойно да загина.“, в 
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Завръщане – „Балкана те повдига на плещите си, / гората пак шуми и 

няма смърт. И аз не бих скърбял за нищо свое,/ако народа любя като 

теб, ако загина като тебе в боя/ под синьото ни българско небе.“) 

Зад подобни саможертвени жестове, разбира се, освободени от 

несъмнения си идеологически контекст, ясно прозира онова културно 

разбиране и преживяване на смъртта, мотивирано от почти 

синкретичния характер на ранните отношения между индивид и 

общност. По класификацията на Ф. Ариес това е първата фаза в 

културната практика на преживяване на смъртта, фазата на т.н. 

опитомена смърт. Един от двата основни начина на нейното 

осъществяване авторът открива в разтварянето на личната смърт в 

живота на колективната общност. При „опитомената смърт“ човешките 

отношения със смъртта не предполагат драматизъм. Напрежението е 

свалено посредством солидарното ѝ преживяване в лоното на 

общността (Ариес 2004:413). 

Както видяхме, лирическият герой от коментираните 

стихосбирки на И. Пейчев също заявява своето желание за причастност 

към колективното цяло. Той полага възможната си смърт в контекста 

на братството, на народа, на загиналите в името на другите. В това 

желание, освен всичко останало, несъмнено се таи и отзвук от лична 

стратегия за съпротива срещу смъртта, опит за поетичното ѝ  отричане 

в стремежа по овладяването на произтичащия от нея страх.  

Разбира се, зад художествените жестове на саможертва може да 

се прочете и идейно възпитаваната танатофилия от времето на тяхното 

възникване. Подобен прочит обаче ни се струва твърде едностранчив, 

защото зад публичния им патос биографично разпознаваемо прозира и 

интимното отношение на проектиралия автора им лирически герой към 

умирането, долавя се и рафинираната, социално допустима и социално 

остойностена форма на епатажно изразяване на влечение към смъртта.  

 Както знаем, в литературата ни от първите десетилетия след 

Втората световна война аргументиращата формула „В името на 

идеала“ придава не само социална приемливост, но и глорифицира 

желанието за смърт. Същото това желание, изразено от лирическия 

човек или поета, но вече вън от оправдателния дискурс на споменатия 

аргумент, превръща въпросното желание в  откровен суициден 

стремеж. 

„Знамената са гневни“ е несъмнено важна, а в контекста на 

интересуващото ни може да се каже и етапна стихосбирка29 в поезията 

на Иван Пейчев. Това е стихосбирка за загубения идеал, за 

29 Макар че излиза след „Лаконично небе“, „Знамената са гневни“, с първоначално 

заглавие „Вкаменени треви“, е готова преди нея. 
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последиците от това в съзнанието на нейния лирически човек. Тези 

последици са многопосочни, но сред най-болезнените е промяната в 

отношенията на лирическия Аз със смъртта. Според А. Баев, 

„Преживял краха на всичките си илюзии, Иван Пейчев достига в края 

на своя жизнен и творчески път до нова интерпретация на мотива за 

смъртта. Ако в своите вариации на мотива за апокалипсиса, за 

тоталната победа на смъртта, той я нарече студено и жестоко 

познание, отричайки нейния безграничен и вечен свят, то сега поетът я 

приема като успокоение и евтаназия.“ (Баев 2006)   

Загубата на идеала компрометира и срива защитите пред страха 

от морталното, които доскоро този идеал е осигурявал. След случилото 

се те се оказват ненадеждни, и затова неефективни, защото са 

разколебани конститутивните основания за съществуване на всеки 

идеал – вярата в него заедно с вярата в непоколебимостта на 

собствената ти преданост към него.  

Загубеният идеал атакува най-напред онази първична защита от 

морталния страх, която осигуряват неговите социални валенции. 

Раздялата с него е раздяла с въобразената общност на 

единомишлениците, с братството по идеал, но и с братството, 

въобразено от идеала. Усещането за алиенираност подрива из основи 

разтварянето в колектива като възможно противоядие на страха от 

смъртта30. Една от най-старите културни защити пред този страх е 

пробита. 

Едновременно с това в „Знамената са гневни“ гневният идеал 

напомня гневния бог. Той е сътворен от чувството за вина у 

отстъпилите от заветите му чеда. Чувството, породено от 

нереализираните лични отговорности пред идеала, предизвиква у 

лирическия субект съмнения в личния му морал, но в резултат на това 

и съмнения в способността на този идеал да го защитава от мрачните 

обещания на смъртта: нали разочарованият от чедата си бог има и 

моралното право да вдигне охраняващи ръце от отказалите да го 

следват. 

Усещането за загубата на неговата (на идеала) закрила лишава 

лирическия субект на Иван Пейчев от онази базисна в детското 

преживяване на смъртта защита, тази, към която обикновено се 

прибягва, за да компенсира краха на останалите – защитата на т.н. 

краен спасител, състояща се в убеждението в съществуването на 

уникален личностен сетен спасител (Бог, ангел хранител, майката), 

способен да предпази субекта от смъртта.  

30 Според С. Василев „При Пейчев злият корен на смъртта е 

скрит в две иманентни същности – самотата и познанието.“ (Василев 2018:137). 
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Както се случва в детството (Да си спомним проникновеното 

свидетелство на Дора Габе за това, споделено в „Някога“ (Вж. Енчев 

2018:256-259), причините за изгубения сетен спасител се търсят в 

собственото поведение, което предполага справедлива санкция. Така и 

в коментираната стихосбирка на И. Пейчев, освободена от връзката си 

с идеала, смъртта се лишава от високия си, компенсиращ страха от нея, 

оправдателен смисъл, за да се трансформира в искано възмездие за 

личната отговорност на човека спрямо неосъщественото верую. 

Смъртта се е превърнала в утешителното наказание на съвестта за 

личното безсилие в осъществяването на идеала:  

 

Може би 

аз съм много далеч, 

нека падне върху ми 

съдбоносната твоя ръка 

и нека знамената ти гневни 

озарят 

един залез –  

последен и кратък. 

(И умира дъждът) 

Следващите стихосбирки на автора са стихосбирки на 

падналите мортални защити. В тях смъртта разкрива другото си 

понятийно лице. Тя вече не идва отвън, не е атрибут на врага („Затуй в 

червена светлина/ унгарското небе се къпе/ над оня, който пред 

смъртта/ назад ни крачка не отстъпи“ – Безименна кота или „И ние 

няма да допуснем, мамо,/ в полята хлебни да засеят смърт“ – Разговор 

с мама ), нито пък рецидив на саможертвеното и социално прицелено в 

живота „смертю смерть поправ“. Тя е „своя“, вътре във всекиго. От нея 

няма спасение. Тя е „подивялата смърт (Ариес), чиято осъзната 

стихийност естествено ражда страх. „Човек съществува в направление 

към смъртта, а битието „на към смъртта“, както пише Хайдегер, „ е по 

същество страх“ (Хайдегер 2005:203). Някогашният оптимистичен 

копнеж по саможертва, отричащ абсурдността на смъртта и оттам 

абсурдността на живота, философски се е видоизменил, заменен от 

отчаяното желание за самоубийство, съпътствано от личните упреци в 

малодушни колебания относно неговото осъществяване31.  

 

                                                 
31 Този мотив присъства и в последното стихотворение на поета, чиято 

композиционна рамка са стиховете „Време е да намериш куража си,/ (крайно) време е 

да намериш смъртта.“ 
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Страхът от съня32 

е най-страшният  

страх. 

Скъпа моя, ти 

дишаш спокойно до мен, 

но съня ти 

не убива моя страх 

от съня. 

Не убива 

очите, останали будни, 

не убива зениците, 

изпълнени 

със страх от съня, 

не убива ръцете ми, 

вечно нестрелящи, 

не убива страха, 

оправдал 

едно страшно 

безсилие. 

Лирическият субект на Иван Пейчев от последните му 

стихосбирки има „чувството за смърт във всеки миг“. Той окончателно 

се е разделил с илюзиите си по „опитомяване“ на смъртта чрез 

размиването ѝ в колективното тяло – 

Позволи ми  

да си отида, 

както  съм дошъл – 

съвсем самотен 

 и съвсем самичък. 

(Угасва залезът). 

Простил се е с позволяващите съпротива нейни наивни образи, за да 

приеме всеобщността, стихийната неизбирателност и бездушност, 

неизбежността и безвъзвратността като нейни определящи качества:  

По всички румбове 

вилнее смърт. 

Продава кестени 

под кестените на Париж 

32 Отъждествяването на смъртта и съня е много древна културна представа, но и 

представа, присъща на детското осъзнаване на смъртта, включително и своеобразна 

защита пред страха от нея. 
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Летящият холандец. 

Одисей не се завръща във Итака. 

Не се завръща никой никъде, 

поради неизбежността  

на нейната банална трагика. 

Не се завръща никой. 

(По всички румбове... – „Лирика“ (1976). 

Това е стихотворението, което резюмира променените в 

сравнение с ранните стихосбирки на поета представи за смъртта: 

подчертава нейната универсалност – „по всички румбове“; 

стихийност– „вилнее“; интравиталност – „Продава кестени / под 

кестените на Париж/Летящият холандец“, т.е. живият продавач, носи в 

себе си смъртта; неизбежност и иреверсивност „не се завръща никой“/. 

Това обаче е и стихотворение, споделящо и тъжното признание за 

ненадеждността на защитите от страха от нея. 

И когато всички обичайни защити се окажат сломени, остава 

единствено бронята на епатажа. Остава крехкият заслон, изграден от 

предизвикателната поза на демонстративно безразличие – с ръце в 

джобовете – пред реалността на смъртта: 

 

Ще стигна някъде, 

ще спра до някъде 

и въздухът 

около мен 

ще бъде пълен 

със звезди 

и смърт. 

Аз трябва да държа 

ръцете си в джобовете, 

за да не срещна 

ни звезди, ни смърт. 

(Три стихотворения и една приближаваща есен – „Орбита“, 1976г.) 

Остава предизвикателното и дръзко отричане въпреки 

аргументите на знанието, въпреки доводите на опита, отричане без 

надежда, дори без внимание към функциите му на защита. Просто така 

– напук на смъртта:  

И все пак ти не съществуваш смърт, 

ти – жалък ритуал на моето познание. 

Вън от детството, изкуството е може би най-подходящата среда, 

в която знанието може да предаде своите позиции под напора на 

желанието. Когато става въпрос за отричане на смъртта, очевидно и на 

една от формите на това желание – епатажът – добрата стара детска 
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защита пред страха от умирането. Може би любимата защита на Иван 

Пейчев.   
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Abstract: The article deals with the intertextual connection between the biblical Book of 

Job and Hunt for Wolves by Ivaylo Petrov. The text interprets the image of Kiro Djelebov, 

who is a key character in the novel. The pragmatism of his religiosity is the reason for the 

rejection of faith in God.  

The logic by which the text of the novel implicitly compares Christianity and communism 

on the basis of a tyrannical attitude towards man has been analyzed analyzed. This 

comparison is placed in the context of comparisons of similarity and antithesis, which are 

important for the history of ideas in the European culture of the 20th century. 

The study leads to the conclusion that Job situation is necessary for the murder of 

StoyanKralev to acquire in the narrative the meaning not of an ordinary revenge, but of an 

existential rebellion against the evil in the world. 
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Ивайло Петров е от най-значимите български писатели от 

втората половина на ХХ век, а „Хайка за вълци” може би е най-силният 

роман, посветен на изпълнения с драматизъм процес на колективизация 

на земята на българските селяни. Роман, превърнал, по думите на 

Михаил Неделчев, своя автор в „големия класик на цялата епоха на 

социалистическа България” (Неделчев). Творчеството на Ивайло Петров 

е ориентирано основно към историческата конкретика на времето след 

края на Втората световна война, към социалнопсихологическите 

сътресения в българското общество, предизвикани от идеологическото 

контролиране и направляване на икономическите и културните процеси. 

Но неговата ценност, мястото му в литературния канон се дължи не 

само на проникновените рефлекси върху обречената да стане история 

съвременност. Смисълът на историчното е в неговата надисторичност. 

Големият писател, създавайки текстове, свързани с конкретиката на 

историческия процес, едновременно с това отправя универсални 

послания. Ивайло Петров безспорно е голям писател. И текстовете му за 

крушението на вековните патриархални традиции под ударите на 

комунистическото текезесиране на земеделската собственост са не само 
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художествени образи на битието на българския селянин в годините след 

9 септември 1944 г. Те са и проблематизиране на извечни, валидни за 

всички времена въпроси на екзистенциалното битие на човека. Въпроси, 

които можем да назовем общочовешки. Ще си позволя да перифразирам 

една мисъл на Ралф Уолдо Емерсън, адаптирайки нейната логика към 

духа на „Хайка за вълци”: Романът на Ивайло Петров изобразява чрез 

различни индивидуални характери българския селянин от едно 

определено време, но с такава вътрешна страст и проникновеност, че 

чрез него той ни предизвиква да мислим и преживяваме съдбата на 

човека въобще.  

Настоящето изследване е посветено на функционалното 

присъствие в  „Хайка за вълци” на Иов ситуацията. В нея драматично 

попада Киро Джелебов, един от ключовите персонажи на творбата, а 

може би и най-важният за оформяне на нейната смислова цялост. В  

класическа Иов ситуация или в нейна разновидност са още Солен 

Калчо и Деветаков, които са значими персонажи за интенционалността 

на романа, но далеч не така важни като Киро Джелебов. Изхождайки 

от убеждението, че злото е наказание за зло, Солен Калчо страда 

заради невъзможността да разчете като възмездие за греховност, като 

нравствено обосновани сполетелите го нещастия. Символичен смисъл 

има временната му немота, физическата невъзможност да изрече 

въпроса си към Бог, като че ли ужасът от неверието, че ще получи 

отговор, затваря въпроса в душата на персонажа, прави го неизречим: 

„Мина  му през ум, че не сънува и че злото стои срещу него наяве, 

готово да го разкъса, ала не се изплаши, както се плашеше насън. 

Поиска само да го запита „защо?”, събра въздух в гърдите си, отвори 

уста и не можа да произнесе думата. Оттогава тази дума 

непрекъснато напираше на устата му и все не можеше да я 

произнесе. Защо Радка се опозори млада и зелена, защо Жендо го 

изнуди, защо загуби думите си? Защо Господ ме наказа с три злини 

наведнъж, кому съм сторил зло?Този въпрос тегнеше на сърцето му 

като камък, искаше да го извика с все сила пред света и не можеше.” 

/52-53 с./ 

„От очите му рукнаха безутешни сълзи, а въпросът, който го бе 

измъчвал месеци наред, отново легна на сърцето му като 

камък:”Защо Господ ме наказва с тези мъки, аз ли съм виновен и за 

какво съм виновен?”/59 с. / 

 Въпросът на Солен Калчо всъщност „повтаря въпроса към Бог 

на страдащия Иов” (Козлуджов 2001: 278), но в изложението на 

житейската съдба на персонажа  Иов ситуацията е само символ на 

трагичната съдба на героя, докато в размислите на Деветаков тя е 

проблематизирана,  присъства вплетена в невъзможността на философа 
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чифликчия (интересна комбинация на социална и индивидуално-

мисловна идентичност) да хармонира идеята за Бог с преходността на 

живота, неговата изпълненост със страдания и реалността на смъртта; 

невъзможност, която води до отричане на Божието съществуване, до 

безутешен атеизъм, който заменя Бог със сляпата природа: 

„Ненавиждам природата! Дори само за това, че съм дошъл на 

бял свят не по своя воля, а по нейна воля. Тя ме е натрапила на света. 

Тя е сляпа сила, която създава безогледно, без план, без цел и 

чувство.” /228 с./ 

„Да, природата не само причинява незаслужени страдания на 

човека, тя се гаври с него.” /228 с./ 

„Ако няма втори живот, природата е углавен престъпник. 

Рецидивист. Но къде ще се осъществи този втори живот? Тук на 

земята – не. „Горе”, в отвъдния свят? Той не съществува, той е 

измислен от религиите.” /238 с./ 

 „Жаждата на човека за безсмъртие на душата е толкова 

голяма, че той стига до абсурда да вярва в това безсмъртие. В 

религиите се казва, че Бог е създал човека, а то е тъкмо обратното. 

Човекът е създал Бога като упование и надежда.” /239 с./ 

„Истината е, че трябва да има Бог, а няма. О, ако имаше Бог, 

той не би живял „инкогнито” на този свят. Не би бил тъй 

безучастен към хората (подчертаването е мое – С. Ц. ), не би им 

поставял толкова тежки, невъзможни условия, за да ги приобщи към 

себе си.” /244с./ 

Преди да разгледам как образът на Киро Джелебов се отнася 

към старозаветния образ на многострадалния праведник от Уц, как 

романът актуализира библейския интертекст, ще отделя  внимание на 

представянето на отношението  на героите селяни  (с 

интелектуалността си Деветаков е твърде различен от тях ) към 

християнската вяра. То варира от категорично отрицателно, каквото е 

на персонажите комунисти и атеисти, до приемане на религиозните 

обреди като традиция, която трябва да се почита, и намира най-осъзнат 

израз в търсещия примери и образци за подражание  на страниците на 

Библията Киро Джелебов, за когото  Бог е „вездесъща и безлична сила, 

която стои над всичко в света”, но не е личностно присъствие в 

битието. Своите селяни Ивайло Петров представя като включващи 

религията в бита и имащи формално отношение към нея. Даже под 

въздействие на антицърковната пропаганда на Иван Шибилев още 

преди 9 септември 1944 г. голяма част от младежите стават атеисти. 

Битовизирането на сакралното, а не сакрализиране на светското, се 

откроява в деловите отношенията между поп Енчо и Иван Шибилев. 

Свещеникът поръчва на атеиста комунист да рисува икони, на които 
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той удостоява с нимби и ореоли хора от селото, а това те самите 

узнават минути преди горенето, ръководено от фанатичния партиен 

деятел Стоян Кралев: „Ето Богът Отец например, поставен по 

средата на иконостаса, бе дядо поп Енчо с бялата си благообразна 

брада ... Вляво от Бога Отец, в образа на света Петка, 

покровителката на черквата, Иван Шибилев бе нарисувал майка си, 

на заден план с къщата и двора им ... Вдясно – Исус с малка, едва 

покарала брадичка и тънки мустаци, с широко отворени очи и 

удължено страдалческо лице, и то бе лицето на Илко Кралев от онова 

време, когато имаше каверни в белите дробове и се бореше със 

смъртта. И още много мъже, жени и младежи бяха нарисувани като 

светци и светици, все така ярко и жизнерадостно на фона на 

нашенския пейзаж./307с./”1 

Отношението на героите на романа към християнската вяра е 

преди всичко отношение към обредност, наследена от предците, която 

е ценна сама по себе си като традиция. Вникваненето в духовната 

същност на религията е чуждо за селяните, дори и за най-

интелигентните от тях. Атеистичната пропаганда намира опора в 

„селския реализъм” и затова емпиричните „доказателства” на Стоян 

Кралев, че Бог не съществува, които включват примера с тенджерата, в 

която не може да се свари ядене, без да са сложени месо и зеленчуци, 

са ефективни. Реторично ефективно за слушащите „дебата” между 

свещеника и партийния секретар е и опростачването на разговора 

(Станков 2015: 113). За селския реализъм на Жендо Хайдутина е 

нормално, при условие че поп Енчо е болен,  синът му да се венчае от 

маскирания като свещеник Иван Шибилев, в това той не вижда нищо 

кощунствено. Но за него не само е ненормално, а е и невъзможно 

венчавката да бъде като в Съветска Русия, без поп. И това не е 

следствие на дълбока религиозна вяра, а на привързаност към 

традицията, която е кодирала личностни стереотипи, които просто се 

следват и не се подлагат на обсъждане, върху нях не се разсъждава 

дали са правилни или не. Героите на Ивайло Петров определено нямат 

потребност от разсъждения с догматически характер или поне 

догматически нюанси. Можем да предполагаме, че и самият автор  

няма афинитет към вникване в същността и спецификата на религията 

и религиозността. Текстът не ни дава основания да предполагаме, че 

той има задълбочени познания за религията. Показателно е 

определянето на свети Мина като света Мина: „Стоян Кралев взе 

1 Всички цитати от романа са по изданието: Ивайло Петров. Хайка за вълци. София: 

„Захарий Стоянов”, 2009. Цитатите от Библията са по изданието: Библия сиреч 

книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия завет. Издава Св. Синод на 

българската Църква. София, 1993. 
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няколко икони и ги хвърли в пламъците на огъня... На едната от 

иконите бе нарисуван Исус с образа на брат му Илко... Николин 

Миялков в образа на Йоан Кръстител; леля Танка Джелебова в образа 

на света Мина и десетина още нашенци, стари и млади, нарисувани в 

ярки библейски наметки и златни нимби около главите.”/314 с./  

Обоснованото предположение за отсъствието у Ивайло Петров 

на солидна компетентност по въпросите на  религията в никакъв 

случай няма негативна оценъчност. Романът е ценен с представянето 

на връзката човек – християнска вяра, такава, каквато е в 

определен социалноисторически контекст. Ако приемем, че 

позицията на автора се проектира в някой от героите или дифузно се 

разпределя между тях, то ограничената му „теологическа” 

компетентност, сближаваща го с персонажите,  генерира един поглед 

отвътре, който априори с нищо не е по-незначим ценностно от 

евентуалния поглед отвън на богословски много начетен творец, 

независимо дали като личност е атеист, деист или теист. 

Най-религиозен от героите на Ивайло Петров е Киро Джелебов. 

Повествованието за него се води предимно от името на анонимен герой 

разказвач, съученик на Марчо, чиято позиция понякога се превключва 

в позиция на всезнаещ разказвач, както е във финала на главата и на 

целия роман. В една от последните страници на романа Киро Джелебов 

признава, че е бил подобен на Иов и отрича ценностната идентичност 

на това уподобяване: ”И аз бях като Йов и другите, и аз подвивах 

опашка пред своя мъчител.”/593 с./” Това е своеобразно излизане от 

Иов ситуацията, но не както в Библията, чрез разбиране на невинаги 

разбираемия Божий промисъл и на Божията правота, а посредством 

опълчване срещу Бог и даже отрицание на съществуването Му. 

Творбата всъщност представя своя герой като „умален” двойник на 

библейския страдалец, „умален” чрез мащабите на своята трагичност. 

На праведността на старозаветния Иов съответства порядъчността но 

Киро Джелебов, който е добър стопанин и грижовен баща. За да изпита 

вярата на Иов, Господ го предава в ръцете на Сатаната, а животът на 

Киро Джелебов се превръща в кошмар, защото „наместникът” на 

комунистическата идеология Стоян Кралев става негов мъчител. Киро 

Джелебов вярва в Божието всемогъщество и следователно от негова 

гледна точка в ръцете на идеологията той е предаден от Бог, така, 

както праведникът от Уц е предаден на Сатаната по Божие попущение. 

Иов губи всичкия си имот, колективизацията отнема земята на Киро 

Джелебов. Смъртта погубва всичките деца на Иов, предизвиканите от 

комунистическата идеологията социални промени прогонват синовете 

на Киро Джелебов, а най-големият умира далеч от родния си дом. На 

физическите страдания, които в Библията са най-страшното нещастие 
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на Иов и раждат въпроса как  всемогъщия, милосърден и справедлив  

Бог допуска невинните да страдат, аналог в „Хайка за вълци” е мъката 

на героя, родена от чувството му за унизеност. Спецификата на 

отношението човек – Бог същностно оразличава библейския и 

литературния  персонаж. Иов страстно търси разговор с Бог, той стига 

почти до богоборчество, но въпреки страшните душевни и телесни 

мъки не губи вярата си в Твореца и в своето спасение: 

 

„И сега, ето, на небесата е моят Свидетел, и Застъпникът ми 

е във висините! 

Присмехулници са моите приятели! Към Бога сълзи окото ми. 

 

О, да можеше човек да се бори с Бога, както синът човешки 

със своя ближен!” 

(Иов 16: 19-21) 

„знайте, че Бог ме събори и с мрежата си ме омота. 

Ето, аз викам: неправда! И никой не слуша; крещя и съд няма. 

Той ми прегради пътя, и не мога да премина, и върху пътеките 

ми спусна тъма.” 

(Иов 19: 6-8) 

„Но аз зная. Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще 

издигне из праха тази скапваща се кожа, 

И аз в плътта си ще видя Бога. 

Аз сам ще го видя; моите очи, не очите на другиго, ще го видят. 

Сърцето ми се топи в гърдите ми! 

(Иов 19: 25-27) 

 

Бог се явява на Иов, не дава отговори, а сам задава въпроси, 

чрез които многострадалният праведник стига  до просветление, до 

разбиране, че е невъзможно  човек да познае в тяхната  пълнота 

Божията мъдрост и Божието величие, но може да изпълни със смисъл 

битието си, ако безусловно вярва в правотата на Твореца. Библейският 

Иов преодолява изпитанието на Сатаната, доказва безкористността на 

вярата си в Бог и изпълва по Божия воля живота си със смисъл и 

щастие, благодарение на това, че страстно търси лична среща с Бог, 

защото за него Бог е Личност. 

За Киро Джелебов Бог е ”вездесъща и безлична сила, която стои 

над всичко в света” /592 с./. Вярата му се поддържа чрез препрочитане  

на Светото Писание и има прагматично нравствена идентичност, тя не 

е толкова силна, за да преодолее страданията на душата, причинявани 

от редуващите се нещастия, но до смъртта на Марчо му помага да 

понася тежките житейски изпитания: 
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„След толкова много и тежки оскърбления, които раняваха до 

кръв достойнството и гордостта му, Киро Джелебов може би 

нямаше да потърси и намери покой в примирението със собствени 

морални сили, ако не черпеше упование и от Библията. /584 с./ ... 

...виждаше и Йов да седи на бунището пред къщата си и да изстъргва 

с чирепче гнойта от раните си, чуваше и гласа му: ”Да бъде проклет 

денят, в който съм се родил! Нима не съм мълчал, нима съм извършил 

някому зло?” През годините, когато върху него се стовариха много 

беди, Киро Джелебов отново препрочиташе разказите за тези и за 

много други библейски лица и се утешаваше с тяхната съдба. Всички 

те страдаха невинни, ала на никого не се сърдеха и не отмъщаваха за 

страданията си и накрая биваха възнаграждавани за безропотното 

си търпение. И тогава вярваше, че търпението и смирението са най-

висшите добродетели на човека и че всяко зло поражда зло.” /588 с/ 

За разлика от старозаветния Иов, Киро Джелебов не търси 

лична, съкровена връзка с Бог. Вярата му е повече  вяра в 

Писанието, отколкото в Бог. Сюжетите и библейските герои, които 

текстът посочва като негови житейски образци, са от Стария, а не от 

Новия завет (Авраам, Рут, Содом и Гомор, Иосиф, Иов ), в размислите 

му Го няма Христос, който е сърцевината на християнската религия, 

чрез съкровено лична връзка с Когото съществува вярата на 

християнина. А е показателно, че в  екзегетиката на светите отци на 

църквата Иов е праобраз на Христос:  

„... в лице Иова, молящегося за кающихся Елифаза, Вилдада и 

Софара, зримо предстает тип милосердного Христа – Ходатая за весь 

человеческий род перед Своим Небесным Отцом,  причем не только за 

праведников, но и за кающихся грешников.” ( Малков 2014: 869 ) 

„... в лицето на Иов, който се моли за каещите се Елифаз, 

Вилдад и Софар, зримо присъства типа на милосърдния Христос – 

Ходатаят за целия човешки род пред своя небесен Отец, при това не 

само за праведниците, но и за каещите се грешници.” (преводът от 

руски е мой – С.Ц. ) 

Киро Джелебов среща Бог в съня си, когато се заравя сам в 

земята. Връзката му с Бог е чрез „посредничеството” на сюжета за 

Авраамовото жервоприношение. За разлика от ”бащата на всички 

вярващи” героят на Ивайло Петров не вярва безусловно, че каквото 

Господ   поиска е добро; даже знанието за щастливата развръзка (той е 

чел Библията и знае, че Бог не иска живота на Исаак, а изпитва силата 

на вярата на Авраам)  не е достатъчно, за да се довери, поне в съня си, 

изцяло на Бог, да  Му се повери. За Киро Джелебов Бог е преди всичко 

Власт (“вездесъща и безлична сила, която стои над всичко в света”), 

Той е старозаветният Бог, който изисква жертвеност от вярващите, а не 
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Бог, който в ипостаса си на Бог-Син, Иисус Христос, се жертва за да 

изкупи човека от греховността и да го освободи от смъртта. Вярата на 

Киро Джелебов е прагматична в основата си, тя е ориентирана към 

битието във времето, твърде социална е. Няма го осмислянето на 

Времето през призмата на Вечността, а дълбоката привързаност към 

собствената земя е чужда на духа на Христовите думи, че „по-лесно е 

камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството 

Божие”(Лук. 18:25). Важна разлика между Иов и Киро Джелебов е, че 

страданията на първия са причинени от природни бедствия, болест 

(проказа) и хора, а на втория – само от хора. Ако приемем идеята на 

големия съвременен британски теолог и философ Ричард Суинбърн за 

класифицирането на злото като морално и природно (Swinburne 2004: 

236),  библейският праведник търпи както морални, така и природни 

злини (moral evils, natural evils), а  героят на Ивайло Петров – само 

морални. Но това, че причина за  нещастията  му са конкретни хора, не 

води Киро Джелебов до „оневиняване” на Господ, който е дал на човек 

свободата да избира между доброто и злото и следователно 

възможността да причинява страдания на себеподобните си. Чужд на 

съзнанието, че злото в света е плод на свободната воля на човека, която 

е дар от Бог, игнориращ отношението Време – Вечност като код за 

разбиране на връзката човек – Бог, редуцирал трансцендентността на 

Бог до контрол над социалния свят, Киро Джелебов не може да намери 

в Светото писание утеха при вестта за смъртта на Марчо в Германия. 

Вярата му е по-скоро по модела  на договор с Всевишния и това я 

прави магическа по същност, тя не  е отдаденост, присъща на 

дълбоко религиозния човек. Затова, зачитайки се в „Книга на Иова”, 

той не намира утешение. След последното нещастие, което го сполита, 

смъртта на първородния син, Киро Джелебов не може да приеме, че 

така устроеният свят има справедлив и милосърден Творец, и даже, че 

изобщо има Творец. При условие че героят не осмисля връзката човек 

– Бог чрез осъзнаване на свободната воля като дар Божий, дар, който

съдържа предпоставки за злото и страданията в битието, за които са 

отговорни хората, оказали се недостойни да се разпореждат със 

свободата си, логично героят на романа първо обявява Бог за жесток 

тиранин, а след това за измислица. Това е психологически мотивирано. 

Игнорирането на свободната воля снема отговорността за злото от 

човека и, естествено, я приписва изцяло на Бог, а изпитанията, които 

изпълват живота, се възприемат не като средство за пречистване и 

извисяване на човешката душа, а като изразяване на божията 

жестокост. При условие че Киро Джелебов не осъзнава изпитанията 

като изпратени на човека от Бог заради доброто на човека, а ги 

приема като проявление на недоверие към човека и на стремеж към 

175



пълен контрол над човешката воля, той неизбежно се определя като 

Иов, който не може да понесе страданията и стига до богоборчество и 

богоотрицание: 

„Всесилният Бог не е сигурен в силата и правотата си над 

хората и за да им натрапи своя култ, не се спира пред нищо и погубва 

цели народи. Не е уверен и в онези, които са му предани докрай, и ги 

подлага на най-тежки страдания, иска да му доказват вярата си с 

най-скъпото, с кръвта и плътта си. Какъв е този жесток, ненаситен, 

кървав Бог?- извика Киро Джелебов ... – Измислили са го хората, 

защото са разбрали, че са слаби  и трябва някой да ги пази и 

направлява. ... Друг Бог трябваше да измислят, този е безбожен!” 

/593 с. / 

В книгата си „Източници и смисъл на руския комунизъм” 

Николай Бердяев открива генезиса на атеизма и на комунистическите 

идеи на руската интелегенция в дълбоко религиозното по същност 

състрадание към угнетените и унизените, в неспособността на  

непримиримите със социалното зло интелигенти да примирят идеята за 

милосърден и справедлив Бог със създадения от Него несъвършен и 

изпълнен с нещастия свят. Показателно е, че голяма част от тях са били 

семинаристи. Фактически Бердяев, без да посочва „Книга на Иова” в 

своите разсъждения, идентифицира руския социалист от 19. век като 

своеобразен  анти-Иов, като Иов, който не преодолява изпитанието на 

Сатаната, не стига до разговор с Господ и просветление, а до родено от 

правдотърсачество и човеколюбие богоотрицание: 

„... русские из жалости, сострадания, из невозможности 

выносить страдание делались атеистами. Они делаются атеистами, 

потому что не могут принять Творца, сотворившего злой, 

несовершенный, полный страдания мир. Они сами хотят создать 

лучший мир, в котором не будет таких несправедливостей и 

страданий.... 

В первоистоках русского атеизма заложено было повышенное, 

доведенное до экзальтации чувство человечности. Но в последних 

результатах русского атеизма, в воинствующем безбожии, получившем 

власть, человечность переродилась в новую бесчеловечность.” 

(Бердяев 2020: 277) 

„... русите от жалост, състрадание, от невъзможност да понесат 

страданието са ставали атеисти. Те стават атеисти, защото не могат да 

приемат Твореца, сътворил лошия, несъвършен, пълен със страдания 

свят. Те сами искат да създадат най-добрия свят, в който да няма 

такива несправедливости и страдания... 

В първоизточниците на руския атеизъм е било заложено 

изключително силно, стигащо до екзалтация чувство на човечност. Но 
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в последните резултати на руския атеизъм, в получилото власт  

войнстващо безбожие, човечността  се преражда в нова безчовечност.” 

(преводът от руски е мой – С.Ц. ) 

Само човек, който вярва в Бог, може да се отрече от Него. 

Чувството за справедливост и любовта към своите деца превръщат 

Киро Джелебов в анти-Иов, така, както според Бердяев 

съпричастността с човешките страдания превръща хиляди  руски 

християни в атеисти. Библейският Иов не приема съвета на жена си за 

изход от страшните мъки: „И рече му неговата жена: ти все си още 

твърд в непорочността си. Похули Бога и умри!” (Иов 2: 9). 

Небиблейският Иов от „Хайка за вълци” похулва Твореца. 

Възприемащ Бог преди всичко като безлична власт, Киро Джелебов 

логично се отказва от Него, когато е премината „червената линия” за 

един класически патриархален човек, какъвто той безспорно е,  –  

смъртта на сина Марчо. Бунтът срещу Господ стига своята връхна 

точка чрез отрицанието на самото Божие съществуване.  При условие 

че не е човек с идеологическо мислене, героят на романа не може да 

потърси съпричастност с идеология, която да промени лошия 

обществен ред. Може просто да се обяви срещу този налаган от 

комунистите ред, отмъщавайки на човека, който го персонофицира, 

който лично присъства в съдбата му. Безличността на Бог се 

оличностява в образа на Стоян Кралев, в него се трансформира и 

Божията властовост. В убийството на селския Сталин намира 

израз богоборчеството на най-образцовия селски стопанин. Не 

можейки да убие Бог, който според него не съществува, Киро 

Джелебов убива идеологическия му аналог Стоян Кралев. Във 

финалния си вътрешен монолог героят открива за себе си вътрешно 

тъждество между християнството и комунизма.  

 Сравненията между християнството и комунизма  се срещат 

често в политическата и философската мисъл. Въпреки мнението на 

Маркс за  религията като „опиум за народите” и като обслужваща 

експлоатирането на човек от човека, някои марксисти имат по-

специално отношение към връзката християнство – комунизъм. Факт е 

и че в света съществуват християнсоциалистически и християнде-

мократически партии. По-специално отношение към тази връзка имат 

и някои богослови и религиозни мислители. За комуниста Луначарски  

близостта в социалните програми на християнството и комунизма 

показва превъзходството и историческата перспективност на 

комунизма за сметка на изживялата своето време и вече анахронична 

човешка религиозност (Луначарский  1926). Николай Бердяев, когото 

цитирахме, откроявайки родството в социален аспект на двете 

мисловни системи, ги диференцира по линия хуманност – нехуманност 
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и тълкува комунизма като деформиране на християнска светогледност 

(Бердяев  2020). Интересна е позицията на Хюлиет Джонсън, декан на 

Кентърберийския събор, посещавал няколко пъти Съветския съюз и 

наричан „червеният епископ”(книгата му “Християни и комунизъм” 

„скорострелно” е преведена на руски година след английското си 

издание). За него близостта между християнството и комунизма  е 

далеч по-важна от разликите, определяни като по-скоро външни и 

несвързани със същността на двете учения  (Johnson  1956). 

Сравненията между християнството и комунизма можем да 

класифицираме в три основни  типа: 

1. Християнството и комунизмът като мисловни системи частично

се припокриват, приликите открояват различията, моралното

превъзходство е на страната на християнството (пример –

Бердяев);

2. Близостта между християнството и комунизма е несъществена,

важна е тяхната различност, християнството е обречено на

изчезване от Историята, бъдещето е на комунизма (пример –

Луначарски);

3. Приликите между християнството и комунизма са много по-

важни и същностни от разликите, сътрудничеството между

християни и комунисти е полезно за историческия прогрес,

разбиран като движение към един по-справедлив и хуманен

свят (пример – Джонсън).

Имплицираната в „Хайка за вълци” аналогия между

християнството и комунизма не се отнася към нито един от тези три 

типа. Убийството на Стоян Кралев е израз на ненавист както към 

илюзията (от гледна точка на персонажа), че Бог съществува, така 

и към тираничната комунистическа идеология. Тълкуването на 

убийството на бившия партиен секретар само като акт на лична омраза 

и отмъщение не е убедително, въпреки присъствието в романа на  

образа на добрия комунист Илко Кралев. Самият Киро Джелебов 

осъзнава, че властта на идеологията е истинският причинител на 

страданията му: 

„Като разсъждаваше така спокойно и трезво, оневиняваше и 

Стоян Кралев – той е едно оръдие на по-горестоящите и действа, 

както му заповядат, както и неговите подчинени играят по свирката 

му. Който и да беше на негово място партиен секретар, щеше да 

действа по същия начин, иначе щяха да го отстранят. Така че и той, 

другият, нямаше да потупа по рамото човека, който стои толкова 

дълго извън стопанството, а на всичко отгоре и синът му извърши 

политическо престъпление. Разлика можеше да има само във външния 

подход, но това е въпрос на характер.” /583-584 с. / 
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Скритото сравнение между християнството (а и религията 

изобщо)  и комунизма, което можем да открием във връзката между 

богоотрицанието на Киро Джелебов и извършеното от него убийство 

на Стоян Кралев, е сравнение по негативност. За мисленето на героя е 

чужд парадоксализмът на християнството, което дава възможност на 

човек да е свободен чрез отдадеността си на Бог. Вече беше 

подчертано, че Творецът е преди всичко Власт за персонажа, а не 

Любов. Същностното различие между извисяващата човека безусловна 

вяра в Бог и смачкващата достойнството му вяра в непогрешимостта на 

партията е заличено като следствие на непонятната за Киро Джелебов 

трансцендентност на Всевишния, която така ярко откроява в „Книга на 

Иова” словото на Бог, а също и речта на Елиуй. Затова в романа е 

функционално и ефектно „размиването” на лика на Господ между 

образите на поп Енчо и Стоян Кралев в съня на героя: 

„Киро Джелебов пое ножа, погледна Господ в очите и забеляза, 

че едното му око е синьо-зелено, влажно и гуреливо като очите на поп 

Енчо, а другото – тъмнокафяво и с остър блясък като очите на 

Стоян Кралев. И лицето му се бе превъплатило в две лица, едната 

половина в лицето на поп Енчо, другата – в лицето на Стоян 

Кралев.”/ 538 с./ 

Имплицирането на тираничността като общ знаменател на 

религията и комунизма в романа експлицитно е подготвено от знака за 

равенство, който по повод на реч на Хитлер Деветаков прокарва в своя 

дневник между религията и всяка власт, особено диктаторската: 

„Днес слушах една реч на Хитлер по радиото и сега си мисля, 

че властващите и особено диктаторите използват всъщност 

изпитаните прийоми на религията. И те като Бога искат пълно 

подчинение и всеотдайност до смърт от своите поданици. Не 

признават никому никаква лична свобода и индивидуалност. Или я 

признават на книга, а в действителност я потискат с всички 

средства.” /244 с./ 

В „Хайка за вълци” имплицираното сравнение между 

християнството и комунизма не е от най-дебатираните в историята на 

идеите. Чрез отхвърлянето на Бог и убийството на местния партиен 

лидер Киро Джелебов изравнява християнството и комунизма заради 

тираничното от негова гледна точка изискване и на религията, и на 

идеологията, за пълна личностна отдаденост на Всевишния или на 

Партията; заради безусловността на вярата, както в Бог, така и в 

Партията (да си спомним стиха на Христо Радевски: „Аз вярвам, че си 

права, дори когато и грешиш”). Всъщност богохулният изход от Иов 

ситуацията се определя от развитието на сюжета и като 

отрицание на комунистическата идеология. Логиката, по която се 
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разгръща в романа съдбата на Киро Джелебов, идентифицира Иов 

ситуацията като необходима,  за да се открои убийството на 

Стоян Кралев не като обикновено отмъщение, а като 

екзистенциален бунт на Киро Джелебов срещу злото в света и 

срещу неговата конкретна идеологическа проекция, унижаваща 

човешката личност.  

Героят на „Хайка за вълци” не може да приеме вярата като 

безусловна отдаденост на Бог, личните му страдания не само я 

отхвърлят, но отхвърлят и идеята за Бог. Освободил се от нейната 

морална  власт, той е свободен да отмъщава, защото за него вече не 

важи „Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия 

гняв” (Рим. 12:19). Киро Джелебов е природно интелигентен и начетен, 

но е далеч от моделите на мислене, чрез които теодицеята обяснява 

защо Бог не е жесток, когато праща изпитания на библейските 

праведници. Той е далеч и от интуитивното разбиране на Божията 

правота, присъща на дълбоко религиозните хора, които нямат никаква 

богословска начетеност, но са способни да бъдат съпричастни с 

архетипната сила на християнските послания. Но с личностната си 

идентичност Киро Джелебов е едновременно ярка индивидуалност и 

представителен образ за един много разпространен не само сред 

българите тип християнска религиозност. И това го прави един от 

значимите персонажи в творчеството на Ивайло Петров, а и в 

българската проза на XX век изобщо.  

Романовата идентичност на Иов ситуацията в „Хайка за вълци” 

е ценна и защото провокира мислене за различните проявления на 

човешкото в праговите, екзистенциалните моменти на битието.  

Например можем да си представим и един друг Киро Джелебов – 

богословски ерудиран или просто имащ теологически модел на 

мислене. Но богословската ерудираност не гарантира, че в прагова, 

екзистенциална ситуация този човек ще понесе страданието като 

библейския Иов и няма да похули Твореца. Това, че някой  разсъждава 

за една типова ситуация по определен начин, че е напълно убеден в 

правотата на разсъжденията си, не означава, че той ще им бъде верен, 

когато типовата ситуация стане негова индивидуална ситуация, когато 

тя трябва да се изживее, а не просто да се осмисли. Никой не може да 

предвиди със сигурност как ще реагира в момент на изпитание на 

личностната идентичност, в момент, в който трябва да се понесе (а 

може и да не се понесе) страшно страдание, което дотогава не е 

изживявано. И никакъв план как да се държиш в екзистенциалната 

ситуация не може да помогне. Тя трябва да се случи, за да разбереш 

дали и как може да преминеш през нея. Планът може да съществува до 

нея и като нещо рационално конструирано изчезва с появата на 
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момента, в който човек трябва да разкрие пред себе си и битието 

своята съкровена същност. Така, както по думите на легендарния Майк 

Тайсън, всеки план за боксов двубой изчезва след първия получен 

силен удар. 

Вярата на Киро Джелебов, при цялата си прагматичност, 

аспектите на която подробно анализирахме, все пак е достатъчно 

силна, за да издържи всички страдания-изпитания. Без последното. То 

е нещастието, което не може да бъде понесено, което превръща 

праведника в богохулник. Дали всеки от религиозните хора има такава 

„граница на поносимост”, или има хора с безусловността на вярата на 

Иов е въпрос, на който няма как да отговорим. Освен ако не изхождаме 

от презумпцията, че в живота всичко е възможно, че както в съвсем 

друг смислов контекст казва героят на Ивайло Петров, „от човека 

всичко можеш да очакваш” /566  с./. 
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