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Азбуката и образите на Св. Св. Кирил и 
Методий като културни концепти

ТАЙНИТЕ НА ГЛАГОЛИЦАТА

Добрин Добрев
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

dobrin@shu.bg

THE SECRETS OF THE GLAGOLITIC ALPHABET
Dobrin Dobrev

Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: The article presents a semiotic analysis of the glagolitic alphabet, 
claiming that the alphabet, with the original way of drawing and arranging the graphemes, 
was conceptualised by Constantine (Cyril) the Philosopher (St. Cyril) as a sacred sign system 
with the aim of reinforcing the Orthodox cult of Jesus Christ as a God-man in opposition to 
the Arian idea, which defined him as a perfect being created by God, and thus questioned 
his divine nature.

The analysis focuses on the significant functions of the letters‘ shape, with special 
attention to the sacred meaning of the letters À, Á, È, Ê, Î, Ñ, Ý. Particular attention is 
paid to the shape of the second letter of the alphabet Á and its connection to the special 
status of Virgin Mary as Mother of God in the Orthodox faith and the evangelical motif 
of Annunciation. The structural analysis of the glagolitic alphabet proves that the authors 
of the entry about it in the Encyclopedia of Cyril and Methodius (1985) had reconstructed 
the letters‘ order in a most precise way. This finding is supported by extensive evidence, 
including the position of the key letters and their interrelation, which requires the central 
position of Î and the Golden Ratio position of the letter line of Ê.

Key words: Orthodox doctrine, heresies, structure of glagolitic alphabet, golden 
ratio, semiotics of glagolitic graphemes, sacral code of the alphabet

 
Глаголицата като културен феномен предизвиква любопитството 

не само на професионалните изследователи, но и на много любители на 
заниманията с медиевистика и с проблемите на историята на българската 
писменост. Този интерес е плодотворен сам по себе си, защото води до сериозни 
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дискусии, налага нови стандарти, открива неочаквани гледни точки към 
проблема. В много случаи дори и най-невероятните хипотези дават нов тласък 
на изследванията и предполагат търсене на допълнителни доказателства за 
едно или друго твърдение1.

Един от ключовите моменти в дискусиите по проблема е опитът за 
изясняването на произхода на Светите братя Константин-Кирил Философ и 
епископ Методий. В много случаи тезите са диаметрално противоположни, 
като се започне с твърдението, че са гърци, мине се през компромисната теория 
за баща грък и майка славянка и се стигне до категоричното твърдение, че са 
българи от царски род. Към този ред може да се добави и по-екзотичната теза, 
че са траки по произход и носят знанието за древна писменост, която вграждат 
в своето дело.

Самата им дейност в много случаи също е оценявана в най-неочаквана 
светлина. От една страна, е твърдението, формулирано през 1904 г. от 
германския професор Брюкнер, че са шпиони на Константинопол, а от друга, 
е настояването, че са пропаганден продукт на папската курия, и дори че не са 
реално съществуващи личности. Тази теза търси подкрепа в обстоятелството, 
че до днес въпреки дипломатическите ходове българската държава не е 
получила дори и частица от мощите на Константин-Кирил Философ.

Паралелно с това в някои публикации на професионални историци се 
твърди, че двамата братя не само произхождат от българската аристокрация, но 
са и в постоянна връзка с Борис I Покръстител. На тази теза се противопоставя 
доводът, че е невъзможно тогава в остатъците от Римската империя, която 
днес ние наричаме Византия2, да се издигне толкова високо в държавната 
йерархия друг освен етнически грък. Приведеният довод обаче е неубедителен 
поради обстоятелството, че по това време много често според свидетелства на 
хронистите дори някои императори са арменци, исаври, сирийци, илирийци, 
траки и др. Да не говорим за фигурите на патриарха и висшите военоначал-
ници и магистрати. Едва през XI в. според Иван Дуйчев се налага напълно 
използването на общото назоваване ромеи (или според Дуйчуев византийци) за 
всички гръцко говорещи християни в империята. Дори и от този период обаче 
според някои историци има свидетелства, че българи активно са участвали на 
най-високо ниво в делата на Константинопол. Като пример е сочен случаят с 
Борил и Герман, които практически управляват империята, вместо поставения 
на престола Никифор III Вотаниат (1078 – 1081). При това те са тържествено 
огласени от самия император от амвона на царквата „Света София“ за архонти.
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Другият довод е по-сериозен. Той се съдържа в едно свидетелство от 
„Пространното житие на епископ Методий“, че е превел авторските съчинения 
на своя починал брат от гръцки език. Това обстоятелство обаче също не може 
да се смята за категорично доказателство относно етническия произход на 
двамата първоучители. Достатъчно е да се припомни, че в продължение на 
повече от сто години канцеларията на владетеля на България води държавните 
дела и своята кореспонденция със света на гръцки3. Освен това, корените на 
образоваността на Кирил са в елинската традиция и е нормално той да използва 
гръцкия като работен език в своите книжовни занимания.

Още при проучването на историческите източници, коментарите върху 
тях и хипотезите, възникнали в резултат на доводите за и против едно или 
друго твърдение, на вниманието на изследователя се налагат няколко извода. 
Първо, богатата житийна литература, свидетелствата на съвременници на 
описваните в житията събития, отделни, достигнали до наши дни, документи 
от църковните регистри, писма и др. показват, че Константин-Кирил Философ 
и епископ Методий са реални исторически личности и тяхното дело е намерило 
благотворно продължение и процъфтяло в Българската държава през IX в. 
Колкото и перфидна да е пропагандната машина на папската институция 
по това време, е практически невъзможно да се фабрикува подобен тип 
мистификация в такъв обем и с такъв обхват.

Вторият извод произтича от изследванията на медиевистите, 
диалектолозите и специалистите по история на българския език, които днес 
са единодушни, че глаголицата е конструирана като графична система от 
знаци, за да удовлетвори фонетичните особености на т. нар. рупски говори. 
Тези говори принадлежат към източния дял от българските диалекти, като 
се проявяват в Странджа, Горнотракийската низина, Одринска и Беломорска 
Тракия, Родопите, около Разлог, Гоце Делчев, Солун и т. н. Особено важно е 
експертното заключение, че при създаването на глаголицата прецизният анализ 
на фонетиката на тези говори се е отлял в ефикасна система от графеми4. Това 
обстоятелство предполага, че създателят на азбуката е носител на живия език, 
за който я съставя, и дори и да ползва готови начертания за отделни букви, 
е изобретил цялостна добре премислена, прецизно конструирана и ефикасно 
функционираща знакова графична система. Тези особености на глаголицата 
изключват възможността тя да е заимстван продукт.

Много важно освен това е и обстоятелството, че всички свидетелства 
за дейността на Константин-Кирил Философ и епископ Методий говорят за 
пълната им отдаденост на делото по утвърждаването на новата писменост. В 

Добрин Добрев  –  Тайните на глаголицата
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много случаи те пренебрегват интересите и на Константинопол, и на Рим, за 
да постигнат своите цели. В психологически план това обстоятелство говори 
за силна емоционална привързаност към езика, представян от новата азбука, 
и към хората, за които е предназначена тя. Разбира се, не бива да се изключва 
и значението на мисионерския порив, обладал двамата искрено вярващи в 
спасителната мисия на Иисус просветители.

Според полемичния текст на „За буквите“, датиран към края на IX в. 
и известен от преписи след средата на XIV в., свети Константин Философа, 
наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж [...] състави 38 букви [...] в 
годината 6363 от Създаването на света. Около това свидетелство се оформят 
две основни дискусии. Коя е годината на съставянето на азбуката и коя точно 
азбука е съставена тогава – глаголицата или кирилицата?

По първия въпрос противоречието е свързано с разминаването между 
константинополското и александрийското летоброене. Според императорската 
канцелария 6363 г. от Създаването на света отговаря на 855 г., а според 
александрийската хронология годината е 863. Що се отнася до дискусията 
около въпроса коя азбука е дело на Константин-Кирил Философ, оформилите 
се в годините основни и сравнително жизнени тези са три. Едното мнение 
го определя като автор и на глаголицата, и на кирилицата, според другите 
две тези кирилицата е създадена след неговата смърт вече в пределите на 
християнизирана България, като в единия случай нейното авторство се 
приписва на Климент Охридски, а според по-новите изследвания се поставя 
акцент на обстоятелството, че кирилицата носи фонетичните белези на 
говорите около столиците Плиска и Преслав и следователно е продукт на 
Преславската книжовна школа.

Доводите, че глаголицата е по-старата азбука, са много и все пак 
си струва да бъдат изброени основните. Според медиевистите, важно 
обстоятелство е, че най-старите български писмени паметници като 
Зографското евангелие, Мариинското евангелие, Синайският молитвеник и др., 
са написани на глаголица и по своеобразен начин са свързани с пространството 
на просветителската дейност на Светите братя и любимите им ученици.

Другото важно обстоятелство е формулирано от специалистите по 
история на българския език. Според тях глаголическите текстове се отличават 
с по-старинни езикови черти.

Третият довод е свързан с наблюденията на изследователите, че в някои 
кирилски текстове се срещат инцидентно глаголически буквени начертания. 
Изследванията на „Пространното житие на Методий“ например регистрират 
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глаголически следи в кирилския запис. Остатъчна глаголическа графема е 
открита и в един от преписите на „Азбучна молитва“. Любопитен вариант на 
смесен запис при по-късните писмени паметници предлага Битолският триод 
(XII в.), където сред основния кирилски текст има цели редове на глаголица.

От значение е, че при палимпсестите винаги по-старият заличен текст 
е глаголически. Такъв е случаят с Боянското евангелие от XIII в. Освен това 
най-старият намерен до сега документ – абецедар, представящ поредността на 
буквите в българската азбука, съдържа само глаголически букви.

Важно е и обстоятелството, че всички буквени начертания в началото 
на глаголицата имат числови стойности, които не следват числовия ред на 
гръцката азбука, докато при кирилицата буквата б е без числова стойност, а 
останалите букви повтарят поредността на числата според гръцката азбука. 
Тази особеност показва, че при създаването на кирилицата е използван 
моделът на подреждане на буквите от глаголицата. Същевременно при 
конструирането на новата азбука е осъзнато, че запазването на числовите 
стойности от глаголицата би създало трудности при културното общуване 
и особено при търговията с Константинопол. Те биха произтекли от 
разминаването между сходните буквени начертания в кирилицата и гръцката 
азбука и различието в числовите им стойности, ако се запазят съответствията 
от глаголицата. В случая опасността от недоразумения е преодоляна, като не е 
спазен принципът на йонийците, известен от практиката на цифровите записи 
на Евклид и Архимед, който предписва буквите, които са без числова стойност, 
да се извеждат в края на азбуките. Така се е формирала например през първите 
векове от новата ера коптската азбука, която постепенно на базата на гръцкото 
писмо е конструирана като пълноценна буквена система чрез добавяне на 
допълнителни графеми от демотическото египетско писмо за специфичните 
звукове на езика.

Тук е нужно да се подчертае, че няма нито един сериозен учен днес, 
който да поставя под съмнение авторството на Константин-Кирил Философ 
по отношение на глаголицата. Доводите в това отношение са свързани преди 
всичко с агиографските извори и близостта на езика на глаголическите 
паметници с рупските говори. Най-силна подкрепа обаче тезата за неговото 
авторство получава при внимателното вглеждане в графичния код на 
тази азбука, в нейната структура, както и при работата по разкриване на 
философията на нейната символика.

Изследванията на средновековната християнска култура подчертават, 
че хората в тази епоха мислят символично. Това в най-голяма степен се отнася 
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за просветените теолози. Тяхното съзнание е ориентирано към търсенето на 
божествените знаци в заобикалящия ги свят и тълкуването и мултиплициране-
то им чрез книжовната дейност и литургичната практика в прослава на Бога. В 
този смисъл глаголицата не прави изключение. Освен за прослава на Бога обаче 
тя е конструирана и като сложна система за символично утвърждаване на 
принципите на провославието и за борба срещу арианската ярост, както 
е характеризирана доктрината на отлъчения епископ Арий в „Написание за 
правата вяра“ – текст, приписван на Константин-Кирил Философ. Смята се, че 
малко преди смъртта си той го диктува на своите ученици в Рим.

Символичният код на глаголицата е насочен и срещу други влиятелни 
по това време ереси като несторианството, монофизитството, иконоборството. 
Освен това, символиката на графемите в азбуката и нейната структура 
полемизират и с юдаизма и исляма, които отричат божествения статут на 
Иисус.

Глаголицата е замислена като свещена азбука, за да утвърди 
православния култ към Иисус като богочовек. Този култ е заплашен от 
арианите, които смятат Иисус за сътворено от Бога, макар и съвършено 
същество и проблематизират неговата божествена същност. Според тях 
Словото, т. е. Иисус, и Бог Отец не са единосъщни; по-умерените ариани ги 
определят компромисно като подобносъщни. Последователите на епископ 
Несторий пък настояват, че Иисус получава божествен статут едва след 
кръщението си от Йоан Кръстител и отричат святостта на неговата майка, 
като я наричат Христородица, а не Богородица. На другия полюс е тезата на 
монофизитите, които смятат, че Иисус има само едно естество – божественото, 
а човешкото изчезва в него като капка в морето.

Сложен е и доктриналният сблъсък на православието с исляма. 
Според Корана Иса, т. е. Иисус, е само един от знатните пратеници на Аллах 
(т. е. пророци) също като Муса (Моисей), Дауд (Давид), Ибрахим (Авраам) 
и Мухаммад (Мохамед). Отрича се неговият божествен статут. С юдаизма 
отношенията са също комплицирани, що се отнася до признаването на 
божествения статут на Сина Божи и на доктрината за Светата Троица.

Престоят на Константин-Кирил Философ при ислямизираните 
сарацини и тръгналите вече по пътя на юдаизма хазари, както и доктриналните 
спорове вътре в християнската църква го убеждават, че най-важната мисия на 
неговия живот е утвърждаването на богочовешкия статут на Иисус и защитата 
на православната доктрина за Светата Троица.
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В изпълнението на тази сложна задача му помагат изключителните 
лични качества и богатото и систематично образование. Негови учители в 
Магнаурската школа са Лъв Математик, който е известен с пристрастието 
си към астрологията и научното наследство на Архимед и геометрите, 
а също така патриарх Фотий, който пък е ревностен последовател на 
неоплатоническата линия в християнството. Самият Константин-Кирил е с 
подчертани способности в областта на филологията и догматичните науки. 
Освен това удостояването му с титлата Философ говори, от една страна, за 
висока образованост и лични дарби, а от друга, за системни занимания в 
областта на знанието, която днес наричаме езотерика. Това най-вече се отнася 
за познания в областта на древните сакрални системи, посветителски култове 
и мистерии и не на последно място астрология и алхимия. Показателно е, 
че със същата титла няколко години след него е удостоен император Лъв VI 
Философ, управлявал империята от 886 до 912 г. За славата на императора като 
астролог споменава дори цар Симеон I в иронично писмо до него.

Че глаголицата е замислена като символна възхвала на богочовешката 
същност на Сина Божи, сочи на първо място специалното внимание към 
графичното оформление на неговото име. Според глаголическите паметници 
Иисус се изписва така5:

È‚Ñ

Още на пръв поглед е очевидна дълбоката символика на подобно 
изписване. То, от една страна, е свързано с двойния статут на съществуването 
на Божия син – божествен и човешки, като това е отразено чрез различното 
положение на използваните кръг и триъгълник. В същото време, така изписано, 
името е своеобразен графичен разказ за чудното появяване на Иисус сред 
човеците чрез непорочната утроба на Богородица и за възнасянето му към своя 
Отец. Много важно е и друго възможно глаголическо изписване, свързано с 
Божия син – назоваването му Спас (Спасител):

Ñ‚Ñ

Този графичен аранжимент е с акцент върху устремеността нагоре 
към благодатта на вечността, която ще настъпи за праведниците след 
Апокалипсиса. От значение е освен това още в тази част от изложението да се 
подчертае, че числовите означения за глаголическите начертания за буквите 
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б (Á – 2), и (È – 20) и с (Ñ – 200) са обвързани чрез свещената кратност на 
числото 10. Тази символика води началото си от питагорейския тетраксис, 
който символизира космическата хармония и е изобразяван графично като 
десет знака, оформящи равностранен триъгълник, като всяка от страните му 
е изградена от четири знака. Според Питагор числото десет представлява 
сбор от първите четири числа и олицетворява синтеза на пълното 
съвършенство и завършеност. Свързването на трите глаголически буквени 
начертания чрез десетократното увеличаване на числовите им стойности 
е важен елемент от борбата срещу несторианството и арианството, защото 
тази прогресия полага името Иисус редом с изключително важното за 
православната догма назоваване на неговата майка като Богородица.

За буква б (Á) и символната връзка на нейната графика с богочовешкия 
статут на Иисус ще бъде отделено специално място в изложението по-късно. 
На този етап от работата обаче е наложително да се дискутира по-подробно 
символната роля на кръга при конструирането на глаголическите букви. Това 
се налага поради очевидното доминиране на тази геометрична фигура при 
оформянето им. Кръговете в буквените начертания са над петдесет, а освен 
това има още най-малко два пъти по толкова полукръгове и дъги, което още 
повече засилва усещането за доминация на този културен знак в символната 
стратегия на глаголицата. Много ярко е подчертано това пристрастие в някои 
глаголически паметници, като при отделни заглавни и начални букви се стига 
до своеобразен геометрически натурализъм (вж. Асеманиевото евангелие).
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На базата на коментираната особеност някои изследователи сравняват 
глаголицата с древногрузинското писмо хуцури6 и дори отделни автори 
твърдят, че то е първоизточник на глаголицата.

Дори и само бегло срвнение на двете азбуки обаче показва, че общото 
между тях е само в пристрастието към закръглеността, като в случая това е 
напълно естествено. Хуцури е мисионерска християнска азбука също като 
глаголицата, и в нея е вградено доктриналното пристрастие към символиката на 
кръга. Това фаворизиране на кръглата форма е обичайно и за архитектурата на 
раннохристиянските храмове. Архитектурните решения с формата на ротонда 
са типични не само за първите християнски храмове в Йерусалим, Звартноц 
(близо до Ереван) или Константинопол, но и за строежите по нашите земи:
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Много важно свидетелство за значимостта на кръглата форма в 
доктриналната система на българското православие е и архитектурното 
решение на т. нар. „Златна църква“ във Велики Преслав:

За всеки специалист, който се занимава със семиотика на културата, 
е ясно, че кръгът е една от фундаменталните символни форми в човешкото 
мислене. Той е въплъщение на идеята за безкрайност и космическа дълбочина7. 
Чрез очевидността на кръглата форма той се свързва със слънцето и 
неговите култови значения за почти всички основни сакрални системи. 
Кръгът въплъщава идеята за космическите цикли и повторяемостта, която е 
структуриращ принцип в древните митологични конструкции. С една дума, 
той е графичен символ на необятния космос и неговия ярък представител на 
небосклона бога слънце, който дарява милостиво живот на хората. В диалога 
„Държавата“ на Платон, например, е изрично подчертано, че в сферата на 
видимите неща слънцето е образ на Доброто [Платон 1975: 508 bc].

На един по-късен етап от развитието на човешката култура вече в 
монотеистичните религии кръгът е символно въплъщение на божествените 
енергии, създали света и поддържащи неговата хармония. Така той е разглеждан 
като едно от най- важните знакови проявления в материалния свят на единия 
бог. Символиката на кръга в този смисъл е пряко свързана с идеята, че центърът 
на кръга го съдържа в себе си така, както бог съдържа в себе си целия свят8. 
Това образно сравнение се оформя в теологична теза, ясно формулирана от 
Свети Августин в края на IV в. [вж. Августин 1973, 1979 и 1984].

Освен това, в астрологическите и алхимичните записи кръгът с точка в 
средата става знаков еквивалент на слънцето и на златото, което традиционно 
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се възприема като късче втвърдена слънчева светлина. Паралелно с този 
процес, в продължение на хилядолетия се оформя и соларната символика на 
слънчевото колело, свастиката и кръста, които имат общ графичен произход:

В контекста на коментара за възникването на този символен ред 
е необходимо да се подчертае, че соларните знаци са познати на човешката 
култура от дълбока древност. Графичните им аранжименти се срещат в най-
разнообразни форми и навсякъде:
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Специално място сред тези знакови аранжименти намират свастиките, 
които са много често срещани и по нашите земи:

   

Соларната символика на свастиката е интересна с възможностите да 
изразява две съвършено различни състояния чрез посоката на начертаването 
на пречупванията (или извиванията) на рамената на кръста – наляво и надясно. 
Двете посоки съдържат идеята за кръговрата на космическия цикъл между 
живота и смъртта, между Бялото и Черното слънце, между хармонията и 
хаоса9. Така символиката на този кръговрат вгражда в себе си идеята за вечното 
умиране и раждане (възкръсване) на космоса и съответно на слънчевото 
божество, което го въплъщава. Самата доктрина на християнството е свързана 
с хилядолетните традиции на тази соларна възкресителна символика, а 
осмислянето на древната ѝ знаковост придава нови акценти в евангелските 
разкази за смъртта и възкресението на Иисус.

Характерно е, че след приемането на свастиката от последователите 
на Мани като техен оразличителен знак се избягва използването ѝ в 
православното християнство. Среща се изобразена върху богомилските стечки 
в Босна и в отделни случаи по нашите земи при средновековни православни 
сгради, но обикновено не вътре, а върху източната фасада. При църквата 
„Христос Пантократор“ в Несебър свастиките (редуващи се лява и дясна) са 
под формата на фриз на източната фасада над апсидите. В Добърско пък има 
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изобразена стилизирана свастика отново върху източната фасада на църквата 
„Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. Възможно е това да са кодирани 
идентификационни знаци на строители, последователи на дуалистичните 
представи за устройството на света.

Подробното представяне на символното значението на кръга и 
неговите графични деривати в човешката култура бе необходимо не толкова, 
за да се илюстрира пристрастието на Константин-Кирил Философ към 
неговата божествена знаковост. То по-скоро бе нужно, за да бъде поставен 
въпросът за специалното място на соларната символика във философските 
възгледи на неговите учители. Историческите свидетелства в това отношение 
са недвусмислени – най-силно доктринално му влияят двама: ректорът на 
Магнаурската школа и продължител на делото на Архимед Лъв Математик, и 
патриарх Фотий.

Известно е, че патриарх Фотий, който е получил висшия си сан, 
без да се изкачва по стъпалата на църковната йерархия, е учител, но и 
покровител на Константин-Кирил Философ. Той е избран за патриарх 
не само заради изключителната си ерудиция, но и поради още едно 
обстоятелство – ненавижда тесногръдието на арианската доктрина, която е 
изградена върху догматично придържане към евангелските текстове. Освен 
тази нетърпимост към арианството, той предава на ученика си и своето 
пристрастие към неоплатоническата философия. Това е напълно естествено 
поради обстоятелството, че основният инструмент за борба срешу арианското 
отричане на божествения статут на Иисус е формулировката единосъщен с 
Отца, която възхожда към философията на Ориген.

Тук е нужно специално да се подчертае, че особено място в тази 
предпочитана от Фотий философска школа, коментираща сложните символни 
връзки между божественото и човешкото измерение, заемат трудовете на 
Псевдо-Дионисий Ареопагит. Що се отнася до влиянието на „Ареопагитиките“ 
върху Константин-Кирил Философ, има достатъчно свидетелства не само в 
документи, свързани с неговата личност, но и във връзка с текстове на български 
книжовници, негови последователи. Така например, в съчиненията на Йоан 
Екзарх и епископ Константин Преславски е демонстрирано не само познаване, 
но и откровено пристрастие към трудовете на Псевдо-Дионисий Ареопагит.

За самия Константин-Кирил Философ пък Анастасий Библиотекар 
свидетелства в писмо до императора на Свещената римска империя Карл 
Плешиви, че създателят на глаголицата знае наизуст целия латински превод 
на „Соrрus Аrеораgiticum“, направен от ирландския теолог Джон Скот 
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Ериугена през 852 г., и постоянно цитира откъси от него в защита на своята 
просветителска мисия пред латинското духовенство. В споменатото писмо 
по този повод изрично се подчертава: [той] беше запаметил целия свитък 
на често споменавания и достопаметен отец и споделяше със слушателите 
колко голяма полза има от неговото съдържание. Заедно с това в т. нар. 
„Македонски кирилски лист“, считан от някои изследователи за част от 
предговор на Кирил към преведените евангелски текстове, също се споменават 
трудовете на Псевдо-Дионисий Ареопагит.

Поставянето на акцента в изложението до тук върху това пристрастие 
към „Ареопагитиките“ е свързано с изясняването на философията на графичната 
концепция на глаголицата. Още на този етап от коментара може да се подчертае, 
че обликът на новата азбука е до голяма степен концептуално обоснован 
от възгледите на Псевдо-Дионисий за символната функция на кръга. 
Според него божествените умове се движат кръгово, когато са съединени 
с безначалните и безкрайни озарения на Красивото-и-Благото [Псевдо-
Дионисий Ареопагит 153: 5]. По подобен начин е представено и движението на 
душата: Движението на душата е кръгово, когато отвън влиза навътре в себе 
си и едновидно сгръща умствените си сили, сякаш това ѝ придава постоянното 
движение в кръг, след като сама се е отвърнала от множеството външни 
неща и се е събрала – най-напред в себе си, а после, станала едновидна, самата 
тя единява посредством единностно обединяващите сили [Псевдо-Дионисий 
Ареопагит 153: 10].

Освен това, във връзка с темата за божественото въплъщение в 
универсума е интерпретирана и коментираната вече формула за специфичната 
връзка между центъра и кръга: И тъкмо това е общото, единно и едно за 
цялата божественост свойство – да прави причастна цялата си пълнота на 
всяко от нещата, които участват в нея, без да приема никаква част. Същото 
е с точката в средата на кръга, която е обща за всички прави, описващи кръга 
[Псевдо-Дионисий Ареопагит 129: 1 – 10].

С кръговото движение в „Ареопагитиките“ е съположен и другият 
елемент на соларната символика – светлината: А какво би могло да се каже за 
слънчевия лъч сам по себе си? Светлината произтича от Благото и е образ на 
благостта, поради което Благото се възпява с името на Светлината като 
архетипа, проявен в образа [Псевдо-Дионисий Ареопагит 147: 1 – 5].

Пристрастието към символиката на кръга се открива и в цялата 
иконописна традиция на християнството чрез ключовия изобразителен знак на 
светостта – ореола. Названието на този елемент от православния изобразителен 
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канон идва от староеврейската дума Ор (светлина) и очевидно включва 
в себе си препращане не само към кръглата форма, но и към симвликата на 
светлината. Така двете теми, свързани с Благото (Божията Благодат), които 
дискутира в приведените цитати Псевдо-Дионисий Ареопагит, са вградени в 
една изобразителна иконописна форма, която при това, според предписанията 
на ерминиите, се изписва със златна боя, а при мозаечните икони се оформя със 
златисти материали.

Особено място в графичния език на православните икони в това 
отношение заема ореолът на Иисус. Той е не само кръгъл и оцветен със златна 
боя, но и с вписан в него кръст, т. е. представлява своеобразно слънчево колело:
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За разлика от кръга, който е представен изобилно в графичния облик 
на глаголицата, кръстът е един от скритите знаци в нейното начертаване. В 
соларния символен ред той е отделен за посветените. Неговите знакови следи 
разказват историята на кръстния подвиг на Иисус. Прави впечатление, че този 
разказ е представен само чрез три букви от азбуката:

Това решение на Константин-Кирил Философ е обвързано с няколко 
важни символни линии. Първата и най-очевидната е акцентът върху 
сакралното за православието число три, което отпраща към концепцията 
за Светата Троица. Вторият план обаче е свързан със стратегията на 
изграждането на азбуката като система. Нейният създател по своеобразен 
начин чрез използването на символната сила на кръста е маркирал полето 
на основните буквени начертания в азбуката, които са включени между 
първата буква À и ятовата гласна Ý10, като ги е отделил от спомагателните 
знаци. Освен това, според реконструирания от българските учени ред на 
буквите в глаголицата, графемата Ţ (ю) съзнателно е изнесена зад ятовата 
гласна Ý (ê) и е извън основния сакрален ред на буквите, който включва 
33 буквени начертания и съответства на възрастта на разпнатия Иисус. 
Най-вероятно решението за изключването на знака за ю е свързано със 
звученето и изписването на името на апостола предател Юда (или Июда) на 
старобългарски [вж. Бояджиев 2016: Част 2. Речник].

Коментираната последователност на буквените фигури в азбуката 
следва реда, предложен в статията за глаголицата в „Кирило-Методиевската 
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енциклопедия“11. Днес в научно обръщение са и абецедари, при които местата 
на буквите между æ и ú са леко променени. В някои публикации например се 
среща следната последователност на тези четири знака: Ø, Ö, ч и щ или Ö, ч, 
Ø и щ. Важно е да се подчертае, че за старата (обла) глаголица, която е свързана 
с делото на Константин-Кирил Философ и епископ Методий, различните 
подреждания не са свързани с разместване в позициите на основните буквени  
фигури и броя на буквите от а (À) до ятовата гласна (Ý)12. Изключение сред 
сериозните източници правят подрежданията на Андрей Бояджиев [вж. 
Бояджиев 2016], който поставя ятовата гласна на 35-то място13, и отделни 
руски публикации, които я поставят на 34-то място14.

Що се отнася до цифровите стойности на буквите, те са известни със 
сигурност до числото 300. Останалите са реконструирани по откъслечни 
данни от български ръкописи и от по-късни хърватски глаголически текстове.

Характерно е, че в по-късната (появила се през XIII в.) хърватска 
(ъглеста) глаголица според различните специалисти има от 33 до 37 
букви, като поредността в края на азбуката е леко променена. Променено 
е и начертаването на основни букви, с което се е загубила сакралната 
знаковост на първоначалния вариант на азбуката. Това е особено видно 
при а (цифрова стойност 1), и (цифрова стойност 20), к (цифрова стойност 
40) и я (ие), която при това в повечето от хърватските подредби вече не е 
тридесет и трета буква:

От графемите, представени в таблицата, е очевидно, че закръглеността 
в буквите е силно редуцирана и същевременно символиката на кръста в 
графемите за к и я (ие), а дори и за а е заличена. В резултат на това не само 
сакралният графичен код на азбуката престава да функционира, но и сложната 
числова символика, прокарана чрез тези три букви, е анулирана.

Добрин Добрев  –  Тайните на глаголицата



Limes Slavicus 228

В облата глаголица поредността на тези букви е своеобразен разказ за 
земния път на Живото Слово, въплътено в богочовека Иисус. Този път започва 
с първата буква À (а), която по същество е скрит гръцки кръст. Същевременно 
значението на началната буква е маркирано чрез местоимението Аз, което 
отпраща към библейското Аз съм Онзи (Оня), Който съм15, отправено от 
Бог към Моисей [Изход 3:14]. След това символичният разказ за кръстния 
път към Голгота на Словото е продължен със скрития гръцки кръст на 
тринадесетата буква от азбуката Ê (к)16, с която започва и думата крьст (крс҃т) 
на старобългарски. Нейната поредност отпраща към броя на участниците в 
Тайната вечеря, която е не само своеобразно прощаване на Иисус с неговите 
12 ученици. Тя е и първото евхаристийно тайнство на новата религия, а заедно 
с това и пророческо разкриване на тайната за Светия кръст и спасителната 
мисия на Иисус.

В този, предполагащ графично довършване чрез очите на духа, 
глаголически знак, за да се получи дълбоката в своята символика комбинация 
между гръцки кръст и гама кръст (Гамадион), който в православната църква 
е също символ на Иисус, но вече го представя като крайъгълен камък на 
Църквата, е скрит прощалният завет на Божия Син от Тайната вечеря. Това е 
точката на своеобразната трансформация на Учителя в Глава на Църквата 
чрез извършеното от него евхаристийно тайнство. Така чрез огледалния образ 
на трансформацията се ражда целостта на мистичния кръст:

Приключението около разпознаването на втория кръст в глаголицата 
е вградило и още едно послание към любопитния дух на търсещия – 
предчувствието за митарствата на апостолите около „новото познаване“ на 
възкръсналия Син Божи. В този мистичен трилър е най-дискутирана историята 
с Тома Неверни, но тя е и най-очевидна като послание. Истинското тайнство 
ни разкрива Евангелист Лука в своя разказ за вечерята в Емаус на двамата 
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Иисусови ученици и „непознатия“ им спътник на третия ден след Страстите 
Христови на Голгота17:

И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той показваше вид, че 
иска да върви по-нататък; но те Го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже 
е привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях. И когато Той седеше 
с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше; тогава им се 
отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях.
      [Евангелие от Лука 24:28 – 31]

Изричното подчертаване „те Го познаха, ала той стана невидим за 
тях“ е кодирало формулата на мистичното познание, т. е. познаването чрез 
душата. Това е познание за посветените, които всъщност си припомнят (според 
Платон) онова, което тяхната душа вече знае. Познанието на Тома Неверни е за 
обикновените люде, то не изненадва душата, а храни само разума. В Емаус при 
разчупването на хляба се случва тайнство, което е само за избрани. Подобна 
символна техника е използвана и в глаголицата. В нея кръстовете са скрити – 
те трябва да бъдат познати, т. е. душата да си ги припомни и да празнува. Най-
разпознаваем е кръстът в графемата за а. След това начало идва приключението 
на мистичното познание, което получава своя завършек с тайнствения кръст 
тау, вграден в триъгълника на ятовата гласна:

Този тип кръст е свещен за юдеите, защото е олицетворение на очаквания 
Месия, който ще победи злото. Той е символ на спасението и вечния живот и за 
ранните християни от катакомбите, които са гонени и убивани заради своята 
вяра. Освен това се свързва и с името на свети Антоний Велики, за когото се 
смята, че е основател на монашеството. В православието се използва за сложни 
мистични послания, каквото е например изображението върху иконостаса от 
църквата „Свети Димитър“ в Килифаревския манастир.
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В това изображение на змия, увита около кръста тау, е представена 
спасителната мисия на Иисус, за която говори сам Син Божий в следния пасаж 
от Евангелието от Иоан:

Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, 
Който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй 
трябва да се издигне Син Човеческий, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но 
да има живот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден 
Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог 
не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.
      [Евангелие от Иоан 3:13 – 17]

Тази медна змия на Моисей [Числа 21:4 – 9], прикована на дърво, която 
лекува ухапаните от отровни влечуги в пустинята евреи, без да е отровна, е 
знамение за деня, в който прикованият на кръста Иисус ще поеме греховете 
на човеците, без да е грешен. Неговият подвиг в името на този живот вечен 
е завършекът на един кръстен път, за който разказва и символният език на 
глаголицата.

От тринадесетата буква на глаголицата (Ê – к) до третия кръст в азбуката 
(Ý – ятовата гласна) са 21 буквени начертания. В християнската нумерология 
това число е символ на зрелостта и се свързва с Истинското съвършенство (3 
х 7). Премъдростта според библейския текст Премъдрост Соломонова има 21 
признака, а в глава 10 се възпяват 21 ползи от нея. Пътят до нея е дълъг, като в 
глава 7, ред 21 постигналият съвършенство споделя: Познах всичко, и скрито и 
явно, защото ме научи премъдростта, художница на всичко. В нумерологията 
числото 21 е свързвано с проявите на Великата Любов, която изпълва битието 
със смисъл. В този аспект битийният цикъл от глаголицата на 33-годишния 
Иисус (буквите от À до Ý според повечето специалисти са 33), завършващ с 
кръста на спасението тау, вграден в триъгълник, е проява на висша степен 
на доброта и любов.

Важно е да се отбележи, че в статията за глаголицата от „Кирило- 
Методиевската енциклопедия“ (Т. I – 1985), а също и в други публикации при 
изясняването на поредността и числовите стойности на глаголическите букви 
ятовата гласна (Ý) е представена с числото 80018. Това е числото на космическата 
победа на доброто над силите на злото и установяване на царството Божие. 
В този аспект числовата стойност практически потвърждава символната 
функция на кръста тау, вграден в графемата.

Разбира се, тук отново се налага да бъде направено уточнението, че 
поредността и броят на буквите в глаголицата след двадесет и първата т (т) 
с числова стойност 300 са резултат на реконструкция. В този смисъл всички 
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изводи, направени за поредността на графемите след този глаголически знак, 
предполагат известна доза несигурност. Важно в случая е, че за концепцията 
в предложеното изследване единственият значим знак в това поле от азбуката 
е ятовата гласна (Ý). При това изследователският инструментариум на старо-
българистите, поместили я на тридесет и трето място в глаголицата, очевидно не 
ги е подвел. Налага се и усещането, че интуицията им, формирана в културното 
поле на православна България, очевидно е допринесла за този резултат.

Вече стана дума за това, че полето на пълната сигурност е до двадесет 
и първата графема от глаголицата, що се отнася до поредност и числови 
стойности. Същевременно обаче, екстраполирането на резултатите от работата 
върху символиката на буквите до нея върху следващите буквени начертания 
вече показа, че е напълно логично ятовата гласна (Ý) да е тридесет и трета по 
ред и да има числова стойност 800, както са предложили авторите от „Кирило-
Методиевската енциклопедия“. Точно тук е наложително да бъде разгледано 
особеното място в азбуката, което заема буквата Î (о). Тя е седемнадесета по 
ред, което на пръв поглед не предполага някаква особена символна функция, 
но дори и най-бегъл поглед върху поредността на буквите и техните числови 
стойности разкрива нещо съвсем различно:

Назоваването на буквата Î (Онъ), положено между първия À (Азъ) и 
последния скрит кръст в глаголицата Ý (ѣтъ) е всъщност част от криптиран запис 
на коментираното вече библейско обръщение на Бог към Моисей: „Аз [съм] Оня“. 
Самата седемнадесета буква Î представя в старобългарския език назоваването на  
първото лице от Светата Троица – Отьць. Същевременно според възстановката 
на  поредността на буквите от „Кирило-Методиевската енциклопедия“ тя е 
точно в центъра на сакралното пространство от азбуката – седемнадесета по 
ред отпред назад и седемнадесета от ятовата гласна напред. Много важно е и още 
едно обстоятелство. Също както при числовите стойности на ключовите букви, 
свързани с второто лице от Светата Троица – Иисус (Á, È и Ñ), и при числовите 
стойности на поредицата À, Î и Ý се проявява (макар и частично) кратността на 10 
– 1, 80, 800. Специфичната роля на ятовата гласна при коментираните символни 
конструкти дава допълнителна устойчивост на заключението, че нейното място, 
а и приписаната ѝ числова стойност са точно  намерени при реконструирането на 
глаголическата азбука в „Кирило-Методиевската енциклопедия“.

Самото начертаване на ятовата гласна съдържа в себе си два важни за пра-
вославната доктрина елемента. Вече подробно бе коментирана ролята на кръста 
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тау в символичния разказ на глаголицата за пътя на Словото Божие, въплътено 
в Иисус, до кръстната саможертва на Голгота. Вграждането на този тип кръст 
в триъгълник му придава допълнителна знакова стойност във връзка с темата 
за Апокалипсиса. И тук веднага възниква асоциацията с обилното присъствие 
в православните църкви на изображението на око, вписано в триъгълник. 
Обикновено то се тълкува като Окото на Бог, което следи за праведността на света, 
за да може в деня на Страшния съд да бъде въздадена истинска справедливост:
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В доктриналния път на православието това символно изображение 
е определяно от отделни богослови като неканонично. То е разглеждано от 
тях като новопоявило се явление в иконописната традиция под влияние 
на католицизма. Все пак по този въпрос православното духовенство не е 
единодушно и това е видно от обстоятелството, че новопостроени храмове, 
в които триъгълникът с Окото на Бог е на видно място, са освещавани. В 
подкрепа на каноничността на това изображение могат да бъдат приведени и 
следните цитати от свещените текстове на християнството: Очите на Господа 
са на всяко място и наблюдават злите и добрите [Притчи Соломонови 15:3]; 
Очите на Господа са върху праведните [Псалми 34:15].

При това още тук е необходимо да се отбележи, че в православието 
триадичността на Бог е представяна чрез различни знакови аранжименти, 
като начертаването на триъгълник не е изключвано от този символен ред. 
За необходимостта от възславяне на божествеността и като монада, и като 
триада говори още Псевдо-Дионисий Ареопагит, защото тази божественост 
нито ние, нито друго същество сме познали като единичност или троичност 
[Псевдо-Дионисий Ареопагит 229: 1].

В иконописната традиция на самата Православна църква има още един 
мотив, който е свързан с осъзнаването на необходимостта троичността на 
Бог да бъде манифестирана символно, за да онагледи максимално сложният 
догматичен постулат за Светата Троица. Това е каноничното изискване 
изображението на Света Богородица да включва три звезди, оформящи 
своеобразен мислен триъгълник с върха нагоре:
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Само в два случая звездите са две – при изображенията Пресвета 
Богородица Елеуса и Пресвета Богородица „Достойно ест“. При тях обаче 
Детето Иисус е всъщност в позицията на третата звезда. Това ясно демострира, 
че става въпрос за символно отпращане към темата за земното въплъщение на 
Светата Троица чрез историята за чудното зачеване посредством Свети Дух. 
Така принципът на троичността е запазен:
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Символиката на триъгълника е вградена дори в одеждите на 
православните свещеници, но тя е отредена само за архиереите и е свързана с 
така наречения дълъг омофор, който отпраща към притчата за загубената овца. 
При неговото премятане през раменете единият край остава отпред, а другият 
отзад, при което средната му част оформя триъгълник на гърдите.

Естествено е в православието триъгълникът да бъде основно графично 
въплъщение на идеята за Светата Троица. Това, от една страна, е обусловено 
от живата все още и влияеща му традиция на питагорейството, според която 
числото три е съвършено число, обединяващо абсолютното тъждество и 
множествеността, а триъгълникът е най-елементарната повърхност, която 
могат да формират правите линии. В този смисъл в земния свят той може 
да бъде тълкуван като първично въплъщение на трансцендентната неделима 
същност на Светата Троица. Влиянието на неоплатонизма върху православието 
засилва пристрастието към символичните спекулации на древните гърци и 
отрежда специално място на триъгълника във високите нива на православната 
доктрина. Това се отразява и при формирането на някои от монограмите, 
свързани с Иисус Христос в символиката на Православието19:

Няма съмнение, че за православието троичността на Бог е принцип, 
който се мултиплицира като конструктивен елемент във всички прояви 
на сакралната сфера. В този смисъл точно тук е мястото да бъде обсъдена 
отново по-подробно специфичната връзка между трите графеми Á, È и Ñ, за 
която вече стана дума. Тези глаголически букви са ключови за изписването на 
Иисус и Богородица и докато символиката при графиката на и и с е очевидна, 
то графиката на б създава затруднения при тълкуването.

Много удобно е в случая да се тръгне по линията на най-лекото 
съпротивление и графемата Á да бъде обявена за онагледяване на идеята 
за Светата Троица, представена чрез трите вертикални линии в горната 
част от начертаването ѝ (   ), а долната (   ) да се тълкува като скрит квадрат, 
символизиращ земното естество на раждащата утроба на Дева Мария. 
Създателят на глаголицата обаче е задал друг алгоритъм за трите букви и той 
е свързан с числото две и неговите кратни по десет – Á (числова стойност 2), È 

(числова стойност 20) и Ñ (числова стойност 200)20:
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Този функционален ред от три графеми очевидно е ориентиран 
към традиционната функция на числото 2 като символ на майчинството 
и чистата любов. За Православието то символизира двойствената природа 
на богочовека Иисус. А както свидетелстват евангелските текстове, тази 
природа на Божия Син е следствие на непорочното зачеване от Свети Дух на 
Мария и последвалата майчинска радост вече на Богородица. И тук се налага 
ясно да се каже, че графемата за б (Á) е ключова за антиарианския патос 
на цялата глаголическа символика. В този смисъл значението на нейната 
необичайна форма трябва да се търси по линията на сказанията за чудните 
раждания на богове. Така майката на Иисус чрез символиката на графичното 
тяло на глаголическата буква за звука б би получила допълнителна подкрепа 
за своя статут на Богородица.

Според историческите свидетелства, Константин-Кирил Философ 
е характеризиран като полиглот и изкусен филолог. Той познава и мъртви, 
и живи езици, както и техните графични системи. Начетен е в областта на 
сакралното знание, митовете и философията на различните древни култури. 
Естествено е при това широко поле на компетентност да се предположи, че 
при работата над глаголицата той ще потърси за буквата, с която започва 
така важното за православието определяне на Дева Мария като Богородица, 
специфичен културен знак, който да придаде на догмата за богочовешкия 
статут на Иисус историческа перспектива към древните библейски времена. В 
този смисъл сходството между глаголическото Á и египетския йератически21 
знак      е колкото изненадващо, толкова и очаквано.

Какво е особеното в тази графема, че е използвана почти непроменена 
в глаголицата за толкова важна буква? Първата стъпка на анализа предполага 
да бъде изяснена нейната знакова стойност в египетската култура. Според 
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граматиката на Алан Гардинър тази йератическа графема замества йероглифа 
[Гардинър 1966]. Това е йероглиф, който представя лотоси (водни 

лилии, водни рози), плуващи във водите на оградено място – езеро, наводнена 
от Нил градина и т. н.

Няма съмнение, че възникват асоциациите с раждащото женско начало 
на водата и със символиката на лотоса като невинност и чистота на Богинята 
Майка, появила се сред тинята на застоялите води на порока. Полето на този 
културен знак включва и идеята за раждането на слънчевия бог от лотос, 
плуващ по световните води, както и възкресителни аранжименти22. Египтяните 
свързват тази символика с обстоятелството, че синият лотос сутрин отваря 
своите цветове на изток, като че ли възкръсва, и вечер ги затваря, като че 
ли умира, докато при белия отвореният цвят е нощен. Тези соларно-лунни 
цикли23 са положили от дълбока древност цветовете на лотоса в митологичния 
символен ред на темата за умиращия и възкръсващ слънчев бог24.

Като раждащо лоно или като трон на възкресения (или божествени 
превъплъщения) лотосът е особено популярен в културните представи на 
изтока. Така в лотос, поникнал от пъпа на спящия Вишну, се ражда бог 
Брахма, който ще сътвори света. С неговата символика е свързан и образът 
на Буда, който често е изобразяван, седнал върху лотос или държащ лотосов 
цвят в ръка:

В християнската традиция символната функция на лотоса е поета от 
розата без бодли (т. е. без грехове) и от лилиума25, който се смята за цвете, 
попаднало в нашия свят от райската градина. Според преданието след 
Грехопадението той останал непорочен и така се наложил като символ на 
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Богородица. Освен това той е известен и като Великденски лилиум, което го 
обвързва с темата за възкресението. Ключов мотив в иконописната традиция, 
свързан с неговата символика, е Благовещение:
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Вижда се от фреските и иконите, представящи този мотив, че посредник 
между архангел Гавраил (Габриел) и Дева Мария е лилиумът. Той или е 
поставен във ваза между двамата, или е в ръката на божия пратеник, който 
съобщава благата вест за непорочното зачатие. Така в съгласие със знаковите 
характеристики на символния ред на лотоса, включващ водната лилия, водната 
роза, лилиума и розата без бодли, той характеризира бъдещата майка като чисто 
цвете, израснало неомърсено сред злото и порока на земното битие. В същото 
време той е знамение, че ще се роди бог, който ще украси земята със спасителния 
си и човеколюбив подвиг. Така от този момент Дева Мария получава знаков 
статут на Богородица.

В контекста на направения анализ е очевидно защо Консатнтин-Кирил 
Философ е избрал точно този знак от йератическата графическа система 
на Египет и го стилизира във втората графема от глаголицата. Търсена е 
приемственост по линия на древния соларен култ към умиращото и 
възкръсващо божество, символика, потъваща в дълбините на миналото, и 
универсалност на модела за неотменната победа на силите на доброто над 
силите на злото.

Тук е важно да се подчертае, че неслучайно буквата б е втора по ред 
в глаголицата. Тази азбука е конструирана като свещена и това е естествената 
позиция на знака, с който веднага след стилизирания кръст на графемата за а на 
саморазкрилото се божество (Аз съм Оня) е кодирано назоваването на Божията 
Майка чрез нумерологичното значение на числото две.

В архитектониката на глаголицата са преплетени няколко христоло-
гични теми – за Божията Благодат, за саможертвата на Иисус и за спасението:
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В тази добре премислена православна теологична конструкция е 
вградена и идеята за космическата хармония, така обичана от класическата 
гръцка култура, чийто числов еквивалент е пропорцията, наречена Златно 
сечение26. Дори и да се предположи, че позицията на ятовата гласна (Ý) е с 
едно или две места напред или назад, както предлагат отделни възстановки 
на глаголическия буквен ред, то числовият резултат в съотношението между 
трите варианта на кръста (À, Ê и Ý) ще се запази в рамките на хармоничната 
пропорция. Още по-любопитен е резултатът, когато при  наблюденията над 
конструктивния модел на азбуката се включи и графемата за ю (Ţ):

Позицията на ю (Ţ) като 34-а буква27 след първия кръст À, съотнесена към 
броя на буквите (21) между другите две графеми Ê и Ý, представящи различни 
типове кръст, отново възпроизвежда пропорциите на Златното сечение.

Дълбока мъдрост е заложена в това да се осмисли ролята на предателя 
(Юда или Июда според старобългарските записи) като необходимо зло 
в евангелския разказ за подвига на Иисус по пътя към възстановяване на 
космическата хармония. Колкото и парадоксално да звучи, за да има кръстен 
подвиг и победа над силите на злото, е нужен предател.

В контекста на направените наблюдения е голямо изкушението да се 
използва хипотезата на Иван Добрев, че глаголическите букви са структурирани 
на базата на пропорциите на Златното сечение [вж. Добрев И. 2005: 296 – 311]. 
Това би дало допълнителна сила на всичко казано до тук. За съжаление, до нас 
не са достигнали начертанията на глаголическите букви такива, каквито ги е 
създал Константин-Кирил Философ. Ние познаваме само техните практически 
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реализации, които много често са силно деформирани от неумели преписвачи. 
И все пак това, че уважаван специалист като Иван Добрев прави подобно 
заключение, е важно. Дори и да е плод на интуиция, тя хармонира по удивителен 
начин с направените до тук наблюдения.

На някого вероятно му се струва прекалено и преднамерено това 
вглеждане в знаковите характеристики на графемите и пропорциите на 
глаголицата. Възможно е да препоръча умереност при търсене на връзки с 
традиците на класическата древност. Би било добре обаче самият той да се 
вгледа в следната православна икона от средата на XIII в.

Бележки
1Хипотезите за произхода на буквените начертания в глаголицата са най-разнообразни [вж. 
Абихт 1895, Беляев 1885, Бодянски 1855, Вайс 1932, Велчева 2000, Верещагин 2012, Весели 
1913, Винке 1996, Вондрак 1897, Георгиев 1981, Гранстрем 1953 и 1955, Гълъбов 1980, 
Добрев И. 2005, Добровски 1945, Дурново 1929, Енциклопедия 1985-2003, Иванова К. 2002, 
Иванова Т. 2001 и 2004, Истрин 1962, Йончев 1997, Карпенко 1999, Карски 1904, Кипарски 
1964, Константинов 1957, Кох 2007, Кулбакин 1927, Лескин 1905, Мечев 1999, Миклас 2000, 
Мирчев 1972, Прохоров 1992, Савелиева 1994, Селищев 1951, Тейлър 1881, Тотоманова 
2015, Успенски 2005, Фортунатов 1913, Хануш 1858, Шангин 1940, Шафарик 1858, Ягич 
1890 и 1911, Яхнов 1986 и др.].

Още през XIX в. романтическият дух на епохата кара филолозите да търсят източници 
на глаголицата в неподозирани посоки: палмирската азбука (П. И. Шафарик), арабската 
писменост (В. И. Григорович), скандинавските руни (Я. Гануш), хазарското писмо (М. А. 
Оболенски, като тази теза продължава през XX в. М. Грунски), албанската писменост (Л. 
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Гейтлер), иранското писмо от времето на Сасанидите (В. Ф. Милер) и т. н. Най-традиционни от 
този период са хипотезите за връзка с кирилицата (И. Добровски, И. И. Срезневски, а по-късно 
А. И. Соболевски и Е. Ф. Карски) и скорописната гръцка азбука (И. Тейлър и Д. Ф. Беляев, а 
по-късно А. Лескин, И. В. Ягич, В. Н. Щепкин и А. М. Селищев).

През следващите 120 години разнообразието в хипотезите се задълбочава. На ред са 
латинското курсивно писмо (С. Весели), коптската азбука (Ф. Ф. Фортунатов), гръцките нотни 
знаци (А. И. Яцимирски), кипърското сричково писмо (Н. А. Константинов), клинописното 
писмо на Шумер (А. С. Лвов), гръцки астрономически, медицински и др. символи (Е. Е. 
Гранстрем), магическо гръцко писмо (А. Ф. Вишнякова и М. Коен), свещена християнска 
символика (Л. Б. Карпенко и др.), хипотетична тракийска писменост през линеарнотото писмо 
(А и Б) на древен Крит (ентусиаст патриот, публикуващ в интернет под псевдоним Sparotok), 
алано-прабългарски руни (публикации в интернет на Ж. Войников и др.) и т. н.
2 Съвременната представа за Византия води началото си от текстовете на германеца Йероним 
Волф от средата на XVI в., но налагането на това название сред медиевистите се утвърждава с 
издаването на „Corpus Byzantinae historiae“ в периода от 1645 до 1711 г.
3 Иван Буюклиев коментира това обстоятелство в изследването си „Езиковата култура на 
българското Средновековие“ по следния начин: Както е добре известно, служебният език на 
ханската канцелария е бил гръцкият [Буюклиев 1992: 74].
4 В своя филологически анализ на глаголицата Боряна Велчева изрично подчертава: Поразително 
е, че глаголическата графическа система отразява фонологически противопоставяния. 
Например в началото на азбуката се намират всички букви за звучни съгласни, а в края са 
буквите за славянски беззвучни съгласни и буквите за особените славянски гласни. Самите 
глаголически написания отразяват противопоставяния по определени признаци – например 
по звучност/беззвучност. Съгласните б и п, д и т, г и к имат в своите начертания общи 
„скелети“. Същото се отнася до буквите за з и дз. Всички веларни съгласни са маркирани с 
общ графичен елемент; буквите за кратките гласни са обединени с обърнатата наляво дъга, 
т.е. отразено е противопоставянето на гласните по краткост и дължина. Общ елемент има 
в диакритичния знак на двете високи кратки гласни, т. нар. ерове. Със специален общ знак е 
отбелязана назалността на т. нар. носовки и пр. Фонологическата знакова мотивираност 
прави глаголицата уникална сред познатите азбуки в света и несъмнено говори за високи 
филологически познания и талант на нейния създател [Велчева 2007].
5 Според свидетелство на А.-М. Тотоманова пръв обръща внимание на това изписване 
финландският славист Георг Чернохвостов [Тотоманова 2015]. Той поставя акцент и върху 
обстоятелството, че основните структурни елементи на глаголицата – кръгът, триъгълникът и 
кръстът – съвпадат с основните християнски символи. Тази  теза е продължена в изследванията 
на Людмила Карпенко [Карпенко 1998 и 1999], Франс Винке [Винке 1996] и Лидия Савелиева 
[Савелиева 1994]. Иван Добрев от своя страна търси тяхната функционалност в полето на една 
имагинерна божествена семиотика [Добрев И. 2005].
6 На това сравнение след М. Гастер и Р. Абихт настояват в по-ново време руските учени М. И. 
Привалова и Г. М. Прохоров.
7 Тук се налага и едно уточнение. В главата „Критика на асоциативния рационализъм“ от 
книгата си „Глаголицата“ Иван Добрев заявява, че Евклидово-Канторовото пространство 
няма нищо общо с Пространството на Глаголицата, което е единосъщно с Идеалното 
Пространство на Платон от диалога „Тимей“. Следвайки стилистиката плетение словес, 
той продължава: Имагинерното пространство на азбуката, създадена от Св. Константин 
Философ, е вечно и неразрушимо, то е обител на всичко сътворявано и раждано, сиреч на 
всички Благодатни Дарования. Следователно то не е абсолютна празнота, а Премъдро 
е преизпълнено с Невидима Божествена Самотворческа Сила [Добрев И. 2005: 55]. Тази 
формулировка напомня монофизитската теза и противоречи на православната догма за 
богочовешката същност на Иисус, която повелява в неговото проявление (което е и Слово) 
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винаги да се провиждат двете му същности и да не се допуска тяхното разделяне дори и 
чрез дуализиране на представите за пространството. Заедно с това е нужно да се напомни, 
че в сакралните модели на словото в монотеистичните религии за разлика от традициите на 
Изтока, Месопотамия и особено Древен Египет свещено, писано от Бог слово, е единствено 
върху Скрижалите, които Моисей получава от Бог: И когато [Бог] престана да говори с 
Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни плочи, написани с 
Божи пръст [Изход, 31: 18]. Второто лице на Бог в християнството – Иисус е въплъщение на 
Словото, но на устното слово. Евангелията са материални писмени знаци на неговите думи и в 
такъв аспект те са само символи (по Свети Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Ериугена 
и др.), а не божествени същности. В този смисъл според православието една азбука може да 
бъде свещена само дотолкова, доколкото отпраща към сакралното, без да го представлява. При 
мюсюлманите нещата са още по- опосредствани. Мохамед дори не чува гласа на Аллах, когато 
записва сурите на Корана. Те са му диктувани от Джибраил (арахангел Гавраил (Габриел).

В цялата книга „Глаголицата“ има твърдения за знаковата функция на кръста, кръга, 
ромба и т. н., които най-вероятно са плод на някакво недоразумение. Днес има достатъчно 
сериозни изследвания в областта на семиотиката на културата [вж. Аверинцев 1977, Бауер и 
др 1991, Бекер 1992, Бидерман 1989, Купър 1993, Курциус 1993, Ладнер 1992, Луркер 1988 и 
1990, Ридел 1992, Урех 1992, Фаруджа 1992, Флоренски 1922 и 1971, Форстнер 1991, Ханц-
Мор 1994, Шевалие и Геербрант 1995-1996, Шпитцинт 1989 и др.], за да остане едно полезно 
и писано с вдъхновение изследване върху азбуката, създадена от Константин-Кирил Философ, 
в кръга на безспорно интересните, но дискусионни тези на Н. Я. Мар [вж. Мар 1933-1937 и 
2002] и някои от другите участници в Яфетическите сборници [вж. Яфетически сборник 
1922-1932]. Би било добре да се надникне и в текстовете на А. Пайк [вж. Пайк 2007], Г. Шолем 
[вж. Шолем 1973], Р. Генон [вж. Генон 1954 и 1957], К. Г. Юнг [вж. Юнг 1951, 1976 и 1991], М. 
Елиаде [вж. Елиаде 1984-1988], Е. Блаватска [вж. Блаватска 1992 и 1995] и др.

Използването на генеративистката матрица за Великата Майка при обяснението на 
явления в човешката култура е доста поизносен познавателен инструмент. Достатъчно е да се 
подеме дискусия за различните типове календари, използвани от отделните култури, и да се 
припомни при това, че те не са само слънчеви, лунни или лунно-слънчеви. Най-интересните 
от тях са комбинирани и с наблюдения над позициите в осемгодишните цикли на Венера – 
планета, въплъщаваща космическата идея за Златното сечение и очертаваща чрез своя път в 
зодиака пентаграм. Пък и според преданието Хермес Трисмегист напътства, че това, което е 
долу, е също такова, като онова, което е горе [вж. Добрев Д. 2010: 89], а Шелинг продължава 
тази идея в своята философия на тъждеството [вж. Шелинг 1958 и 1980].
8 На митичния Хермес Трисмегист и неговата не по-малко митична „Табула смарагдина“ пък 
се приписва следната формула: Бог е кръг, чийто център е навсякъде и чиято окръжност е 
никъде.
9 Между различните изследователи има разногласия при тълкуването на начертанията на 
свастиките. Според едната теза пречупените надясно рамена наподобяват ходилата на бягащи 
надясно крака. В подкрепа на тази теза са свастики с подобни изображения. Другото тълкуване 
пак въз основа на определен тип изображения на свастики разглежда пречупените наляво рамена 
като остатъчна огнена следа от въртящо се надясно слънчево колело. И при двете тълкувания 
обаче има единодушие, че посоката на движение надясно (по часовниковата стрелка) е 
позитивната и представя доброто, космическата хармония, божественото. Важно е също така да 
се отбележи, че свастиките могат да имат повече от четири рамена, защото слънчевото колело 
може да бъде представяно и с повече на брой радиални опори (шест, осем и т. н.).

Традиционните за човешката култура ценностни характеристики на посоките дясно и 
ляво са вградени и в символния език на християнството. Според представите за Страшния съд 
например праведниците са отдясно на Бог, а грешниците отляво. Показателно е и разположението 
на кръстовете на двамата разбойници, разпънати заедно с Иисус. Според евангелските разкази 
този, който се е покаял, е разпънат отдясно на Божия Син, а непризналият греха си – отляво. В 
иконите, представящи сюжета „Дейсис“, пък отдясно на Иисус, изобразен като Велик Архиерей и 
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раздаващ правосъдие, е Дева Мария, въплъщаваща Новия Завет и християнската църква, а отляво 
– Йоан Кръстител, въплъщаващ Стария Завет и юдейската синагога.
10 Че става въпрос за кръст тау, вписан в триъгълник, а не за три черти, спуснати към центъра 
на триъгълника, ясно личи от заглавните букви в Асеманиевото евангелие (вж. илюстрациите). 
Иван Добрев също смята, че в буквата Ý е вписан знакът Т [Добрев И. 2005: 327].
11 Енциклопедията е публикация на издателството на Българската академия на науките (София, 
1985). Специалисти в тази област в България са Петър Илчев, автор на статията за глаголицата 
в Енциклопедията, Боряна Велчева, автор на статията в Енциклопедията за старобългарските 
абецедари, Иван Добрев, автор на няколко публикации за глаголицата и др.
12 Тук няма как да не направи впечатление, че оформеното сакрално поле от основни буквени 
начертания в глаголицата включва не само символичните за земните 33 години на Иисус 33 
елемента, но и припомняне на формулата От а до я, която днес се използва в българския 
език, за да се очертае целостта и всеобхватността на обект или действие. Това устойчиво 
словосъчетание безспорно е свързано с често споменаваните от теолозите думи на Господ от 
Откровение на Свети Йоан Богослов: Аз съм Алфа и Омега, начало и край (1:8), чийто източник е 
подредбата на гръцката азбука. Цитираната новозаветна формула е вградена и в православната 
иконописна традиция при изобразяването на Божия Син чрез поместването в ореола му на 
цитираните начална и крайна буква от гръцката азбука.
13 Тази поредност за ятовата гласна се получава, понеже няколко позиции преди нея в азбуката 
е включено начертанието   , което няма нито съответстващ кирилски знак, нито числова 
стойност, но фигурира в абецедара от „За буквите“. В случая е важно да се отбележи обаче, че 
според известната днес последователност на редовете в „Азбучна молитва“ на ятовата гласна 
е посветен стих 32. Това разминаване между двата текста относно позицията на Ý напомня за 
възможните недоглеждания в работата на преписвачите. С още едно място назад е изместена 
графемата Ý при подредбата на Бояджиев и от обстоятелството, че знаците § и ¦ са посочени 
от него в отделни позиции.
14 При тях или е включена ижицата няколко позиции преди ятовата гласна и това я измества 
на 34-о място, или в подредбите са предложени единични допълнителни букви във втората 
половина на азбуката, за които обаче изрично се подчертава, че са хипотетични.
15 Тази формула на превода е представена в следните издания на български: Придворна печатница 
1924 г.; Библейско общество 2000 г.; Верен 2002 г. и ББД 2005 г. Другите два варианта на превод 
са: Аз съм Сий (Цариградски 1914 г.) и Аз съм вечно Съществуващият (Православен – 1992 г.).
16 Любопитно обстоятелство във връзка с тази глаголическа буква е, че в остро критикуваните 
от Татяна Иванова [Иванова Т. 2004] и Иван Добрев [Добрев И. 2005: 327 – 360] разработки 
за глаголицата на Людмила Карпенко е посочено, че това е буква символ на злото, символ на 
дявола [Карпенко 1999: 154]. В контекста на това напълно произволно твърдение, а и на други, 
забелязани от критиците ѝ спорни констатации, е небходимо да се заключи, че придържането 
ѝ към набиращата все по-голяма популярност идея за свещения характер на глаголицата е 
правилно, но семиотичните анализи на отделните букви и на знаковата стратегия на азбуката 
трудно могат да бъдат определени като успешни.
17 От другите евангелисти само Марко споменава мимоходом за тази случка: След това се яви 
в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на 
останалите; но и тям не повярваха [Евангелие от Марко 16:12 – 13].
18 В гръцката азбука точно последната буква Ω (ω) е с числова стойност 800.
19 Вж. Χριστόγραμμα в https://www.pinterest.com/pin/453526624951131187.
20 Относно графемите от тази част на азбуката и тяхната числова стойност сред специалистите 
няма разногласия, т. е. забелязаните конструкти и съотнасяния нямат хипотетичен характер.
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21 Бързопис на египетските жреци, който представя йероглифите чрез опростени графеми. За 
разлика от демотиката се смята за свещено писмо. Названието йератика е използвано за първи 
път от Климент Александрийски, а демотика – от Херодот.
22 Вегетативният цикъл на лотоса (водната лилията, водната роза) и съответно на другите 
цветя от същия символен ред – лилиумът и розата – е символ на възкресението. При водните 
растения той е свързан с изчезването и новата поява на цветовете на повърхността на водата, 
а при луковицата на лилиума и розовата пръчка с тяхното заравяне в земята (специфично 
погребване) и възкръсването им след време под формата на красиво растение с уханни цветове.
23 Тук е необходимо да се коментира и още една особеност. Начертанията на третата буква 
в (Â) и петата – д (Ä) са много близки като графика с т. нар. в кармичната астрология южен 
и северен лунни възли. Любопитното в случая е, че тези буквени графики са поместени от 
Константин-Кирил Философ веднага след коментирания вече знак Á. В този смисъл тяхната 
функция на показващи кармичната история на индивида (според разположението на южния 
лунен възел) и предразположеността за развитието му (според разположението на северния 
лунен възел) е като своеобразен астрологичски разказ за земния път на второто лице от 
Светата Троица – Иисус чрез назоваванията на тези две букви – вѣдѣ и добро. Така неговата 
божествена екзистенция на Всезнаещ чрез единосъщността му с първото лице от Светата 
Троица – Отец се трансформира в потенциалността на човешката му екзистенция на Живо 
Слово и Жертвен Агнец, въплъщаващ Космическото Добро. Тук е важно да се подчертае 
още, че според традициите на древната нумерология 3 е числото на детето, а 5 е числото на 
космическата хармония чрез пропорционалните характеристики на пентаграма (графично 
въплъщение на идеята за Златното сечение) и е свързано с добродетелта.

За астрологическата следа в графичния език на глаголицата може да се говори много, 
макар и в хипотетичен план, но непременно се налага да се насочи вниманието и към още 
една ключова буква г ҄ервъ (ђ) и тук не е толкова важна нейната графична близост със знака 
на зодия Дева. По-важно е, че тя се появява преди знака за к (Ê), а според свидетелството на 
евангелистите именно една добра жена помазва обилно с миро Иисус малко преди неговата 
мъченическа смърт на кръста: И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в 
къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро 
от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му [Евангелие от 
Марко 14:3]. Този сюжет е разгърнат и в другите евангелия – Матей [26:6 – 7], Лука [7:37 – 
48] и Иоан [12:1 – 8]. Дори и само бегъл поглед върху графиката на глаголическата буква е 
достатъчен, за да се открие иконична връзка между нея и старобългарската дума миро (гр. 
μύρο). Възможно е обаче тази графика да е свързана и с името Мария и темата не само за мирото 
(някои тълкуватели на евангелските текстове смятат, че жената с мирото е Мария Магдалена), 
но и с темата Пиета и Дева Мария.
24 Според „Книгата на мъртвите“ бог Ра (Ре) се явява като златен юноша, произлязъл от 
лотоса.
25 Още египтяните смятат лилиума за символ на живота. Тази традиция е допълнена в римската 
култура с идеята, че е въплъщение на надеждата, от където пък навлиза в християнството като 
възкресителен символ.
26 По-подробно по въпроса вж. Добрев Д. 1992, 2010 и 2014.
Според геометрите Златното сечение, което е основен конструктивен принцип за цялата 
класическа култура и особено за старогръцкото изкуство, но идва от Древен Египет, 
се изразява в разделянето на една права на две неравностойни части, които са в такова 
съотношение, че по-малката се съотнася към по-голямата така, както по-голямата към цялото. 
Математически Златното сечение се представя чрез уравнението а/в = в/(а+в). Числовият израз 
на тези съотношения изглежда така: 2:3=0,666; 3:5=0,600; 5:8=0,625; 8:13=0,615; 13:21=0,619;  
21:34=0,618; 34:55=0,618; 55:89=0,618; 89:144=0,618; 144:233=0,618; 233:377=0,618 и т. н.
27 Или 35(36)-а буква в отделни възстановки.
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TOPOI AND PROTO-IMAGES OF METHODIUS 
AS A SLAVIC SAINT IN THE LIFE OF SAINT METHODIUS

Greta Stoyanova
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: The article discusses the topoi and proto-images in The Life of Saint 
Methodius used to emphasise the significance of St Methodius as a Slavonic Apostle and 
archbishop. The analysis shows that the author presents the deeds of Methodius through 
the events and topoi of narrative, but evaluates them through a system of proto-images and 
prototypes. In this way the deeds of Methodius are compared to those of Biblical characters 
and heavenly creatures. The selection of images, (from the Old Testament, New Testament and 
early Christian, with a clear preference for the Old Testament Patriarchs), presents Methodius 
as a messenger of God, patron-saint of all Slavs, teacher, Church leader and pastor, protector 
from heresy, apostle and mentor of Slavonic peoples.
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КоD. глаT¡ вЃ :
БеЃствнаа и вэрнаа. Ме»одйа вси въспоимъ люDе. и любови© 
ублажимъ. яко паст¥рэ великааго словэномъ. служителэ 
научи честно. прогонителэ ереси. м¡Mт бо сќ  непрэстан±но w 
всэa на¡T <     
Служба за Методий [Иванов 1970: 303]

Обвързаността на Методий със славянството е засвидетелствана в 
различните източници (обобщени наскоро от Светлина Николова [Николова 
2015: 6 – 21]), в които то присъства чрез фиксирането на географските реалии 
– Велика Моравия и Панония, и чрез определението – славянски. Значимостта 
на Методий за славянството е отразена на първо място в заглавията на ранните 
текстове за светеца: л. 102: МцT¡а маия въ ¶Ѓ. днЃь памU¡ќ жити¬ блЃженаго оцЃќ нашеC¡ 
и учителќ Ме»одия, архиепT¡па моравьска [Климент Охридски 1973: 185]; МцT¡а 
тогоF въ .sЃ. слово похвально на памU¡ќ стыЃма и прэславьныма учителема словэньску 
языку, сътворьшему писмены ¬му, прэложьшема новыи и ветъхыи законъ въ 
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языкъ ихъ, блаженому Курилу и архиепT¡пу паноньску и Ме»одию [Климент 
Охридски 1970: 468]; ПрпDобнаго wцЃа Ме»одйа учителэ славяньском¹ ©з¥ку. брать 
Кйрила философа [Иванов 1970: 301]. Връзката на Св. Методий със славяните се 
подчертава и от думите на византийския император Михаил, с които, според 
Пространното житие на Методий (=ПЖМ), той изпраща двамата братя в 
Моравия: Вы бо ¬ста селунќнина, да селунќ не вьси чисто словэньскы бесэдують 
[Климент Охридски 1973: 188].      

Тук ще се коментират конкретно топосите1 и протообразите2 в ПЖМ, 
с които се изразява и подчертава значимостта на Св. Методий за славянския 
род като пръв славяски учител и славянски църковен глава (архиепископ). Тъй 
като ПЖМ е органически обвързано с други текстове за Методий, тук ще се 
коментират и Служба за Методий (по двата среднобългарски преписа от XIII 
век – Добрианов и Драганов миней) и Похвално слово за Кирил и Методий.

Доминиращите характеристики, с които е възпят Методий в Служба за 
Методий, са: като законодател (напоследък темата за превода на Номоканона 
от Методий се разработва подробно от М. Цибранска-Костова [Цибранска-
Костова 2015: 96 – 109]); като участник в създаването на азбуката; като равно-
апостол; като мъдър учител на всички; като стена против еретиците; като учител, 
който пази славянското племе; като наследник на апостол Андроник; като велик 
пастир на славяните; като прогонител на ересите; като закрилник на славянското 
племе и храбър противник на дяволските сили и др.3 

Същите акценти в представянето на Методий се откриват и в ПЖМ и 
те са подчертано изразени от агиографа чрез специално подбрани топоси и 
протообрази, на които се уподобява Методий. 

I. ТОПОСИ
Св. Методий е представен в ПЖМ с доминиращи характеристики на 

учител и пръв архиепископ на славяните – ПЖМ, л. 104б: ...како и хотќше 
учителќ словэн¬мъ посълати и пьрьваго архиеппT¡а... [Климент Охридски 
1973: 187]. Разгърнатият увод в Пространното житие на Методий, който 
привидно нарушава съотношението в композицията, съдържа теологически 
обзор върху богоспасителната роля в историята на човечеството. Вероятно в 
него частично е включено изповеданието на вярата4, произнесено от Методий 
при ръкополагането му в Рим като архиепископ на Моравия. Тематично и 
идейно обаче уводната част съдържа и аналогични моменти както с увода на 
Пространното житие на Кирил, така и с други агиографски текстове, поради 
което те могат да се определят като топоси. 
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В увода агиографът представя Методий като Божи пратеник, чиято 
мисия е да бъде учител на славянския род. Там е застъпен и принципът за 
подражателност: Вьсэмъ бо сќ уподобль, вьсэхъ образъ на себэ явлќше: 
страхъ бЃжии, заповэдьная хранения, плътьскою чистотою, прилэжьны молитвы 
и стЃынќ, слово сильно¬ и кротъко¬ – сильно на противьныя, а кротъко¬ на 
при¬млющая казани¬, – ярость, тихость, милость, любъвь, страсть и тьрьпэни¬; 
вьсе w вьсќчьскыихъ бывая, да бы вьсќ приобрэлъ – по Успенския препис, 
л. 104-104об [Климент Охридски 1973: 187]. Красимир Станчев определя 
цитирания текст от увода на ПЖМ като програма и накратко посочва и 
конкретните житийни моменти, които агиографът представя като изпълнение 
на тази програма [Станчев 1987: 82 – 83]. В коментара към новобългарския 
текст на ПЖМ, публикуван в събраните съчинения на Кл. Охридски, за този 
откъс се посочва мнението на Вл. Вавржинек, че е силно повлиян от „някои 
агиографски фрази из словото на Григорий Назианзин в памет на Атанасий 
Александрийски“ [Климент Охридски 1973: 205]. Това означава, че в известна 
степен агиографът възприема посочения текст като подходящ модел за ПЖМ, 
и затова го перифразира. Всъщност този завършващ увода цитат, представящ 
схемата за изграждането на светителския образ на Методий, може да се определи 
като топос, тъй като присъства в предходната агиографска традиция. 

Изложението в ПЖМ е построено според агиографската логика, 
започвайки от топоса за почтените родители на Методий. Детството, в ка-
чеството му на топос, е само споменато. Отбелязан е обаче фактът, че царят е 
възложил на Методий да управлява славянско княжество, което предпоставя 
назначаването на Методий за „учител и пръв архиепископ на славяните“. 
Беглото представяне на ранните години на Методий в житието може да се 
обясни отново с агиографската логика: това е време, в което Методий е водил 
светски начин на живот и дейността му като такъв няма пряко отношение към 
изграждането на светителския образ. На тази логика отговаря и фактът, че 
житиеписецът е отбелязал само монашеското име – Методий, а светското не се 
упоменава. Една от причините може да се свърже със следването на основната 
линия в житието – да се разкаже за духовния живот на Методий, а не за светския. 

Оттеглянето на Методий от светския живот се обяснява чрез 
агиографски формулирани причини: отдаване на „небесни мисли“, постригване 
в монашество и усърдно занимаване с книги. Общите мисии на двамата братя 
са само щрихирани в Пространното житие на Методий, колкото да покажат 
пътя на светеца към основните му духовни подвизи, имащи отношение 
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към просвещаването и духовното ръководство на славяните и защитата на 
славяноезичното богослужение. 

В изложението агиографът представя моменти от живота на Методий, 
които обхващат предимно периода след смъртта на Кирил в Рим. Много по-
подробно се разказва за пребиваването на Методий в Рим, за епископството 
му в Панония, за съдебния процес на немските епископи срещу него, за 
архиепископството му в Моравия, за пътуването до Византия през 881 г. В 
изложението е вмъкнат и епистоларен текст, като за посланията на папа Адриан 
II до моравските и панонските князе се смята, че са автентични. Житиеписецът 
вписва и конкретни сведения за преводаческата дейност на Методий.   

В Рим Методий получава духовен сан от папата, а по-късно е изпратен 
от него за учител на славянските области по молба на Коцел. Изпращането на 
Методий според житието е съпроводено и с писмо, което дава допълнителна 
характеристика на светеца и внася яснота в мисията на Методий за славянското 
богослужение. Следващ агиографски момент е конфликтът с крал Лудвиг 
Немски и немските духовници и последвалото заточение на Методий. 

Като глава на Моравската църква Методий развива усилена дейност 
на върховен духовник и учител. Тук житиеписецът изрежда редица типови 
ситуации, които доизграждат светителския образ и включват необходимите 
библейски аналогии, придобили вид на топоси – пророческа дарба, проповядване 
сред езичници на християнската вяра. Сблъсъкът с немското духовенство е 
по-подробно разгърнат, тъй като той има отношение към светителската мисия 
на Методий и към защитата на славянското богослужение. Житиеписецът 
илюстрира Божията подкрепа за Методиевото дело и включва сюжетни топоси, 
които причисляват Методий към апостолските страдания: „По всички пътища 
той изпадаше от дявола в много напасти: по пустите места – сред разбойници, 
по морето – в бурни вълнения, по реките – в ненадейни пясъчни плитчини, 
та да се изпълнят с него апостолските думи: „Беди от разбойници, беди по 
море, беди по реки, беди от лъжебратя; в трудове и мъки, често в бдения, 
често в глад и жажда“, както и други неволи, които апостолът споменава“ 
[Климент Охридски 1973: 202]. Така агиографът представя и апостолския 
прототип, който следва в изобразяването на Методий. Не е пропусната и 
книжовната дейност на Методий, която е представена не типологически, а с 
конкретни факти, отчасти потвърдени и от Пространното житие на Кирил. 
Към агиографските сюжетни топоси спада и предричането на собствената 
смърт, при представянето на която агиографът осъществява връзка с увода – 
ПЖМ, л. 109: И приложисќ къ оцЃемъ своимъ (според Деян. 13:36), и патриархомъ, 
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и прP¡ркомъ, и апT¡ломъ, учителемъ, мчЃнкомъ. <...> вьси бывъшааго вьсќчьско 
вьсэмъ, да бы вьсќ приwбрэлъ (според Първо посл. до Кор. 9:22) [Климент 
Охридски 1973: 192].

Заключението е кратко и съдържа типологична формула, която обаче 
не е лишена и от конкретна молитва към светеца – ПЖМ, л. 109 – 109об: 
избавлќи § вьсќкоя напасти ученикы своя и учени¬ пространќя, а ¬реси прогонќ...“ 
[Климент Охридски 1973: 192]. Това на практика е молитва за продължване на 
Методиевата мисия и след смъртта му. Същите моменти са отразени и в Служба 
за Методий. 

 В схематичен вид сюжетните топоси в ПЖМ могат да се представят по 
следния начин: данни за родителите; детството; получаване на духовен сан (в 
Рим Методий получава духовен сан от папата); църковен глава (епископството на 
Методий в Панония, съдът на немските епископи срещу него, архиепископството 
му в Моравия); учителска дейност (по молба на Коцел е изпратен от папата за 
учител на славянските области); спор с идеологически противници (с немските 
духовници); заточение (момент, който напомня мъченическите жития); 
пророческа дарба; проповядване сред славяните; апостолски премеждия; 
предричане на собствената смърт; успение и погребение.

 Краткото проследяване на съдържанието на ПЖМ има за цел, от една 
страна, да открои сюжетните топоси, от друга – да припомни контекста, в който 
ще се проследят използваните протообрази и прототипи за изобразяването на 
Методиевата святост в ПЖМ. 

II. ПРОТООБРАЗИ И ПРОТОТИПИ 
Привличането на определени протообрази за изобразяване на светец 

зависи по принцип както от конкретните житейски факти, така и от съответната 
категория на светеца. В случая Св. Методий се определя като равноапостол 
(както и Св. Кирил), което логически предопределя аналогия със светите 
апостоли Павел и Петър. Апостол Павел като „апостол на езичниците“5 
е подходящият протообраз за Св. Кирил, както това личи от Пространното 
житие на Кирил (= ПЖК), а за Св. Методий по тази логика би следвало да 
се очаква за прототип да се впише Св. ап. Петър, защото по този начин би се 
изпълнила аналогията между двойката духовни братя – първоапостолите Павел 
и Петър, и двойката равноапостоли и учители на славяните – Кирил и Методий. 
Дали това очакване намира подкрепа в ПЖМ? 

Специфичната структура на ПЖМ предопределя необходимостта 
коментарът да започне от увода, тъй като в него е концентриран агиографският 
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инструментариум за изобразяване на светеца и най-вече там са посочени и 
протообразите, на които се уподобява Св. Методий. 

Анализът, особено по отношение на структурата на ПЖМ, обикновено 
включва констатирането на нестандартност. Най-често се коментира 
“неестествено” големият увод на ПЖМ. Особено изчерпателен коментар на 
увода предлага Боню Ангелов в бележките към новобългарския превод на ПЖМ, 
където резюмира и различни мнения относно спецификата и генеалогията на 
уводната част: „...Преди всичко като за увод ЖМ I е прекалено голяма: тя 
съставлява една четвърт от цялото житие. Вмъкнати са в нея много библейски 
и църковно-исторически подробности, които от гледище на основната мисъл 
са съвсем излишни. Не би могло да се приеме, че това е направено само за 
литературен или стилно-агиографски ефект. По-логично е да се предположи, 
че авторът е имал някаква специална цел да направи това. От изложението 
става ясно, че тази цел е била богословско-конфесионална: по всяка 
вероятност авторът е искал да отрази в подходяща за момента формулировка 
Методиевото profession fidei. От това гледище трябва да се признае, че ЖМ 
I е един великолепен документ за дипломатично-примирителното и коректно 
отношение на Методия към папството, без да отстъпва от византийските 
позиции по догматичните въпроси.“ [Климент Охридски 1973: 204]. В тази 
насока Боню Ангелов коментира подробно и изреждането на шестте вселенски 
събора в увода [Климент Охридски 1973: 204 – 205]. В обяснителните бележки 
той споменава различни виждания за спецификата на увода в ПЖМ и отбелява 
мнението на Фр. Гривец и Фр. Гнидовец за значителното влияние върху увода 
на творчеството на Григорий Назианзин6. 

Всъщност част от увода перифразира и отчасти цитира Слово 21 
на Григорий Богослов – Похвално слово за Атанасий Велики, архиепископ 
Александрийски [Григорий Богослов]: „Такова любомъдрие е постигнато от 
малцина между съвременните и между древните хора (защото малцина са 
Божии, макар всички да са Божие създание); постигнато е от законодателите, 
военачалници, свещеници, пророците, евангелистите, апостолите, пастирите, 
учителите, от цялата духовна пълнота, от целия духовен събор, а сред тях 
- от възхвалявания днес мъж. А кого имам предвид под постигнали? – Енох, 
Ной, Авраам, Исаак, Иаков, дванадесетте патриарси, Моисей, Аарон, Иисус, 
Съдиите, Самуил, Давид, Соломон до определен момент, Илия, Елисей, 
пророците, ˂...˃ този посредник между Стария и Новия Завет, този славен 
Иоан, и Христовите ученици, и тези, които след Христа или председателстваха 
в народа, или се прославиха с учение, или станаха известни с чудеса, или се 
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запечатаха с кръв. И на едни от ето тези мъже Атанасий не отстъпваше в 
нищо, на други отстъпваше в малко, а някои (ако не бъде дръзко да кажа така) 
дори надмина, като подражаваше на един в словото, на друг – в делото, на 
трети – в кротостта, на четвърти – в ревността, на пети – в понасянето 
на опасности, на шести – в много неща, на седми – във всичко. Заемайки от 
един една, от друг – друга красота, както правят художниците, опитващи 
се да доведат изобразявания предмет до крайно изящество, и като събра 
всичко това в душата си, той състави от всичко един облик на добродетелта, 
като надмина силните в словото със дейност, а дейните – със слово, или ако 
щете, като надмина в словото прославилите се със слово и в дейността – най-
дейните, посредствените в словото и делото – с превъзходство в едното и 
другото, а високите в едното от двете остави под себе си и със словото, и с 
делото си. И ако за слава на предшествениците му служи това, че те бяха за 
него образец на добродетелите, то за това наше украшение се превръща в не 
по-малка похвала фактът, че той стана образец за приемниците си...“.

Дори и при бегъл поглед се забелязва, че изброените библейски 
протообрази в цитирания откъс от Словото на Григорий Богослов са повторени 
от агиографа на Св. Методий, но с тази разлика, че всяка библейска личност 
е представена с най-отличаващите я характеристики. Може да се каже, че 
в тази част от увода на ПЖМ е компилирана цитираната част от Слово 21 – 
Похвално слово за Атанасий Велики, архиепископ Александрийски на Григорий 
Богослов. Този факт определя в известна степен Похвалното слово за Атанасий 
Велики, архиепископ Александрийски от Григорий Богослов като агиографски 
прототип за Методий, допънително основание за тази теза е и общият сан на 
Св. Методий – архиепископ на Панония и Моравия, и Св. Атанасий Велики, 
архиепископ Александрийски.

В своя работа Красимир Станчев коригира обхвата на увода според 
фиктивната номерация на ПЖМ (по изданието в [Климент Охридски 1973: 
185 – 203]) и го разграничава от основната житийна част между двете перифрази 
на 1Кор. 9:22: „За всички беше всичко, за да спечели всички“. Той предлага 
и логичното обяснение, че маркираната фраза насочва към „паралелизъм 
между увода и биографичната част“ [Станчев 1987: 81] и че семантично 
двете части трябва да се разглеждат в „парадигматично“ съотнасяне. Тук се 
присъединявам към мнението на Кр. Станчев, „че става дума за специфично 
структуриране на текста, при което появата на толкова дълъг увод е 
съвсем нормална“ [Станчев 1987: 81] – „задължителната успоредица от 
уподобявания и библейски цитати е изведена в увода, а фабулният разказ като 
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цяло се съпоставя с нея“ [Станчев 1987: 82]. Това означава, че изследването на 
прототипите и протообразите, на които се уподобява Методий в ПЖМ, трябва 
да се съсредоточи основно в разглеждането на увода, а конкретната им аналогия 
чрез подходящи моменти от живота на Методий се осъществява в житиеписната 
част. Още повече, че в края на увода агиографът подчертава, че всички изброени 
библейски и раннохристиянски личности се явяват протообрази за Методий. 
На някои от тях обаче житиеписецът е обърнал по-особено внимание чрез по-
подробно представяне. Това е подчертано в края на увода, където се посочва, 
че изброените в началото протообрази се отнасят с различна степен към делото 
на Методий, л. 104: Wвэмъ бо равьнъ бэ, овэхъ же малы мьнии, а другыихъ 
болии, словесьныя дэтелью прэспэвъ, а дэтельныя словомь [Климент Охридски 
1973: 187].

Изборът на определен протообраз за някой светец означава, че светецът 
се уподобява на всепризната авторитетна личност, в повечето случаи известна 
от Библията. Уподобяването се основава на аналогични дейности, които 
е извършвал светецът, и едновремено с това е и възхвала за светеца като 
подражател на библейския авторитет. Прототипът доразкрива оценяването 
на светителския подвиг. В тази връзка е логично да се проследи кои точно 
личности агиографът е решил да вложи в текста на ПЖМ като прототипи, т.е. 
на кои дейности на Св. Методий той обръща по-голямо внимание и съответно 
им придава особено значение. 

Подробно се изреждат всички категории светци в библейската и 
следбиблейска история на християнството, за да се докаже, че Методий е част от 
тях и им е равен по достойнство. Светецът е представен като част от общността 
на старозаветни патриарси и пророци, новозаветни апостоли, мъченици, 
участници във вселенски събори. 

Явно е, че някои протообрази са по-близки, а други се отнасят по-общо 
към агиографската представа за Методий. Старият Завет разказва за десет 
патриарси преди Потопа – Адам, Сит, Енос, Каинан, Малелеил, Яред, Енох, 
Матусал, Ламех и Ной (Бит. 5:1 – 32). След Потопа, до получаването на Закона 
от пророк Моисей патриарсите са: Авраам, Исак, Яков и Йосиф. Изборът на 
агиографа пада върху следните старозаветни личности, седем от които са 
патриарси: Енос, Енох, Авраам, Исак, Яков, Йосиф, Йов Авситидийски, Моисей 
и Арон, Исус Навин, Самуил, Давид, Соломон, Илия, Елисей. Техните подвизи, 
разказани в Библията, се съотнасят към Методий, но с различна степен, както 
специално уточнява и агиографът. 
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Например, от изброените авторитети по-подробно житиеписецът 
представя: Ной, Авраам, Яков, Моисей и Аарон, Илия. От категорията на 
пророците, „които по принцип са светци, които с помощта на Светия Дух 
са предизвестявали Божията воля и бъдещото идване на Спасителя“7, 
Методиевият агиограф подбира Авраам, Моисей и Илия. Те са почитани и като 
свети отци или праотци. Такива са и Ной, и Енох, които авторът на Житието 
също предпочита в увода на ПЖМ като част от библейските личности, 
съотносими с подвизите на светеца Методий. 

Присъствието на библейските протообрази в увода е тезисно – 
старозаветните личности са представени чрез характеристики, които се 
възприемат като емблематични за тях. Ето протообразите, на които агиографът 
е акцентирал и на които, според неговото виждане, Методий се уподобява по 
различни качества повече, отколкото на останалите: 

Ной (л. 103): Нои правьдьнъ сќ обрэте въ родэ своемь, потопа избысть 
въ ковьчезэ, да сќ бы пакы землќ напълнила твари бЃжия и украсила. Акцентира 
се върху праведността на Ной и по аналогия тя следва да се съотнесе и към Св. 
Методий.

Авраам – (л. 103): Авраамъ по раздэл¬нии языкъ, заблужьшемъ же 
вьсэмъ, бЃа позна и другъ сќ ¬му нарече (според Яков 2:3), и обэтовани¬ 
приятъ, яко въ сэмени тво¬мь блЃгословлени будуть вьси языци (Бит. 22:18; 
26:4). Авраам8 е първият от патриарсите на израилтяните, техният исторически 
отец. Основното му качество е бащинството, както и готовността да пожертва 
любимия си син. За разлика от други значими фигури в Стария Завет, той 
устоява на всички големи изпитания и умира неопетнен, от каквото и да било 
отклонение от дълга към Бога. Новият завет назовава Авраам „отец на всички 
необрязани вярващи“ (Посл. до Римл. 4:11). Явно тези характеристики, според 
агиографа, трябва да се отнесат към светителския образ на Методий и към 
неговото представяне като първи отец за славяните, който е неопетнен и 
който получава благословията на Бог. 

Яков9 (л. 103): Ияковъ идолы тьстьня погуби (според Бит. 35:2 – 4) и 
лэствицю видэ § землќ до нЃбсе, анЃглы же бЃжия въсходќща и съходќща по н¬и 
(според Бит. 28:12), и въ блгT¡влениихъ снЃовъ своихъ о ХЃэ прP¡рчьствова (според 
Бит. 49:10). Папското оневиняващо писмо в ПЖМ завършва с благословията на 
Исаак към Яков: Да ¬гоже прокльнеть, проклќтъ, а ¬гоже стЃить, тъ стЃъ да буди 
(Бит. 27:29) [Климент Охридски 1973: 191], които в увода също са назовани, 
и така в изложението те – като образи на пророци, насочват към получената 
от Методий благословия да пророчества. Пророческата дарба е потвърдена от 

Грета Стоянова  –  Топоси и протообрази...



Limes Slavicus 264

агиографа и в изложението: бэ же и прP¡рчьска блЃгдть въ немь, яко сќ суть 
събывала многа прP¡рцания ¬го [Климент Охридски 1973: 190].

Образът на Моисей в Стария Завет е изключително популярен с 
неговите качества на пророк, религиозен водач и законодател; на човек, чрез 
когото Бог говори и извършва чудеса. Тези характеристики са симптоматични 
за него и са залегнали във възприемането му като прототип и в старобългар-
ската агиография, и конкретно в уводната част на ПЖМ, където са изредени 
старозаветните личности, вплетени като протообрази. Тук неслучайно агио-
графът подробно представя Моисей и Аарон като съратници. С това явно се 
насочва вниманието върху техните действия заедно и качествата им поотделно 
и се съотнасят по аналогия към образите на Солунските братя Кирил и 
Методий. В случая конкретно аналогията е насочена към Св. Методий, защото 
се отбелязва и даването на Божиите заповеди на Моисей като закон. Този факт 
кореспондира със законодателната дейност на Методий сред славянското племе 
и по аналогия се внушава, че Методий се явява като Моисей за славяните. 
Ето откъса от уводната част на ПЖМ, л. 103: Моиси съ Аронъмь въ иерэихъ 
бжЃиихъ (по Посл. 98:6) бЃъ фараwсовъ нарече сќ (според Изх. 7:1) и мучи Егyптъ, 
бЃжия люди изведе въ дЃне облакъмь свэтьлъмь, а въ нощи стълпъмь огньнъмь 
(според Изх. 13:21), и море проби и проиду по суху, а егyптќны потопи (според 
Изх. 14:20), и въ пустыни безводьнэ люди напои воды (според Изх. 17:1 – 6), 
и хлэба анЃгльскаго насыти и пътиць (според Изх. 16:13 – 15). И глЃавъ съ бЃмь 
лицьмь кь лицю, якоже ¬сть възможьно члЃвку съ бЃмь глЃати (според Изх. 33:11), 
законъ людьмъ дасть, бжЃиемъ пьрстъмь написанъ (според Изх. 31:18) [Климент 
Охридски 1973: 186].

Аналогията между Моисей10 и Аарон (Аарон като родоначалник на 
свещеническата каста и по-голям брат на Моисей) и светите братя Кирил 
и Методий е вплетена в ПЖМ, с което агиографът се стреми да причисли 
солунските братя към сонма на патриарсите. Доизграждането на Моисей като 
протообраз извън увода – в изложението на ПЖМ, става и чрез сравнението с 
бунта на Датан и Авирон срещу Моисей, характеризиращо противоборството 
на Методий с йопаторската ерес, л. 107об: ...въздвиже етеры на нь, яко 
Да»ана и Авирона на Мосэя (според Числа 16), овы явэ, а другыя таи, иже 
болќть иwпаторьскою ересью. Служба за Методий [Иванов 1970: 304] отнася 
протообраза на Аарон конкретно към Методий в песен 8 от канона, стихира 
2: Архйереи т¥ б¥T¡ по чину Аарwню. жер¥и блжЃне агньца. р©ками си стЃма разда© 
вэрн¥имъ. по© блT¡.   
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Връзката на Похвално слово за Кирил и Методий от Климент Охридски 
с ПЖК и ПЖМ в съдържателно отношение е установена отдавна. В конкретния 
случай се наблюдава не само използване на същите протообрази, както в ПЖМ, 
но и дори доразгръщането им в Похвално слово за Кирил и Методий. Ето как 
Климент Охридски вписва протообразите на Моисей и Аарон в Похвалното 
слово: (л. 112) ...Моиси, такоже съ Аронъмь, въ иерэихъ бжЃиихъ, бЃъ фараонови 
нарекъ сќ, муками различьнами Егyпта умучь, бжЃия люди из-д-работы ихъ 
изведе, въ дЃне стълпъмъ облачьнъмь, а въ нощи стъл±пъмь огньнъмь. И раздэль 
море, по суху проведе въ пустыню, а противьныя погрузи въ бездьнэ. Въ 
пустыни же безводьнэ напои я, проражь камень, и хлэба англьска насыти. И 
законъ же § бЃа приимъ, бжиЃ¬мь пьрстъмь написань на скрижали бо камќны, 
прэдасть люди въ съхран¬ни¬ и послушани¬. И сия же прэблЃжная и боЃугодьная 
члЃвка ничимьже мьньша тою явистасќ, тогоже бжЃия дЃха напо¬на съвыше, сугубэ 
блЃгодати съподобльшасќ, люди изведоста из мъногамрачьнаго диявольскаго морќ, 
мысльнаго фараона погружьша и вьсю силу ¬го потрэбиста. И вэрою въоружьшасќ 
и силою крьстьною, не въ пустыню же я изведоста, нъ на свэтъ боЃразумьныи 
настависта, не ис камене воду изведъша, нъ вэрою словесе бжЃия жадьныя напоиста, 
не ис нечювьствьна же камене воду изведъша, якоже и она, нъ истекъшею кръвию 
и водою § прэчистыихъ ребръ гЃа нашего ÉЃс ХЃа, вэрьныимъ вэчьную пищю и 
бесконьчьныи животъ въ спсЃени¬ прэдаста, въ §дани¬ грэхомъ подающа, ни 
хлэба ангЃльска напитающа, нъ исто¬ тэло гЃа нашего ÉЃс ХЃа [Климент Охридски 
1970: 468 – 474].

Споменаването на библейския патриарх Исаак в увода на ПЖМ – 
единият от тримата праотци на евреите и единствен син на Авраам според 
Библията, е като предобраз на саможертвата на Христос (л. 103): Исакъ, по 
образу ХвЃу, на гору въ жьртву възведенъ бысть [Климент Охридски 1973: 
185]. Като такъв Исаак се възприема и от отците на църквата11. Контекстът, в 
който се представя образът на Св. Методий в случая с протообраза на Исак, 
се отнася до подчинението на Методий на Божията воля и до представянето 
на делото на Методий като своеобразна саможертва за вярата и за славянския 
род. Доразгръщането в изложението на ПЖМ по-конкретно може да се открие 
например в заточението, което трябва да изтърпи Методий в Швабско – а оного 
засълавъше въ Съвабы, дьрьжаша полъ третья лэта [Климент Охридски 1973: 
190].

Исус Навин, приемникът на Моисей, само е споменат, без специален 
акцент – л. 103: ИсЃъ Навьгинъ людьмъ бжЃи¬мъ землю раздэли, противьникы 
во¬вавъ (според Нав. 12:21) [Климент Охридски 1973: 186]. Аналогията с 
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Методий може да се разглежда в по-общ план и да се отнесе до „воюването“ 
на Методий с противниците на славянската литургия – немското духовенство.

Съдиите, л. 103 – 103об: Судия такоже многы побэды сътвориша. 
БжЃию милость приимъ же [Климент Охридски 1973: 186]. Според Библията 
Съдиите са водачи или избавители, които са изпратени от Бог, за да избавят 
израилтяните и да им покажат правия път, следван от техните предци; те 
утвърждават отново отделните израилтянски племена, чието съществуване 
е застрашено12. Отнасяйки този обобщен протообраз към Св. Методий, би 
следвало тези дейности аналогично да се отнесат към неговата дейност. 
Така агиорафът определя Методий като избавител, защитник на славянското 
племе, който е изпратен от Бог, за да го насочва към правия път. Моментите 
от изложението, към които се насочва, са свързани с усилията на Методий да 
защити славяноезичната литургия и дейността му в Моравия и Панония. 

Самуил – л. 103об: ...Самоилъ црќ помаза и постави гньЃмь словъмь 
(според I Цар. 10:1) [Климент Охридски 1973: 186]. Самуил е последният от 
Съдиите според Библията, чиито дела или мисли били проникнати от святост и 
правосъдие, особено силни били неговите молитви и Бог винаги откликвал на 
тях13. Следователно, този протообраз акцентира върху силата на Методиевата 
молитва, което в изложението се потвърждава, когато агиографът разказва 
например за Хазарската мисия. В нея Методий участва с молитва, а Кирил 
със слово – л. 104об – 105: Сь же млЃтвою, а философъ словесы прэможеть я и 
посрамисте [Климент Охридски 1973: 187].  

Давид – л. 103об: ДвЃдъ кротостию люди распасе и пэсньмъ бжиЃямъ 
научи [Климент Охридски 1973: 186]. Давид е идеалният владетел, който с 
кротост ръководи людете – тази характеристика се приписва на Св. Методий 
по аналогия и той следва да се осмисли като истински пастир на славянското 
племе. В изложението на ПЖМ това е подкрепено от агиографа с факта, че ... црь 
увэдэвъ быстрость ¬го, кнќжени¬ ¬му дасть дьржати словэньско – рече же азъ, 
яко прозьрќ, како и хотќше учителќ словэн¬мъ посълати и пьрьваго архиепT¡па, бы 
проучилъсќ вьсэмъ обычаемъ словэньскыимъ и обыклъ я по малу [Климент 
Охридски 1973: 187].  

Соломон – л. 103об: Соломонъ, мудрость § бЃа приимъ паче вьсэхъ члЃвкъ, 
многа казания добра сътвори съ притъчами, аще и самъ не доконьча [Климент 
Охридски 1973: 186]. Образът на Соломон е съотнесен към Св. Методий по 
отношение на мъдростта, с която напътства славянското племе – така Методий 
се оценява и утвърждава като мъдър духовен пастир на славяните.
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Въведеният протообраз на пророк Илия14 в увода на ПЖМ припомня 
основните му подвизи според библейския текст – (л. 103об): Илия зълобу 
людьску обличь гладъмь (според III Цар. 17:1), и мьртва отрока въскрэшь (спо-
ред III Цар. 17:17 – 23), и огнь съ нЃбсе словъмь сънесъ, попаль многы (спо-
ред IV Цар. 1:10), и жьртвы съжьже дивьнъмь огньмь, мьрзъкыя же иерэя 
избивъ (според III Цар. 18:31 – 40), възиде на нЃбо на колесници огньнэи и конихъ, 
ученику давъ сугубь дЃхъ. [Климент Охридски 1973: 186]. Така агиографът 
акцентира върху изобличителното слово на Св. Методий и правотата на неговата 
кауза срещу различните опоненти. В изложението на ПЖМ това е защитено 
така: Такоже вьсќ вины §сэкъ по вьсќ страны и уста многорэчьныихъ загради, 
течени¬ же съвьрши, вэру съблюде, чая правьдьнаго вэньза [Климент Охридски 
1973: 192]. Точно на тези моменти от живота на пророк Илия се акцентира и 
в Похвално слово за пророк Илия от Климент Охридски [Климент Охридски 
1970: 700 – 702]: и с©дить излT¡ьтом мечемь и огнемь и рьвениемь своимь, и попалить 
противьник¥; особено в последната част, където анафорично с неговото име 
присъстват и неговите главни подвизи. 

Елисей присъства в ПЖМ като ученик и приемник на пророк Илия, л. 
103об: Елисэи, милоть приимъ, сугуба чюдеса сътвори (според IV Цар. 2:2 – 
14) [Климент Охридски 1973: 186]. Тук агиографът изтъква приемствеността 
между ученик и учител и особено акцентира върху извършването на чудеса, с 
които се създава и представата за чудесата, извършени от Методий, за които 
би следвало да се пише в изложението на ПЖМ. Конкретен разказ за чудо в 
изложението на Житието не се присъства, но в по-общ план като вид чудо 
се възприемат например предсказанията, преживяването на апостолските 
премеждия, преодоляването на враждебността на унгарския крал и др.  

Старозаветните патриарси, които са изброени от агиографа в увода, 
поставят акцент не върху равноапостолския статус на Методий, а върху 
представянето му като пръв глава на славянската църква, като добър пастир 
на повереното му славянско паство, като защитник срещу ересите (опонент 
на йопаторската ерес), подчертава се статусът му на архиерей, който следва 
Божията воля безпрекословно. В тази насока топосът за добрия пастир е комен-
тиран и от Р. Станкова [Станкова 2003: 76] като тя отбелязва използването му 
конкретно за отец архиерей и подкрепя мнението си с примери от Службата 
за Методий в Драгановия миней. В същата статия Станкова отчита ключовото 
значение на библейските прототипи, които имат функцията и на определящи 
типологията на светеца топоси: „Тематичният кръг от топоси, основани на 
паралели с библейски личности, е кръгът, изразяващ най-експлицитно типа 
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светец“ [Станкова 2003: 77]. Авторката подчертава, че равноапостолството 
е централна тема при канонизацията на първите славянски светци и основен 
мотив при агиографското им изобразяване в ранния стадий от развитието 
на агиографската книжнина [Трифонова 2002]. Но предвид резултатите от 
анализа на увода на ПЖМ би трябвало това обобщение да се допълни по 
отношение на ПЖМ, а именно: наред с равноапостолския ранг, подбраните 
топоси показват и пълноценно активиране на старозаветната представа за 
отец архиерей по отношение на Методий, който се представя предимно като 
духовен наставник и пастир за славянското племе. 

Интересен момент от съвместното разглеждане на ПЖМ и на 
Службата за Методий е наличието в Службата, за разлика от Житието, 
на един специален протообраз, съотнесен с Методиевите подвизи – това е 
споменаването на първомъченица Текла в 8-ма песен, 1-ви тропар. Нейното 
споменаване буди изненада, поради липсата на близки аналогии между двата 
образа – нейния и на Методий. Единствено равноапостолският ѝ чин би могъл 
да бъде причина за уподобяването ѝ с Методий, който има същия светителски 
статус15. Интересно също е, че за Св. Текла се черпи информация единствено от 
апокрифен текст – Деяния на апостол Павел и Текла, неприет от Църквата, но 
придобил широка популярност през Ранното Средновековие16.     

В химнографията съществуват и други причини (в случая продиктувани 
и от механизма на изграждане на акростиховите формации), които могат да 
обяснят появата на Св. Текла в Службата на Методий. Това е началната буква 
Т в името на светицата, която участва в акростиховото изграждане на името на 
автора – Константин. Ето началните думи от стихирите, изграждащи името на 
автора в акростиха, в рамките на стихирите от 6-та до 9-та песни17: Каль, О, На, 
Сьбодена, Теклоименить, Архйереи, Нощь, Тќ, Имќща, Нинэ. Друга, допълнителна 
причина за упоменаването на Св. Текла в Службата за Методий би могла да 
се свърже с това, че вероятно първомъченицата е била много популярна през Х 
век, активно е битувала в съзнането на книжовника, който вероятно е писал или 
превеждал служба за нея18. 

Общите параметри, по които се съизмерват чертите на Методий с 
тези на посочените библейски личности в увода, са в следните направления: 
призоваване на Бога, праведност към Бога, лична саможертва за Бога, познаване 
на Бога, борба с идолопоклонничеството, грижа за народа, изпитания в името на 
Бога и получаване на благословия от Бога, пастир на народа и законодателство, 
воюване с божиите противници, получаване на мъдрост от Бога, силно слово, 
с което се наказват справедливо противниците на Божиите закони, извършване 
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на чудеса с Божията помощ. Така, характеризирани накратко, чрез подбраните 
старозаветни протообрази, деянията на Методий представят живота му и го 
съотнасят с аналогичните подвизи на авторитетни библейски личности. По 
този начин в увода предварително се изказва оценка за дейността на Методий и 
се мотивира канонизирането му за светец. 

Представянето на 6-те Вселенски събора в увода на ПЖМ (чрез 
описването на осъждащите актове, споменаването на противниците на 
християнската вяра) продължава линията на протообразите, с които се 
внушава, че съдебните препятствия пред Методий са част от постоянната 
борба на истинските християни с Божиите противници. В това отношение 
особено ценно се оказва изследването на П. Лавров [Лавров 1928: 55 – 59], 
цитиран по [Климент Охридски 1973: 204], в което той констатира, че 
представянето на съборите в ПЖМ е най-близко до Устюжката кормчая 
– до тип сборник със закони. Тази близост е особено важна в случая, защото 
илюстрира агиографската представа за Методий – светецът да се покаже и като 
законодател, какъвто става действително с дейността си за славянските народи. 
Доминантата в представянето на Методий като законодател е подкрепена и 
чрез подбора на изброените библейски протообрази по-горе, най-вече чрез 
протообраза на Моисей. Тази представа за светеца е обобщена и в края на увода 
(л. 104 – 104об), където са изредени качествата на истинския пастир, с които 
агиографът изобразява личността на първоучителя, който с личен пример, с 
мъдрост и закони води славянското паство към спасение. 

Разгледаните по-горе протообрази в увода на ПЖМ, показват, че те 
са внимателно подбрани и избирателно представени съобразно агиографския 
облик на Св. Методий. Те са описани така, че в събирателния си образ да 
представят Методий като достоен за канонизиране свят мъж, чиито заслуги 
са свързани главно със защитата, богослужението, поучението и духовното 
ръководство на християнизираните славяни. 

Подробното изреждане на църковните събори в увода на ПЖМ, може 
да се обясни и като защита и оневиняване на славянския първоучител пред 
неговите противници, както и да аргументира канонизирането на Методий. 
Той е поставен в контекста на църковните законодатели и всъщност по този 
начин се внушава собствената му принадлежност към светителската категория 
църковен глава. Така предварително и индиректно архиепископ Методий е 
защитен от неговите опоненти, които го укоряват в проповядване на чужда 
територия и в нарушаване на църковните закони, и се неутрализира опасността 
от накърняване и оспорване на светостта му. Може би подбраните протообрази 
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мотивират светостта и оневиняват Методий по обвиненията, заради които е бил 
хвърлен в затвор. Изреждането на съборите има и още една важна функция – 
да представи Методий като борец против ересите, като такъв той е възпят и в 
Службата за Методий [Иванов 1970: 301, 303] на няколко места в текста – във 
втората стихира: ...тэм±же яви сќ прьвааго сьнма wцемъ тогоже глЃќ бгоЃгласе...; в 4 
песен, 1 стихира: ...Тќ има wче земэ Моравскаа. стэн© тврьд©. е©же побэждаемъ 
еретик¥; и в кондака на глас втори: ...яко паст¥рэ великааго словэномъ. служителэ 
научи честно. прогонителэ ереси. м¡Mт бо сќ непрэстан±но w всэa на¡T.

От новозаветните личности агиографът вплита в увода като подходящи 
протообрази – посредника между двата завета – Св. Йоан Кръстител, както и 
апостолите Св. Петър и Св. Павел. Христовите ученици и мъчениците са спо-
менати общо, без да се изброяват конкретни имена и деяния, за разлика от по-
дробното представяне на старозаветните. Така агиографът акцентира върху 
старозаветните протообрази на патриарсите по отношение на Методий и по този 
начин доминира определянето на Методий предимно като архиепископ и църко-
вен глава на славяните. Явно е, че тази констатация се нуждае от допълнителни 
обяснения предвид обявената равноапостолска по вид святост на Методий. 

Поименно в увода на ПЖМ присъстват и главните отци на Църквата, 
шестте Вселенски събора (пропуснат е Трулският събор от 692 г.19) и монарсите, 
участвали в тях; упоменати са и главните еретици и ученията им, осъдени на 
съборите. Последният израз от този списък е (л. 104): а крьстияньскую вэру 
на истинэ поставльше, утврьдиша. Всъщност изброяването на тези събори и 
осъдените еретически учения на тях насочват към представянето на Св. Методий 
в подобни ситуации и създават основата за аналогия с описаните след това в 
изложението моменти от живота на Методий – несправедливото му обвинение 
и осъждане и правдивото му оневиняване.  

Ясно е, че в увода преобладават старозаветните протообрази, а някои от 
новозаветните са само споменати. Има обаче и един апостолски протообраз, който 
не е назован в увода, а е представен в изложението. Той е вплетен като аналогия 
на св. Методий с един от 70-те апостоли – Св. Андроник20, чийто престол в 
Панония заема Методий. Св. Андроник е роднина на ап. Павел, както е известно, 
и тук може да се търси и още едно основание за аналогията – роднинската връзка 
между апостолите – ап. Павел (който е протообраз на Св. Кирил) и ап. Андроник, 
е съотнесена с роднинството на Методий и Кирил. Освен териториално, 
аналогията се подкрепя от агиографа допълнително и с цифрово съответствие 
– чрез числовото означение 7021. Може би затова агиографът конкретизира, че 
Методий е поставен за игумен на манастира Полихрон, където живеят повече 
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от 70 монаси – л. 105: ...Не рачьшю же, унудиша и и поставиша и игумена въ 
манастыри, иже нарицќ¬ть сќ Полихронъ, ¬муже ¬сть съмэра .кЃ. и .дЃ. спудове 
злата, а оцЃь обиле оЃ. въ н¬мь ¬сть [Климент Охридски 1973: 188]. Този факт би 
бил излишен без последваща аналогия. Важността на този факт е оценена и той е 
отразен и в Похвала за Кирил и Методий, където е повторен – л. 111: ...поставиша 
и игумена въ манастиры, иже нарица¬тьсќ именьмь Полихронъ, въ н¬мьже бќше 
оцЃь .оЃ. [Климент Охридски 1970: 469]. Така, според мен, агиографът подкрепя 
основанието за ръкополагането на Методий като епископ на Панония, ПЖМ, л. 
106об: Приятъ же и Коцьлъ съ великою чьстью. И пакы посъла и къ апостолику 
и .кЃ. м¹жь чьстьны чади, да и ем¹ стЃить на еппT¡ьство въ Панонии, на столъ стЃго 
Андроника, апT¡ла § .оЃ., ¬же и бысть [Климент Охридски 1973: 189]. Цитираният 
текст отново доказва не само приемствеността на Похвалата от ПЖМ и ПЖК, 
но демонстрира и приемственост в активирането на определени протообрази 
– Похвала за Кирил и Методий, л. 114: СщЃьше же прэчьстьнаго и боЃчьстьнаго 
Ме»одия на архиеппT¡ьство, на столъ стЃго Андроника апT¡ла, въ Панонии § .оЃ. [Климент 
Охридски 1970: 472]. Този протообраз е засвидетелстван и в Службата за 
Методий от Константин Преславски, в 5 песен, първи тропар [Иванов 1970: 
303]: Ист¥и настолникъ. апT¡ла славнааго. Ан±дронйка славне яви сќ. украсќ прэстоль 
ст¥Ѓќ цркЃве Паноньск©© м©дре, с което в рамките на текстовете за Методиевата 
святост този протообраз на Св. ап. Андроник става устойчив.

Апостолският начин на живот агиографът потвърждава и чрез типовото 
изреждане на апостолските неволи (според II Кор. 11:26 – 27), преживени от 
Методий, л. 108-108об: На вьсэхъ же путьхъ вь многы напасти въпадъше § 
неприязни, по пустынќмъ въ разбоиникы, и по морю въ вълъны вэтрьны, по 
рэкамъ въ съмьртьны незапьны, яко сќ съконьчати на немь апT¡льском¹ словеси: 
Бэды § разбоиникъ, бэды въ мори, бэды въ рэкахъ, бэды § лъжибратии, въ 
трудэхъ и подвижениихъ, въ забъдэнии множицею, въ алъкани и жажи множицею 
и прочимъ печальмъ, яже аплT¡ъ помина¬ть [Климент Охридски 1973: 190].

 В ПЖМ се открояват моменти, които изграждат като един от 
протообразите за Методий Св. ап. Петър. Това проличава както от реалните 
факти, отразени в Житието, така и от избора на агиографа за начина на 
представяне на светителския образ на Методий. Ето най-важните от тях: 

- Подчертава се териториалната приемственост между дейността на 
ап. Петър и на Св. Методий при проповядването на християнската вяра. Тази 
връзка е отразена в думите на Методий – л. 106об: И азъ, аще быхъ вэдэлъ, 
яко ваша ¬сть, кромэ быхъ ходилъ; нъ стЃго Петра ¬сть [Климент Охридски 
1973: 189].
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- В потвърждение на Методиевата невинност и божествена закрила, 
когато Св. Петър е посочен като изпълнител на Божията воля при наказанието 
на четирима от виновните за осъждането на славянския светец – л. 107: Нъ wни 
не избыша стЃго Петрова суда: дЃ. бо § нихъ еппT¡и умьроша [Климент Охридски 
1973: 190].

- Името на ап. Петър се употребява два пъти и за метонимично назоваване 
на Рим и като предходник на папата: в писмото отговор на папата до Коцел (това 
назоваване по своята същност е нормално за обръщенията в епистоларния жанр 
от тази епоха) – л. 105об: Не тебе ¬диному тъкъмо, нъ и вьсэмъ странамъ тэмъ 
словэньскыимъ сълю и учитель § бЃа и § стЃго апостола Петра, пьрваго настольника 
и ключедьржьцќ црЃствию нбЃсьному [Климент Охридски 1973: 188]; л. 107: Яко 
и пьрвэ¬ оЃци наши § стЃго Петра крьщени¬ прияли, то дажь намъ Ме»одия архиепT¡па 
и учителќ [Климент Охридски 1973: 190].  

- Като подчертаване на връзка с апостол Петър може да се предположи 
и специалното посочване на деня, в който св. Методий е извършил чудо – 
на Петровден – л. 107об: Инъгда же пакы СтЃопълку, воюющу на поганыя 
и ничьсоже успэющю, нъ м¹дќщю, стЃго Петра мъши приближающисќ, рекъше 
служьбэ, посъла къ нему, глЃќ яко: Аще ми с обэща¬ши на стЃыи Петровъ дЃнь 
съ вои своими сътворити у мене, вэрою въ бЃъ, яко прэдати ти имать я въскорэ. 
śже и быT¡ [Климент Охридски 1973: 190].  

- Като индиректно основание може да се посочат и използваните от 
агиографа цитати и перифрази именно от посланията на ап. Петър – л. 102об: 
...въплъщьсќ на послэдьнќя лэта нашего ради спЃсениќ (според Първо послание на 
ап. Петър 1:20) [Климент Охридски 1973: 185]; л. 105: по словеси стЃго апT¡ла Петра, 
якоже рече: БЃа боитесќ, црT¡ќ чьтэте (Първо послание на ап. Петър 2:17) [Климент 
Охридски 1973: 188]; л. 105об: стЃи учени¬ ¬ю, положь словэньско¬ евангЃли¬ 
на олтари стЃго Петра апT¡ла [Климент Охридски 1973: 188]; л. 108об: Потомь же 
§вьргъ вьсќ мълъвы и печаль свою на бЃа възложь (според Първо послание на ап. 
Петър 5:7) [Климент Охридски 1973: 191].   

Въпреки популярността в християнството на посочените моменти за ап. 
Петър, тяхното съчетаване в ПЖМ вероятно е в резултат и на преднамерена 
агиографска стратегия, с която се цели внушението, че ап. Петър е един от 
протообразите на Методий в ПЖМ. Всъщност аналогията с първопрестолника 
на Рим – ап. Петър, представя Методий и като първопрестолник за славяните.   

Агиографът предава значимата дейност на Методий, като подкрепя 
фактите в наратива с топоси, а ги внушава и възхвалява чрез системата 
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от протообрази в ПЖМ и така съизмерва подвизите на Методий с тези на 
библейските авторитети, принадлежащи на небесния сонм. Подборът на 
протообразите (старозаветни, новозаветни и раннохристиянски – с явно 
преобладаване на старозаветните патриарси) представя Методий като Божи 
пратеник, който се грижи за славянския род, и се увековечава светителският му 
образ на учител, църковен глава, пастир, защитник от ересите, равноапостол и 
наставник на славянските народи. 

Бележки
1 В случая се приема определението за топос, което дава Анисава Милтенова: „Общи места 
в средновековните текстове, които се явяват в резултат на ограничената зависимост на 
твореца от цялата предходна традиция (корпуса на библейските книги, произведенията на па-
тристичните автори, на видни византийски писатели и т.н.)“ [Милтенова 2003: 514].      
2 Под протообраз се разбира образът, на който се уподобява светецът. Протообразът може да е 
назован в текста, но може и да присъства само чрез симптоматична, еднозначно разпознаваема 
характеристика или белег.
3 Виж по-подробно Служба за Методий по изданието на Йордан Иванов [Иванов 1970: 301 – 
304].
4 Виж мнението на Фр. Гривец в бел. 1 към коментара на Първа глава от новобългарския превод 
на ПЖМ: [Климент Охридски 1973: 203].
5 Сам ап. Павел „във Второто си послание до Тимотей се нарича „проповедник, апостол и учител 
на езичниците (1:11). Това самоопределяне се възприема и от Църквата, която го затвърждава 
като „апостол на езичниците“, а за ап. Петър Църквата възприема характеристиката „апостол 
на християните прозелити от евреите“ (Гал. 2:7). По-подробно по въпроса виж: http://www.
pravoslavieto.com/bible/docs/NZ/1/poslanija_ap_Pavel.htm.
6 Имат се предвид цитираните от Б. Ангелов изследвания на Фр. Гривец и на Фр. Гнидовец. 
Хърватският учен Фр. Гривец изтъква, че двата цитата в началото на тази глава – II Тим. IV, 7-8 
и Лука, XXIII, 46, са използувани в словото на Св. Григорий Богослов за смъртта на Св. Василий 
[Климент Охридски 1973: 204]. 
7 http://pravoslavieto.com/books/agiologia/index.htm.
8 Виж: https://bg.wikipedia.org/wiki/; ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЕЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ. – http://www.pravenc.ru/text/62850.html. Р. Станкова посочва аналогични случаи в 
химнографията за сръбските владетели светци. Виж и присъствието на Авраам в Службата на 
Св. Кирил от Скопския миней. [Станкова 2003: 78]. 
9 Виж различните екзегетически и символически тълкувания на отците на Църквата за образа 
на Яков. ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЕЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ. – http://www.
pravenc.ru/text/62850.html. В случая по-специално внимание се обръща на възприемането на 
Яков като пример за необходимостта да се води духовна борба със злото – според Климент 
Александрийски.
10 Виж и за аналогичното присъствие на образа на Моисей, разработен от Р. Станкова, само че 
в химнографията – в Софийската Служба за св. Сава – в ирмоса и в третия тропар на първата 
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песен; в службите за Св. Иван Рилски – първия и втория тропар на третата песен, във втория тро-
пар на шестата песен в икоса и във втория тропар в девета песен на канона от Скопския миней. 
Авторката отбелязва, че този топос е по линия на прославата на преподобен светител и че е често 
употребяван по отношение на сръбските владетели светци [Станкова 2003: 77 – 79].
11 Виж обобщена информация в: ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЕЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ. – http://www.pravenc.ru/text/62850.html.
12 https://bg.wikipedia.org/wiki/. 
13 Виж статията за Самуил-пророк в енциклопедията на архимандрит Никифор [Архимандрит 
Никифор 1990].  
14 „Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. А казвам ви наистина, много 
вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато небето се затвори за три години и шест 
месеца, и настана голям глад по цялата земя; а нито при една от тях не бе пратен Илия, а само 
при една вдовица в Сарепта Сидонска“ (Лука 4:24 – 26)... От древността Църквата го нарича 
„Пророк и Предсказател на великите Божии дела“, „Ангел в плът“ и „Предтеча на Второто 
Христово Пришествие“ <...> Заради удивителната си святост и чистота в живота Свети пророк 
Илия се възпява и прославя от светата Църква като „небесен човек“ и „земен ангел“. Неговата 
ревност и преданост към вярата в единия истинен Бог била толкова силна, че когато видял 
отстъплението от нея, идолопоклонничеството и безчестието в царския дом, той не се поколебал 
да изобличи с огнени слова недостойния израилски цар Ахава и жена му Изабела“. – http://www.
pravoslavieto.com/life/07.20_sv_prorok_Ilia.htm. Виж и сравнението с пророк Илия в Студеничката 
служба за Св. Симеон във вечерните стихири [Станкова 2003: 62 – 84]. Пророк Илия е въведен 
като протообраз и в Безименното житие на Йоан Рилски, но с акцент върху ангелоподобния 
живот на Св. Йоан Рилски.
15 Едни от първите християнски текстове за равноапостоли са апокрифните Деяния на Павел и 
Текла и Житието на Св. Аверкий според Речника на Лампе [Lampe 1991: 676], цитиран по [Руди 
2005: 73].
16 В своя статия Д. Атанасова отбелязва, че „Текла още в Ранното средновековие се превръща 
в модел на женска святост, който по популярност си съперничи дори с този на Дева Мария“, 
което е показателно предвид първоначалните известия за Св. Текла единствено от текст, смятан 
за апокрифен. Жития за Св. Текла пише епископът на Селевкия Исаврийска – Василий, през V 
век; съществува също Метафрастово житие, както и две редакции на Проложното житие на Св. 
Текла, познати в славянски превод. Съществуват данни за превод през Х век на старобългарски 
език на текстове, обслужващи култа за Св. Текла. Диана Атанасова коментира още един инте-
ресен топос (срещащ се и в Житието на Св. Юстина), който се отнася до седяща до прозорец 
светица [Атанасова 2005: 263 – 274]. 
17 По преписа на службата в Добрияновия миней от ХIII век [Григорович 1862: 1 – 19]. 
18 Такава служба наистина се открива в двата най-стари минея за м. септември в РГАДА - № 94 
и № 95, където в 8 песен има стихира с аз-изказ, който би следвало да се анализира в отделна 
работа. Ето текста по преписа в РГАДА, № 94, на въпросната трета стихира от 9 песен, л. 144: 
Ицэли пьрьвомЃчнце язвы дЃша моея людьмъ же миръ испроси. вэрьнуму цЃрю нашему. на врагы 
побэдьны дающу ти побэду. и тишину цркЃвамъ млЃтвами ти 7      
19 Причините за този пропуск са изяснени в коментарните бележки към превода на ПЖМ 
[Климент Охридски 1973: 204 – 205].
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20 Виж също и бел. 6 от коментарите към превода на ПЖМ [Климент Охридски 1973: 208]. 
21 По въпроса виж и интерпретацията на С. Темчин [Темчин 2010: 16]. По отношение на числото 
70 Темчин също смята, че е употребено символично, а не като реален брой на монаси. Символиката 
на 70 Темчин извежда от юдейската и християнската традиция, отразена в Библията: само 70 
подбрани старейшини влизат в скинията (Числ. 11:24 – 26) и 70 апостоли. Темчин отчита паралел 
на символиката на 24 и 70 в разделянето на Апокалипсиса от Андрей Кесарийски (с. 21) и прилика 
с Типикона на Григорий Пакуриан (разпореждането му за раздаването на помен за собствената 
му кончина). Подобно цифрово съчетание Темчин привежда и от Библията, от Трета книга 
на Ездра 14:44 – 48. Авторът заключва, че: „Очевидно, что числа 70 и 24 в анализируемом 
фрагменте Жития являются усиленными вариантами числа 12 и несут на себе ту же самую 
— апостольскую — идею“ (с. 22). Особено интересно е тук предложението на интерпретация 
на числата в този епизод паралелно с ПЖК, което според Темчин дава възможност за пълното 
проявление на символиката на числата, допълнена с числото 12 на апостолите от ПЖК (13 глава 
на ПЖК, където се казва, че Константин Кирил Философ по същото време пребивава в църквата 
на светите Апостоли) и по този начин се насочва към равноапостолския чин на Кирил и Методий 
(с. 23). Отчитайки всички възможни символики, произтичащи от Библията, Темчин смята, че 
символиката на 24 и на 70 в ПЖМ „является аллюзией на то, что в монастыре Полихрон был 
выполнен перевод библейских книг на новый язык“ (с. 24). Важно е заключението на Темчин: 
„Получается, что все сведения о монастыре Полихрон (название, доход и количество монахов) 
не имеют никакого отношения к реальной действительности, а отражают символическую 
реальность христианской культуры. В результате мы теперь знаем о Мефодии меньше, чем 
ранее, но зато лучше понимаем творческий метод автора его пространного жития“ (с. 26). По 
въпроса за манастира Полихрон виж също и Б. Николова [Николова 2003: 201 – 202].
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗИТЕ НА СВ. СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ В ИКОНОГРАФСКИЯ МОДЕЛ НА ЗОГРАФА 

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ОТ ШУМЕН
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Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

rostislava.todorova@shu.bg

CONCEPTUALIZATION OF THE IMAGES OF ST. ST. CYRIL AND 
METHODIUS IN THE ICONOGRAPHIC MODEL OF NIKOLA VASILEV 

FROM SHUMEN 
Rostislava G. Todorova

Konstantin Preslavsky University of Shumen, Department of Visual Arts

Abstract: This research aims to identify the unique model of representation of St. 
St. Cyril and Methodius Equal to the Apostles in the artistic work of Nikola Vasilev – the 
most famous iconographer from Shumen during the Bulgarian National Revival Period. The 
chronological evolution of his interpretation of the subject is revealed trough a comparative 
study of twelve icons made between 1869 and 1896 AD. Special attention is paid to the 
setting of the scene with Baptism of the Bulgarian Tsar by St. Methodius in the midst of the 
composition as a means of emphasizing the personal relationship between the Bulgarian royal 
court and the Holy Brothers’ deeds. It is also noted that Nikola Vasilev preferred to name the 
two saints “Bulgarian Enlighteners” instead of “Slavic Enlighteners”, and had never stopped 
adding more and more typical Bulgarian elements into the icons’ iconographic scheme. The 
text examines the probable connection between some historical events and social conditions in 
Bulgaria, and the gradual evolution of the Nikola Vasilev’s model. Altogether, these features 
demonstrate the artistic value of the work of the zographer from Shumen, his extremely high  
national and local patriotism, and his public commitment and sensitivity to one of the most 
important cultural concepts for the Bulgarian national self-consciousness at that time – the 
Bulgarian roots of the Christianization and Enlightenment of the whole Slavic world.                

Key words: St. St. Cyril and Methodius, Bulgarian Revival, Iconography, Shumen, 
Shumen Iconography School, Nikola Vasilev 

Почитта, която българският народ винаги е питаел към делото на Cв. 
равноапостолни братя Кирил и Методий, превръща техните изображения в един 
от най-предпочитаните сюжети във възрожденското ни изкуство. Повдигането 
на националния дух, възторгът по всичко патриотично и стремежът към 
религиозна и политическа независимост оставят траен отпечатък върху всички 
страни на обществения и културния живот на българите в онова време, в 
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това число и върху строежа на храмовете и тяхното благоукрасяване, в което 
иконите на Светите братя се превръщат в често срещан елемент. И макар почти 
всички възрожденски иконописци да са рисували техните ликове, между тях 
има творци, които са проявявали особен афинитет към тази тематика, изписали 
са многобройни такива икони и са оставили трайна следа в развитието на 
самия иконографски сюжет. Убедена съм, че на първо място в този списък 
трябва да бъде поставен не някой от най-известните представители на големите 
възрожденски школи, а забравеният и недооценен по достойнство зограф 
Никола Василев от Шумен.

Василев е най-дълголетният и продуктивен шуменски иконописец, 
оставил богато художествено наследство [Василиев 1965: 555 – 557] и основал 
местно иконописно ателие, работило активно през цялата втора половина на XIX 
в. и първите две десетилетия на ХХ в., което имаме основания да дефинираме 
като школа [Тодорова 2016: 87 – 90; Idem. 2017b]. Активното проучване на 
неговата творческа дейност през последните няколко години доведе до нови 
изводи, налагащи преоценка на художествения принос на автора към развитието 
на българското възрожденско изкуство [Тодорова 2017a]. Изходната точка на 
тази „реабилитация“, според мен, следва да бъде фактът, че Никола Василев от 
Шумен прави нововъведение в иконографската схема за изобразяване на неговия 
любим сюжет – ликовете на Светите братя. Тази особеност в творчеството му е 
забелязана от Асен Василиев още през 60-те години на ХХ в. [Василиев 1963: 
454 – 455], но кой знае защо, е останала встрани от вниманието на другите 
изследователи.

Тук ще се опитам не само да доразвия тезата на А. Василиев, но и да 
направя хронологичен преглед на известните ми до момента изображения на 
Св. Св. Кирил и Методий, дело на Никола Василиев. Изследването формулира 
три основни акцента в иконографската интерпретация на сюжета, създадена от 
шуменския зограф – впечатляващото хронологично развитие на художествената 
схема, изваждането на сцената със Св. Кръщение на Св. цар Борис I Покръстител 
от Св. Методий насред Преслав, в центъра на композицията и предпочитаното 
именуване на Светите братя като учители „български“, а не „славянобългарски“. 
Взети заедно, тези три компонента показват не само достойнствата на Никола 
Василев като творец, не само висотата на неговия патриотизъм в национален 
и местен мащаб, но и неговата обществена ангажираност и чувствителност 
към един важен за българското национално самосъзнание в онова време 
културен концепт – към българския корен на Покръстването и книжовността на 
славянския свят.  

Ростислава  Тодорова  –  Концептуализацията на образите...
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Развитието на иконографията на Св. Св. Кирил и Методий е подробно 
проучена от мнозина изследователи [Василиев 1963: 393 – 487; Idem. 1970; 
Божков 1989; Босилков 1989; Гергова 1993; Генова 2015], които дефинират 
и анализират няколкото основни типа изобразителни схеми, установили се в 
периода XVIII – XIX в. Без да ги описвам в цялото им разнообразие, ще се 
спра само на три от тях, които присъстват в творчеството на шуменеца Никола 
Василев, като най-голямо внимание ще отделя на онази, която става основа на 
неговата собствена иконография на Светите братя. Този доминиращ модел е 
типът изображение, наложен от цветната литография, отпечатана от Христо 
Г. Данов във Виена през 1864 г. [Василиев 1970: 7 – 8; Божков 1989: 171]. 
Една неподписана икона от храма „Св. св. Кирил и Методий“ в добричкото село 
Житен (№ 4 от Таблицата), която с голяма доза сигурност атрибутирам към 
произведенията на шуменския зограф и за която ще стане дума по-долу, обаче, 
показва следване на считаната за наложена през 1856 г. от Станислав Доспевски 
схема [Божков 1989: 181]. Друга икона на Никола Василев (№ 3 от Таблицата), 
която за съжаление вече не съществува, е повторение на творба на Доспевски от 
1860 г. [Василиев 1970: 113 – 114, обр. 11]. Но дори и при тези две изключения, 
шуменецът внася своите авторски предпочитания в копираните модели.

Преди да пристъпя към описанието и анализа на творбите, трябва да 
подчертая факта, че Никола Василев не е единственият зограф от шуменската 
иконописна школа, за който знаем, че е изобразявал Св. Св. Кирил и Методий. 
Анастас Кръкклисийски, който работи с шуменците Василев и Беделев в периода 
1863-1866 г. [Тодорова 2017с], също е изписал поне две икони на Светите братя 
– през 1864 г. за храма „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Върбица и през 1865 
г. за храма „Св. пр. Илия“ в с. Тича, Котелско. Те следват почти дословно модела 
и надписите на щампите на епископ Поликарп от 1857 г. и на х. Найден Иванов 
от 1858 г., както и на една популярна икона от главния храм на Зографския 
манастир [Василиев 1970: 114 – 116]. Колкото и красиви да са тези образци, те 
не могат да засенчат факта, че при Никола Василев виждаме поне дванадесет 
изображения на Просветителите (Таблица 1), в които постепенно еволюира 
една лично негова иконографска схема, която следва да заеме своето заслужено 
място в историята на българското възрожденско изкуство. 

Подредени хронологично, познатите към момента дванадесет икони на 
Св. Св. Методий и Кирил, изписани от Никола Василев, обхващат периода от 
1869 до 1896 г. Доминира големият формат и иконографският тип на виенската 
литография, но сравнителният анализ на изображенията ясно показва бързата 
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еволюция на автора, от копирането на най-популярните през 50-те и 60-те години 
на XIX в. модели, през нова комбинация на отделни техни черти, към създаването 
на собствена иконографска схема. Важно е да се отбележи, че шуменският зограф 
не се ограничава само до последващото повторение на модела си, а го доразвива 
и обогатява с уникални елементи във всяка следваща икона.    

Най-ранната позната към момента подписана и датирана икона на 
Светите братя, дело на Никола Василев е от 1869 г. (№ 1 от Таблицата). В нея 
ясно личи, че авторът е бил силно повлиян от многоцветната виенска литография 
от 1864 г. [Босилков 1989: 168 – 169], от която взима няколко елемента, които 
поставят основата на личния му прочит на сюжета. Най-константният от тях е 
разполагането на фигурите на двамата Просветители – Св. Методий е вляво, а 
Св. Константин-Кирил Философ е в дясно. Никола Василев неизменно следва 
тази композиционна схема на виенското изображение във всяка своя икона, дори 
и в случаите, когато наподобява модели на Доспевски и на Цоню Симеонов от 
Трявна, при които разположението на фигурите по принцип е обратно. Другите 
елементи, които шуменецът заимства трайно от виенския модел, са одеждите 
на Светите братя, начинът на изобразяване на благославящия ги Господ Иисус 
Христос в горната част на иконата, изобразяването на столицата Преслав в 
долната част, както и пресъздаването на сцената на покръстването на Св. цар 
Борис I от Св. Методий. 

В иконата си от 1869 г. Василев се отклонява от виенската литография 
само с липсата на арката, изградена върху двата медальона с допълнителните 
сцени на проповедта към българския народ и Покръстването на Св. цар Борис 
I, и украсена със свитъци с богословски цитати. Надписите в долната част на 
иконата следват модела на литографията – изобразеният град е обозначен като 
Преслав през IX в. и по-точно 861 г., в кръгъл медальон под подписа на зографа 
е изписан текстът на тропара на Светите братя [Божков 1972: 227, 238], но 
липсва определението „Български Просветители“ от титула на литографията. 
Художествените качества на тази творба са безспорни и с право може да се 
каже, че тя отразява таланта на шуменския иконописец в разцвета на неговото 
творчество. 60-те и 70-те години на XIX в. е най-активният период в дейността 
на Шуменската иконописна школа, през който Никола Василев, заедно с Васил 
Беделев, Анастас Кръкклисийски, Александър поп Георгиев и Давид Георгиев, 
са рисували в по няколко храма едновременно из цяла Североизточна България 
[Тодорова 2017с]. В тази икона Василев се представя като зограф с безспорно 
чувство за монументалност и умение за работа в детайл [Божков 1989: 198].
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Още на следващата година, на 1 януари 1870 г., Никола Василев 
завършва друга икона „Св. Св. Методий и Кирил“ за храма „Св. Св. Константин 
и Елена“ в шуменското село Осмар (№ 2 от Таблицата). Тя също следва модела 
на виенската литография, но с известни промени в композицията на пейзажа  
– планировката на сградите е различна, има повече пространство в задния 
план и вече виждаме надпис в близост до сградите, който обозначава града 
като „ПРѢСЛАВа“, а реката е изобразена централно и е наречена „Р. Камчие.“ 
Медальоните с допълнителните сцени в долната част на виенската литография 
отново липсват, както и в предходната икона на зографа [Евтимов 2014: 74]. 

През 1874 г. Василев рисува нова икона на Светите братя (№ 3 от 
Таблицата), незнайно за кой храм. Познаваме творбата само от снимките и 
описанията на Асен Василиев, защото тя, за съжаление, изгаря при един пожар 
на тавана на РИМ – Варна. Тази икона е една от двете, в които виждаме Никола 
Василев да копира друг популярен модел – този на Станислав Доспевски. 
Тук шуменецът следва схемата от иконата на Доспевски от 1857 г., изписана 
за храма „Св. Неделя“ в София [Василиев 1970: 113 – 114, обр. 11]. Между 
двамата светии е изобразена маса с глобус, напрестолен Св. Кръст, епископска 
корона, книги и свитък с азбуката. Позите на фигурите и жестовете са иден-
тични с тези у Доспевски, но местата на персонажите са разменени – при 
Василев виждаме Св. Методий отново поставен вляво. Надписът на иконата 
гласи: „Стыи‘ Ме»одІи‘. Стыи‘ Кирилъ. 1874. Просвѣтители Болгарски“, „Рука Никола 
Вас. w Шомен Се 6“. Асен Василиев решава, че „имената в надписа на иконата на 
сменени“ [Василиев 1970: 121], но това реално не е така, защото лявата фигура 
представя по-възрастен мъж, т.е. Св. Методий, а дясната има тъмната коса и 
брада на Св. Константин-Кирил Философ. 

Освен тази особеност, трябва да отбележим и факта, че това е най-
ранната икона на Никола Василев, която съдържа в себе си надпис, указващ на 
Светите братя като „Просветители Български“, както ги титулува и надписът от 
виенската литография. За съжаление, Асен Василиев, като единствен източник 
на информация за това изображение, си противоречи в описанията. В една по-
ранна своя публикация той предава друго съдържание на надписа: „Надписът 
в горната част на иконата бе: „Стыи‘ Ме»одІи‘. Стыи‘ Кирилъ.“, а текстът долу: 
„1874. Се. 6. „Рука Никола Вас. § Шоменъ“ – Просвѣтятели Слблрски.“ [Василиев 
1963: 462], т.е., Светите братя за титулувани като „Учители Славянобългарски“. 
Разминаванията в двете описания на надписа не позволяват да се направят 
по-сериозни изводи относно подбудите на Никола Василев за неговото 
съдържание, но все пак демонстрира националното самосъзнание на автора 
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и неговото отношение към концепта за българския корен на Покръстването и 
разпространяване на книжовността из славянския свят.  

Следващата икона на Св. братя Методий и Кирил (№ 4 от Таблицата), 
която трябва да причислим към творчеството на шуменския зограф, е една 
неподписана икона от храма „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Житен, Добричко, 
създадена през 1881 г. [Панайотова 2006: 163]. Нейната композиция отново 
следва модела на Доспевски, но от една друга негова икона от 1860 г., изписана за 
храма „Успение на Пресвета Богородица“ в Пазарджик. Иконографията е почти 
точно повторение на другата икона от 1857 г., но тук Св. Методий е изобразен 
с вдигната към небето десница [Василиев 1970: 114, обр. 17]. Във варианта на 
Никола Василев местата на двамата светии отново са разменени, Св. Методий 
е поставен отляво, а Св. Константин-Кирил Философ е този, който е издигнал 
ръката си нагоре. Иконата не е подписана, но маниерът на изобразяването 
на лицата, обработката на детайлите, разменените места на Светите братя, 
както и почеркът в надписите, ми дават убедителни доводи да я причисля към 
творчеството на шуменския зограф. Едно бъдещо теренно изследване може да 
даде нови доказателства в тази насока.

Вероятно след 1884 г., когато е осветен храмът „Св. Димитър“ в с. 
Паскалево, Добричко, Никола Василев е изписал за него още една голяма икона 
на Св. Св. Методий и Кирил (№ 5 от Таблицата), подписана, но недатирана 
[Панайотова 2006: 163]. Нейната композиция представлява комбинация между 
иконографския модел на Доспевски и този на Цоню Симеонов в иконата му 
от 1866 г. за храма „Св. Архангел“ в Трявна [Василиев 1970: 117, обр. 40], 
като прилича донякъде и на една икона от 1885 г. от Рилския манастир, 
приписвана на Иван Доспевски [Божков 1989: 180 – 181; 212]. Това смесване 
на елементи от няколко творби на популярни майстори всъщност онагледява 
онзи етап в творчеството на Никола Василев, когато той достига до собствения 
си авторски прочит на сюжета. Масата с азбуката и всички принадлежности 
по нея, характерни за Доспевски, все още присъстват, но начинът на третиране 
на фигурите и одеждите, поставянето на Св. Методий отново отляво, както и 
разработката на земята и фона около светиите, категорично показват завръщане 
към основния модел на виенската литография от 1864 г., пречупено през 
трактовката на Цоню Симеонов и неговия начин на изобразяване на Светите 
братя като „Български просветители в Преслав“. Комбинацията на отделните 
елементи в тази икона на Василев е уникална и подсказва един неслучаен 
авторски подход, при който всяко съчетаване е дълбоко обмислен акт, целящ 
постигането на определено внушение.
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Категоричният акцент върху българския корен на Просвещението на 
целия славянски свят и крайният етап от окончателното оформяне на личния стил 
на Никола Василев при изобразяването на Св. Св. Методий и Кирил, виждаме 
в иконата му (Изобр. 1), изписана през 1885 г. за храма „Св. арх. Михаил“ в с. 
Победа, Добричко (№ 6 от Таблицата) [Панайотова 2006: 164]. През годината, 
когато най-после се осъществява Съединението на България, шуменецът 
сякаш ознаменува бурните събития около дългоочакваното възстановяване на 
цялостната българска държава по уникален начин – в тази икона виждаме за 
първи път изобразяване на сцената на Св. Кръщение на Св. цар Борис I от Св. 
Методий в централната зона на композицията, представена като случваща се в 
средата на столицата на Първото българско царство – Преслав. Именно в това 
негово решение се състои новаторството в сюжетния прочит, с което шуменецът 
обогатява иконографията на Св. Братя, защото, както отбелязва Асен Василиев, 
„Такава композиция не се среща у нито един от старите ни образописци“ 
[Василиев 1963: 454 – 455].

Никола Василев е изградил иконографската си схема на основата на 
виенската литография. Поставянето на Св. Методий отляво, одеждите и на 
двамата светии, техните жестове, текстът на Св. Евангелие, изобразяването 
на българската столица и темата с царското кръщение, са все знаци в тази 
посока. Но, освен другите, по-дребни разлики в разработката на ликовете, 
при зографа от Шумен виждаме един напълно нов прочит на представата за 
Преслав. Той изгражда собствен фантазно-реалистичен пейзаж, който напълно 
се различава от наложения от виенската литография модел. Градът е заобиколен 
от крепостни стени, изградени от малки кафеникави камъни, портите му са 
затворени, а сградите в него са в съвременен на автора, а не в старинен стил 
и са изобразени в различно перспективно положение, със зеленина помежду 
им. Фонът е изпълнен с гъсти зелени гори и хълмове, които много приличат 
на реалната природа в района на Велики Преслав. Реката е изобразена съвсем 
семпло в долния ляв ъгъл и не е именувана. Наименованието на града разчи-
таме в надписа под централната сцена „Кръщение Борисово въ Преславъ“, която 
представя Св. Методий, който кръщава коленичилия български цар, докато в 
непосредствена близост стоят съпругата и синът на царя, пазени от въоръжен с 
копие войник. Вляво от групата са изобразени кладенец (геран) и малък купел. 
Акцентът в изображението пада върху личната връзка на Св. братя с личността 
на Св. цар Борис, формулирайки основното внушение на иконата [Тодорова 
2016: 93].
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Изобр. 1 „Св. Св. Методий и Кирил“, Никола Василев, 
102х76 см., 1885 г., РИМ – Добрич

(снимка: РИМ – Добрич) 

Още през следващата 1886 година, Никола Василев рисува за храма „Св. 
Троица“ в с. Карапелит, Добричко, нова икона на Св. Св. Методий и Кирил 
(№ 7 от Таблицата), в която следва вече собствената си изобразителна схема 
от иконата в с. Победа. Светиите са изобразени по идентичен начин, но са 
обозначени и с допълнителен надпис в горната част на иконата, титулуващ ги 
„Български Просветители“. Пейзажът около тях е със снижен хоризонт и съдържа 
по-семпло изображение на старата българска столица, която е обозначена като 
„Г. Преславъ“ и е представена чрез крепостни стени с кули, посред които си 
личат очертанията на къщи и по-големи сгради. В долната част на иконата, на 
преден план, е изобразена реката, която носи надпис „Р. Камчия“, а градът е 
заобиколен с гористи хълмове, които още по-точно представят околностите му, 
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в сравнение с предходната икона [Василиев 1956: 98]. Интересна тук е липсата 
на сцената с царското Св. Кръщение, само няколко месеца след изработката на 
предходната икона. Проследявайки историческите събития, които биха могли 
да предизвикат едно такова художествено решение, може да се спекулира с 
обществените настроения в началото на 1886 г., породени от последиците от 
Сръбско-българската война, настроенията срещу княз Александър I Батенберг 
и последвалата му абдикация. Важно е да подчертаем, че въпреки липсата на 
царското семейство, в иконата е запазено визуалното изразяване на връзката 
между Светите братя и историческия Преслав, а споменатият титулен надпис 
отново подчертава българското участие в делото на Светите братя. 

Около 1888 г. Никола Василев рисува една по-малка икона „Св. Св. 
Методий и Кирил“, предназначена за храма „Св. Успение Богородично“ 
в Каварна (№ 8 от Таблицата) [Панайотова 2006: 164]. Въпреки, че е само 
подписана, но не и датирана от автора, тя би трябвало да е изработена или през 
1888 г., когато шуменецът е изписал царските и страничните олтарни двери, 
олтарната завеса и апостолският ред икони, или през следващото десетилетие, 
ако съдим по една друга малка негова икона „Възкресение Христово“, изписана 
през 1896 г. [Василиев 1956: 116 – 117]. Иконографската схема тук повтаря 
модела на иконата от с. Карапелит (1886 г.), в която липсва сцената на царското 
Св. Кръщение.

Някъде във времето след 1889 г., Никола Василев рисува икона на 
Светите братя за храма „Св. преп. мчца Параскева“ в с. Ловчанци, Добричко 
(№ 9 от Таблицата). Иконата е подписана, но не е датирана, затова можем да я 
определим хронологично само като последваща построяването на храма през 
1889 г. [Панайотова 2006: 164]. Характеристиките на изображението доказват 
косвено, че творбата се датира от това, а не от по-късно време. Иконографската 
схема следва точно модела на иконите от с. Карапелит (1886 г.) и гр. Каварна 
(ок. 1888 г.), което е още един довод в полза на предположението, че и трите 
изображения са създадени или по едно и също време, или в непосредствена 
последователност. По темата с липсващата сцена на царското Св. Кръщение, 
отново може да се спекулира с актуалните към онзи момент исторически 
събития в България – липсата и търсенето на нов български княз, неприемането 
на княз Фердинанд I Сакскобургготски от страна на Русия, неговата относителна 
инертност през първите години на управлението му и т.н.

След изписването на тези три почти идентични икони, Никола Василев 
окончателно се завръща към модела си от 1885 г., в който за първи път поставя 
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сцената с царското Св. Кръщение в средата на композицията. Нещо повече, той 
дори добавя нови елементи с национален характер, които подчертават основната 
идея на сюжета – да се демонстрира по всякакъв възможен начин връзката на 
Светите братя с България и с българския народ, личните взаимоотношения 
на светиите със Св. цар Борис I, макар и те да са с легендарен характер1, 
величието на българската държава и българският корен на Покръстването и 
просвещаването на славянските народи. 

В този контекст, иконата (№ 10 от Таблицата), нарисувана от шуменския 
зограф през 1891 г. и подарена през 1893 г. на храма „Св. вмчк Димитър 
Солунски“ в гр. Върбица (Изобр. 2), е безспорен триумф на българщината и 
визуален стимул за повдигане на националния дух. Отличителните белези в 
тази насока започват още с основния надпис на иконата, в който се споменава 
името на тогавашния български княз Фердинанд I: „С·ќ икона Ст. Ме»оди и 
Кир·ллъ изобрази·сќ во времето на българск·и‘ Кн зъ Фердинанда и на арх·епс/кпа деда 
Симиона Варно пресл. 1891 авг. 14 Рук. Вас. Зогр. § Шуменъ“. Вдясно от медальона 
с този надпис е изписано и дарителското посвещение: „Подаръкъ § Маи‘оръ С. 
Стояновъ 11и‘ Ма·а 1893 Г. Гр. Шуменъ.“.

Иконографската схема на изображението повтаря тази на иконата от с. 
Победа (1885 г.), но колоритът е много по-ярък, а композицията на централното 
изображение на Преслав с царското св. Кръщение в средата – много по-
сложна. Градът е именуван „Г. Преславъ“, а реката в долния ляв край на иконата 
е назована „Р. Тича“. Прави впечатление, че тук Никола Василев е решил 
да огради изображението с богато украсена рамка, която много прилича на 
триумфалната арка от виенската литография от 1864 г. Този елемент безспорно 
придава още по-голяма тържественост на изобразеното в иконата събитие на 
царското покръстване. Крепостните стени на столицата са изградени от същите 
кафяви камъни като на предходните икони, като този път централната им порта 
е изобразена отворена и пазена от двойка войници. Други две двойки войни, 
също с копия и щитове, охраняват царското семейство, което се кръщава от 
Св. Методий. Прави впечатление, че тук купелът е изобразен по-голям, Св. цар 
Борис е с корона на главата, а не гологлав, а царицата държи за ръце не едно, 
а две момчета. Цялата група е поставена върху нещо като каменен подиум, а 
надписът указва изрично, че това е покръстването на българския владетел, и е 
изписан над главата му, върху бялата фасада на сградата зад него.
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Изобр. 2 „Св. Св. Методий и Кирил“, Никола Василев, 
86х38 см., 1891 г., храм „Св. вмчк Димитър Солунски“,     

гр. Върбица (снимка: Стоян Николов)

 Една от най-важните особености в тази икона е начинът, по който 
е изобразен самият Преслав. Никола Василев остава верен на маниера си от 
1885 г., да изписва не старовремски, а съвременни нему сгради. И тук той 
представя един европейски град, с масивни къщи, широки и озеленени улици, 
по които се забелязват отделни групи от хора в най-различни пози. Най-
важни от всички останали нови елементи са трите украсени пилона с развети 
български трибагреници, два от които красят вътрешната крепостна стена 
непосредствено над царското семейство, а третият е върху покрива на висока 
сграда на заден план, която напомня бившия турски конак на майстор Колю 
Фичето, в който през 1879 г. е подписана Търновската конституция. Доста 
елементи в планировката на града също напомнят на стари фотографии и 
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картички от Велико Търново от края на XIX в., което ме кара да предполагам, че 
шуменският зограф е направил крачка напред в идеята си да представи силната 
връзка между делото на Светите братя и българския царски двор. В тази своя 
икона той не само маркира стария Преслав от IX в. чрез групата на царското 
семейство, не само указва съвременното битие на града от втората половина 
на XIX в., не само прави препратка към приемствеността между столиците на 
Първото и Второто Българско царство, но акцентира и върху съвременната нему 
възродена България чрез споменаването на княз Фердинанд, трибагрениците и 
търновските елементи в композицията. Причината за това уникално авторско 
решение трябва да се търси в актуалната политическа обстановка около 1891 
г., на която зографът Василев е реагирал по специфичен начин – чрез промени 
в иконографския модел за изобразяване на Светите братя. Изборът на майор 
Стоянов да подари на върбишкия храм, навръх празника на Св. Св. Кирил и 
Методий през 1893 г., именно това тържествено изображение, в което присъства 
царското семейство, може да бъде свързано и с брака на княза с Мария-Луиза 
Бурбон-Пармска, сключен месец по-рано. 

Още през следващата 1892 г. Никола Василев рисува икона на Св. Братя 
и за храма „Св. пр. Илия“ в шуменския квартал Дивдядово (№ 11 от Таблицата) 
[Евтимов 2014: 75]. Въпреки че спазва схемата от 1885 г., това изображение се 
различава доста от всички останали нейни версии, като идентичен остава само 
начинът на представяне на Св. Св. Методий и Кирил, макар одеждите им да са 
изрисувани с по-малко детайли и с по-опростена светлосянка. Колоритът на 
иконата е доста по-блед, рисунъкът е изключително опростен, а благославящата 
фигура на Господ Иисус Христос е заменена с изображение на Всевиждащото 
Божие око, обрамчено с рехави облаци. Пейзажът загатва само основните 
характеристики на преславските околности – задният план е маркиран чрез 
бледосини планини, а цялата централна част е заета от широка река, виеща 
се между голи кафеникави брегове. Липсва образът на Преслав, а реката не е 
именувана. Дори подписът и дарителският надпис в долния край на иконата са 
семпло изписани и гласят само „Р. Н. В. Шуменъ“ и „Подарокъ § деда Стане 
Лопушналя. 1892 Іун·и‘ 8 и‘“. 

Най-любопитният детайл в иконата се намира отново в центъра 
на пейзажа, между двамата светии – на десния бряг на реката се забелязва 
изправена човешка фигура, докато главата на друга такава е изобразена плуваща 
в реката, на малко разстояние от брега. Тълкуванието на тази неназована сцена 
все още предизвиква дискусия между членовете на изследователския ни екип, 
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като предположенията за нейното значение варират от риболов до детска игра. 
Следвайки логиката на иконографската схема на Никола Василев, съм склонна 
да предположа, че действията на двете фигури могат да бъдат тълкувани като 
семпъл начин за маркиране на традиционната за зографа сцена на Св. Кръщение, 
извършвано този път в директно в реката. Като косвено доказателство в тази 
насока приемам факта, че в следващата си и последна икона на Светите братя, 
шуменският зограф е изобразил друга подобна нетрадиционна сцена, която 
композиционно много напомня на царското покръстване от предходните му 
икони. В дивдядовския образец лаконизмът на действието кореспондира с общия 
лаконизъм на иконата, който може да бъде обяснен най-просто с битувалата 
практика иконописците да рисуват по-опростени версии на сюжетите, когато 
поръчителят им има ограничени финансови възможности.

Изобр. 3 „Св. Св. Кирил и Методий”, Никола Василев, 
92х59 см., 1896 г., храм „Св. Възнесение”, Шумен         

(снимка: Стоян Николов)
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 През 1896 г. Никола Василев създава последната (Изобр. 3) от познатите 
ми към момента негови икони на Св. Св. Методий и Кирил, предназначена 
за храма „Св. Възнесение“ в шуменското село Добри Войниково (№ 12 от 
Таблицата). Тук той се завръща към модела си от 1885 г., с всички негови 
характерни черти, но отново проявява своята любов към интерпретациите, 
изобразявайки един различен Преслав и една нетрадиционна сцена с царското 
Св. Кръщение в средата на градския площад. 

Начинът, по който е представен Преслав, се доближава най-много до 
образа му от иконата от с. Карапелит (1886 г.). На преден план е изобразен 
широк двусводен мост, богато украсен с архитектурни и скулптурни елементи, 
по продължението на чийто ляв тротоар с разположен надписът „Г. Преславъ“. 
Реката в долния ляв ъгъл на иконата е обозначена като „Р. Тича“. Желанието на 
Никола Василев да придаде модерен дух на пейзажа личи в големите и масивни 
сгради, оформящи широк градски площад, в средата на който са изобразени 
около двадесет и пет фигури, групирани по различен начин, в различни 
състояния и пози, докато друг пет фигури са разположени непринудено на 
заден план. По-детайлното вглеждане в централната група на площада показва, 
че тя представлява традиционната за Василев сцена на царското покръстване 
от Св. Методий, макар и имплантирана върху съвременен градски пейзаж 
[Тодорова 2016: 95 – 100]. От историческа гледна точка, може да се спекулира, 
че тази композиция изобщо не е случайна, а е взела повод от преминаването на 
българския престолонаследник Борис III, тогава принц Търновски, в лоното на 
Св. Православие, случило се на 2 февруари 1896 г. под кръщелничеството на 
император Николай II.  

Така, по различни поводи, новаторството на Никола Василев, започнало 
с изваждането на сцената със Св. Кръщение на българския цар от страничния 
медальон и поставянето ѝ в средата на композицията, постепенно се развива 
в заместването на образа на старопрестолния град от IX в., с условно казано 
съвременен за зографа от XIX в. градски пейзаж, и продължава в интерпретацията 
и контекстуализирането на сцената с Покръстването. Този факт може да бъде 
обяснен с видимото желание на автора в последните десетилетия на живота си 
да си изгради и утвърди име на модерен български живописец, чувствителен 
към обществените процеси на епохата. 

Изчерпателността на изследването изисква да спомена и една последна 
икона на Св. Братя от храма „Св. Троица“ в Добрич (№ * от Таблицата), 
публикувана през 1984 г. [Прашков 1984: Км – 1055] и приписана на Никола 
Василев от Вяра Панайотова [Панайотова 2007: 36]. Изобразителната ѝ схема 
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е същата като на иконата от с. Житен (1881 г.), но цялостната ѝ стилистика – 
изграждането на ликовете на светиите, изписването на одеждите им, начинът на 
представяне на благославящия Господ Иисус Христос, аксесоарите по масата, 
дори почеркът на надписите – сочи чуждо авторство. По-рано Панайотова 
публикува същата икона [Панайотова 2006: 163], редом до тази от с. Житен, без 
да я приписва на Никола Василев, което ме кара да смятам, че в публикацията 
от 2007 г. е възможно да става дума за техническа грешка и механична размяна 
на двете изображения. 

№ Година Описание Местоположение Авторство
1. 1869 г. „Св. Св. Методий и Кирил“. 

113х73 см. Следва схемата на 
литографията от 1864 г. с пейзаж 
на Преслав в центъра. Липсват 
медальоните. 

Храм „Св. 
Атанасий“,  
Варна

Подписана, 
датирана. 

2. 1870 г. 
Януарий 1

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
90х61 см. Следва схемата 
на литографията от 1864 г. с 
известни промени в пейзажа. 
Липсват медальоните. 

Храм „Св. Св. 
Константин и 
Елена“, с. Осмар

Подписана,
Датирана.

3. 1874 г.  Се. 
(птември-
б.а.) 6

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
113х70 см. Следва схемата на 
Станислав Доспевски от иконата 
му от 1857 г., изписана за храма 
„Св. Неделя“ в София.

Незапазена.       
Била е в 
колекцията на 
РИМ – Варна.

Подписана, 
датирана.

4. 1881 г. „Св. Св. Методий и Кирил“. 
57х37 см. Следва схемата на 
друга икона на Станислав 
Доспевски от 1860 г., изписана  
за храм „Успение Богородично“  
в Пазарджик. 

Храм „Св. 
Св. Кирил и 
Методий“,                  
с. Житен

Неподписана, 
датирана.

5. След   
1884 г.

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
98х59 см. Смесва елементи 
от маниера на Доспевски и на  
Цоню Симеонов от Трявна. 

РИМ – Добрич,
Инв. № ИМ-Д-
204

Подписана, 
недатирана.

6. 1885 г. „Св. Св. Методий и Кирил“. 
102х76 см. По модела на 
виенската литография от 
1864 г. Първата българска 
икона на Светите братя с 
централно изрисувана сцена на 
покръстването на Св. цар Борис I 
от Св. Методий. (Фиг. 1)

РИМ – Добрич,
Инв. № ИМ-Д-
203

Подписана, 
датирана.
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7. 1886 г. 
Февр. 20

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
96х76 см. Следва схемата на 
иконата от с. Победа. Липсва 
сцената на царското Св. 
Кръщение. Съдържа надпис 
„Български просветители“.

Храм „Св. 
Троица“,                      
с. Карапелит

Подписана, 
датирана.

8. Ок. 1888 г. „Св. св. Методий и Кирил“. 
58х38 см. Следва схемата на 
иконата от с. Карапелит.

Храм „Успение 
Богородично“,  
гр. Каварна

Подписана, 
недатирана.

9. След   
1889 г.

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
86х38 см. Следва схемата на 
иконата от с. Карапелит и гр. 
Каварна.

Храм „Св. 
препмчца 
Параскева“,                
с. Ловчанци 

Подписана, 
недатирана.

10. 1891 г. „Св. Св. Методий и Кирил“. 
86х38 см. Следва схемата на 
иконата от с. Победа с царското 
Св. Кръщение в средата на 
Преслав. Изобразени са три 
трибагреника. (Фиг. 2)

Храм „Св. 
вмчк Димитър 
Солунски“,                
гр. Върбица

Подписана, 
датирана.

11. 1892 г. 
Июни 8

„Св. Св. Методий и 
Кирил“. 108х55 см. Липсва 
изображението на Преслав, но 
широката р. Тича е поставена в 
центъра, а на брега ѝ се разиграва 
действие с две човешки фигури.

Храм „Св. пр. 
Илия“, квартал 
Дивдядово, 
Шумен

Подписана, 
датирана.

12. 1896 г. 
Майе 92

„Св. Св. Методий и Кирил“. 
92х59 см. Следва схемата на 
иконата от с. Победа с царското 
Св. Кръщение в средата на 
Преслав, но интерпретирано по 
нетрадиционен начин. (Фиг. 3)

Храм „Св. 
Възнесение“,        
гр. Шумен

Подписана, 
датирана.

* ----------- „Св. Св. Методий и Кирил“. 
50х34 см. Следва схемата на 
иконата на Василев от 1881 г., 
но стилът ѝ говори за чуждо 
авторство.  

РИМ – Добрич, 
Инв. № ИМ-Д-2

Неподписана, 
недатирана.

Таблица 1. Хронология на иконографията на Св. Св. Кирил 
и Методий, дело на Никола Василев от Шумен

 
Никола Василев е типичен пример за будителската роля на българските 

зографи по време на Възраждането и след Освобождението на България. 
Любовта му към иконографския сюжет на Св. Св. равноапостоли Методий и 
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Кирил отразява любовта му към България и личното му чувство за дълг по 
отношение на повдигането на българския дух и национално самосъзнание. 
Иконите, излезли изпод четката му, са като капсула на времето – те показват 
историческите събития около формирането на новата българска държава, 
реагират на нейните сложни отношения с Великите сили и особено с Русия, 
противят се на страничните ефекти на нейния панславизъм, защитават 
суверенитета на България и утвърждават, дори и с цената на легенди, българския 
корен на славянското Покръстване и Просвещение. Ето защо личният принос 
на шуменския зограф към българското Възраждане не се ограничава само до 
обогатяването на иконографията на Светите братя, а представлява художествен 
израз на културния концепт за българския произход на Св. Св. Кирил и Методий 
и българската сърцевина на славянството, така, както ги формулира надписът 
от щампата на епископ Поликарп: „ТІи просветител·е и Апостоли Славянск·и | родом 
Българи, нарядили ся сеганая Славянека писмена (азбука) в лѣте | 855-то по Р. Хр. 
и‘ приложили Св. писан·е на старо Българск·и‘ т.е. Славянскыи Іьзыкаъ. Того ради все 
словянское плема длъжно е почитати НихнаІ память оу месяца МаІа 11-го дня. 
Нихное же святъ желан·е за просвящен·е единородных своих ся испълни ревностно 
§ Благочестиваго царя Симеона, кой е велик·и‘ по благородное Негово желание за 
просвещен·е Българскаго (славянскаго) народа.“ [Василиев 1965: 114].

Бележки
1 За легендарния характер на Св. Кръщение на Св. цар Борис I от Св. Методий виж [Василиев 
1970: 8]. 
2 При първото публикуване на тази икона [Тодорова 2016], датата на иконата 9 май 1896, е 
объркана с 1 май 1896.
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CYRIL AND METHODIUS IN THE BULGARIAN PRIMARY SCHOOL 
READING BOOKS AND CHILDREN‘S MAGAZINES OF THE FIRST 

HALF OF XX CENTURY
Mladen Enchev

Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: The article discusses the topic of Cyril and Methodius in the Bulgarian 
primary school reading books and children’s magazines of the first half of XX century. The 
analysis shows that the topic appears occasionally and is related to the yearly celebrations, 
dedicated to the apostles of the Slavonic alphabet, having as its main aim patriotic education 
of children. The alphabet created by the Holy Brothers is used to mark the boundaries of our 
native space, which undergoes manipulation with any major political change in the country. 

Key words: children’s literature, primary school reading book, alphabet, boundaries 
of the native space

Чувствителна и малко отзивчива към теми, отнасящи се до семантични 
зони, преценени като “неподходящи за деца”, литературата за малките паралелно 
демонстрира и свои традиционни предпочитания, аргументирайки допускането 
за съществуване на определени, специфично “детски” теми. Въпреки че днес 
подобно тематично разделение (детски/недетски) се приема преимуществено 
като теоретичен анахронизъм, трудно може да се отрече наличието на теми, 
които, без да са запазени единствено за детската литература, се чувстват особено 
удобно именно в нейните естетически предели. 

Темата за училището е една от тях, а Кирил и Методий и тяхното дело – 
естествена и важна съставка в нейните български вариации. 

Така очертаният контекст логично провокира очаквания за подобаващо 
семантично присъствие на Солунските братя в националните ни литературни 
текстове за деца. Тези очаквания обаче изненадващо се оказват не съвсем 
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оправдани, още повече на фона на цялостното високо присъствие на двойката 
в пантеона на българската култура и респективно в нейните школско-ритуални 
прояви. Изненадата става още по-силна, когато констатацията потвърди 
валидност и в онези прояви на детската литература, които пряко кореспондират 
с училището – публикациите в читанките.

Макар предлаганото изследване да е далеч от претенции за 
изчерпателност – не познава абсолютно всички български читанки, появили 
се от Освобождението до началото на 50-те, нито пълните течения на всички 
родни вестници и списания за деца от периода, то се позовава на такава част 
от тях, която да му позволи обосновано и с голяма доза убеденост да сподели 
впечатления, да коментира факти, да предложи изводи и да очертае тенденции1.

Първото и малко предполагано впечатление от прочита на проучвания 
материал е, че темата за славянските равноапостоли се появява в българската 
периодика за деца и в родните читанки относително рядко. Очаквано тя е 
закрепена към празнично-календарното ѝ битие, неочаквани са отклоненията в 
нейната цикличност: едно и също детско списание може да публикува материал 
за Кирил и Методий в майската (съвпадаща с празника им) книжка на една от 
годишнините си и в следващите въобще да забрави за тях [вж. Младина 1905, 
1906, 1907]. Подобна липса (или в най-добрия случай – спорадичност) би могла 
и да не изглежда толкова забележима, ако не съседстваше със скрупульозна 
редакционна отзивчивост към други дати в празничния календар на българите.  
Оказва се, че този, може би най-близък до детството (заради училището) 
ден, забележимо отстъпва по популярност (респективно на публицистична 
рефлексия) на други пролетни празници – Великден и Гергьовден, които се 
радват на доста по-масово и действително регулярно художествено присъствие 
в списанията за деца до края на Втората световна война. 

Тенденцията без особени трудности може да бъде проследена в 
годишнините на смятаното за най-добро детско списание у нас между войните 
– “Детска радост”, в частност в неговите майски книжки.

Ако степента на поява на Кирило-Методиевата тема в периодиката 
за деца оставя усещането за странност, то изцяло адекватен на прогнозите 
си се оказва фактът, че тя е подчертано групирана около празника на светите 
първоучители. Интересното в случая обаче е не толкова чисто практическото 
хронологично сдвояване на празничен и редакционен календар, не толкова 
дори откритата тенденция публикуваните текстове да са писани именно по 
повод празника, тоест по необходимост (по поръчка – при утвърдените автори 
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или редакторите на списанието2, или заради протекцията на тематичната 
нужда – при по-малко известните или съмнително даровитите, виждащи в 
споменатото сдвояване нарастващ шанс да бъдат отпечатани), интересното 
е това, че празникът е и семантичен фокус на текстовете. Той сякаш обсебва 
темата, редуктивно трансформирайки я от тема за Кирил и Методий в тема 
за техния празник. Рядко ще открием произведение за деца от периода, което 
да интерпретира личностите и делото на славянските първоучители вън от 
празника им. Ето няколко примера:  

Мили български деца,
с топли, хубави сърца,
наберете росно цвете,
пъстри китки донесете,
че да свиеме венци
за безсмъртните светци.
Днес е празник най-велик
(.....)
ден на Кирил и Методи.
 Ат. Душков “Кирил и Методий” [Душков 1942/1943].

С люляк, крин, божур и здравец
ний укичихме вратите
на училището наше –
днес е праздник на светците
(...)
свети Кирил и Методий!
Е. Попдимитров “Свети Кирил и Методий” [Попдимитров 1939].

Днес народът се прекланя
пред делата ви чудесни
и ви слави и възхваля
със слова, игри и песни.
Васил Нешев “Кирил и Методи” [Нешев 1940/1941].

Да запеем песен бодра,
в слънчевия майски ден
и на Кирил и Методий
почит пак да отдадем!
(...)
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И на празника им светъл
да ликуваме в цветя...
Ненчо Савов “Прослава” [Савов 1942/1943].

Илюстрациите могат да се разнообразят и с образци от прозата. “Аз 
чета български” от Стефан Мокрев, например, започва по следния начин: „Над 
Прилеп трепти майско слънце. Стари и млади са празнично облечени. Из 
кривите каменнни улици всички се отправят на върволици към училищата. Те 
са окичени с цветя, зеленина и български знамена. Днес е денят на св. Кирила 
и Методия и на гимназията” [Мокрев 1942/1943]. Белетризираният спомен 
на Д. Гочев “Как беше по-рано в Добруджа” премества празника по диагонал в 
другия край на отечеството, отново за да разкаже за неговата подготовка (децата 
берат цветя и украсяват училището) и честване в Каварна: „До късно вечерта 
се виеха венци всред викове и смях, сякаш училището беше пчелен кошер. На 
заранта градът не можеше да се познае: вратите и кепенците на дюкяните 
бяха накичени с венци от лалета и божури. По улицата мъже с нови премени 
се поздравяваха с големия празник. Камбаните биеха” [Гочев 1940/1941]. 

Камбаните пък тенденциозно (по-нататък ще видим защо) не бият 
в разказа на Георги Райчев “Малките Кирил и Методий”, но отново именно 
празникът темпорално маркира и рамкира неговия сюжет. В творбата бабата 
съобщава на внуците си, че „днес е големият български празник Свети Кирил и 
Методий, днес ви е именният ден...”, а след това разказва за неговото честване 
в миналото: „Децата цяла седмица окичваха с венци училището...”

Спецификата на литературната периодика несъмнено придава на 
сдвоеността между тема и празник аспектите, ако не на естествената, то 
поне на обичайната връзка, което би могло да направи приложените примери 
недостатъчно категорично свидетелство за нарочността на тази сдвоеност, 
за търсената ѝ реализация, за съзнаваното ѝ натоварване със смисъл. За да 
избегнем евентуалните съмнения, ще се обърнем към читанките, в които 
календарната прагматика, без да е напълно изключена, има друга логика и 
друго място сред приоритетите на текста. Там наблюденията потвърждават 
същото – първо, пестеливото наличие на творби за Кирил и Методий, второ 
– подчертаната доминация (сред срещащите се) на текстове, отнесени към 
празника. Констатациите могат да се илюстрират със стихотворението “На 
Св. Кирила и Методия” от непосочен автор в Читанка за ІV отделение на 
Илия Краев и Иван Тодоров от 1925 г. [Краев 1925: 69] или с публикувания в 
няколко различни читанки откъс от “Преживяното” на Т. Г. Влайков, споделящ 
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възрожденското минало на светлия празник (вж. “Празникът на Солунските 
братя”. Из “Преживяното”, Т. Г. Влайков [Атанасов 1941] или “Св. Св. Кирил и 
Методий” (Из “Преживяното” от Т. Г. Влайков) [Разцветников 1943]. Впрочем, 
в читанките се повтаря и друг прозаичен текст за честването на деня на братята. 
Той принадлежи на Константин Константинов и разказва за група деца, които 
отиват извън града да берат божури, за да накичат училището и портретите 
на Кирил и Методий за празника (вж. Константин Константинов “Цветя 
за празника” [Нанков 1941] или “За цветя” от Константин Константинов 
[Разцветников 1943]. Струва си да се отбележи и фактът, че ритуалният (т.е. 
кореспондиращият с празника) аспект на темата е задължителен сегмент на 
може би най-фреквентната форма на функциониране на темата в читанките – 
познавателното ѝ разгръщане в няколко изречения, поместени обикновено на 
границата между разделите на буквара и на читанката в обединяващата ги обща 
книга за първокласниците [вж. Дочев 1939], [Примо 1928], [Близнаков 1942]. 
Текстът обикновено съседства с таблицата на българската азбука, а инвариантът 
му информира читателите си, че Кирил и Методий са създали “нашата азбука”, 
че са светци, че на 24 май честваме техния празник, като по правило съветват и 
как да се празнува той. 

Близка до инварианта реализация представлява текстът на Никола Монев 
“Св. св. Кирил и Методий”, поместен в Буквар и първа читанка на Хр. Николов, 
Н. Монев, Ив. Величков от 1936 г. [Николов 1936], не много по-различен е този 
на К. Петканов “Свети Кирил и Методий” в Буквар и първа читанка на Живко 
Симеонов и Христо Нейчев от 1942 г. [Симеонов 1942]. Ще цитираме обаче 
друг, отпечатания в Буквар и първа читанка на Христо Спасовски и Дора Габе 
(1936 г.) “Св. Кирил и Методий”:

„Те са измислили славянската азбука. С нея са написани първите наши 
книги. И сега ние четем и пишем със същата азбука. Затова ги почитаме и 
славим. Техният празник е през месец май. Тогава ще накичим с цветя образите 
им и цялото училище. Ще се веселим цял ден” [Спасовски 1936: 57].

Не липсват и стихотворни реализации на тенденцията:

На Св. Кирил и Методий
(името на автора не е посочено)
Тоя празник нам дарява
нова дързост, нов живот,
към наука ободрява
наший български народ [Краев 1925]. 
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Тя се оказва не само разпространена, но и жизнена. Прави впечатление, 
че макар политическите промени след Втората световна война да рефлектират 
и върху интерпретацията на Кирило-Методиевата тема, тези рефлексии не 
засягат фреквентната привилегированост на връзката ѝ с празника. Точно 
обратното, произведенията за деца от втората половина на 40-те потвърждават 
тенденцията на споменатата връзка, продължавайки да я отстояват както в 
периодиката, така и в читанките. Списание „Светулка“ от 6/1945, например, 
публикува стихотворението “Свети Кирил и Методий” на Асен Калоянов, в 
което празникът е фокус на композиционната рамка, конструирана от финалното 
повторение на първата строфа:

Днес е празник, ден тържествен,
ден на Кирил и Методий!
Пратеници с глас божествен 
за славянските народи!

Връзката се открива повторена одиозно и в творбата на Богдан Овесянин 
“Братя Кирил и Методий:

Пей химни, български народе,
ликувай, пролетна земя,
о, братя Кирил и Методий,
ний славим вашите дела [Овесянин1946/1947].

В “Светлият празник” от Минко Неволин – и носталгично:

....на светлий празник, в ранна ранина,
венци плетехме от зеленина.
А сетне виехме хора на двора
и кръшният ни смях събуждаше простора.
То беше ден, чудесен ден за нас – 
от щастие ликувахме тогаз
и виждахме, накичени с лалета,
два святи образа над нас да светят... [Неволин 1946].

А ето и примери от читанките: 

Кирил и Методий, знаем,
ни дариха дар безцен,
затова ги величаем
в тоз прекрасен слънчев ден [Трендафилова 1950]. 
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Отделно от художествените четива изданията на Буквар и първа 
читанка продължават да публикуват почти шаблонния си текст от предходните 
десетилетия, пак на границата между едното и друго и без особено сериозни 
редакции (вж. “Кирил и Методий” [Самодумов 1949], “Кирил и Методий” 
[Симеонов 1952], Ярослав Снежин “Кирил и Методий” [Василев 1960].

След толкова улики за тенденциозност и последователност в 
отстояването на “празничния” подход към интерпретацията на темата за Кирил 
и Методий в читанките и периодиката за деца, логично е не само да допуснем 
действителното наличие на такава тенденция, но да потърсим и нейното 
обяснение. То, без съмнение, отвежда към основните социални функции на 
детската литература, свързани с образованието и възпитанието на малките. 
Профилирането на изследването върху читанката (книга за училищна употреба) 
допълнително подчертава и експлицира усещането за тази зависимост. Детската 
литература използва празника като форма за социализация (чрез образование и 
възпитание) на индивида. Във възрастовата си универсалност моделът разкрива 
черти още в старобългарските поучения за празниците. Използването на 
календарната обредност като средство за социализация на младите поколения 
обаче е, изглежда, по-стар, доколкото се оказва традиционен, подход върху чийто 
основополагащ принцип, както твърди Тодор Ив. Живков, се гради фолклорът 
като народна художествена култура. В рамките на годишния аграрен цикъл от 
трудови дейности, празнични тържества и ритуални практики и в контекста 
на възрастовото развитие на индивида, фолклорният човек художествено-
образователно усвоява културните ценности на своята общност, за да се 
превърне в естествена и хомогенна част от нея [вж. Живков 1987]. 

Очевидно за българското общество социализиращият модел на този 
тип “празничнокалендарно” образование и възпитание се оказва жизнен и 
натоварен с надежди и в култури, принципно различни от фолклорната.

Семантичният ореол, който детската периодика и читанките изграждат 
около художествените (и нехудожествените) фигури на двамата братя, не се 
отличава от този, с който те са представени в националната ни култура като 
цяло. Литературните образи на Кирил и Методий са изградени от класическите 
им черти на създатели на родната азбука, братя, славяни, светци, апостоли, 
праотци, творци, просветители, дарители на светлина, божествени пратеници, 
учители славянски и пр. Предлаганото изследване обаче малко се интересува 
от пълния набор на тези черти. Той едва ли би изненадал с кой знае какво 
разминаване между естетическите (пък било то и за детска употреба) и вече 
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популярните културни перифрази на имената на Солунските братя. Онова, 
което му е истински интересно, са промените в тяхната употреба, динамиката 
на селекцията им и функците на тази селекция, с други думи – прагматиката на 
образите.

Първото, което веднага прави впечатление в това отношение, е, че в 
детската литература (периодика и читанки) Кирил и Методий функционират 
до голяма степен, а много често и преимуществено, вън от естествения си 
прагматичен контекст. Символи на просветата, на знанието и науката, те 
художествено отстояват тези ценности някак по презумпция, инструментализират 
ги в служба на други ценности, имащи същностно политически характер.3 
Българската детска литература съзнателно и устойчиво интерпретира темата за 
Кирил и Методий не толкова във функционалните перспективи на просветата, 
ученолюбието, преклонението пред знанието, а в прагматичните полета на 
патриотичното възпитание. Солунските братя разпръсват “безбродна(та) 
тъмнина” (А. Разцветников), “на незнанието мрака” (Е. Попдимитров), “мрака 
духовен” (В. Нешев), не просто в името на абстрактното и чисто интелектуално 
възвисяване, на идеалната победа на духа, а за да предложат “светла бъднина” на 
българския род, да му дадат национално самочувствие и оръжие за отстояване 
на неговата етническа определеност4. 

В подкрепа на изразеното мнение за азбуката като аргумент за 
обществен просперитет и национално самочувствие ще цитираме само едно 
стихотворение от читанка, издадена през 1925. Художествените му качества 
не бива да ни притесняват. Тенденциозността на по-слабите творби прави по-
релефни аспектите на модела:

На Св. Кирила и Методия
Тоя празник нам дарява
нова дързост, нов живот,
към наука ободрява
наший български народ.

Ето българска нам книга.
нека гръмне глас навред –
стига вече, стига, стига,
дай да тръгнем нанапред!

Да издигнем на наука
свят, великолепен храм,
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и ще имаме сполука,
отърва-щем се от срам5 [Краев 1925: 69].

Другата устойчиво свързана с темата идея – за азбуката като оръжие за 
национално самосъхранение, откриваме загатната в “Свети Кирил и Методий” 
на Асен Калоянов („Те оръдие могъщо /изковаха от езика/ наш, що като 
пламък същи / из духа народен блика” [Калоянов 1945: 4]) и директно изказана 
в “Кирил и Методий” на Ат. Душков:

С тяхна помощ всеки ден
ние пишем и четем
книжки с приказки чудесни,
книжки с мили родни песни.
И опазихме до днес
нашия език и чест [Душков 1942/1943].

Не маловажно е да се отбележи и това, че патриотичният вектор в 
ориентацията на темата в изданията за деца не произтича от програмната им 
обусловеност и малко се влияе от общата им идейна насоченост. Доказателство 
за това биха могли да се намерят в стихотворението “Солунските братя” от В. 
Димов. То е отпечатано в строго профилираното детско списание “Християнче” 
(8/1942), но подчинява религиозната необходимост на съдържанието си на 
каузата на детското възпитание в родолюбие.

Двамата се в Солун те родиха,
българската майка ги отхрани;
(...)
Мъдростта в душите им се всели –
и писмо на българи откриха,
(...)
с много труд и мъки те успяха
да напътят в истина народа,
двамата невидимо крепяха
вярата му в радост и несгода.

С тез крила (на орел, дарени от братята – б.а.) Родината ни свята
днес поема пътя към възмога,
а над нея Солунските братя
светло бдят, поставени от Бога [Димов 1942].
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Едва ли има нужда да се коментира патосът на едно стихотворение, 
което изписва думата родина с главна буква. Доста по-интересна изглежда 
новата версия на класическия патриотичен мит за божията благоразположеност 
над България, този път реализиран чрез фигурите на братята като божии 
покровители и стражи.

Патриотичните употреби на темата за Кирил и Методий личат особено 
добре в прозата за деца, публикувана в списанията и читанките. Техен израз е 
вече посоченият в друга връзка текст на Константин Константинов “Цветя за 
празника”, в чийто сюжет група момчета отиват извън града, за да наберат цветя 
за деня на светите братя. Най-голямото от тях ги води на Божурова поляна и 
обяснява етиологията на топонима. Повествованието ситуативно свързва делото 
(ритуално рецидивирано в празника) на Кирил и Методий с патриотичните 
борби на българите, внушавайки идеята (вж. и в горното стихотворение) 
за историческа зависимост между едното и другото. Тъй като това е детска 
литература и снизходителното мнение на възрастния допуска възможността 
читателят да не успее сам да извлече въпросната идея, тя услужливо му се 
подава и от персона резоньор: 

“Това е Божурова поляна – казва Савата. Тука едно време борци за 
българска свобода са се били с турците. От юнашката кръв на борците са 
поникнали тия божури.

– Да си жив, бате Сава, че ни доведе тук! – рече Диньо – с такива цветя 
трябва да кичим ликовете на светите братя” [Константинов 1941: 103 – 104].

В констатацията за патриотичния дискурс на темата едва ли има нещо 
кой знае колко стъписващо. Известно е, че още възрожденските употреби на 
култа към братята са преследвали подобни намерения, а и самият “азбучен” 
сюжет е генетично предразположен към патриотична митологизация. Азбуката 
ни, както знаем, възниква в името на “своето” и се защитава с моралната енергия 
на защитаваното “свое”, сама израствайки в защитник на “своето”. Какви други 
интереси обслужва тя, е друг въпрос, на който най-добре, да си спомним, може 
да отговори “старшията на патриаршията”. Детската литература обаче малко 
се интересува от неговото мнение. Тя е призвана да служи на мита и по тази 
причина е склонна да пренебрегва и очевидни факти, които внасят колебание 
в свещения му разказ. Точно заради това в читанките ще открием абсолютно 
невярното твърдение, че “И сега ние четем и пишем със същата азбука” 
[Спасовски, Габе 1936: 57] или, че “на нея започнали да пишат и всички други 
славянски народи” [Самодумов 1949]. 
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Темата, призвана да илюстрира ценността на знанието и науката, развива 
идеи, разминаващи се с научното знание: „Сократ ми е мил, но родината ми е 
по-мила”.

Известно е, че изграждането на патриотично съзнание задължително 
предполага изграждане на понятия за свое и чуждо. Темата за Кирил и Методий 
се оказва иманентно подходяща за тази цел. Азбуката, създадена от тях, (заедно 
с историята на нейното утвърждаване) става ефектно средство, способно да 
изпише границите между едното и другото. В началото тези граници са прости 
и ясни, очертани от изоглосите на славянската езикова общност, за която са 
сътворени. Азбуката на братята е графиката на езиковото свое, тя изписва 
славянското като свое. Изписва го с иманентния правопис на първозданното, 
чиито единствени до момента правила не предполагат риск от грешки. 
Ортографията обаче, включително и ортографията на своето, както знаем, е 
дисциплина динамична. По различни причини (филологически, политически) 
в хода на времето тя променя своите правила. В преносните си употреби 
славянската графика на Кирил и Методий не прави изключение и периодично 
търпи промени в нормите, по които пише своето. 

Още в началото, без да разколебава широкия си славянски контекст, 
азбуката бледо щрихира и вътрешна, засилена и етнически маркирана зона на 
своето, тенденция, която Българското възраждане подчертава и експлицира. 
Азбуката започва да ни разделя не само с иноверците, с нехристияните, функция, 
наследена още от акта на нейното продуциране, но и от “чуждите” християни. 
Тук не става дума за конфесионалните противопоставяния на католицизма, 
също намесени в мотивите за създаването ѝ, а за противопоставяне в общността 
на православието по национален признак. Азбуката като графика на езика 
се превръща в етнокултурен белег, утрира идеологически конструираните 
различия, за да положи (най-напред) гърците в ареала на враждебното чуждо. 

Поради късната си поява българската периодика за деца, а и изобщо 
литературата ни за малките, няма достатъчен хронологичен простор, за да 
повтори споменатите тенденции във възрожденската ни култура. Дори да 
го имаше обаче, тя едва ли би се възползвала, заради твърде ограничените 
функционални перспективи, които тогавашното обществено съзнание ѝ налага 
– националните (в това число и църковните) борби са сериозни занимания за 
възрастни, децата да си гледат училището. 

Когато обаче патриотизмът се превърне в ценност, която училището с 
особено старание иска да възпитава, детската литература също отваря фронтове 
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на сблъсък и азбуката влиза в ролята си на оръжие. Военната лексика в последното 
изречение не е случайна. Тя е подготвена от онова многозначително определение 
за братята “войни и светци” („ние вием днес венци/ вам, о, войни и светци”) 
на Разцветников, но дълбоко се мотивира от факта, че подобно “оръжейно” 
значение на писмеността ни в детската литература се задвижва с истинска 
сила именно в години, белязани от войни, понякога в извънлитературната 
действителност, понякога в сюжетната хронология на текста, а много често в 
тяхното търсено съвпадение.  

В някои от сюжетните (художествено продължение на действителните) 
политически противопоставяния използването на родната азбука като 
инструмент, маркиращ границите на своето, е разбираемо и логично. Разказът 
“Как беше по-рано в Добруджа” от Д. Гочев разкрива обезправения и унизителен 
живот на българите под румънска власт в годините между войните, в които 
празникът на светите братя е повод за етническа консолидация и обществена 
изява на национална гордост, а някога общата с потисниците азбука – аргумент 
не за близост, а за духовно превъзходство („Ние сме дали просвета и вяра на 
руси, сърби, черногорци, на албанци, власи, молдовци, трансилванци – викаше 
учителят от високата естрада...”). Тя е и мощно средство за национално 
самосъхранение: „А после, през турското робство, макар 500 години да е 
страдал, народът ни пак се е запазил корав и жилав и не се е заличил. То е, 
защото винаги е пазил заветите на Кирила и Методия. Има ли нещо по-свидно 
от родната реч и родното писмо?” [Гочев 1940/41: 25].

Текстът представя отношението към празника на Солунските братя като 
лакмус в ориентацията свои / чужди: учителят е арестуван и бит от полицията, 
а цинцари и куцовласи късат цветята от венците, хвърлят ги в праха и ги тъпчат.

Ето го и примера от читанките – разказът “Радост” от Асен 
Разцветников, включен в съставената от самия него читанка за второ отделение. 
Разгръща популярната по това време тема за освобождението на Добруджа 
и за посрещането на българските войници. Азбуката отново е въвлечена в 
семантичната армия на своето: „Братко, моля те, дай ми да видя какви са 
българските букви (изрича един от посрещачите – б.а.) Ние учихме в училището 
румънски букви” [Разцветников 1943].

Ако по отношение на ползващите латински букви румънци 
кирилицата логично може да встъпи в ролята си на етноразделителен и 
етнопротивопоставителен маркер, тази нейна употреба изглежда доста про-
блематична спрямо Сърбия, друг от балканските ни съседи, с които историята 
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ни е сблъсквала с банална повторяемост. Трудностите пред подобна употреба 
обаче, както твърди по друг повод класикът, са силно преувеличени. Когато 
обслужва идеологии, детската литература не се впечатлява от препятствията. 
Азбуката на Кирил и Методий продължава съвестно да изпълнява топографската 
си роля по очертаване на границите между родно и чуждо, като се опитва 
морално да обоснове и легитимира, вече извършено (този път в наша полза) 
поредно действително държавно преначертаване на тези граници. Политически 
мотивиран, алфабетният правопис на своето се детайлизира. Славянското 
престава да е критерий за свое. Сърбите са просто врагове – грабители и тирани.

В “Аз чета български” Стефан Мокрев илюстрира добитата свобода на 
Македония именно с честването на Кирил и Методий. Празникът на братята и 
неговата светла училищна ритуалност е знакът на възстановената българщина в 
Прилеп. Той е средоточие на нейните официални и интимни, институционални 
и дълбоко лични форми. 

Първолачето Иванчо получава свидетелството си за завършване 
на класа заедно с шарена книжка и без да дочака да изпеят песента на св. 
Кирила и Методия забързва към манастира, където дядо му е нещо като пазач. 
Похвалва му се, че минава с петорка във второ отделение, но истински вжното 
съобщение гласи: “Аз вече чета български”. Просълзен, старецът го повежда 
към храма. 

„Дядото отвори тежката врата, прекръсти се и спря при една 
каменна колона:

– Ела, момчето ми, при тая колона. Тя е издигната при лето господне 
996, когато цар на всички българи станал цар Самуил. Прочети ми пред нея 
от книжката да чуе и той, че през времето на цар Борис ІІІ тука пак се чете 
и пише на нашия, на българския език” [Мокрев 1942/43: 3].

Съвременност и история се сливат във времето на празника, за 
да обозначат трайността на патриотизма, черпещ основания и енергия от 
писменото родно слово. 

Още по-категоричен в придържането и репрезентирането на 
коментираната тенденция е разказът на Змей Горянин “Христо граматикът”. 
Той започва с недвусмисленото изречение: „За пръв път след 22 години черно 
робство Велес шеще да празнува свободно деня на българските просветители 
Кирил и Методий” [Горянин 1942/43: 6]. Повествованието среща читателя с 
подготовката на празника в освободения македонски град, в която с ентусиазъм 
се включват и войниците от българската армия. Те строят тържествени арки, 
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обвити със зеленина, любопитно наблюдавани от местните деца. В разговора 
с едно от тях става ясно, че сърбите никога не са правили такива порти тук, 
като отговорът на въпроса Защо? е дидактично директен: „Те не ни обичаха нас, 
защото сме българи. Затова.”

Разказът развива вече познатата теза за двамата братя и за техния 
празник като национални маркери на своето. Интересното е в това, че той не 
пропуска да аргументира и правото на създадената от тях азбука да обособява 
концентрирано и същностно свое в общия си славянски ареал. Детето, което 
в творбата общува с войниците, споделя, че в семейството си се е научило да 
пише на български и написва с грешки лозунга „Слава вамъ братиа Кирилъ и 
Методиь”.

„– Ами какви са тези букви? (пита героят разказвач – б.а.) И посочих 
еровете, завъртени на края на Кирил и Методий.

 – Ерове, ерове! – със старешки вид отсече Христо. – Сърбите нямат 
ерове, а ние си имаме!

Това беше казано тъй, сякаш цялата ученост на българите се криеше 
тъкмо в “еровете”.

Разказът за деца завършва с “възрастното” обобщение на просълзения 
(от смях и умиление) разказвач: „Тези сълзи бяха предизвикани от Христовата 
граматика5 и от двата ера, които в дългите векове на робство и неволя еднички 
са пазили българския дух” [Горянин 1942/43: 7].

Макар за илюстриране на становището ни допълнителни примери едва 
ли са необходими, бихме искали да прибавим още един – не само заради името 
на автора му, но и заради особеното му, абстрактно реализиране на модела. 
“Малките Кирил и Методий” на Георги Райчев внася оригиналност в подхода 
към темата, посредством обстоятелството, че празникът на Солунските братя 
е и имен ден на героите близнаци от текста. Така в деня на двамата светци 
съкровено се срещат както интимно и институционално, така и национално и 
религиозно – бабата е запазила старо флагче с образите на равноапостолите, 
което е едновременно реликва от времето на българската държавност в тези земи 
(запазено е от официалното честване на празника по времето, когато баща им е бил 
на тяхна възраст) и (забранена и скрита в раклата) домашна икона (църковният 
портрет на първоучителите също се крие у едни хора да не го намерят онези). 
В творбата азбуката назовава своето, премълчавайки назоваването на чуждото. 
Поробителите в разказа нямат етнополитическа определеност, те са просто 
онези (Онези не позволяват, чедо...), но единственото, което местоимението 
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лексикално може да съобщи за тях – отдалечената им другост – всъщност е 
патриотично необходимият и достатъчен белег на тяхната характеристика. 
Моделът на “противопоставителното” обособяване на “нашето” е произведен в 
своята универсалност, готов да обслужва всяка конкретна ситуация, в която то е 
под заплаха и се нуждае от опори, които да го съхранят:

„И те бяха българи като нас, но българи, на които беше забранено 
да се молят на българския бог, да учат българско четмо и писмо. Защото 
живееха зад границите на България, на своя земя, но в чужда държава, под 
чуждо робство” [Райчев 1939/40: 7].

Азбуката отново е маркирала своето, спорейки политически с 
политическата география.

Както се вижда от броевете на списанията, публикували цитираните 
творби, познатите и от по-рано патриотични употреби на Кирило-Методиевата 
тема осезаемо се засилват и изострят в годините на Втората световна 
война, разбира се, във връзка с конкретната външна политика на България и 
връщането под властта на българската корона на земи, откъснати от държавата 
ни след Ньойския договор. Детската литература внимателно следи промените 
в правилата за изписване на своето и добросъвестно ги налага в съзнанието на 
невръстната си публика. Когато прави това с помощта на азбуката и празника 
на Кирил и Методий, тя дискретно и без да иска оголва обстоятелството, че 
всъщност предлага държавната версия на своето, че възпитава патриотизъм с 
държавни характеристики. Писмеността и празникът са ключът към подобно 
допускане: писменост и държава са генетично свързани, училището (читанките) 
е държавна институция, календарът, особено празничният календар, също е 
функция на държавата. 

Както и правописната норма (респективно, тази, по която се пише 
своето)...

След 9 септември 1944 г. старата държава практически не съществува. 
Референдумът още не се е състоял и монархията не е отхвърлена, но реформите 
в българския правопис (февруари 1945) са първите факти в хрониката на нейната 
предизвестена смърт. Нова държава – нов правопис. Премахват се ятовата гласна, 
юсът (голямата носовка), но те не ни интересуват. Премахват се краесловните 
ерове, същите ония, които бяха слоновете (китовете) на ортографията на своето 
в разказа на Змей Горянин. Ако за момент си представим, че всичко в света 
се обяснява само с художествената литература, можеше да си помислим, че те 
се премахват именно заради това. Защото неправилно описват границите на 
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своето. Тези граници отново са се изместили, защото старото съдържание на 
понятието “свое” е не просто “старо”, но и опасно. То ни отделя от другите 
славянски народи, на първо място от руснаците като метонимия на СССР, и 
особено, както помним от текста на споменатия разказ, от сърбите, любимия (в 
този момент все още) на др. Сталин несъветски славянски народ. 

Братските славянски народи начело с великия руски народ (Септем-
врийче, 35/36/1947) е символизираният от азбуката на Кирил и Методий 
нов ареал на своето, който детската ни периодика и читанките въодушевено 
предлагат на читателите си. 

Поезията, публикувана на страниците на в. Септемврийче, убедително 
потвърждава това. Ето и няколко примера:

Вси славяни просветени
с тези букви са сплотени
и с борба по светъл път
те задружно днес вървят [Станчев 1946].

Днес ярко грее делото велико
на двамата творци от древността:
единство и сърдечна дружба бликат
сред цялото славянство по света [Неволин 1947].

Чрез Кирила и Методи
днес сме ний в съюз велик:
ний, славянските народи
със славянския език! 7 [Дунавски 1947].

Всъщност славянският акцент е може би най-различимият исторически 
белег на интерпретацията на темата в детската литература от коментирания 
период (втората половина на 40-те години на миналия век). Конюнктурната 
продуктивност на прагматиката му вероятно обяснява и видимо по-голямата 
ангажираност на периодиката с темата за двамата братя8. Както би следвало 
да се очаква, най-директните и оголени форми на нейната експлоатация 
личат в публицистичните ѝ жанрови модификации. За да се получи представа 
за правилата, по които те използват Кирил и Методий, за да обособят зона 
на своето, не са нужни кой знае какви усилия, стига дори само прочитът на  
техните заглавия във в. „Септемврийче”. Ето някои от тях: „Кирил и Методий – 
първи борци за славянско единство” (37/38/1949), „Празник на младежта и на 
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славянското единство” (35/36/1947), „Към просвета и славянско братство” 
(35/1946), „Славянската азбука ни свързва” (35/1946) .

А ето и какво стои зад тях:
„Преди повече от хиляда години те създадоха славянската азбука. 

Въоръжени с нея, народите на Съветския съюз, на Югославия, на България се 
бориха векове против гръцките и немските завоеватели, против своите царе, 
князе и всякакви експлоататори и насилници и най-сетне се освободиха от 
тях” („Септемврийче” 35/36/1947).

Очевидно в славянското езиково-писмено море на своето са се появили 
определени социолектни течения. Класово-партийният Гълфстрийм е променил 
климата и нищо неподозиращата кирилица със задна дата разбира, че е била 
мощно оръжие за класова борба.

Това, което публицистичният текст директно заявява, не остава без 
своите художествени повторения. В стихотворението си “Да се учим и да бдим” 
Лъчезар Станчев разширява традиционната представа за братята и тяхното 
дело (просветители, разпръскващи мрака на невежеството, духовни бащи на 
славянския свят), прибавяйки заслугата им за деистичния тласък в спрялото 
развитие на света, дължащ се на книгите на Ленин и Сталин.

Вред славянските народи
са живели в тъмнина.
Братя Кирил и Методи
са им дали книжнина.

С буквите си те в тъмата
просветили стар и млад
и навлязал тъй в борбата
целият славянски свят.

С тия букви Ленин, Сталин
в свойте книги сочат път,
с тия букви сме разбрали
накъде върви светът.

С тях се учим в труд свободен
да работим и да бдим,
смело към възход народен
след Димитров да вървим! [Станчев 1949].
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Новите измерения на емблематизираното в азбуката свое услужливо 
възстановяват спомена за ранното си минало. Актуалното политико-
идеологическо противопоставяне на немците в края и непосредствено след 
края на войната намира исторически опори в епичния за културата ни сблъсък 
с триезичниците и особено с немските духовници от годините на създаването 
и утвърждаването на славянската писменост. Натоварената с памет опозиция 
славяни / немци (фиксирана и на етимологично езиково равнище) става 
идеологически привлекателен аспект от семантиката на родната азбука и 
текстовете за деца не пропускат да го експлицират. Вече цитирахме вменената 
ѝ роля в борбата срещу “гръцките и немските завоеватели” в публицистичен 
текст. Следва художественото доказателство, впрочем, публикувано в същия 
брой, в непосредствено съседство с него9:

И с право са наречени отдавна
славянски просветители, ала
те бяха под тевтонците в забрава
и прах поръси техните чела [Неволин 1947].

Какво точно трябва да се разбира под тевтонци стихотворението 
предоставя на стратегиите на своите читатели. То е отворило дълбоката 
историческа перспектива на темата и предпочитано допуска дължащата се на 
тевтонска власт (под тевтонците) забрава на Кирил и Методий да се отнася 
до западните славянски народи, исторически зависими от тяхното управление. 
Актуалната политическа и културна конюнктура, в която текстът функционира, 
обаче отваря и друга рецептивна възможност – въвличането на под тевтонците 
в домашен смислов контекст. Тогава азбуката става не само оръжие срещу 
национално и политически чуждите (Да отправим срещу фашизма стрелите 
на славянската култура! ...Кирил и Методий са слънца – Хитлер – мрак! – вж. 
„Нашият възглас за 24 май“ – „Септемврийче” 18/1945), но и срещу актуалните 
идеологически противници, срещу бившите носители на властта, които трябва 
да бъдат не само политически, но и морално разгромени. Какво по-добро 
оръжие („Да си служим отлично с оръжието на славянската писменост!” – 
пак там) за това от азбуката би могло да се открие! Довчерашните български 
слуги на Хитлеровите тевтонци искат „да убият всякакъв исторически спомен 
за нашия национален произход и за изворите на нашата култура. Те целяха 
да скъсат най-здравата връзка – писмеността, която съществуваше между 
нас и останалите славянски народи и най-важно – между нас и великия руски 
народ” [Септемврийче 18/1945].
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И тук следва нещо, което би могло да стъписа всички, които не са имали 
противоречивото щастие да преживеят кардинален политически преход. За тях 
написаното би изглеждало като лишен от въображение вестникарски преразказ 
на Оруел. За ония, които са го видели (не Оруел, прехода), обаче то се възприема 
като отдавна неспособен на изненади ретроспективен трафарет. 

Помните ли как българската детска литература от годините малко преди 
9 септември 1944 г. разказваше за празника на двамата братя в българските 
селища на откъснатите от родината части на Добруджа и Македония? Как 
румънците и сърбите забраняват честването на светците и как един от най-
разпознаваемите знаци на тяхното освобождение и включване в рамките на 
родната държава е официалното отбелязване на празника. 

Сега да се пренесем малко след посочената дата и да разгърнем 
Септемврийче. Реалната аудитория на вестника едва ли е много по-различна 
от аудиторията, която преди две-три години е чела онзи разказ за Еровете. Тук 
трябва да прочете следното:

„Пресни са още спомените от годините на фашисткото робство, 
когато нашите, продадени на германците управници, забраняваха да се 
празнува и чества празникът на Кирил и Методи” (“Кирил и Методи” – 
„Септемврийче” 18/1945).

Истинността на изреченото твърдение, въпреки че в известен смисъл неин 
коментар предварително вече беше направен, не е предмет на това изследване. 
Причината, поради която то е цитирано, се състои в демонстративното 
оповестяване на поредната промяна в ортографията на своето, защитавано с 
авторитета на родната азбука. 

Поредната и, както ще се убедим от опит, очевидно не последната.

Бележки
1 Без да бъде достатъчно свидетелство за липса, при всички случаи показателен е фактът, че 
в две доста подробни изследвания на детската литература, разположени върху материал от 
периодиката и читанките от Освобождението до Първата световна война, не се откриват никакви 
знаци за темата [вж. Стоянова 2010, Георгиева-Тенева 2014].
2 Да си спомним тук откровението на Елин Пелин за “кампанийното” писане на детските му 
стихотворения, заради дейността му на редактор на издания за деца и необходимостта от текстове, 
съзвучни със сезонната специфика на броя.
3 Когато настоящата статия вече бе предадена за печат, редакторката на сборника проф. дфн Д. 
Чавдарова бе любезна да ми посочи статията на Десислава Найденова “В името на Кирил и 
Методий”. Кирило-методиевската идея и социалистическата пропаганда [Найденова 2017], 
която на основата на интересни исторически документи (включително партийни позиви) 



115

очертава социално-политическата конюнктура, провокираща и обуславяща коментирани от мен 
тенденции в интерпретацията на темата в детската литература. Посочвам работата не просто 
заради изискванията на жанровия етикет, но заради сериозните ѝ качества и възможността да се 
позова на нейните резултати като историко-научно потвърждение и аргументация на наблюдения 
и изводи, направени върху материал от литературата.
4 Корените на тази тенденция, разбира се, могат да се видят в почти сакралния за българската 
култура “Химн на Кирил и Методий” (1882) от Стоян Михайловски (впрочем многократно 
публикуван в съкратени варианти в читанките и в периодиката за деца), но тя е програмно 
зададена още от “История славянобългарска” (1762) (главата “За славянските учители”) на 
Паисий Хилендарски.
5 Тук финалният стих вижда националното самочувствие в неговата пасивна форма. Повечето 
творби обаче директно го определят с понятието “гордост” (“И народът наш застана/ горд сред 
другите народи...”) [Попдимитров 1939].
6 Детето обяснява, че е написало Методиь с малък ер, защото той бил по-малък от брат си.
7 Езикът е извинението на разума по повод възторжените девиации на чувството, прославящо 
славянското единство, основано на делото на братята. Очевидно “вси славяни” не пишат на една 
азбука, но трябва по някакъв начин да бъдат аргументирано поместени в темата, така че да не 
възникват логически проблеми, когато в стихотворение с название “Двамата братя”, например, 
въодушевено се агитира, че „В Белград, / София / и Прага, / във Москва / и във Варшава / общо 
знаме / се развява...” (Методий Н. Маринов, учител, “Двамата братя” – Септемврийче 35/1946) 
Равноапостолите ни завещават не само писменост (книга), но и слово, а техният празник не е 
само ден на писмеността, на буквите, а на славянската реч (вж. стихотворението на Н. Стоянов 
“Празнувайте, братя” – Септемврийче 35/1946).
8 Достатъчно е да отбележим, че в майските броеве на в. Септемврийче от 1945 г., въпреки 
историческата важност на датата, бележеща капитулацията на Германия и слагаща край на Втората 
световна война в Европа, 24 май има подобаващо публицистично и художествено присъствие.
9 Между другото, за още едно такова редакционно съседство, противопоставящо славяни и 
немци. Вестник „Септемврийче” не крие отчетливите си (за доказателство вж. дори само шрифта, 
фреквентността просто го подчертава) симпатии към онзи цитат от речта на Г. Димитров пред 
Лайпцигския процес, започващ с “Още по времето, когато германският император Карл V казвал, 
че по немски той говори само с конете си...”. Цитатът е едва ли не устойчив (1946, 1947, 1949 г.) 
сегмент в посветения на 24 май тематичен блок на броя.
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Abstract: The paper compares the rise and growth of purism in Southern Slavic 

countries (Serbia, Slovenia and Croatia) and Bulgaria during the National Revival Period. 
This comparison helps to identify the features of Bulgarian purism, as well as the reasons for 
the tendencies and results which characterise the formation and development of the literary 
Bulgarian language at the time of the National Revival and later. The analysis shows that 
Bulgarian purism has similarities with the language development in other Slavic countries. 
However, in most cases Bulgarian revival idea of language purity is different from the ideas 
of Serbs, Slovenians, and especially Croats. 

Key words: Southern Slavs, literary language, purism, language purity, National 
Revival

Културното възраждане на балканските славяни е своеобразен 
калейдоскоп от идеи, концепти, доктрини, от уникални индивидуални актове 
и продукти – често непредсказуеми и дори неочаквани на пръв поглед, 
които не винаги са грижливо обмисляни и поставяни в програмна рамка. 
Предопределени от политическата история на тези земи, от темперамента на 
юга, от хилядолетните културни наслагвания и етнически контакти, те стават 

Етнополитическа митология 
и славянски концепти в езика, 

литературата и изкуството
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неразчленима амалгама от подходи към формирането на един или друг феномен 
на цивилизационната им еволюция. Огледало на този калейдоскоп е формирането 
на нови (в смисъла на модерни, съвременни) книжовни езици на българи, сърби, 
хървати, словенци. Неизменно съпътстваща характеристика на процеса на 
формирането им е движението за езикова чистота, намерило концентриран израз 
в термина пуризъм. Славянската адаптация на това движение1, причинено от 
обективни обстоятелства, „често показва сходни прояви, общи характеристики 
у различните народи дори когато става въпрос за някои несъмнени разлики в 
цялостната книжовноезикова ситуация. Следователно би могло да се говори 
за постоянство на някакъв единствен механизъм за въздействие върху този 
процес най-общо” [Лашкова 1983: 23]. Ето защо възниква предположението, 
че пуристичната идея в българската езикова ситуация2 би трябвало да има общи 
черти с пуризма в други славянски езикови ситуации, доколкото – в една или 
друга степен – славянските езикови, културни и литературни взаимности през 
Възраждането са несъмнени. Това предопределя обзора на пуризма в сръбския, 
словенския и хърватския език, за да може да се съпостави с българския пуризъм 
от периода, в който се формира българският книжовен език и се жалонира пътят 
на бъдещото му усъвършенстване и развитие. 

***

Съвременните южнославянски книжовни езици се формират в 
условията на временна загуба или въобще липса на държавна самостоятелност. 
Това поражда усложнена езикова ситуация, в която неизменна съставка е 
билингвизмът. Докато билингвизмът в езиковата ситуация на словенците и 
хърватите, които са в пределите на Австрийската империя, е плод на добре 
обмислена и настъпателно реализирана езикова политика, то билингвизмът 
в езиковата ситуация на българите и сърбите е следствие на пасивна езикова 
политика по отношение на колонизираните народи от страна на османската 
държава. Към това следва да се добавят още два силни фактора в техните 
езикови ситуации: употребата на два литургични езика – черковнославянския и 
латинския, както и образованието, което не винаги е на етничен език. 

За начало на кодификацията на сръбския книжовен език е общоприето 
да се сочи реформаторското дело на Вук Караджич3. В своята програма, приета 
и следвана от поддръжниците му, той поставя на видно място принципа за 
общата правилност на езика. Макар и неафиширано явно, тълкуването на 
съдържанието на този принцип извежда две базисни начала: че езикът на 
новата култура трябва да се създава на основата на говоримата (народната) реч 
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и фолклора и че езикът трябва да бъде предпазван от всичко, което го нарушава 
или може да представлява заплаха за него, като за опасно се взема преди всичко 
чуждоезиковото влияние [Фекете 2002: 268]. Отношението на Караджич към 
проблема за чуждите думи в сръбския език обаче се оказва сложно и донякъде 
двояко. От една страна, за основен негов теоретичен принцип е посочвана 
чистотата на езика, основана на народната словесност: „Чистотата на нашия 
книжовен език се основава на съвременния чист народен език и народните 
умотворения” [вж. Хержман 1964: 27]. От друга страна, нарочно в своята 
„Писменица сербскаго jезика, по говору простога народа” (1814), преработена 
и приложена по-късно към „Српски рjечник” (1818), Караджич пише, че „Няма 
на света нито един език (нито древен, нито нов), лишен от чужди думи… но 
аз не защитавам чуждите думи, аз също казвам, че езикът трябва да се чисти 
от чуждите думи (не само от турските, но и от всякакви други…), доколкото 
това е възможно… по-добре да вземем чужда дума, отколкото изопачено да 
образуваме нова” [по Гудков 2005: 41]. Воден от тая си максима, той осъжда 
опитите на белградското Дружество за сръбска словесност4, ориентирано към 
езиковата архаика, да отстрани чуждите (предимно интернационални) думи и 
да ги замести с новоизковани сръбски. Той се противопоставя на пуристичния 
им устрем, заявявайки, че той разваля и прави сръбския език уродлив. 
Караджичевото дело получава много висока оценка от сръбските лингвисти и 
век и половина по-късно П. Ивич, който прави алюзия с пуристичните доктрини 
в някои славянски книжовни езици (вероятно хърватския), пише през 1971 г. за 
Караджич следното: „На него му е бил чужд пуризмът, тази болест на слабите, 
малодушни и боящи се от заплахата от асимилация” [по Гудков 2005: 42]. 

От друга страна обаче, като се има предвид и интерпретацията на Е. 
Фекете на принципа за общата правилност на езика на В. Караджич, не може 
да не направи впечатление явното противоречие между словника на Речника 
(1818) и езика на Караджичевата езикова практика. Силното ограничение на 
книжната традиция, дори отказът от нея и ориентацията към говоримия език се 
обяснява както с руралната ориентация на Караджич и участието на романтизма 
в сръбската култура [Иванова Н. 2000: 87], така и „с причини от конфесионален 
характер – за хърватите католици, с които се създава основата на единен 
книжовен език, компромисът с църковнославянската православна книжовна 
традиция е немислим” [Иванова Ц. 2003: 165]. В историята на сръбския 
книжовен език В. Караджич е смятан за основоположник на филологическата 
критика, в която покрай други принципи се издига и изискването за ориентация 
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около „чистия непокварен говор на сръбския нород” [Иванова Н. 2000: 87]. 
Тези принципи залягат и в неговия речник, чийто увод става програма на 
езиковата реформа: той отстранява обширни пластове църковнославянски и 
руски лексикални и граматически средства, което е манифестация на очевидния 
избор, на предпочитанието на едни езикови единици и съзнателен отказ, 
избавление от други. „Какво е това, ако не проява на пуризъм?!” възкликва В. П. 
Гудков [Гудков 2005: 42]. Докато обаче за Речника е характерна целенасочена 
избирателност, в конкретната речева практика на Караджич лексикалният 
корпус е доста по-обширен и изпъстрен с интернационална и ориенталска 
лексика, даже с черковнославянизми. 

Някои от младите съвременници на В. Караджич (Д. Исайлович, П. 
Негош и др.) също използват разнообразна по произход лексика. Поствуковите 
филолози от втората половина на ХІХ в. обаче – т.нар. творци на езиковата кри-
тика – започват да третират доста праволинейно, дори примитивно концеп-
цията на Караджич, издигайки като мерило за качеството на литературните 
произведения чистотата на езика им – за това свидетелстват например споровете 
около проекта за терминологичен речник на Дружеството за сръбска словесност, 
в който се очертава тенденция за замяна на международните гръко-латински 
термини с черковнославянски, руски, сръбски домашни думи и неологизми 
[Иванова Н. 2000: 89]. Въпреки че през 1845 г. институционалната инициатива 
е спряна, това довежда до известни липси не само в лексикалния фонд и особено 
терминологията, но и в граматичните форми – напр. при сегашните деятелни 
причастия, които липси имат сериозно отношение към интелектуализацията на 
сръбския езиков стандарт. Вуковите традиции в областта на филологическата 
критика са продължени от Джура Даничич и неговите последователи, които 
изострят вниманието към въпросите на езиковата чистота, „проявявайки 
понякога краен пуризъм” [Пак там, с. 92]. В определени групи лексика сръбският 
език обаче съхранява както запазилите се в народната реч ориентализми, така и 
германизмите и въобще международната културна лексика.

В общата книжовноезикова палитра на сърбите не може да се подмине 
Карловачкият кръг – „малко научно общество, основано през 1802 г. в Сремски 
Карловци5 от митрополит Стефан Стратимирович”. Задачата на този кръг, към 
който Караджич се отнася с видимо пренебрежение, „е да се чисти езикът 
от турцизми и те да се заменят със славянски или поне с думи от славянски 
корен” [Иванова Ц. 2003: 170]. Чистаческата му дейност е подчинена на две 
начала: православие и интелектуализация на сръбския език с цел постигане на 
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елитарност. Показателна за сръбския пуризъм от средата на ХIХ в. е и позицията 
на Йован Стерия Попович, който смята, че „няма народ, който да се е опазил 
изцяло от чужди думи, особено тези от класическите езици… Обявява се обаче 
против приемането на чуждици, за които вече съществуват домашни аналози. 
По-особено е мнението му за славянските по произход думи – че от тях не бива 
да се бяга” [Пак там, с. 178], с което се противопоставя на Караджич. 

Умерен пурист е Йован Стеич, съвременник на Караджич. В коментар 
на Вуковия превод на Новия завет на сръбски език той излага становището си 
относно оставените трийсетина турски думи, които „дрънчат грозно в ушите, 
особено когато има с какви домашни да бъдат заменени” и с това изразява 
мнението си, че не може всичко, което народът говори, да влезе в книжовния 
език, тъй като някои думи имат неприемлив произход [Пак там, с. 173]. Най-
ценното в езиковата критика на Стеич е, че разсъждава относно комуникативните 
сфери и нуждата от съответни езикови средства, които не могат да бъдат само 
„народни”, че на практика не съществуват универсални езикови средства. Той 
достига до тълкуването на определението „народен” (по отношението на езика) 
– той трябва да е езикът на всички слоеве на обществото и следователно не може 
да бъде езикът, говорен само от необразования народ. Затова и не би трябвало 
без нужда да не се допускат до книжовния език старите славянски думи, които 
биха могли да се адаптират по народен образец, както и международната 
културна лексика и терминология. В крайна сметка, благодарение намесата на 
В. Караджич в работата на филологическата критика, в сръбския книжовен език 
се утвърждава известна толерантност към ориентализмите [Иванова Н. 2000: 
91 – 92]. 

***

След войните на Наполеон (1809 – 1813) в Австрийската империя идва 
абсолютизмът на министъра на външните работи Клеменс фон Метерних 
– един от най-влиятелните политици в Европа. След т.нар. Виенски конгрес 
през 1814 – 1815 г., на който се узаконяват либерализмът и пренебрегването 
на националните стимули, славянските езици в Империята са забранени. 
Забраната е в сила до революцията през 1848 г., когато Метерних и отстранен от 
властта6. Дотогава официалният и държавният език на Австрийската империя е 
единствено немският. Това довежда до ответна реакция, която в сферата на езика 
се изразява чрез силни пуристични движения у хърватите, словенците, чехите, 
словаците, лужичаните7. Характерна платформа на национална съпротива 
срещу абсолютизма и заплахата от глотофагия стават лингвоцентризмът, тясно 



123

свързан с пуристичната доктрина. В езиковата политика на славянските народи 
в Империята централен става проблемът за езиковата еманципация. 

Борбата срещу немския език и германизмите в словенския език датира 
още от втората половина на ХVІІІ в., когато се заражда тенденция към езиково 
единство и към очистване на книжовния език, за което спомага обръщането 
към богатата литературно-езикова традиция на ХVІ век. В края на ХVІІІ – 
началото на ХІХ в. в словенските книжовни кръгове се обявява целенасочена 
война на германизмите, навлезли в словенския език8 благодарение на 
вековните взаимоотношения с немския език. Очистването на словенския 
език от чуждоезични елементи в граматиката и лексиката през първата 
половина на ХІХ в. определено се свързва с делото на Йерней Копитар9. След 
революцията през 1848 г. се изработва програмата „Обединена Словения”, в 
която се изисква равноправие на словенския език. Въпреки целенасочената 
борба срещу германизмите, немското влияние върху лексикалните особености 
и синтактичната структура на словенската литература (специално на 
протестантската) е трудно да бъде отречено. Борбата срещу чуждото езиково 
влияние (главно германско и романско) се издига на по-високо равнище от 
реформатора на словенската проза Матеуж Равникар през второто десетилетие 
на ХІХ в. Своеобразен израз на пуристичната идея през ХIХ в. са съчиненията, 
посветени на народната етимология. Нарочно внимание им отделя Н. Иванова, 
която обследва паралелно този тип езиковедски издирвания у словенския 
филолог А. Т. Линхарт и у Г. С. Раковски [Иванова Н. 2006]. 

Особен интерес представлява борбата срещу едно специфично явление, 
за чийто произход до днес в словенската лингвистика се дават противоречиви 
обяснения – употребата на предпоставени членни форми за определеност (ta) 
и неопределеност (еn), регистрирани още през ХVІ в. Още тогава тези форми 
са интерпретирани като германизми; за такива са посочвани от мнозина автори 
и в наши дни. В края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. на словенските членни 
форми е обявена война, като премахването им има за цел възвръщането на 
изконното състояние на словенския език, в който определеността не се изразява 
по граматически начин. Първият писател, който не употребява членните 
форми, е словенският прозаик М. Равникар [Плотникова 2005: 14]. Липсата 
на тези членни форми днес в словенския език е следствие на пуристичен акт, 
който се свързва с отхвърляне на средства от говоримия език, които имат 
неприемлив произход. Не би могло да не се направи алюзия с действията на 
Черковнославянското направление в българската езикова ситуация през 30-те – 

Надка Николова  –  Възрожденската идея...



Limes Slavicus 2124

40-те г. на ХIХ в., което също отхвърля, при това доста емоционално10, членните 
форми в българския книжовен език.

***

Проблематиката на езиковия пуризъм в южнославянските езици е 
неразривно свързана с книжовната традиция на хърватите и е една от основните 
теми в историята на хърватския книжовен език. Посветени са му множество 
специални статии, раздели от граматики и монографии11. Интересът към пуризма 
и в наши дни се поддържа от средствата за всеобщо осведомяване, а самият 
хърватски книжовен език е резултат от пуристичен подбор [Тяпко 2005: 9]. 
Прегледът на средновековната хърватска религиозна и административно-правна 
литература показва, че езикът ѝ е бил отворен за старославянски, романски 
(латински, италиански, венециански и далматински) заемки, докато текстове 
с литературна претенция, писани на говорим хърватски, са се отличавали с 
относителна езикова чистота. Латинският език обаче – езикът на хърватската 
католическа църква – е имал особено място, достатъчно е да се спомене, че до 
1847 г. той е бил официалният език на Парламента. 

Сложни в езиково отношение са ХVІІ и ХVІІІ в., когато хърватските 
земи са под властта на Венецианската република и Османската империя. 
Осъзнаването на факта, че чакавският, щокавският и кайкавският диалект са 
формации на един общ език, води до написването на първата хърватска граматика 
„Institutionum linguae illyricae libri duo“ от Бартол Кашич, публикувана в Рим 
през 1604 г. 

От особено значение за хърватския книжовен език през ХIХ в. е делото 
на Людевит Гай, който чрез графичната система, предложена от него, формира 
представата за единен за всички хървати книжовен език. Людевит Гай и 
сподвижниците му А. В. Ткалчевич, Б. Шубек, В. Бабукич, И. Мажуранич и др. 
основават т.нар. Загребска лингвистична школа, стремейки се към мащабната 
задача да обединят всички южни славяни посредством единен книжовен език. 
За тази цел назовават хърватския език илирийски и приспособяват някои 
правописни правила по посока на езиковата универсализация. Но тяхната 
илирийска идея се оказва неосъществима. През ХІХ в. Хърватия, която е в 
рамките на Австрийската империя, попада в ситуация на активен билингвизъм 
– хърватите са подложени на германизация и маджаризация в езиково 
отношение. Образованието започва да се провежда изключително на немски, 
на хърватския език в училище се отделят малко часове, като за чужд език; той е 
бил маргинализиран и в публичната сфера. 
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Борбата за езикова еманципация и за чистота на хърватския език не 
закъснява: обект на ожесточен отпор на хърватските книжовни дейци стават 
езикови особености с различен произход – германски, италиански, турски 
и др., наречени от тях варваризми. В отговор на изтъквания от имперското 
министерство на образованието претекст за образование на немски език – 
липсата на хърватска терминология – хърватските пуристи хвърлят всичките 
си сили в съставянето на двуезични терминологични речници. Между тях може 
да се споменат Иван Мажуранич и Йосип Ужаревич, но несъмнена заслуга 
в борбата за езикова чистота има Фран Курелац. Специално на тази тема в 
периода 1868 – 1873 г. той посвещава съчиненията си „Placere”, „O glagolu 
objicere”, „Vlaške rěči u jeziku našem”, „Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen 
na obale našega jezika ili o barbarismih”, в които показва „значимостта на старата 
литература като извор за преодоляване на чуждиците в езика” [Иванова Н. 
2000: 203]. 

Особена заслуга в борбата за чистота на хърватския език през ХІХ 
в. има лексикографът Богослав Шулек, който е под мощното въздействие на 
илирийското движение и в пуристичните се увлечения стига до крайности. 
В своя „Njemacko-hrvatski rjecnik”, в многобройните си учебници, учебни 
помагала и други речници той съзнателно избягва турцизми, германизми 
и романизми [Пак там, с. 204 – 205]. В пуристичната си дейност Шулек 
борави с три източника за попълване на липсите: използване на народните 
говори; въвеждане на лексикални средства от други славянски езици (така 
въвежда в хърватския език много бохемизми, а чрез чешкия език и някои 
старославянизми); образуване на „кованици”, от които някои днес са утвърдени 
в лексиката на хърватския език [Лашкова 1983: 24; Тяпко 2005: 11]. Немалък 
влог в тази дейност има и лексикографът Драгутин Парчич. Въобще може да 
се каже, че пуристичната хърватска доктрина на първо място се материализира 
в лексикографската дейност. В търсенето на домашни еквиваленти на всяка 
чужда дума хърватските лексикографи се формират като пуристи, разбира 
се, различни по степен и дълбочина на пуристично въздействие. Постепенно 
имплицитният практически хърватски пуризъм еволюира в експлицитен 
„теоретичен” пуризъм: „тенденцията към съкращаване броя на чуждоезичните 
думи в родния език започва да се съчетава с опити да се обоснове неговата 
чистота в аспекта на речевата култура” [Тяпко 2005: 10]. В литературни 
произведения, в раздели и предговори на граматики, в речници и справочна 
литература се появяват текстове разсъждения за вредата от чуждите думи.
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***
Поставен на фона на езиковата ситуация в Западните Балкани, 

българският възрожденски пуризъм има доста по-различен характер. В 
първите десетилетия от историята на новобългарския книжовен език от 
националния етап – от „История славеноболгарская” на Паисий Хилендарски 
докъм края на 20-те години на ХІХ в. – пуристичната идея в общественото 
пространство не е изразена имплицитно и има сходни черти с пуризма 
на сърби, словенци и хървати: тя не е демонстративно вербализирана, 
липсват атаки към чужди езици и езикови средства (единици, структури, 
модели). Прославата на българския език, приписването на символни 
функции и престижност, отношението на лоялност и гордост към него с 
цел отстраняването на чуждия език (в българския случай – на гръцкия) от 
културното езиково пространство (училището и църквата) са типични за 
началната фаза на българския пуризъм. Пуристична платформа от този етап 
би могла да се определи като реформаторска (свързана с възкресяването и 
преустройство на книжовния български език), защитна (насочена срещу 
гръцката езикова асимилация и влиянието на високопрестижния руски език) 
и педагогическа (популяризирането на изконна (славяно)българска лексика на 
мястото на турски и гръцки думи и изрази). Това става с активната намеса на 
плеяда български книжовници от първите 20-ина години на ХI в. (Софроний 
Врачански, Петър Берон и др.). Важно е да се отбележат обаче два момента, 
които придават специфичен облик на българския пуризъм в сравнение с 
пуризма на другите балкански славяни. Ако идеята за езикова чистота има 
отношение не само към отстраняването на нежелани езикови особености, но 
най-вече към опазването на желаните елементи, българските книжовници 
от този период на формирането на новобългарския книжовен език са го 
демонстрирали съвсем видно. Архаичната патина, въвеждането на лексика 
и форми от класическия език идеал – черковнославянския, припознаван за 
старобългарски, е солидно доказателство за това. Употребата на изкуствени, 
неподдаващи се на изкуствено дишане домашни или редактирани архаични 
формации или отделни техни варианти и средства (фонетични облици, падеж-
ни форми, синтетични облици, липса на преизказни и членни форми12 и др.), 
която не е характерна за донационалния етап, може да бъде обяснена именно 
с пуристичната доктрина. Другият момент е свързан с факта, че пуризмът не 
е единствено насочен срещу чужди влияния, както е с пуризма особено на 
словенците и хърватите, но и срещу домашни форми, най-често диалектни. 
Именно турцизмите, не защото са език на агресора, а защото са характерни за 
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битовото общуване в ограничената териториално-езиково група, са осъзнати 
за неавторитетни, противоречащи на целта да се изтъкне престижността на 
родния език. 

Общото впечатление, което оставят авторите от 30-те и 40-те години 
на ХІХ в., е, че очистването на книжовния език от чуждоезично влияние – 
главно турска и разговорна гръцка лексика – се приема за нещо подразбиращо 
се, естествено, безусловно прието и присъстващо в езиковата практика през 
Възраждането. Подетото още от Паисий единодушие, че книжовен език е 
имало и ще има, само ако се реставрира, важна част от което са действията 
по почистването му, се избистря в ясната представа за формиращия се 
книжовен език, независимо от това към какво езиково направление се 
придържат книжовниците. По отношение на граматичната структура на езика 
си повечето от тях еволюират до съзнанието да предпочетат комуникативния 
принцип, т.е. съвременната им фонетика и граматика (подобно на сърбите), но 
по отношение на словообразуването и лексиката те се доверяват напълно на 
традицията. Черковнославянското лексикално градиво, не без голямо основание 
припознавано като домашно, българско, е силен коз в теорията (изказванията) 
и практиката (създаването на текстове) на всички възрожденци от тези 
десетилетия. Срещу него никой не се възпротивява, напротив, то съзнателно и 
настъпателно, дума по дума, пояснена в скоби или в специални речничета, както 
напр. Неофит Рилски или Анастас Кипиловски, с употребяваната и нежелана 
чужда (турска, по-рядко гръцка), се въвежда с надеждата да се закрепи в речта 
на образования човек, а от него – и в речта на неукия. Става следователно 
точно обратното: представата на българските пуристи за облика на книжовния 
език е противоположна на представата на сръбските филолози, които следват 
руралната линия на нормализация и кодификация13. 

Припознаването на черковнославянския език за старобългарски, 
атитудът на лоялност и гордост от книжовната традиция предпоставят идеята 
на българските книжовници за издигане на ползвателите на книжовния език до 
него; докато представата на сръбските филолози е книжовният език да „слезе” 
до ползвателите си и да стане достъпен и за необразованите. Така видът на 
пуристичните замествания, демонстрирани от българските книжовници от 
30-те и 40-те години, дава основание да се говори за архаизиращ пуризъм. 
Архаистите защитават концепцията за безвремието на езика и тяхната позиция 
никак не е по-различна от преобладаващия езиковедски климат в Европа през 
XVII, ХVІІІ и XIX век. По онова време е била всеобща практика еволюиралите 
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по-късни етапи на езика да се разглеждат като западнали варианти на по-ранния 
„чист” или „класически” език [Гилин 1991: 29]. Точно така привържениците на 
Черковнославянското направление защитават „класическата”, фундаментално 
различна от узуса, граматическа структура. Възгледът им, че нацията се гради 
върху езика, води до това, че историята на езика става матрица за историята 
на нацията. Тъй като езикът е можело да бъде проследен до вида, който е имал 
в древността, произходът на нацията също може да бъде открит в далечното 
минало. И обратното – тъй като нацията води началото си от тази далечна епоха, 
то формата на езика, който нацията е трябвало да усвои, също е трябвало да 
бъде открита в древността. Връзката между история и език е разширена до 
миналото, като са се маргинализирали дълго време всички останали езикови 
реалности. Как да се регулира езикът, се превръща в метонимия за това как 
да се изгради нацията. Авторите от Възраждането разполагат с кодифициран 
черковнославянски език, който е разпознаван като домашен, с текстови 
нормализации от предходни класически периоди на българския език, което ги 
кара да усещат стабилност в лексикалната система. За разлика от сръбските, те 
не пристъпват към нейните единици като към чужди, не проявяват отпор към 
тях. Тази разлика дава основания на Б. Цонев стотина години след коментирания 
период да каже, че „Сръбската интелигенция, която употребява почти толкова 
турски думи, колкото нашата, ги употребява като свои и дори е в състояние да се 
препира, че са чисто „прави” сръбски думи… Нашият усет ще ни подпомогне 
да изчезнат съвършено турските думи от нашия език” [Цонев 1934: 338]. 
Успоредно с това обаче, обикновено застъпниците на комуникативния принцип, 
използващи освен черковнославянска лексика и диалектни домашни или чужди 
думи, стават застъпници на етнографския пуризъм. 

Насоките на дейността на българските възрожденски създатели на 
книжовния език от 30-те – 40-те г. дават основания да се говори едновременно 
за реформаторски – подпомагащ възкресяването на българския език, и 
за защѝтен пуризъм – като се вземе предвид борбата им за опазването на 
българската култура от гръцкото културно-езиково и църковно влияние. Идеята 
за възкресяване на етничния език изисква прилагането на историческия 
критерий, който обаче би трябвало да задържи развитието на естествените 
норми и съответно кодифицирането им. На равнище конкретни езикови 
норми този критерий има най-ярко изражение в споровете относно вокала 
[ъ] и членните форми. Търпимостта на строителите на книжовния език от 
този период към иновациите варира и най-уравновесено отношение към тях 
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има Славянобългарското и Новобългарското направление в лицето на Неофит 
Рилски и Васил Априлов (30-те г.), малко по-късно – и Иван Богоров (40-те 
г.). Този вид реформаторски пуризъм следователно има новаторски характер. 
Негативизмът срещу еволюционните иновации в езика не продължава дълго и 
това свидетелства за състоянието на книжовния език: фактът, че в оценката на 
обществото за кратко време иновациите вземат превес (всъщност „иновации” 
с доста дълъг стаж в новобългарския превод на дамаскинската литература), 
говори в полза на относителна стабилност в узуса – не по отношение на 
вариантите, а по отношение на аналитичната структура в цялост. Така че 
пуристичните усилия през коментираните десетилетия са един закономерен 
акт на подсигуряване на позиция относно по-нататъшното им канализиране – 
формулата за съхраняване на идеала и узуса е намерена: „изучавам свойат язик 
в старобългарските ръкописни книги” пише Георги Бусилин и създава буквар на 
новобългарски език, „съгласен с естественото наше произношение, основанное 
на древните ръкописи наших праотцов”.

Колкото до защитната линия в българския езиков пуризъм, тя продължава 
повече от един век, макар че обхватът на сферите ѝ постепенно се стеснява, 
особено след откриването на първите български светски училища през третото 
десетилетие. В този смисъл тя е и най-силната проява на пуризма, макар че 
твърде рядко е била осъзнавана и посочвана като негова форма. Не трябва 
да се забравя в никакъв случай още и фактът, че ако идеята за реставриране, 
защита и изчистване на българския език от чуждоезиково влияние става една 
от доктрините на езиковата програма на Българското възраждане14, а оттам и 
в неговата националнополитическа програма, то пуризмът в този период (а 
и въобще през цялото Възраждане) има националистичен характер. И не на 
последно място, може да се обобщи, че той става неразделна част от усилието 
за образоване на българския народ, което го прави и педагогически.

През 50-те – 70-те г., последните десетилетия на Възраждането, 
българските книжовници демонстрират няколко типа пуризъм. Според вида на 
препоръките и на заместванията, които правят, би могъл да се квалифицира като 
етнографски. Утвърждаването на узуалните езикови средства, новобългарски 
по характера си, заместванията с изнамерени от диалектите лексикални 
средства, емоционално квалифицирани с одобряващи епитети, отправят към 
определянето на пуризма им именно като такъв. Външно погледнато, това прави 
българския пуризъм подобен на сръбския. В същото време обаче, реалната 
употреба на традиционна лексика и словообразувателни елементи и модели, 
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подходящи за удовлетворяване на нуждата от интелектуализация на книжовния 
език, навежда на мисълта за намесата на дълбоко вкоренен елитарен подход. 
В този смисъл декларираният етнографски пуризъм в българската езикова 
ситуация се обрича на неуспех. 

Възрожденската пуристична дейност е насочена навън, срещу заемки 
и формации, етикирани като чужди, което го определя като външен или 
ксенофобски. Принципно такъв е типът пуризъм и в останалите новоформиращи 
се южнославянски книжовни езици в епохата на национализма, пуризмът 
всъщност е елемент на началното им формиране. Именно затова, тъй като 
през 50-те – 70-те години (и по-късно) българският книжовен език е вече във 
фазата на интензивното си изграждане, този тип пуризъм се пресреща с глада за 
интелектуални средства и също търпи неуспех. Причина за неуспеха, особено 
на Богоровия краен пуризъм е и поставянето на опасността от глотофагия на 
българския език във времев контекст, в който опасността е отминала. 

***

Поставени на тези коловози, четирите южнославянски книжовни езика 
развиват различни, дори контраверсни реакции по отношение на идеята за езикова 
чистота. Поради особената езикова ситуация след сключването на Виенския 
книжовен договор през 1850 г., узаконяващ т.нар. сърбо-хърватско-словенски 
книжовен език, както и поради известните политически обстоятелства, почти 
до наше време пуризмът бележи ярко развитието на хърватския книжовен език. 
Оценено като отношение на слабите, тяхното движение за езикова чистота се 
противопоставя на ограничаването на езиковия пуризъм от страна на сърбите. У 
българските ползватели на книжовен език, които са възпитавани в доверие към 
устойчивостта на българския книжовен език, преживял немалко трансформации 
в хилядолетното си съществуване, усетът за езикова чистота – като нагласа и 
отношение, но не и като движение – е жив в българското общество, макар и да 
липсват условия за крайни чистачески прояви15.

Бележки
1 Пуризмът се заражда и институционализира най-рано във Флоренция в края на ХVІ в., когато 
през 1572 г. се основава езиковата Академия дела Круска (Аccademia della Crusca). Основна зада-
ча на флорентинските академици – едно фриволно общество от филолози, поети, юристи, инте-
лектуалци – става отсяването на това „вещество”, което замърсява езика. Движението се пренася 
във Франция, става популярно в цяла Западна Европа и съвсем естествено обхваща славянските 
езикови общества – по различно време, в своеобразни варианти и с различна интензивност.
2 За българския възрожденски пуризъм вж. по-подробно Николова [2016].
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3 Макар че делото на реформатора на сръбския език В. Караджич е подготвено и направено въз-
можно от „цяла плеяда учени и достатъчно компетентни за предмета на диспута книжовни дей-
ци”, „повечето учени от различни поколения маркират историята на сръбския книжовен език по 
критерий, свързан с характера на реформата на Вук Караджич” [Иванова Ц. 2003: 163].
4 Основано през 1841 г. в Белград.
5 Намира се във Войводина, тогава в Австрийската империя, бел. моя.
6 След тригодишно изгнаничество в Англия Метерних триумфално се завръща, за да стане 
съветник на Франц Йозеф, което на практика означава продължение на културната политика в 
същия дух.
7 Към тези процеси следва да се прибавят силните пуристични движения у немците и унгарците.
8 По общо впечатление езикът на основателя на словенския книжовен език – епископ Примож 
Трубар, който издава 25 книги, най-важната от които е преводът на Новия завет, – е силно 
повлиян от немския език. За по-чист откъм германизми се посочва езикът на превода на Библията, 
направен от Юрий Далматин.
9 Показателни за славяноезичните научни взаимности в Империята са фактите, че Копитар е бил 
ученик на Й. Добровски, а от своя страна, той пък е учител и приятел на Вук Караджич.
10 Членните форми са наречени „гнусотии” от Христаки Павлович във второто издание на 
неговата „Грамматика славено-болгарска” (Белград през 1845 г.), в която е поместено обръщение 
към „прелюбезна българска юност”. В него именно той мотивира изхвърлянето на вокала [ъ] и 
на членните форми.
11 С темата за пуризма се ангажират авторитетни съвременни хърватисти като Т. Маретич, П. 
Губерина и К. Крстич, Л. Йонке, Й. Вончина, Р. Катичич, З. Винце, Д. Брозович, С. Бабич, М. 
Самарджия, Р. Оути, М. Влашич и др.
12 Може би в този пункт има известна прилика със словенския пуризъм.
13 За разлика от българските книжовници, които се противопоставят на подобна идея дори в 
правописа. Например Райно Попович, по повод на циркулярното писмо на Васил Априлов за 
демократизация на правописа, изразява недоволството си в писмо до Неофит Рилски, в което 
пише, че в този си опростен вид азбуката е за „зелепродавците”. Р. Попович смята, че на едно 
културно общество подобава книжнина, създадена на език, в който намират място много архаични  
(т.е. черковнославянски) форми и елементи.
14 За езиковата програма на Българското възраждане вж. по-подр. у Вачкова [2007].
15 Вж. по-подробно Николова [2012].

ЛИТЕРАТУРА

Вачкова 2007 Вачкова, К. Езиковата програма на Българското на-
ционално възраждане. // В: Годишник на ШУ Еп. Кон-
стантин Преславски. Т. ХХ А. Шумен, 2007, с. 3-38.

Гилин 1991 Gyllin, R. The Genesis of the Modern Bulgarian Literary 
Language. Uppsala, 1991.

Гудков 2005 Гудков, В. П. Преодоление сербским литературным языком 
пуризма Вука Караджича и его эпигонов. // В: Пуристи-
ческие тенденции в истории славянских литературных 
языков. Сборник тезисов. Москва РАН, 2005, с. 41-44.

Надка Николова  –  Възрожденската идея...



Limes Slavicus 2132

Иванова Н. 2000 Иванова, Н. История на сръбския и хърватския книжовен 
език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2000.

Иванова Н. 2006 Иванова, Н. Словенско-български паралели в областта 
на т.нар. народна етимология през Възраждането (A. T. 
Линхарт и Г. С. Раковски). // Съпоставително езикознание 
/ Contrastive Linguistics XXXII, 2006, Кн. 3, с. 17-26. // вж. 
също http//www.slav.uni-sofia.bg/Pages/NajdaIvanova.pdf

Иванова Ц. 2003 Иванова, Ц. Щрихи към балканския Вавилон. Българо-
сръбски книжовноезикови отношения ХVІІІ – ХІХ век. 
В. Търново: „УИ Св. Св. Кирил и Методий”, 2003.

Лашкова 1983 Лашкова, Л. Пуризмът при формирането на сърбо-
хърватския и българския книжовен език. // Посебан 
отисак из Зборника за филологију и лингвистику, Нови 
Сад, 1983, XXVI, №1.

Николова 2012 Николова, Н. Пуризмът – изживяна или вечна кауза в 
българското общество. // В: Slovanski Jeziki iz preteklosti 
v prihodnost. Ur. Vojko Gorjanc. Ljubljana Znanstvena 
zalozba Filozofske fakultete, 2012, 53-65.

Николова 2016 Николова, Н. Пуризмът в епохата на Българското 
възраждане. Series Academica. 18. Шумен: УИ „Еп. 
Константин Преславски”, 2016.

Плотникова 2005 Плотникова, О. С. Категория определености/неопре-
делености в пуристические тенденции в истории 
словенскаго литературного языка. // В: Пуристические 
тенденции в истории славянских литературных языков. 
Сборник тезисов. Москва РАН, 2005, с. 13-15.

Тяпко 2005 Тяпко, Г. Г. Эволюция хорватского пуризма. // В: 
Пуристические тенденции в истории славянских 
литературных языков. Сборник тезисов. Москва РАН, 
2005, с. 3-5.

Фекете 2002 Фекете, Е. Jезички пуризам у теории и пракси. // 
Славистика. Београд, 2002, књ. VІ, с. 267-273.

Хержман 1964 Heřman, S. Teorie spisovního jazyka na Balkánĕ v 19. století. 
// In: Acta Universitatis Carolinae. 1964. Slavica Pragensia 
IV. Praha, 1964, с. 25-31.

Цонев 1934 Цонев, Б. История на българский езикъ. Т. ІІ. София, 
1934.



133

ХАРАКТЕРНИ ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ, ОТРАЗЕНИ В 
ПОЕЗИЯТА НА БУДИТЕЛЯ КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ 
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DISTINCTIVE LANGUAGE FEATURES OF KONSTANTIN 
MILADINOV’S POETRY 

Aneta Tihova
Konstantin Preslavky University of Shumen

Abstract: The article offers a systematic overview of the language of Konstantin 
Miladinov’s poems, based on the original first editions of the texts. The poems fall into 
three groups: poems published in the journals Bulgarski knizhitsi and Bratski trud, and the 
newspaper Dunavski lebed. The poems’ graphic and spelling features are reviewed, as well as 
some phonetic, morphological and lexical phenomena, and finally, similarities and differences 
amog the poems are summarized. A conclusion is drawn that the language of Konstantin 
Miladinov’s poetry reflects the author’s native the Struga dialect.

Key words: Konstantin Miladinov, language characteristics, poetry

Димитър и Константин Миладинови оставят незаличима диря в борбата 
на българския народ за независимост. Делото на двамата братя е свързано с 
въвеждането на българския език в училищата, с борбата срещу гръцкото 
духовенство и с издирването, събирането и издаването на народни песни от 
цяла България, отпечатани в сборника „Български народни песни”, 1861 г. (563 
с.). Наред с неуморната деятелност в тази посока, К. Миладинов се изявява и 
като автор на редица поетични творби. Неговите стихотворения намират място 
на страниците на периодичния печат – в списанията „Български книжици” и 
„Братски труд”, както и във вестник „Дунавски лебед”.

І. Биографични данни за К. Миладинов

За живота на К. Миладинов се знаят редица факти. Роден през 1830 г. 
в град Струга, недалеч от Охридското езеро, в многочленното семейство на 
бедния грънчар Христо Миладинов, той е с 20 г. по-млад от брат си Димитър. 
След като получава основно образование, той завършва гимназия в град Янина 
и в продължение на две години се посвещава на учителското поприще. По-
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късно постъпва във Философския факултет на университета в Атина, където 
се обучава три години, след което отново става учител. През зимата на 1856 г. 
Константин се записва в Историко-филологическия факултет на Московския 
университет, където изучава Славянска филология. 

През 1858 г. в Москва е създаден Славянският благотворителен комитет, 
чиито основатели са видните славянофили А. Бахматев, граф А. Уваров, Ю. 
Самарин, Ф. Буслаев, М. Погодин, както и благодетелят на К. Миладинов – 
А. И. Рачински. Този комитет е имал за задача да оказва помощ на южните 
славяни в полза на „черквите, училищата, читалищата, да им доставя книги 
и да помага на младите славяни, които идват в Москва, за да се образоват“. 
Младият Константин се увлича от идеите на славянофилите, тъй като тези 
идеи са отговаряли „на копнежите за свобода и просвета на заробените южни 
славяни и са идвали като пряк тласък за работа на образованите българи“ 
[Арнаудов 1969: 179 – 185]. В Русия той пребивава три години, през които 
подготвя за печат народните песни, събрани от него и от брат му. Сборникът 
е отпечатан през 1861 г. в Загреб, благодарение на щедрата финансова 
подкрепа на хърватския епископ Йосиф Щросмайер. Тъй като се разболява 
от туберкулоза, Константин е принуден от обстоятелствата да отпътува за 
родния си край 1. 

През нощта на 16 февруари 1861 г. по-големият брат Димитър бива 
арестуван от турската власт и е хвърлен в затвора в Битоля. Причината за ареста 
е донесението на гръцкия митрополит Мелетий, че участва в подготвян бунт 
срещу властта [Спространов 1896]. От Битоля през май Димитър е преместен 
в тъмницата в Цариград. Когато научава за неговите неволи, Константин 
заминава за Цариград, за да помогне за освобождаването му. Поради донос 
на гръцките фанариоти, той също е арестуван и изпратен в затвора на 29 
юни, същата година. След като Високата Порта се убеждава в невинността на 
двамата братя, пристига разпореждане те да бъдат освободени. За съжаление, 
това не се случва. Според някои, те загиват от тежките условия в затвора и 
поради заболяване от тиф, но преданието гласи, че подкупени тъмничари 
отравят братята от Струга. Въпреки различията в свидетелствата, според 
официалните сведения (рапорт на барон Прокеш от 29.01.1862 г.) Константин 
почива в затвора в Цариград на 18 януари 1862 г., а четири дни след него – 
Димитър2. Двамата братя загиват мъченически за възраждането на българския 
народ. И до днес делото им остава безсмъртно и неслучайно е сравнявано с 
подвигa на Апостола на свободата – Васил Левски. 
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ІІ. Сборникът „Български народни песни”, 1861 г.

Сборникът „Български народни песни” е резултат от събираческата 
дейност на двамата братя, продължила повече от шест години. През лятото на 
1860 г. Димитър е натоварен с важна мисия, за която получава благословия от 
патриарха. Той обикаля Македония, за да събира волни пожертвования, с които 
в Цариград да бъде построен български храм. При тази своя обиколка той има 
възможност както да разпространява своите възгледи във връзка с борбата на 
народа ни срещу гръцкото духовенство, така и да събира народното творчество. 
Въпреки че е учител по гръцки език, родолюбецът Д. Миладинов проповядва 
сред сънародниците си идеята, че българите трябва да изучават в училище своя 
роден български език [Спространов 1912].

В брой 20 на в. „Дунавски лебед” е отпечатан „Огласъ” – обръщение 
към „почтените читатели”. Автори на това съобщение са „собирачите бракя 
Миладиновци”. Като информират читателите, че сборникът вече се печата 
(„подъ тискерница”), те обявяват, че песните, които са около 700 на брой, са 
събрани от „секакви ст9рни одъ западна-та Болгарйя, т.е. одъ Охридъ, Струга, 
Прилепъ, Велесъ, Костуръ, Кукушъ, Струмница; още и одъ восточна Болгарйя” 
и скоро „ке излезатъ на свэтъ”. По съдържание песните са: самовилски, 
църковни, юнашки, лазарски, годежни, любовни, жетварски; включени са 11 
хороводни песни с ноти, пословици, гатанки, народни предания и около 2000 
думи. Молбата на авторите е спомоществователите да изпратят имената си, 
за да бъдат отпечатани в тази „многополезна за народа ни книг9” [Дунавски 
лебед 1861: 88]. Д. Зографов определя сборника като „ценен влог в нашата 
фолклорна литература” с огромно значение, нарича го „извор на народното ни 
самопознаване”, който е подбудил мнозина към събирателска дейност и „косвено 
е спомогнал да нарасне фолклорната ни книжнина, заедно с нея и националната 
ни съвест” [Зографов 1912], а Н. Табаков пише: „Тоя бележит сборник е най-
яката опора в защита на българщината в Македония и за вечни времена ще бъде 
най-трайният, незиблем паметник на братя Миладинови” [Табаков 1963: 172]3.

ІІІ. Поезията на К. Миладинов

К. Миладинов работи през третата четвърт на ХІХ в. и клони към 
„Пловдивската книжовноезикова школа, но търпи известно влияние и от идеите 
и практиката на Г. С. Раковски” [ИНБКЕ 1989: 178]. В поезията му намират 
отражение езиковите особености, присъщи на стружкия говор. Самият автор 
пише в писмо до Г. С. Раковски, че целта му е: „да се знакомет и другите болгари...
со македонското наречие” [цит. по Арнаудов 1969: 192]. Създавайки творби на 
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родното си наречие, поетът възприема разбиранията на епохата, изразени от Г. 
Теохаров в статията му „Няколко думи за българската книжнина”, поместена на 
страниците на сп. „Братски труд”, кн. 2: „Сега за сега нам е необходимо чтото 
всякой да пише с това наречие, в което се е учил от малък” [цит. по Русинов 
1999: 175]. За авторитета на К. Миладинов свидетелства и фактът, че от него се 
е учил Р. Жинзифов [Русинов 1999: 169 – 175].

Въпреки младостта си, Константин оставя поетични творения, които 
са ценен принос в българската възрожденска поезия. Известни са петнадесет 
негови стихотворения, отпечатани през периода 1858 – 1861 г. В тях авторът 
възпява както любовните трепети на младостта и обичта към родния край, така 
и тъгата на изгнаника и социалната несправедливост4. Н. Табаков смята, че 
поезията на Константин се нарежда до тази на Д. Чинтулов и П. Р. Славейков 
[Табаков 1963: 162]. Върху езика на стихотворенията на К. Миладинов са пра-
вени частични наблюдения, с оглед историята на българския книжовен език5.

В настоящото проучване се представят в системен вид езиковите 
особености, с които се характеризират стихотворенията на К. Миладинов, 
като се ползват оригиналните текстове според първото им издание. Поетичните 
творби са разпределени в три групи: отпечатани в сп. „Български книжици”, в сп. 
„Братски труд” и във вестник „Дунавски лебед”. Посочват се както графичните 
и правописните черти, така и фонетичните, морфологичните и лексикалните 
явления, а в края се обобщават приликите и различията. 

А. „Български книжици” е българско възрожденско списание, което 
се издава в Цариград през периода 1858 – 1862 г., негов пръв редактор е 
Д. Мутев, а по-късно е редактирано от И. Богоров, Г. Кръстевич и др. Във 
втората част на Първата книга на списанието през 1858 г. са отпечатани 
стихотворенията на К. Миладинов: „Шупелька”, „Не-непйянъ”, „Бисера”, 
„Голапче”, „Желанйе” и „Клетва” [Български книжици 1858а: 300 – 303]. 
В Кн. 19 от 1858 г. е включено „Скьрсти”, а в Кн. 24 – „Гьркь и Българинъ” 
[Български книжици 1858б: 144 – 145, Български книжици 1858в: 350 – 
351]. В Кн. 22 от ноември 1859 г. са публикувани „Побратимство” и „Думанйе” 
[Български книжици 1859: 739 – 741].

1. Графичните и правописните особености са свързани с употребата 
на графемите за голям и малък ер, э, 9, ы, й.

а) В краесловие се пише по традиция голям или малък ер: малечекъ, 
радосень – „Шупелька”; сумъ, тукъ, отъ – „Не-непйянъ”; бисеръ, покривишъ, 
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низишъ, готвишъ, тукъ – „Бисера”; часотъ, хубось – „Голапче”; день, какъ, 
предъ – „Желанйе”; клеветитъ, языкъ – „Клетва”; облакъ, насъ, пепелъ, 
день – „Скьрсти”; прость, славенъ – „Гьркь и Болгаринъ”; младъ, облакъ – 
„Побратимство”; любамъ, младость – „Думанйе”.

б) На етимологично място се пише э: бэфъ, мэсто, моитэ, вэтарь, 
бэше – „Шупелька”; онэ, нодзэ-вэ, смэетъ, имэ-то, вэрно – „Не-непйянъ”; 
побэло – „Бисера”; побэгна, тебэ – „Голапче”; люгэ – „Клетва”; Божэе, 
видэлъ, мэста, доживэтъ – „Скьрсти”; бэфъ – „Гьркь и Българинъ”; 
свэтетъ, твоитэ, бэла, вэрна – „Побратимство”; мэсто – „Думанйе”. 

в) Използва се графемата 9 при означаване на [ъ]: д9бъ-тъ „Шупелька”; 
п9ти – „Бисера”; р9ка, п9темъ – „Скьрсти”; м9кы – „Думанйе”. При формите 
от женски род се отразява старата винителна форма: писк9, свирк9, дружб9, 
шупельк9, д9бо9 – „Шупелька”; глав9-т9 – „Не-непйянъ”; пазув9 – 
„Голапче”; праин9 – „Клетва”; вод9, годин9, мольб9 – „Скьрсти”; книг9, 
префален9 – „Гьркь и Българинъ”; гор9, рамнин9, ладин9 – „Побратимство”; 
душ9, надежд9 – „Думанйе”. Среща се и графемата &: не& – „Желанйе”.

г) Звукът [и] се означава с графемите и, ы и й: ледины, преперугы, другы 
годины, другары, горы високы, игры, другарскы – „Шупелька”; джумкы, усты 
поганы, малы работы – „Не-непйянъ”; бы – „Желанйе”; голы – „Клетва”; мэсецы, 
рэкы – „Скьрсти”; ты, славны – „Гьркь и Българинъ”; планины, самовилы, 
искры – „Побратимство”; непйянъ, пйянъ, пйянство, пйяница – „Не-непйянъ”; 
„Желанйе”; напълненйе – „Гьркь и Българинъ”; дивотйи – „Побратимство”.

д) Слято се изписват частиците да и не със следващата дума: дакукать 
– „Клетва”; незнамъ, незна, несумъ – „Не-непйянъ”, както и на частицата по за 
степенуване при прилагателните имена: побэло – „Бисера”. Наблюдава се слято 
изписване при възвратните частици се, си и местоименията ме, ми: погьрчисе, 
разберисе, Бугарисе, разбериме – „Гьркь и Българинъ”; усилисе, угаснисе, себеси 
(2) – „Думанйе”; елами (ела ми) – „Голапче”. Слято писане се среща и между 
предлога и съществителното/ местоимението: вчасотъ (в часотъ), примене (при 
мене) – „Голапче”. 

е) Обичайно членната форма се отделя с дефис: нодзэ-вэ, глав9-т9, 
имэ-то – „Не-непйянъ”; твое-то, бисерь-тъ – „Бисера”; дьрвя-та, 
мольб9-т9 – „Скьрсти”; нашы-тэ – „Гьркь и Българинъ”; животъ-т9, 
крил9-та, младосттъ-т9, другйи-тъ – „Побратимство”; любовь-т9, сьрце-
то – „Думанйе”.
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2. Фонетични особености 

а) За преминаването на старобългарската ятова гласна в [е] свидетелстват 
форми като сенка (сянка), в която на етимологично място стои э и излеза – 
„Желанйе”. Такива форми има в „Скьрсти” – десна (дясна), както и в „Гьркь и 
Българинъ”: немашъ, дедо, немай (нямаш, дядо, нямай). 

б) В начална позиция х отпада: ичъ (хич), ода (ходя) – „Не-непйянъ”, 
одамъ (ходя), арн9 (харна) – „Гьркь и Българинъ”; ладъ (хлад), оладвам 
(охлаждам) – „Думанйе”; отпадане на х се среща и вътре в думата: станаа 
(станаха) – „Скьрсти”; в краесловие х преминава във ф: велефъ – „Желанйе”. 

Консонантът в отпада в начална позиция или вътре в думата: се (все), 
сите (всичките) – „Клетва”, даать (дават) – „Думанйе”, или вътре в думата 
преминава в своя беззвучен корелат ф: пофтора (повторя) – „Не-непйянъ”; 
групата хв се опростява до ф: пофалифъ (похвалих) – „Голапче”; фати (хвана), 
фала (хвала) – „Скьрсти”; фалишъ (хвалиш) – „Гьркь и Българинъ”. 

в) Мекият консонант дʼпреминава в гʼ: люгэ (люде) – „Клетва”, а мекият 
консонант тʼ преминава в кʼ: цвэке – „Думанйе”. Тази особеност е специфична 
за битолския говор, с който охридско-стружкият граничи на изток, както и за де-
бърския, който е на север от охридско-стружкия говор [Стойков 1993: 175 – 176].

3. Морфологични особености

а) При съществителните имена се откриват падежни остатъци: дробнаго 
бисера – „Бисера”, „Голапче”; праин9-та Бож& (Божия правда) – „Клетва”; 
мольб9-т9 (ж.р.) – „Скьрсти”. Присъстват остатъци от двойствено число: 
нодзэ-вэ (нозе) – „Не-непйянъ”; криля (стб. крилэ) – „Бисера”. 

б) Откриват се форми за тройно членуване: д9бъ-тъ (м.р.), сьрце-во 
(ср.р.) – „Шупелька”; глав9-т9 (ж.р.), имэ-то (ср.р.), нодзэ-вэ (мн.ч.); (м.р.) 
–отъ: часотъ – „Голапче”; мо&в9 – „Побратимство”.

в) В местоименната система редовно се използва формата за 1 л. ед.ч. 
на личното местоимение я: „Шупелька”, „Не-непйянъ”, „Бисера”, „Голапче”, 
„Думанйе”; наред с нея се открива и яска в „Побратимство” (3 пъти) и в „Гьркь и 
Българинъ”. Въпросителното местоимение кой има функция на относителното 
който – „Клетва”, а в „Скьрсти” присъства и местоимението кутры.

г) При глаголите в сегашно време за 1 л. ед.ч. при глаголите от І и ІІ 
спрежение се откриват както твърдо окончание –а: свира – „Шупелька”; ода 
(ходя), пофтора (повторя) – „Не-непйянъ”, така и окончание –мъ: я пофалямъ, 
я помазнемъ, я назобимъ (похваля, погаля, нахраня) – „Голапче”; учамъ – 
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„Гьркь и Българинъ”; жалямъ, сакамъ, свирамъ – „Побратимство”; любамъ, 
губамъ – „Думанйе”.

В 3 л. ед.ч. сег. вр. окончание –тъ се пази: течить, шумить – „Шупелька”; 
валеетъ, велеетъ, требитъ – „Не-непйянъ”; доитъ, седнитъ – „Желанйе”; 
зборвитъ, кажвитъ, клеветитъ, капнитъ, останватъ, кукать – „Клетва”; 
свэтетъ, велитъ, падветъ, игратъ, веитъ, нишаетъ, сечитъ „Побратимство”; 
баратъ, даать, клаатъ, греитъ, венеитъ, печитъ, излечитъ – „Думанйе”.

За 1 л. мн.ч. сег. вр. е характерно окончание –ме при глаголи от І и 
ІІ спрежение, особеност, характерна за западните говори: плашиме – „Не-
непйянъ”; быдиме – „Гьркь и Българинъ”.

При минало свършено време се наблюдава окончание за 1 л. ед.ч. -фъ 
вм. –хъ: бэфъ, свирефъ, подскаквефъ, играфъ, т9рчафъ, шетафъ, поминафъ 
– „Шупелька”, несторифъ, напраифъ, зедофъ – „Не-непйянъ”; слушнафъ, 
видофъ, пофалифъ, помазнифъ (чух, видях, похвалих, погалих) – „Голапче”; 
велефъ (велех, т.е. казвах) – „Желанйе”; имафъ, бэфъ – „Гьркь и Българинъ”; 
скитафъ, засвирифъ – „Побратимство”.

Бъдеще време се образува с помощта на частицата ке: ке помазнемъ, 
ке назобимъ, ке пофалямъ, ке чува – „Голапче”; ке доитъ, ке седнитъ, ке излеза 
– „Желанйе”, ке играмъ – „Побратимство”; ке чинишъ, ке быдамъ, ке имамъ – 
„Гьркь и Българинъ”, а повелителната форма за 2 л. мн. ч. е немойте (недейте) 
„Не-непйянъ”.

д) Наблюдава се употреба на предлог у вм. в: дойде у мене – „Желанйе”.

е) Окончанието за мн.ч. на съществителни от м.р. е –ой/–ои вм. –ове: 
волой (волове) – „Скьрсти”; друмои – „Побратимство”, дарои – „Бисера”.

ж) Характерно е присъствието на деепричастни форми, образувани с –
щемъ, типично за югозападните говори: вращаещемъ – „Скьрсти”.

4. Лексикалните особености на текстовете са свързани с присъствието 
на редица думи като: шупелька (кавал), преперугы (пеперуди) – „Шупелька”; 
сафа (кана) – „Не-непйянъ”; нейкю (не искам); баца (целувам); сака (искам) – 
„Бисера”; харно (добре), налюти, насърди (разсърди), чува (пазя) – „Голапче”; 
улаица (кукувица), камеина (камъни) – „Клетва”; небо – „Скьрсти”; чинишъ 
(правиш), велишъ (казваш), сакамъ – „Гьркь и Българинъ”; секаици (светкавици) 
– „Побратимство”.

Б. „Братски труд” е литературно-обществено списание, редактирано 
от Р. Жинзифов. То е печатано в Москва и излиза в четири броя през периода 
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1860 – 1862 г. На страниците на първия му брой през 1860 г. намират място 
стихотворенията на К. Миладинов „Сираче” и „На санце-то” [Братски труд 
1860а: 9 – 11], а в Кн. 3 – „Егюптинъ делиа” [Братски труд 1860б: 15 – 19].

1. Графични и правописни особености

а) Наличие на краесловени ерове: седумъ, безъ, въ – „Сираче”; пущилъ, 
несчастенъ, порастенъ, радость, младость – „На санце-то”; какъ, страхъ, 
вреденъ, опасность – „Егюптинъ делиа”.

Вътре в думата в „Егюптинъ делиа” вокалът [ъ] се означава с 9: р9женъ, 
в9ртена, м9жи, р9цете, к9де, с9рце, а в „На санце-то” еровата гласна се 
предава с буква а: тарпение, мачение, санце (търпение, мъчение, слънце); също 
и в „Сираче”: тага, каде, магли, сардце (тъга, къде, мъгли, сърце).

б) Наличие на графеми 3 и ы: ве3тъ, сме3тъ, пе3тъ – „Сираче”, ты 
– „На санце-то”; кондисвен3, плашен3, спасен3 – „Егюптинъ делиа”. В същото 
време графемата э липсва. 

в) Членната форма в „На санце-то” се отделя с дефис: санце-то, 
цветна-та, докато в „Егюптинъ делиа” тя е изписана слято – нихното, кукята, 
делиата, ръцете.

2. Фонетични особености 

а) Рефлексът на ятовата гласна е [е]: видело, некой, некавка – „Сираче”; 
виделъ, вервишъ (видял, вярваш) – „На санце-то”; чекате, бела, нема, секой, 
бега – „Егюптинъ делиа”.

 Големият ер в корена на думата и в предлозите преминава в о: дождъ 
(дъждь), во, со, ко (стб. въ, къ, съ) – „На санце-то”, а малкият ер преминава 
в е: теменъ, темни (стб. тьмьнъ, -и) „Сираче” и „На санце-то”. Открива се 
слаба редукция: погледни (погледне), седни (седне) – „Сираче”.

б) Рефлексът на пс. съчетание * tj е кʼ: керка – „Сираче”; кукя (къща) 
– „Егюптинъ делиа”; а *dj в г: мегю (между); меко тʼ преминава в кʼ: цвеке – 
„Сираче”. Съчетание лъ преминава в а/о: санце (10 употреби), сонце (1 пример) 
(слънце) „На санце-то”; сонце (слънце) – „Сираче”, а ръ преминава в ар: зарнце 
(зрънце) – „Сираче”.

в) В начална позиция консонантите в и х отпадат: сите (всичките), 
лебецъ (хлебец), ода (ходя) „Сираче”; сата (всичката) – „На санце-то”; оди 
(ходи), айде (хайде) или вътре в думата нарана (нахраня) – „Егюптинъ делиа”. 
Групата хв в начална позиция се опростява до ф: фати (хвана), фащатъ 
(хващат) – „Егюптинъ делиа”. Откриват се твърди консонанти: пустина 
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(пустиня) – „Сираче”; вида (видя), кана (каня), нарана (нахраня), беса (беся), 
гора (горя), намера (но и меки – запаля, жаля) – „Егюптинъ делиа”.

3. Морфологични и синтактични особености

а) Редовно се използват членувани форми: век-овъ (м.р.), нива-та, глава-
та, работа-та (ж.р.), поле-то, сонце-то (ср.р.), улици-те, очи-те (мн.ч.), прил. 
име детска-та, местоимение – моите „Сираче”; главата, треската (ж.р.), 
койньотъ (м.р.), вилите (мн.ч.); тройно членуване – моево „Егюптинъ делиа”.

б) Формата за 1 л. ед.ч. на личното местоимение е я в „Сираче” и „На 
санце-то”, а в „Егюптинъ делиа” се среща и яска.

в) При глаголите в сегашно време се наблюдават твърдо окончание за 1 
л. ед.ч. –а: сеа, жниа, ода, седа – „Сираче”; и окончание –мъ при глаголи от І 
и ІІ спрежение: метамъ – „Сираче”; правамъ, прославамъ – „Егюптин делиа”. 
Ок. –ме за 1 л. мн.ч.: чиниме, речиме – „Егюптинъ делиа”. Окончанието за 3 
л. ед.ч. –тъ при глаголите се пази: изабитъ, разграбитъ, зайдитъ, излегвитъ, 
досегвитъ, чинитъ; напсуетъ, прочуетъ, каратъ, баратъ – „Егюптинъ делиа”.

г) Миналото страдателно причастие се образува със суфикс –нъ: 
завиенъ (завит) – „На санце-то”, а деепричастните форми са образувани с –
щемъ: маещемъ, метаещемъ – „Егюптинъ делиа”.

д) Бъдеще време се образува с помощта на частицата ке: ке загинеме, ке 
направа, ке види, ке запаля – „Егюптин делиа”.

е) Ок. –ите за повелително наклонение 2 л. мн.ч., както в старобългарски 
език: нараните (нахранете), сготвите (сгответе), погледните (погледнете) – 
„Егюптинъ делиа”.

ж) В „На санце-то” присъства интересна диалектна синтактична 
особеност: препозиция на възвратната частица си пред глагола във въпросителна 
конструкция (вм. видял ли си – си видел): „Си виделъ други несчастенъ/ Ко мене 
санце порастенъ?”

4. Лексикални особености – в стихотворенията се откриват специфични 
думи като: ядна, ядвени (отровна, -и), нарачници (орисници), рубо (дреха) 
„Сираче”; руби (дрехи), велеха (говореха), чиниме (правим), изкина (скъса) – 
„Егюптинъ делиа”. В „Егюптин делиа” са употребени турцизмите: гяури, каури 
(ар.-тур. gavur, немюсюлмани, християни), шекеръ (захар), дайа (разбойник), 
туфегъ (тур. tufek, пушка), делиа (тур. deli, луд).  

В. Вестник „Дунавски лебед” е издаван от Г. С. Раковски през периода 
от 1 септември 1860 г. до 24 декември 1861 г. в Белград. В брой 20 на вестника 
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от 7 февруари 1861 г. са поместени стихотворенията на К. Миладинов „Т9га за 
юг” и „На чужина” [Дунавски лебед 1861: 88].

1. Графични и правописни особености 

а) В краесловие се пише по традиция голям или малък ер: метнехъ, какъ, 
мракъ, кавалъ – „Т9га за юг”; дремамъ, животъ, ахъ, беденъ – „На чужина”.

б) Наличие на графемите э, 9, 3, й, ы: 

- э: свэтить, бэлеитъ, угрэвят, мэста – „Т9га за юг”; сэ – „На 
чужина” и в същото време я: угревять – „Т9га за юг”; криля, я – „На чужина”;

- 9 за означаване на [ъ]: т9га, ст9рни, с9нце, к9де, м9гла – „Т9га за 
юг”; с9нце, оп9ти, п9ть – „На чужина”;

- 3: овде 3 мрачно – „Т9га за юг”; счаст3, жалан3, страдан3 – „На 
чужина”; 

- ѝ и ы: вйюлици – „Т9га за юг”; была, ты – „На чужина”;

в) Обособяване на членната форма с дефис: мое-то – „На чужина”; 
зора-та, небо-то, дарби-те – „Т9га за юг”.

2. Фонетични особености 

а) Рефлексът на старобългарската ятова гласна е [е]: посевят, ветаръ 
(стб. сэти, вэтръ) – „Т9га за юг”; ветаръ, немамъ, нема, облена – „На чужина”. 
Наследник на старобългарския голям ер в предлозите е о: со, во (стб. съ, въ), а на 
мястото на старобългарския малък ер стои е: темна, темни (стб. тьмьнъ) – „Т9га 
за юг”. Откриват се единични случаи на редукция: погледниш вм. погледнеш (е 
преминава в и); угрэвять вм. огряват (о преминава в у) – „Т9га за юг”.

б) Съчетание лъ преминава в еров вокал, означен с 9: с9нце (слънце), 
а присъства и съчетание ръ: гръди (гърди) – „Т9га за юг”. В начална позиция 
консонантът в отпада: земамъ (вземам), а групата хв в начална позиция се 
опростява до ф: фарли (хвърли) – „На чужина”. В глаголните окончания са 
налице твърди консонанти: седамъ, видамъ, свирамъ – „Т9га за юг”; дремамъ, 
видамъ – „На чужина”. Наред с това мекият консонант тʼпреминава в кʼ: цвеке 
– „На чужина”. В „Т9га за юг” се употребява дз вм. з: дзвезди.

3. Морфологични и словообразувателни особености

а) Членувани съществителни имена, като липсва тройно членуване: 
зора-та, душа-та, гора-та (ж.р.), с9нце-то, небо-то (ср.р.); дарби-те (мн.ч.). 

б) Формата за 1 л. ед. ч. на личното местоимение е я („Т9га за юг” и „На 
чужина”); среща се показателно местоимение вамо (тук) – „На чужина”.
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в) При сегашно време окончанието за 1 л. ед.ч. при глаголите от І и ІІ 
спрежение е –мъ: я да си идамъ; да видамъ; я не можамъ да седамъ; я да си 
метнамъ; я да си идамъ; да свирамъ, да умирамъ – „Т9га за юг”; дремамъ, 
метнамъ, летнамъ, земамъ, ахтамъ, пишамъ – „На чужина”. Окончанието за 
3 л. ед.ч. –тъ при глаголите се пази, както в старобългарски език: стретить, 
свэтить, угрэвять, посевять, бэлеитъ, синотемненить, да зайдвитъ – 
„Т9га за юг”; греить, смеить, любить, губитъ – „На чужина”.

Бъдеще време се образува с помощта на частицата ке: я ке се стегнамъ, 
ке си побегнамъ – „Т9га за юг”; ке земамъ – „На чужина”. Характерно е 
присъствието на деепричастни форми, образувани с –щемъ: мислеещемъ, 
жалаещемъ – „На чужина”.

г) Образуване на мн.ч. на съществителни от м.р. с окончание –ой: 
студой, мразой – „Т9га за юг” (студове, мразове).

4. Лексикални особености – в стихотворенията присъстват специфични 
думи, които имат регионално ограничена употреба, като: небо (небе); овде (тук); 
ветрища (ветрове); вйюлици (виелици); сегде (навсякъде); ст9рни (страни); 
зайдвит (залязва) – „Т9га за юг”; наружена (нагиздена), павни (лъхни), 
ахтамъ (ахкам), мавни (замахни), брига (грижа), обграрли (обгърни), подкрени 
сэ (повдигни се), мискъ (мускус) – „На чужина”.

***
След като в детайли бяха представени езиковите черти на изследваните 

творби, въз основа на наблюденията могат да се обобщят следните особености, 
с които се отличава поезията на К. Миладинов.

1. Графика и правопис 

а) Навсякъде присъстват краесловни ерове, писани по традиция: бисеръ, 
младость.  

б) Употребява се графемата 9 за означаване на звука [ъ] на мястото на 
старобългарската голяма носовка (д9бъ), или на косвен падеж при имената от 
ж.р. душ9. В творбите, поместени в 1 книжка на „Братски труд”, тази графема 
липсва, като е заменена с а: тага (стб. т9га) – „Сираче”, мачение (стб. м9чение) 
– „На санце-то”, разграничаване на именителен от косвен падеж при имената от 
ж.р. липсва – моя-та работа, глава-та, и т.н. Наблюдават се единични случаи 
на графемата &: не& (по веднъж в „Шупелка” и „Побратимство”), мо&е9 в 
„Побратимство” и & (я) в „На чужина”, общо четири пъти. 

в) Наличие на графемата э (бэше, мэсто), но в „Сираче” и „На санце-
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то” тя е заменена с я: пясна (стб. пэснь), цвеке (стб. цвэтъ), или с буквата е: 
цела (стб. цэла). 

г) За означаване на звука [и] се използват три графеми: и, ѝ и ы. Буквата  
ѝ (общо 11 употреби) се среща в „Не-непйянъ” (6 пъти), „Побратимство” (3 
пъти) и по веднъж в „Скьрсти”, „Думанйе” и „Т9га за югъ”. В „Сираче” и „На 
санце-то” и „Егюптинъ делиа” не присъства. Графемата ы в „Сираче”, „На 
санце-то” и „Егюптинъ делиа” не се използва.

д) Употребата на графемата 3 е сравнително рядка, среща се общо девет 
пъти: в „Сираче” (3 пъти), „На санце-то” (1 употреба) и „Егюптинъ делиа” (5 
примера). 

е) Обичайно членната форма се отделя с дефис: санце-то, цветна-та, 
само в „Егюптинъ делиа” е изписана слято (вилите, моево).

ж) Местоименните форми и частиците се пишат слято с предходната 
или следващата дума: елами, незнамъ само в първите стихотворения.

В заключение може да се обобщи, че в графично отношение правят 
впечатление двете стихотворения „Сираче” и „На санце-то”, в които освен 
изписването на краесловните ерове се открива само буквата 3, а в „Егюптинъ 
делиа” присъства и 9.

2. Фонетичните особености отразяват характерните за югозападното 
наречие рефлекси. 

а) Рефлексът на старобългарската ятова гласна е [е]: видело, ветаръ. 
Големият ер преминава в о: дождъ, во, со, а малкият ер преминава в е: темни. 

б) Рефлексът на пс. съчетание * tj е кʼ: керка, а меко тʼ преминава в кʼ: 
цвеке; дʼ преминава в гʼ люгэ. Съчетание лъ преминава в ъ (а/о): сънце, санце, 
сонце, а ръ преминава в ар: зарнце.

в) В начална позиция консонантите в и х отпадат: сите; лебецъ; вътре 
в думата станаа (станаха); група хв се опростява до ф (фати). В повечето 
стихотворение присъства преглас на х във ф: видофъ. Въпреки това, както 
отбелязва Ст. Жерев, в „Егюптинъ делиа” (станаха), „На чужина” (имахъ), 
„Т9га за югъ” (прелетнехъ), „редовно се употребяват форми на –хъ” [ИНБКЕ 
1989: 211]. Авторът изказва становището, че това е резултат от развитието на 
възгледите на К. Миладинов по посока на книжовния език и ограничаване на 
диалектните форми. Като приемаме това разбиране, може да се допусне, че в „На 
чужина” и „Т9га за югъ” има редакторска намеса от страна на Г. С. Раковски.

г) Откриват се твърди консонанти: пустина, вида.
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3. Морфологичните особености също са присъщи на македонските 
говори.

а) Падежни остатъци присъстват само в първите стихотворения: 
дробнаго бисера, глав9-т9.

б) Формата за 1 л. ед.ч. на личното местоимение е я (я назобимъ)/ яска.

в) Открива се тройно членуване, характерно за македонските 
говори: бисерь-тъ, сьрце-во, нодзэ-вэ. За стихотворението „Т9га за югъ” 
изследователите отбелязват, че К. Миладинов изоставя употребата на тройния 
член [ИНБКЕ 1989: 211].

г) В сегашно време окончанията за 1 л. ед.ч. при глаголите от І и ІІ 
спрежение са –мъ: идамъ, видамъ, седамъ и –а: свира, ода, седа. 

В 3 л. ед.ч. се пази ок. –тъ: светитъ, греитъ, любить, а в 1 л. мн. ч. ок. 
е –ме: плашиме, характерно за западните говори. 

д) Бъдеще време се изразява с помощта на частицата ке: ке доитъ, ке 
излеза.

е) Деепричастията се образуват с ок. –щемъ: мислеещемъ, желаещемъ, 
а миналите страдателни причастия се образуват с –нъ: завиенъ. Тези форми 
също имат диалектен характер, разпространени са в стружките села Радожда и 
Вевчани [Стойков 1993: 175 – 179].

  ж) Образуването на мн.ч. на едносричните съществителни от мъжки род 
с ок. –ои: дарои и употреба на предлог у със значение в: дойде у мене отново са 
специфични за говора на поета.

з) Ст. Жерев обръща внимание на замяната на „твърдите глаголни 
окончания с меки книжовни при глаголите от днешното ІІ спр.: не жаля, ке 
запаля, намеря, да го наранятъ, губямъ”, на изоставянето на ок. –тъ в „Т9га 
за югъ” за 3 л. ед.ч. сег. вр. мракъ мʼ обвива, покрива, както и на ок. –мъ за 1 
л. ед.ч. сег. вр., които е използвал в първите си творби без окончание, „Т9га за 
югъ” – да гледамъ, дишамъ [ИНБКЕ 1989: 211].

4. В лексикално отношение се откриват редица думи, специфични 
за западните български говори: я, нейкю, баца, сака, чува, небо, велишъ, яд, 
немойте, нодзэ, нарачници, чиниме, изкина, велефъ, зайдвитъ и т.н. 

Установява се, че в стихотворенията присъстват както общи черти, така 
и различия. Поетичните творби на К. Миладинов, излезли в сп. „Български 
книжици” и в. „Дунавски лебед”, имат еднакъв правопис, а в публикуваните в сп. 
„Братски труд” стихотворения някои графеми липсват (э и 9). Създадена през 
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третата четвърт на ХІХ в., когато все още липсва единна езиково-правописна 
норма, поезията на К. Миладинов отразява характерните черти на родния му 
стружки говор както на фонетично, така и на морфологично и лексикално 
равнище, като стремежът е някои от тези форми да бъдат избягвани. Диалектната 
специфика придава особена колоритност, експресивност и обаятелност на 
изпълнените с емоции творби на един млад талант, чийто живот се прекършва, 
преди да успее да разцъфти в пълната си сила.

Бележки
1 За живота на братя Миладинови вж. [Арнаудов 1969]; [Баждаров 1912]; [Табаков 1963].
2 За тайнствената кончина на братята в тъмницата в Цариград вж. по-подробно [Арнаудов 1969: 
303 – 340]; [Табаков 1963: 169].
3 За сборника „Български народни песни” вж. още [Арнаудов 1969: 211 – 267].
4 По отношение на тематиката и художествените достойнства на поетичните творби на К. 
Миладинов вж. [Арнаудов 1969: 191 – 205].

5 Вж. [Жерев 1971: 312 – 313], [ИНБКЕ 1989: 210 – 211].
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VERBS OF VISUAL PERCEPTION IN VOJVODINA 
RUTHENIAN IN THE LIGHT OF SLAVIC ETYMOLOGY

Kaname Okano
Kyoto University, Graduate School of Human and Environmental Studies 

Abstract: Visual perception is one of the most significant and basic concepts of 
human cognition. Slavic languages, as other languages, possess verbal lexical units which 
verbalize various types of visuoperceptual acts. Most of the verbs pertaining to visual 
perception are inherited from the oldest stratum of Common Slavic lexicon; examples being: 
*viděti, *ględěti/*ględati, *zьrěti, *bačiti, *motriti etc. Regarding the Vojvodina Ruthenian 
language, until now, verbs of visual perception have not been studied in the framework of 
Ruthenian linguistics, nor in the framework of Slavic etymology. This paper examines the 
semantic state of verbs of visual perception in Vojvodina Ruthenian, with particular focus on 
their etymology. Great attention is paid to semantic state in other Slavic languages as well as 
in other literary variants of Ruthenian language. Our research aims to provide a systematic 
description of semantic features of the Vojvodina Ruthenian verbs in question.

Keywords: semantics, etymology, verbs of visual perception, Vojvodina Ruthenian 
language, Slavic languages.

1. Уводне напомене

Визуелна перцепција је активан процес обраде и тумачења информација 
стечених помоћу чулног органа вида ради поимања спољашњег света. 
Дати когнитивни процес, упоредо са визуелном, аудитивном, олфакторном, 
густативном и тактилном перцепцијом, представља један од основних врста 
чулне перцепције. Многи језици света поседују вербалну репрезентацију датог 
појма и може се пронаћи скупина глаголских лексема које описују различите 
аспекте визуелне перцепције. Код Словена то није изузетак: у словенском 
лексичком систему може се пронаћи прилично велики број глагола који 
описују разноврсне ситуације визуоперцептивног акта. Већина глагола са 
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значењем визуелне перцепције потиче из најстаријег слоја прасловенског 
или чак праиндоевропског лексичког фонда, али њихово семантичко стање 
и дистрибуција се разликује у сваком конкретном језику. У словенској 
микрофилологији, нарочито у русинској филологији, број лексиколошког 
и етимолошког истраживања је крајње ограничен осим неких изузетака и 
до данашњег дана не постоји детаљно проучавање семантике и етимологије 
глагола визуелне перцепције. Циљ овог прилога јесте да осветли семантику 
глагола визуелне перцепције у војвођанском русинском језику са посебним 
освртом на њихову етимологију. Главна пажња биће усмерена на семантичко 
стање етимолошки везаних лексема како у другим словенским језицима тако и 
у другим књижевним варијантама русинског језика.

2. Глаголи визуелне перцепције у словенским језицима

У сваком словенском језику, међу глаголским лексемама са значењем 
визуелне перцепције, можемо издвојити неколико основних глагола који 
се разликују по својој полисемемантичној структури, поливалентности и 
полифункционалности од осталих глагола који имају конкретније лексичко 
значење. У српском језику, на пример, на основне глаголе се односе лексеме 
видети и гледати које имају највећу фреквенцију и означавају најшири 
низ значења међу глаголима визуелне перцепције. Глагол видети поседује 
богату полисемантичну структуру диференцирајући следећа значења 
визуоперцептивног акта: (1а) ‘имати способност вида; запажати очима’; (1б) 
‘срести некога, наћи се с ким’; (1в) ‘запазити, уочити’, док глагол гледати 
изражава углавном значење (2а) ‘имати поглед’ и (2б) ‘посматрати’ [РМС 1: 
369, 497]. У другим словенским језицима такође се уочава слична опозиција 
двају или трију основних глагола визуелне перцепције, али се употребљавају 
различити глаголи: најчешћи тип је комбинација глагола *viděti за значење (1а), 
(1б) и (1в) и једног или два глагола за значење (2а) и (2б) у којој се користе 
глаголи *ględěti/*ględati (с.-х, буг, слн, мак, глуж, длуж), *zьrěti (чеш, слч), 
*diviti sę (слч), *patriti/*patrati (пољ), *motriti (рус). Други тип је комбинација 
глагола *bačiti за значење (1а), (1б) и (1в) и другог глагола за значење (2а) и (2б) 
која се уочава у белоруском (бачыць и глядзець) и украјинском језику (бачити 
и дивитися). Остали глаголи, по правилу, имају секундарни или периферни 
статус у лексичком систему изражавајући конкретно или специфично значење, 
уп. срп. мотрити ‘пажљиво гледати, пратити погледом’, пазіраць ‘погледати 
кратко’, слч. рátrаť ‘тражити’ и др.
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У круг словенских основних глагола визуелне перцепције спада осам 
лексема: *viděti, *ględěti/*ględati, *zьrěti, *diviti sę, *bačiti, *patriti/*patrati, 
*motriti, *badati1. Дати глаголи се изводе из прасловенског лексичког фонда 
иако већина њих није имала значење визуоперцептивног акта у својој исконској 
семантици. Од наведених лексема једино глагол *viděti има значење ‘видети’ 
као своје примарно значење (у најмању руку у прасловенском језику). Oстале 
лексеме су добиле значење визуелне перцепције од другог примарног значења 
и могу их се разврстати у четири групе по типовима семантичког развоја: (i) 
‘сијати, светлуцати’ > ‘видети, гледати’ (*ględěti/*ględati, *zьrěti, *diviti sę); (ii) 
‘примати чулом вида’ > ‘видети, гледати’ (*bačiti, *patriti/*patrati); (iii) ‘бити 
опрезан, пажљив’ > ‘видети, гледати’ (*motriti); (iv) ‘бости, удубљивати се’ > 
‘пажљиво гледати, посматрати’ (*badati). У наставку ћемо детаљно размотрити 
семантику наведених лексема и њихово место у лексичком систему за визуелну 
перцепцију на словенском плану.

Глагол *viděti је настао од пие. корена *ueid- (*weyd-) и има своје 
когнате који су широко распрострањени међу индоевропским језицима: лат. 
vidēre ‘видети’, лит. išvýsti ‘видети’, veizdėti ‘гледати’, гот. witan ‘гледати, 
посматрати’, стгрч. ὶδεῖν ‘видети’ [ЭСРЯ 1: 312]. Примарно значење датог глагола 
је највероватније повезано са значењем ‘светлити’ [EDSIH: 521; Grković-
Mejdžor 2011: 13]. Он има свој рефлекс скоро у свим словенским језицима и 
функционише као основни глагол визуелне перцепције у већини словенских 
језика осим у украјинском и белоруском где *bačiti има статус основног глагола 
визуелне перцепције: срп. видети, слн. videti, буг. видя, виждам, мак. види, рус. 
видеть, пољ. widzieć, чеш. viděti, слч. vidieť, глуж. widźeć, длуж. wiźeś ‘видети’ 
[ЭСРЯ 1: 312; EDSIH: 521; ERHSJ 4: 586].

Глаголи *ględěti/*ględati потичу из пие. корена *ghlend- који се 
реконструише са значењем ‘сијати, видети, гледати (glänzen, schauen, blicken)’ 
[ЭСРЯ 1: 418; EDSIH: 164, IEW: 431]. О тесној вези између значења ‘сијати’ и 
‘гледати’ сведоче когнати са значењем ‘сјај’ или ‘сијати’ у германским језицима: 
сренг. glenten ‘сијати, гледати’, срвнем. glinzen ‘сијати’, Glanz ‘сјај’, швед. дијал. 
glänta ‘сијати, светлуцати’, норв. дијал. gletta ‘гледати’ [ЭСРЯ 1: 418; EDPG: 181; 
IEW: 431]. Словенски рефлекси глагола *ględěti/*ględati добро чувају значење 
визуелне перцепције и пре свега означавају ‘имати поглед’ и ‘посматрати’. У 
белоруском, доњолужичком и јужнословенским језицима *ględěti/*ględati 
имају статус основног глагола визуелне перцепције, док у руском, украјинском 
и западнословенским језицима функционишу као секундарни или периферни 
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глаголи: блр. глядзець, длуж. glědaś, срп. гледати, слн. gledati, буг. гледам, 
мак. гледа; рус. глядеть, укр. глядіти, стпољ. ględzieć/ględać, чеш. hleděti, слч. 
hľadieť, глуж. hladać. Потребно је додати да је у словачком језику *ględati добио 
значење ‘тражити’, док *ględěti чува своје значење визуелне перцепције: слч. 
hľadieť ‘гледати; пазити’, hľadať ‘тражити’ [SSJ 1: 475 – 476].

Глагол *zьrěti, као и глаголи *ględěti/*ględati, добио је визуоперцептивно 
значење од свог примарног значења ‘сијати’. Он је етимолошки везан са пие. 
кореном *ǵhreh- чије је значење реконструисано као ‘зрачити, сијати, светлуцати 
(strahlen, glänzen, schimmern)’ [EDPG: 188, 189; EDSIL: 552, IEW: 431]. Од 
овог корена германски језици су добили основе *greujan- ‘разданити се’ и 
*grewa- ‘сив’ који су повезани са словенским *zoŗa (рус. зоря, слч. zora ‘зора’) 
и *zоrkъ (буг. зрак ‘зрак’, чеш. zrak ‘вид, око’). Глагол *zьrěti спада у круг 
основних глагола визуелне перцепције у чешком, словачком и горњолужичком 
језику (чеш. zříti, слч. pozerať (sa), глуж. zrjeć ‘гледати, пратити погледом’), а у 
осталим језицима заузима мање-више периферно место у лексичком систему 
(стпољ. źrzeć, срп. дијал. зрети, слн. zreti, буг. зра, блр. пазіраць, рус. заст. 
зреть, укр. заст. зріти) [РБЕ 5: 1000; СУМ 3: 709; ЭСРЯ 2: 105 – 106; EDSIL: 
552; SSJ 3: 397].

Глагол *diviti sę је развио своје значење од пие. корена *dei- ‘сијати, 
ведрити се’ и добио у словенским језицима значење ‘дивити се, чудити се’ и 
‘имати поглед, гледати’ [ЕСУМ 2: 66]. У већини словенских језика могу се 
пронаћи рефлекси са значењем ‘дивити се, чудити се’: срп. дивити се, мак. диви 
се, рус. дивиться, блр. дзівіцца, чеш. diviti se, слч. diviť sa, длуж. źiwaś se ‘дивити 
се’; буг. дивя, пољ. dziwić, глуж. dźiwać ‘дивити’ [ЕСУМ 2: 66; EDSIL: 108]. 
За разлику од других словенских когната, укр. дивитися, чеш. dívati se и слч. 
dívať sa (чешки и словачки когнати имају основу на *-ati) изражавају значење 
визуелне перцепције, односно значење ‘имати поглед, гледати’ и у украјинском 
и словачком језику *diviti sę функционише као основни глагол визуелне 
перцепције, означавајући ‘имати поглед’ и ‘посматрати’ – нпр. Марта стояла 
якраз передо мною і дивилася кудись далеко, між дерева у садок, задумалась 
‘Марта је стојала управо испред мене и гледала је негде далеко, између дрвећа у 
баштицу, замислила се’ [ЕСУМ 2: 66; СУМ 2: 270; SSJ 1: 269; Šmilauer 1946].

Глагол *bačiti, према опису у консултованим етимолошким речницима, 
настао је од именице *baki ‘очи’ која би могла имати хипотетички облик *bakъ 
‘чувар, стражар’ [ЕСУМ 1: 154 – 155; ЭСРЯ 1: 138; SEJP 1: 10]. Из датог 
корена потичу пољ. baczyć ‘видети, гледати’ и zobaczyć ‘видети, погледати’, 
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и његов рефлекс је такође познат у источнословенским језицима: рус. дијал. 
бачить, укр. бачити, блр. бачыць ‘видети’. *Bačiti има статус основног глагола 
визуелне перцепције у украјинском и белоруском језику, изражавајући значење 
‘имати способност вида’, ‘сретати некога’, ‘запажати, уочавати’ и ‘разумети’ – 
нпр. блр. Стаяла ў хаце каля акна і бачыла, як Сцёпка прайшоў па вуліцы ‘Стајала 
је код куће поред прозора и видела како је Стјопка прошао улицом’ [ТСБМ; 
СУМ 1: 114]. У пољском, украјинском и белоруском језику дати глагол служи 
као мотивни глагол за префиксалну деривацију: пољ. przebaczyć ‘опростити, 
извинити’, wybaczyć ‘опростити’, zobaczyć ‘видети’; укр. вибачити ‘показати 
милосрђе, опростити’, забачити/зобачити ‘видети’, перебачити ‘погледати 
све’, побачити ‘погледати’, пробачити ‘опростити’; блр. выбачыць ‘извинити, 
опростити’, забачыць ‘завидети’, абачыць ‘видети, угледати’, пабачыць ‘видети, 
погледати’, убачыць ‘видети, приметити’. У другим словенским језицима, осим 
у русинском, дати глагол није познат (в. 3.4).

Глаголи *patriti/*patrati потичу од основе *patry која означава ‘слеп, 
очи’ и од овог значења су развили своје данашње значење ‘имати поглед, гледати’ 
[SEJP 2: 399]. Наведени глаголи су познати углавном међу западнословенским 
језицима: пољ. patrzeć/patrzyć спадају у круг основних глагола визуелне 
перцепције са значењем ‘имати поглед’ и ‘посматрати’, док чеш. patřiti ‘гледати’ 
и слч. рátrаť ‘тражити’ имају значења везана за периферно значење визуелне 
перцепције. Когнати у другим језицима изгубили су визуоперцептивно значење 
или су стекли сасвим друго значење: рус. дијал. патрать ‘поштовати (првобитно 
– посматрати)’, с.-х. патрити ‘бити чија својина, припадати’, преш. патрити 
‘припадати, односити се’ [РМС 4: 360 – 361; ЭСРЯ 3: 217; SEJP 2: 399].

Глагол *motriti је добијен од корена *motrъ (< балтсл.*mot(r)-) који је 
имао значење ‘опрезан, пажљив’ и има свој когнат у другим индоевропским 
језицима: лит. matyti ‘гледати’, стгрч. ματεύω ‘тражити, трудити се’ [ЭСРЯ 3: 692; 
EDSIH: 327]. Међу живим словенским језицима, руски и лемковска варијанта 
русинског језика имају префиксалне глаголе смотреть и смотрити (/смотріти) 
(< стсл. *sъ-motriti) ‘гледати’ као основни глагол визуелне перцепције, док у 
другим језицима *motriti заузима периферно место у свом лексичком систему: 
с.-х. мотрити ‘пажљиво гледати, пратити погледом’, слн. motriti ‘гледати’, 
рус. дијал. мотрить ‘гледати, посматрати’ [РМС 3: 429; SŁP: 144; SSKJ]. У 
неким словенским језицима могу се уочити деривати од *motriti са различитим 
префиксима: рус. всмотреться ‘загледати се’, высмотреть ‘осмотрити’, 
досмотреть ‘огледати’, насмотреться ‘нагледати се’, осмотреть ‘разгледати, 
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промотрити’, осмотреться ‘обазрети се’, подсмотреть ‘промотрити’, 
посмотреть ‘погледати’, присмотреть ‘припазити’, присмотреться ‘пажљиво 
погледати’, просмотреть ‘прегледати’, рассмотреть ‘размотрити’, усмотреть 
‘угледати, посматрати’; срп. осмотрити, посматрати, премотрити, 
промотрити, размотрити, сматрати, смотрити; слн. premotriti ‘погледати’, 
razmotriti ‘погледати; размислити’.

Глагол *badati, као и варијанта *bodati, настао је од псл. *bosti (< *bod-
ti) ‘бости’ као итеративни глагол са дугим коренским вокалом и његов пие. 
корен *bhodh- се реконструише са значењем ‘копати’ – уп. лат. fodiō ‘копати’, 
лит. badýti ‘бости’, bèsti ‘копати’ [ЕРСЈ: 63 – 64; ERHSJ 1: 191 – 193; EDSIH: 
32, 49, 59]. Међу својим варијантама једино *badati је добио значење ‘пажљиво 
гледати, посматрати’ и његови рефлекси се проналазе у западнословенским 
језицима и у украјинском језику: пољ. badać, чеш. badáti, слч. bádať, длуж. badaś, 
укр. бадати ‘истраживати, изучавати’; пољ. badać się ‘пажљиво посматрати 
један другог’, укр. бадатися ‘докопавати се, удубљивати се’ [ЕСУМ 1: 112; 
РЭС: 62; DNS; SEJP 1: 10]. Будући да се у семантици глагола *badati чува 
тумачење ‘удубљивати се, дубоко проницати у нешто’, претпоставља се да 
је дати глагол развио данашње значење ‘пажљиво посматрати, истраживати’ 
путем метафоризације ‘удубљивати се’ > ‘пажљиво посматрати’. Потребно је 
истаћи да се значење пажљивог посматрања није развило у јужнословенским 
језицима, дакле у когнатима се пре свега чува примарно значење, односно 
значење ‘бости’2: с.-х. заст. бадати ‘бости, забадати, боцкати’, буг. деминутив 
бадакам ‘невешто шити’, слн. zabadati ‘убости’ [ЕРСЈ: 64; РЭС: 62].

Поред наведених глагола, можемо уочити неколико периферних лексема 
које су везане са значењем визуоперцептивног акта. На пример, деноминативни 
глагол *očiti ‘опазити, уочавати’ који је настао од именице *oko (< пие. *h3ekw-o-) 
‘око’ има своје рефлексе међу словенским језицима: с.-х. суочити, уочити, слн. 
soočiti ‘суочити’, мак. уочи ‘уочити, приметити’, пољ. дијал. oczyć ‘гледати 
пажљиво’, przeoczyć ‘не обратити пажњу’, zaoczyć ‘приметити, видети’, zoczyć 
‘погледати, приметити’ [EDSIL: 365; ERHSJ 2: 550 – 551]. Чешки глагол 
koukati ‘гледати, провиривати’, колико нам је познато, добијен је од немачког 
глагола gucken (< срвнем. gücken) ‘вирити, гледати’, али његова етимологија 
није сасвим јасна [EWD; Šmilauer 1946]. Његова паралела може се уочити у 
пољском и словачком језику, русинским књижевним варијантама и дијалектима: 
пољ. kukać ‘тајно погледавати’, слч. kukať (sa) ‘гледати, пратити погледом’, 
војв. закуковац ‘завиривати’, преш. кукати ‘гледати’, закар. кукати ‘кришом 
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гледати, просматрати’, закар. дијал. кукати ‘буљити очи’ [РЛ: 115; РРС 1: 453; 
РСР: 257; СЗГ: 155; SJP; SSJ 1: 788]. У закарпатском и прешовском русинском 
језику и још у неким русинским говорима постоји глагол никати(ся) ‘гледати’ 
који је настао највероватније од именице ник ‘вид’, али нема сигурно објашњење 
о свом пореклу [РЛ: 158; РРС 1: 599; СЗГ: 208]. Глагол *bļusti ‘гледати’ има 
свој рефрекс у неким словенским језицима (уп. рус. блюсти ‘посматрати’, 
наблюдать ‘посматрати’; стсрп. бљусти [се] ‘чувати се’), док глагол *diriti 
‘тражити’ који је етимолошки везан са лит. говорним dyrėti ‘гледати’ и са норв. 
дијал. tira ‘гледати, сијати’ има рефлекс само у бугарском (диря ‘покушавати 
открити, тражити’ – нпр. Диря спешно лекар ‘Тражим хитно лекара’) [РБЕ 4: 
91 – 93; ЭСРЯ 1: 178; EDSIL: 46, 108]. Пошто ове лексеме не спадају у круг 
основних глагола визуелне перцепције ни у једном словенском језику, у оквиру 
овог прилога неће бити детаљно размотрене.

3. Глаголи визуелне перцепције у војвођанском русинском језику

У овом одељку ћемо представити резултате разматрања савременог 
стања семантике глагола визуелне перцепције у војвођанском русинском језику 
с посебним освртом на стање у другим књижевним варијантама русинског 
језика. У речничком фонду војвођанског русинског језика могу се пронаћи 
глаголске основе наслеђене из најстаријег слоја словенског лексичког фонда (то 
су: *viděti, *ględěti/*ględati, *zьrěti, *bačiti, *patriti/*patrati, *badati) и њихови 
деривати, али резултати анализе показују да се семантика наведених глагола у 
војвођанском русинском језику делимично или потпуно разликује од других 
словенских језика, чак и од других књижевних варијанти русинског језика.

3.1. *Viděti

Глагол видзиц, као и његови когнати у већини словенских језика, настао 
је од *viděti и има статус основног глагола визуелне перцепције описујући 
различите аспексте визуоперцептивног акта: (1а) ‘имати способност вида; 
запажати очима’ (Сови видза по цмоти ‘Сове виде по мраку’); (1б) ‘срести некога, 
наћи се с ким’ (Чи можем видзиц лїкара? ‘Могу ли да видим лекара?’); (1в) 
‘запазити, уочити’ (Приповедало ше вшелїячини, алє сом нє верел док нє видзим 
на свойо очи ‘Говорило се свашта, али нисам веровао док нисам видео својим 
очима’ [ЂП]). Према опису у Русинско-српском речнику [РСС: 93], војвођански 
русински видзиц се понаша као биаспектуални глагол у значењу ‘срести некога, 
наћи се с ким’ и ‘запазити, уочити’, док се употребљава као глагол несвршеног 
вида у значењу ‘имати способност вида’ и ‘виђати (више пута)’. Префиксални 
глагол увидзиц представља видски корелат за видзиц у значењу ‘срести некога, 
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наћи се с ким’ и ‘запазити, уочити’ [РСС: 772]. У другим књижевним варијантама 
се такође уочавају глаголи истог порекла (лем. видіти, преш. відїти, закар. 
видїти) и они имају статус основног глагола визуелне перцепције изражавајући 
горе наведена значења – нпр. Я відїв медвідя там, в лїсї ‘Видео сам медведа 
тамо, у шуми’ [РЛ: 27, РРС 1: 123; СРСЯ: 118; SŁP: 32].

Глагол видац који је такође везан са *viděti стилски је маркиран у 
савременом војвођанском русинском језику и појављује се само у одређеном 
броју екпресивних израза: Дзе ти то видал таке робиц!? ‘Где си ти то видео 
да се тако нешто ради!?’ [РСС: 92]. Занимљива паралела може се уочити у 
лемковској варијанти русинског језика: глагол видіти функционише као основни 
глагол визуелне перцепције, док се глаголски облик видав ‘видео’ употребљава 
искључиво у експресивном изразу – нпр. Хто таке видав? ‘Ко је видео тако 
нешто?’ [SŁP: 32]. У закарпатској варијанти се такође употребљава глагол 
видати који има итеративно значење ‘виђати’, док у прешовској варијанти дати 
глагол није познат [РРС 1: 123].

3.2. *Ględěti/*ględati

У војвођанском русинском језику може се пронаћи неколико глагола 
који су настали од *ględati, док не постоји ни један глагол наслеђен од *ględěti. 
Глагол глєдац се не односи на семантичко поље визуелне перцепције будући да 
изражава значење претраге као и његов словачки когнат hľadať ‘тражити’ – нпр. 
Глєдали свойо кури, качки, пульки и препилки ‘Тражили су своје кокошке, патке, 
ћурке и препелице [ЗГ]’. Поред значења претраге, глагол глєдац има и значење 
‘захтевати’ које је вероватно стечено под утицајем српског еквивалентног 
глагола тражити и по томе се разликује од свог словачког когната: Царинїк 
глєдал од нас документи ‘Цариник је тражио од нас документа’; Тота робота 
глєда вельо часу ‘Овај посао захтева много времена’ [РСС: 154]. Гледано из 
творбеног аспекта, глєдац има одређен број префиксалних деривата који су 
везани са значењем визуоперцептивног акта: виглєдац ‘наћи; истражити’, 
виглєдовац ‘истраживати, испитивати’, зглєдовац ‘тражити, скупљати, 
окупљати (на различитим местима)’, заглєдац ‘(себе) преварити мужа, наћи 
љубавника; (дзецко) родити ванбрачно дете’, поглєдац ‘потражити; (дзецко) 
родити ванбрачно дете’, преглєдац – преглєдовац ‘претражити – претраживати’ 
– нпр. Пред одходом [су] зглєдовали свойо ствари ‘Пред одлазак су скупљали 
своје ствари’ [РСС]. Кад је реч о другим варијантама русинског језика, у свим 
варијантама може се наћи когнат, тј. лем./преш./закар. глядати који означава 
‘тражити’ (али без значења захтева) [РЛ: 45; РРС 1: 166; SŁP: 43].
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Остали глаголи који су настали од *ględati повезани су на овај или 
онај начин са значењем ‘видети, гледати’ с обзиром да заузимају мање-више 
периферно место у свом лексичком систему: глагол оглядац ше и његови видски 
корелати огляднуц ше/пооглядац ше означавају ‘окренути се (и погледати), 
обазрети се’.

3.3. *Zьrěti

Глагол *zьrěti, с једне стране, не употребљава се без префикса у 
војвођанском русинском језику, али, с друге стране, служи као глаголска 
основа, тј. -жерац (< *-zьrati) која мотивише префиксалну деривацију: ужерац 
ше ‘зурити, загледати се’, вижерац (очи) ‘буљити (очи)’, вижерац ше ‘зурити, 
зирати; буљити очи’, заст. зажерац ‘погледавати’ [Рамач 2002: 502]. Требало 
би обратити пажњу на то да у војвођанском русинском језику глаголска основа 
на -жерац има још једно значење које долази из сасвим друкчије етимологије: 
глагол *žerti (< пие. *gwerh3-) ‘ждерати, јести’ има свој рефлекс у многим 
словенским и индоевропским језицима (уп. слн. žreti, блр. жерць, рус. жрать, 
поль. z ̇reć; стгрч. βιβρώσκω, лат. vorāre) [ЭСРЯ 2: 62; EDSIL: 559]. Поред 
беспрефиксалног облика жрец ‘ждерати, ждрати’, војвођански русински језик 
поседује глаголску основу на -жерац која се формално подудара са глаголском 
основом од визуоперцептивног глагола *zьrěti. Стога, у војвођанском 
русинском језику могу се пронаћи глаголи са основом -жерац која је пореклом 
од *žerti: пожерац ‘прождирати’, зожерац ‘прождирати’, вулг. ожерац ше 
‘преждеравати се’.

Стање глагола *zьrěti у другим варијантама русинског језика је доста 
различито: преш. позерати (ся) и закар. позирати заузима централно место 
семантичког поља визуелне перцепције означавајући ‘имати поглед’ (нпр. 
Страх было позерати на ню ‘Било је страх гледати у њу’) [РЛ: 222; РРС 2: 113; 
СРСЯ: 97]. Лемковски позерати ‘погледавати (spoglądać)’ и взрити (/взріти) 
‘погледати, приметити (ujrzeć)’ имају само секундарни статус глагола визуелне 
перцепције, док глагол смотрити (/смотріти) ‘гледати (patrzeć)’ има статус 
основног глагола визуоперцептивног акта [SŁP: 31, 120, 144].

3.4. *Bačiti

Глагол *bačiti заузима периферно место у семантичком пољу визуелне 
перцепције у савременом војвођанском русинском језику: русински рефлекс 
бачиц, који је биаспектуални глагол и има веома ниску фреквенцију у савременом 
језику, сматра се синонимом за осниовни глагол видзиц, означавајући ‘видети, 
опажати, примећивати’ [РСС: 47]. Префиксални деривати су фреквентнији од 
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мотивног глагола бачиц и употребљавају се за означавање пажљивог гледања или 
запажања: вибачиц ‘приметити, опазити’, збачиц ‘спазити, опазити, угледати’, 
обачиц ‘уочити’, ред. побачиц ‘приметити, опазити’, пребачиц ‘опростити, 
извинити’ – нпр. Наша любопитна радосц постала ище черчацша кед зме 
обачели же нам обидвоме махаю з нацагнутима руками ‘Наша љубопитљива 
радост је постала још гласнија кад смо уочили да нам обојици машу испруженим 
рукама’.

Глагол *bačiti има свој беспрефиксални рефлекс у закарпатском 
русинском језику, али он се не односи на значење визуоперцептивног акта: глагол 
бачити се употребљава у значењу ‘сматрати, примати (считать, воспринимать)’, 
док повратни глагол бачитися означава ‘свиђати се (нравиться)’ [РРС 1: 66]. 
Што се тиче префисалних деривата, може се наћи одређен број глагола у 
прешовској и закарпатској варијанти: преш. выбачіти ‘приметити, запазити’, 
забачіти ‘приметити’, закар. (и)забачити ‘приметити’, обачити ‘приметити’, 
перебачити(ся) ‘извинити (се)’, побачити ‘сматрати, наћи’ и др.

3.5. *Patriti/*patrati

Војвођански русински глагол патриц, као и његови западнословенски 
когнати, има статус основног глагола визуелне перцепције означавајући (2а) 
‘имати поглед’ и (2б) ‘посматрати’ – нпр. Вечар з оцом пойдзем до „Одеону“ 
патриц даяки филм ‘Увече ћу с оцем ићи у „Одеон“ да гледамо неки филм’ 
[ЂП]. Требало би истаћи да међу словенским језицима глаголи *viděti и 
*patriti/*patrati функционишу заједно као основни глаголи визуелне перцепције 
само у пољском и војвођанском русинском језику – уп. пољ. widzieć – patrzeć/
patrzyć, војв. видзиц – патриц. У осталим књижевним варијантама русинског 
језика дати глагол је скоро непознат. Једино у прешовском русинском језику 
може се наћи глагол патрити, али се он не односи на семантичко поље 
визуелне перцепције, него има значење ‘припадати, односити се’ чија паралела 
може да се уочи у српском и хрватском језику – нпр. Перебераня або жычаня 
слов з іншых языків патрить оддавна к звычайным способам збогачованя 
і росшырёваня засобы слов ‘Преузимање и позаимљивање речи из других 
језика се одавно односи на обичне начине богаћења и проширења фонда 
речи’ [РЛ: 192; РМС 4: 360 – 361; СРСЯ: 122]. Кад је реч о деривационом 
аспекту, војвођанско русинско патриц има велики број деривата који се творе 
помоћу 13 глаголских префикса: випатрац ‘изгледати’, випатриц ‘припазити; 
спазити’, допатриц ‘гледати, пазити, неговати (до краја)’, запатриц ‘сагледати; 
угледати’, запатриц ше ‘загледати се’, напатриц ше ‘нагледати се’, надпатриц 
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‘надгледати, надзирати’, опатриц ‘погледати, разгледати’, попатриц ‘погледати, 
бацити поглед’, подпатриц ‘извидети’, препатриц ‘прегледати; прогледати’, 
припатрац ше ‘гледати, посматрати’, розпатриц ‘разгледати, размотрити’, 
спатриц ‘сагледати’, спатриц ше ‘згледати се’, упатриц ше ‘загледати се; 
угледати се’.

3.6. *Badati

Као што је обележено у Русинско-српском речнику, глагол бадац 
се сматра застарелом речју и скоро да се не употребљава у савременом 
војвођанском русинском језику [РСС: 43]. Дати глагол је семантички близак 
својим когнатима у другим словенским језицима (пољ. badać, чеш. badáti, слч. 
bádať, длуж. badaś, укр. бадати ‘истраживати, изучавати’) имајући значење 
‘гледати с одређеном намером’. У прешовској и лемковској варијанти русинског 
језика *badati има активни статус (преш. бадати, лем. бадати) и употребљава 
се у значењу ‘истраживати, изучавати’ као и у наведеним горе сродним језицима, 
док закарпатска варијанта нема рефлекс датог глагола [РЛ: 15; SŁP: 23].

4. Закључна разматрања

Наша анализа показује да глаголи визуелне перцепције у војвођанском 
русинском језику, с једне стране, имају заједничке семантичке корене наслеђене 
од најстаријег слоја прасловенског лексичког фонда, али, с друге стране, 
њихово семантичко стање се разликује од стања у другим словенским језицима 
и у другим књижевним варијантама русинског језика на доста сложен начин. 
Дистрибуција глагола визуелне перцепције у војвођанском русинском језику 
може се приказати у виду следеће табеле:

Табела 1.

Дистрибуција глагола визуелне перцепције у војвођанском русинском језику

*viděti видзиц ‘видети’, видац ‘видети’

*patriti/*patrati патриц ‘гледати’, випатрац ‘изгледати’, запатриц 
‘сагледати; угледати’, надпатриц ‘надгледати, надзирати’, 
опатриц ‘погледати, разгледати’, розпатриц ‘разгледати, 
размотрити’ и др.

*ględěti/*ględati глєдац ‘тражити, захтевати’, оглядац ше ‘окретати се (и 
погледати), освртати се’, виглєдац ‘наћи, истражити’, 
виглєдовац ‘истраживати, испитивати’ и др.
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*bačiti бачиц ред. ‘видети, опажати, примећивати’, вибачиц 
‘приметити, опазити’, збачиц ‘спазити, опазити, угледати’, 
обачиц ‘уочити’, побачиц ред. ‘приметити, опазити’

*zьrěti ужерац ше ‘зурити, загледати се’, вижерац (очи) ‘буљити 
(очи)’, вижерац ше ‘зурити, зирати; буљити очи’, зажерац 
заст. ‘погледавати’

*badati бадац заст. ‘гледати с одређеном намером’

У војвођанском русинском језику статус основног глагола визуелне 
перцепције имају глаголи видзиц (< *viděti) и патриц (< *patriti) који чине 
опозицију по сличном сематичком критеријуму као и у другим словенским 
језицима. Остали глаголи заузимају мање-више периферно место у семантичком 
пољу визуелне перцепције или се односе на друго семантичко поље, и њихова 
дистрибуција је доста сложена: у војвођанском русинском језику, поред *viděti 
и *patriti, глаголи *ględěti/*ględati, *bačiti, *zьrěti и *badati имају своје рефлексе 
који описују различите ситуације визуоперцептивног акта и у већини случајева 
њихови рефлекси и деривати имају конкретно или специфично лексичко 
значење – уп. оглядац ше ‘окретати се (и погледати)’, обачиц ‘уочити’, вижерац 
ше ‘буљити очи’ и др. Гледано са деривационог аспекта, међу анализираним у 
овом прилогу глаголима највећу продуктивност имају глаголи *patriti/*patrati 
од којих се образују деривати са 13 префикса (в-/у-, ви-, до-, з-/с-, за-, на-, над-, о-, 
по-, под-, пре-, при-, роз-), док глагол бачиц твори 4 префиксална деривата (ви-, 
з-/с-, о-, по-), а глаголске основе од *ględati образују 5 префиксалних твореница 
(ви-, з-/с-, за-, по-, пре-). Сваки префиксал, по правилу, има модификовано 
лексичко значење свог мотивног глагола и најчешће изражава одређени аспект 
визуоперцептивног акта.

Кад се упоређује са другим књижевним варијантама русинског језика, 
војвођанска варијанта се разликује од осталих варијанти у одређеној мери 
по семантичком стању и дистрибуцији глагола визуелне перцепције имајући 
заједничке семантичке црте. На пример, све варијанте имају глагол *viděti као 
основни глагол за значење (1а) ‘имати способност вида; запажати очима’, (1б) 
‘срести некога, наћи се с ким’ и (1в) ‘запазити, уочити’, док се за значење (2а) 
‘имати поглед’ и (2б) ‘посматрати’ употребљавају глаголи различитог порекла – 
уп. војв. патриц (< *patriti), лем. смотрити (< *motriti), преш. позерати (ся) и 
закар. позирати (< *zьrěti). Потребно је додати да је дати прилог показао само 
одређене етимолошке и семантичке аспекте глагола визуелне перцепције у 
војвођанском русинском језику и да је неопхотна још детаљнија анализа њихове 
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семантичке организације и синтаксичког понашања с обзиром на семантику и 
синтаксу еквивалентних и етимолошки везаних глагола у другим варијантама 
русинског језика у даљем истраживању.

Напомене

1. Прецизније речено, глагол *badati не спада у скупину словенских основних глагола визуелне 
перцепције пошто нема статус основног глагола ни у једном словенском језику. Али ће дати глагол 
бити ипак проанализиран у оквиру овог прилога уколико има различите рефлексе у словенским 
језицима укључујући и књижевне варијанте русинског језика.

2. У неким словенским језицима може се уочити семантичка екстензија ка значењу спорог или 
бесциљног кретања: срп. бадати ‘ићи полако, опрезно’, рус. дијал. бадяться ‘скитати’, блр. 

бадзяцца ‘скитати’ [ЕРСЈ 2: 64].

СКРАЋЕНИЦЕ

балтсл. = балтословенски, блр. = белоруски, буг.= бугарски, војв. = војвођански, вулг. = вулгарна 
реч, глуж. = горњолужички, гот. = готски, дијал. = дијалект, длуж. = доњолужички, закар. = 
закарпатски, заст. = застарела реч, лат. = латински, лем. = лемковски, лит. = литвански, мак. = 
македонски, норв. = норвешки, пие. = праиндоевропски, пољ. = пољски, преш. = прешовски, псл. 
= прасловенски, рус. = руски, слн. = словеначки, слч. = словачки, срвнем. = средњевисоконемачки, 
сренг. = средњоенглески, срп. = српски, стгрч. = старогрчки, стрпољ. = старопољски, стсл. = 
старословенски, стсрп. = старосрпски, с.-х. = српскохрватски, укр. = украјински.
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Abstract: The paper discusses the coats of arms of ancient Slavic countries, regions 
and cities, as given in Hristofor Žefarović’s Stematografia (published in Vienna 1741), 
which were painted on the deacon›s gates of the iconostasis in the church Nativity of the 
Blessed Virgin Mary in Rila monastery. These images are an example of apocryphal painting 
influenced by ideas of history and sacredness. The paintings are a representation of the new 
way of thinking manifested in the Bulgarian culture of the beginning of XIX century, which 
became possible with the secularization of culture. 
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Който се е вглеждал в иконостаса на църквата в Рилската света обител, 
не би могъл да пропусне факта, че на дяконските врати са изобразени гербове 
на държави, области и градове, взети из „Стематографията“ на Христофор 
Жефарович. В горната част на северната врата е изписана икона на св. св. Кирил 
и Методий, а под нея, в долната част на вратата, са прерисувани гербовете 
на „Сербия“, „Босна”, „Болгария“, „Македония”. Върху южната врата в 
горната ѝ част е иконата на Иисус Христос, изобразен като добрия пастир. В 
пространството зад фигурата на Иисуса Христа е нарисуван Рилският манастир, 
а под иконата, в долната част на вратата – гербовете на Москва, „Россiя“, „Черна 
гора и Херцеговина”, „Влахия” и „Молдова”. 

Същото се повтаря и в северния параклис „Св. Никола“. Тук дяконската 
врата е само една (северна), като на нея са прерисувани гербовете на Тракия и 
Бесарабия. 
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Рисуването на гербовете е дело на Никола Образописов. Знае се, че 
той е бил родолюбец, зограф от Самоковската школа, наричан апокрифен 
живописец поради вписванeто от него на сцени от българския бит и на пейзажи 
в църковните изображения. Към тази „апокрифна“ зография следва да добавим 
и мисленето на Никола Образописов чрез „Стематографията“ на Христофор 
Жефарович. Тя, както се знае, излиза през 1741 г. във Виена. Най-старият 
източник на тази книга е „Il Regno degli Slavi“, 1601 („Царството на славяните“) 
на Мавро Орбини. „Стематография“ е изключително интересен културен факт, 
защото чрез гербовете се визуализира създадено от въображението идеално 
време и пространство на славянските държави, области, градове и се строи 
идеална действителност на славянското величие1. 

„Стематографията“, събрана и издадена от монах, е поставена в „Индекса 
на забранените книги“ (Index Librorum Prohibitorum) в Австрийската империя. 
Тези книги Римокатолическата църква смята за опасни – както за църквата, така 
и за вярата. Без знание за документите, които обясняват причините за забрана, 
и гледната точка на Римската църква за „Стематографията“, няма нужда да се 
гадае защо тази книга е забранена. Забранена там, в диоцеза на Римската църква, 
книгата с гербове става изключително популярна в диоцеза на Православието, 
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дотам, че и сърби, и българи, с основание, приемат Христофор Жефарович, 
българин по рождение, за свой и само свой автор. 

Рисуването на гербове на славянски (макар и не само) държави от 
Никола Образописов (1846 г.) върху дяконските врати на иконостаса на 
църквата „Рождество Богородично“ в Рилската света обител е съществен знак 
за търсене преди всичко на славянска, а не на българска идентичност в периода 
на Възраждането2. 

Какво обаче е иконостасът след апокрифното рисуване върху него на 
гербовете на славянските държави? Какви са неговите функция и символика? 

Храмът е от три части: притвор, кораб и олтар. Най-сакралната част 
от храма е светият олтар. Там свещениците извършват Светата евхаристия. 
С течение на времето в православните храмове пространството на олтара 
е било отделяно от пространството на кораба с иконостас – първоначално – 
обикновена преграда, после – издигната до тавана на храма преграда, върху 
която са изрисувани икони – на Господ Иисус Христос, в юг до Царските двери, 
и на Света Богородица – в север от тях. На св. Иоан Кръстител – в юг до иконата 
на Иисуса Христа, а на север, до иконата на Богородица е иконата на светеца 
или на църковния празник, чието име носи храмът (например Св. Георги, Св. 
Иван Рилски, Рождество Богородично, Възнесение Господне), или на Светата 
Троица. За останалите икони от иконостаса няма определен ред. Така е в 
българските храмове.

Иконостасът отделя кораба от олтара, сакралното от най-сакралното, 
невидимото от онова, което е видимо, свещенодействието от всичко останало. 
Светците участват в литургията, чрез литургията този и другият свят се свързват. 
Иконостасът е граница. Отец Павел Флоренски пише: 

Олтарната преграда се осъществява, става достъпна за съзнанието 
благодарение на плътните редици светии, на облака на свидетелите, 
обкръжили Божия Престол и сферата на небесната слава, възвестяващи 
тайната. Иконостасът е видение. Иконостасът е явлението на светиите и 
ангелите – ангелофания, явление на небесните свидетели и преди всичко на 
Богородица и на Самия Христос от плът – свидетели, възвестяващи какво 
има от другата страна на плътта. Иконостас са самите светии. И ако 
всички, молещи се в храма, бяха достатъчно одухотворени, ако очите им бяха 
способни винаги да виждат, то в храма не би имало никакъв друг иконостас, 
освен стоящите пред Самия Бог Негови свидетели, възвестяващи ликовете и 
словата си [Флоренски 1994].
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Иконостасът има три врати: „Централно разположената, двукрилна 
врата, която наричаме царски двери или свети двери (гърците я наричат красни 
двери). На нея е изобразена сцената на Благовещението, често с четиримата 
евангелисти, а понякога и с пророци. Тя е символ на това, че Бог слезе от 
небето на земята (тук символизирано от олтара и нефата) чрез Благовещението, 
възвестено от пророците и евангелистите. Южните и северните врати на 
иконостаса са от по едно крило. На тях обикновено се изобразяват архангелите 
Михаил и Гавриил, както и Св. архидякон Стефан. Те символизират вратите 
на рая, пазени от ангели след грехопадението на Адама. В някои по-малки 
храмове има само една странична врата; нерядко входът е закрит и само със 
завеса. Светите двери се отварят, когато клирът извършва своите входове и 
изходи. През тях минават само лица, приели трите степени на свещенството, 
облечени в одежди. През южната врата могат да минават свещенослужители 
и църковнослужители, без да са облечени в одежди. През време на Светлата 
седмица трите врати на иконостаса се оставят отворени като символ на това, че 
Христос чрез Своята смърт и Своето Възкресение ни откри вратите на небето 
(тук символизирано от олтара)“ [Православният храм].

Тези редове припомнят познати неща, за да се покаже от каква важност 
за храма са иконостасът и дяконските врати. Лични решения при подредбата 
на иконостаса не могат да бъдат допускани, да не говорим за произвол. Още 
повече, че вътрешната подредба на една църква минава през одобрението 
на митрополита, епархийския съвет и едва след положително решение се 
пристъпва към изпълнение на замисленото. Така е станало с иконостаса, 
зографията и църковната архитектура на храма „Рождество Богородично“ в 
Рилския манастир.

Правилата и сакралността обаче, от една страна, са нарушени, от 
друга – преобозначени дотолкова, доколкото във времето на Възраждането 
се съгражда нова представа за сакралност – страни от светското се осмислят 
като сакрални. Подобен род изображения четем в „Историята“ на преподобния 
Паисий. В текста ѝ светски класове се пресичат със сакрални. Така е открита 
възрожденската метафора – на преноса на сакралността върху историческото 
и гражданското. Начинът, по който тя ще работи в културата на времето, е 
доказан с пример от по-новата история. Една от сцените в иконостаса, в резба, в 
параклиса на преп. Паисий в църквата „Св. Три Светители“ в Шумен, изобразява 
мъж в народна носия (явно от времето на Възраждането), който стреля по врага. 
Иконостасът е правен след Втората световна война, във времето на социализма, 
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чиято идеология сакрализира народа и убийството, демонизира врага, като по 
този начин революционната романтика се пресича със сакралното изображение 
на иконостаса.

Пресичане на историческото, гражданското със сакралното, изобразено 
върху дяконските двери на иконостаса в църквата „Рождество Богородично“ 
в Рилската света обител в началото на ХІХ век, е възможно и поради друга 
причина – секуларизацията на културата. Останалите от разрушената предишна 
манастирска църква стенописи, които могат да се видят в музея на Рилската света 
обител, показват традиционното богословско мислене на християнизираната 
култура. Секуларизацията на културата, т.е. дехристиянизирането на културата, 
е процес, обратен на християнизацията на културата след ІV век, след прехода 
от античност към християнство. В ХVІІІ век културата на Европа се връща към 
ново езичество, в което са в употреба християнски реалии, така, както антични 
в ранното християнство. Промените в менталното пространство на Европа 
подминават ислямската общност в Османската империя, но няма как да подминат 
българската християнска общност. В ХVІІІ век българската общност е в криза, 
която е част от всеобщата криза в империята и в Европа. Атонската реакция 
е на Св. Никодим Светогорец. В „Добротолюбие“ („Фιλοκαλια“) той връща 
знанието и поведението на тогавашния човек към светоотческите образци. А 
преп. Паисий Величковски – към исихазма3. В българската ситуация от края на 
ХVІІІ и началото на ХІХ век ориентация към високите образци на отците на 
църквата се чете и в книжовните сборници на Йосиф Брадати. Това е духовен 
опит, но на монаси, изключително ценен, без никакво съмнение. Човекът със 
свой дом, семейство и челяд има други грижи и тегоби, друг делник. Поради 
това новото богословие, което предлага Св. Софроний Епископ Врачански в своя 
„Неделник“ (1806), а след него и отец Кирил Пейчинович в „Огледало“ (1814), 
е насочено към делничния човек, затова и новото богословие е „онароднено“. 
Тази онародненост се чете и в апокрифната иконопис на Никола Образописов. 
Тя проектира в образи новото мислене и новото богословие от началото на ХІХ 
век. Как да се следва пътят на спасение, чрез Христа, в сложната ситуация на 
ежедневието, показва това ново богословие. Но в ХVІІІ век се търси и един нов 
смисъл и той се открива в историзма, в осъзнаваната за сакрална историческа 
памет за миналото славянско величие, която следва да се въведе в програмата 
на новата възрожденска култура. Историческите реалии от културата и тяхната 
употреба се оказват добре дошли, защото насочват енергията към представата 
за една нова святост, свързана с миналото. Доколкото човек се осъзнава като 
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наследник на едно велико минало, той се стреми да създаде, по подобие на 
миналото, и едно велико бъдеще. В този смисъл историческият градеж в 
българската култура е сакрална деятелност. 

Какво по-подходящо за изразяване на сакрална мисъл място може да 
има в един храм от дяконските двери. И от това да събереш в едно Господ Иисус 
Христос, Св. Св. Кирил и Методий и знаците на съществувалите в миналото 
славянски държави, области и градове. Да вградиш в иконостаса – преградата 
между земното и небесното, между телесното и духовното, между живота тук 
и живота там – възможна реалност, идеална действителност на славянското 
величие и духовност, благословени от добрия Пастир.

Това прави зографът Никола Образописов. Сътвореният от него 
апокриф свързва земното с небесното, светостта с историята, а апокрифността 
явно е подмината от епархийски съвет и митрополитско решение в името на 
новото богословие, което следва да одухотвори потъналия в мрак делник на 
ежедневния човек. Така познатото – дяконските врати на църковния иконостас –  
получава ново име, нова символика и нова функция. Без съмнение, като проява 
на идеологическия проект на Възраждането по българските земи, в който 
търсенето на славянска идентичност и славянско величие намира благослов в 
храма. 

Бележки
1 Конструирането на идеална действителност, впрочем, е черта на мисленето в периода на 
Българското възраждане: нека си припомним само плановете на Г. С. Раковски за освобождението 
на България, или битките и сраженията на Стара планина, разказвани и преживявани в народната 
кръчма на знаменосеца Странджата – факти, показателни за сътворяването на въображаема 
реалност, за представянето на намеренията като случила се действителност. Във времето 
на Априлското въстание също се следва план за сътворяване на идеална действителност – 
освещаване на знамето, тържествена процесия, ритуална жертва (убийство на чуждия), писане 
на кърваво писмо – и дотук. После следва изчакване, отбрана. Така става ясно абсурдното на 
пръв план твърдение на Захари Стоянов в „Записки по българските въстания...“, че причина за 
въстанията (освен всички останали исторически и политически причини) е и нашата литература: 

После черковния въпрос като предшествуваща причина на българското въстание иде 
нашата литература. В това мерило на умствената деятелност на всеки един народ ние ще 
да турим, макар и не дотолкова уместно, училищата, читалищата, различните дружества, 
театралните представления, журналистиката, празника на св. равноапостоли Кирил и 
Методий, песните и пр.; литература в тесния смисъл на тая дума, каквото значение има 
тя в Европа, ние, току-речи, не сме имали, при всичко, че един наш събрат ни уверява, че сме 
притежавали доволно заякналичка книжнина... Силен подтик са били така също в нашето 
самосъзнание театралните представления из отечеството ни, които възникнаха, ако помним 
добре, в 1868 г.,... такива и онакива, но ние смело можем да кажем, че те възпитаха бъдещите 
наши борци за свобода, те им вдъхнаха идеята за юначни подвизи. Ние познаваме лично мнозина, 
в числото на които влязва и перущенският герой Кочо Чистименски, които станаха патриоти 
от сцената на представлението [Стоянов 1962: 208 – 209].
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Във въображаемата идеална действителност свободно се случват желанията и намеренията 
на нейния създател. В реалността нещата обаче са съвсем други и подвиг е понякога тя да бъде 
понесена и преживявана. 
2 Хералдиката на южните славяни изцяло следва „Стематографията“ на Жефарович. Книгата 
въздейства върху българската възрожденска култура, върху зографи, илюстратори на книги. 
Служи като образец за рисуване на светци, царе, хералдически символи. И не само върху тях. 
Знае се, че символът на България – лъвът, е от „Стематографията“ на Жефарович.

Кога този „светлий лев“ във времето на Възраждането е бил позлатен, е трудно да се 
отговори. В „На прощаване в 1868 г.“ на Христо Ботев четем: 

Ако ли, мале майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка,
под байряк лични юнаци,
напети в дрехи войнишки,
с левове златни на чело...
Това е пример за пренос върху образа на лъва на значения, свързани с иконографията. 

Златото, както се знае, в иконата е символ на светлината и знак за святост. Т.е. левовете златни 
са знак на саможертва и знак на святост. Същите значения откриваме в „Каблешков“ от „Епопея 
на забравените“ (1885):

И върху гергьофа балканският лев
излазяше златен и зинал за рев.
Сакралността на „златния лев“ се разпростира и върху иконографията в текста:
И с тез сили малки, и с тез средства смешни,
И с тез глави руси, и с тез пръсти нежни,
И с тоз възторг луди, и с тоз дребен стан
Искаха да бутнат страшний великан!
Във времето на Високото Възраждане „Стематографията“ става част от общонародната 

възрожденска култура и в този смисъл авторът ѝ е забравен. Но към протообразите, създадени от 
него, се трупат и нови значения, така че книгата става колективен текст.
3 Разпадът се повтаря и в края на ХІХ век, във времето на Belle époque. Въпреки техническия 
прогрес, икономическия просперитет, даже и на България, на общоевропейски мир, стабилност, 
разцвет на култура и изкуства, на art nouveau, на естетизацията на бита, е налице всеобщо 
усещане за дисхармония и залез на историята. Фридрих Ницше обвинява християнството 
за всички нещастия на човека в Европа и така оказва влияние върху мисловността ѝ до 
постмодерна. 
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Abstract: Ivan Vazov, a writer of uncommon insight, infused his novels with laughter 
that has considerable characterological and psychological resonance. This paper examines the 
role of humor in Vasov’s novel Under the Yoke Part 1, Chapter 17. The chapter is called The 
Teathralicals, and tells the story of the public staging of Long-suffering Genevieve in Byala 
Cherkva. The suggestion that I write this article came from Professor Denka Krysteva. She 
has drawn my attention to the significance and power of the concept of long suffering in  
Slavic literatures.
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В своята „История на новата българска литература“, в раздела „Преводни 
драматични творения“, Боян Пенев отбелязва: „Нито едно от преведените 
драматически произведения преди Освобождението не е било тъй популярно, 
както „Геновева“, тая „Многострадална Геновева“, за която са се проливали 
толкоз много сълзи едно време. Както е известно, Иван Вазов рисува в „Под 
игото“ как е била поставена тази драма у нас в турско време и какво впечатление 
е оставяла у зрителите, които са вземали за действителност онова, що е ставало 
на сцената – и то на една твърде примитивна сцена.“ „Геновева – продължава 
авторът, – е пълна със сензации и сантиментализъм. Както и в другите преводни 
пиеси, така и тук срещаме крайни човешки характери – едни страдат много, 
други вършат неправди; накрая доброто тържествува и злодейците биват 
наказани“ [Пенев 1978: 568].

По-нататък Боян Пенев посочва кой e първият български превод на 
знаменитата пиеса: Многострадална Геновева: Жалостно позорище на петъ 
дѣйствія / Преведено одъ Сьрбскій на Българскій язикъ отъ Павла Тодорова. 
Печатано съ иждивеніе-то на Неша Недѣлкова отъ Коприщица. Въ Бѣлградъ 
Въ Правителственѫ-тѫ Книгопечатницѫ. 1856. 
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Преводът на Павел Тодоров е направен по следния текст: 
Млогострадална Геновева: Єдно жалостно позориште у петъ дěйствія / 
Сочиніо Василіє Іовановићъ. – Друго изданіє. – Београдъ: У Кньигопечатньи 
Княжества Србскогъ, 1851.

Книгата на Йованович има и по-ранно издание: Сігфридъ и Геновева: 
едно жалостно позориште у петь дѣйствія / сочинѣно Васіліемъ 
Іоанновићемъ Учителѣмъ Земунскимъ. – У Будиму: Словима Крал. Всеучилища 
Пештанскогъ, 1830. 

Текстологичните различия не са много големи, но са напълно достатъчни, 
за да ни убедят, че Павел Тодоров използва второто издание на „Геновева“ на 
Василий Йованович. В това издание Йованович съкращава трети акт на трето 
действие. Явно е, че Тодоров не е подозирал за съществуването на „Сигфрид и 
Геновева“, защото и в неговия превод сцената е съкратена.

Сръбският книжовник превежда от немски език. Не се знае какъв 
драматургичен текст е използвал. Очевидно това не са нито „Животът и смъртта 
на света Геновева” на Лудвиг Тик (1800), нито „Голо и Геновева“ на Фридрих 
Мюлер (1811), нито пък „Геновева“ на Фридрих Хебел (1843). 

Със сигурност може да се каже само, че неизвестният драматургичен 
автор е взел за основа на своята пиеса моралистичната новела на Йохан 
Кристоф фон Шмид „Геновева“. Оригиналното заглавие на новелата на Шмид 
е следното: Genovefa: Eine der schönsten und rührendsten Geschichten des 
Alterthums, neuerzählt für alle gute Menschen besonders für Mütter und Kinder. 
Augsburg: Veith und Rieger, 1810 [Андреева 2001: 78 – 92].

В доста съкратен вид този текст е преведен на сръбски от Йован 
Балукчич: Геновева: стародревна приповěдка / по нěмачкомъ написао є Іованъ 
Балукџићъ. – У Београду: издала Кньижара Милоша Поповића, 1852 (у Земуну: 
брзотискомъ Печатнě І. К. Сопрона). Драматургичният текст, преведен от 
Василий Йованович, а след това от Павел Тодоров, подобно на превода на 
Булукчич, е силно съкратен вариант на друг текст. Неизвестният автор на 
драматизацията по новелата на Шмид взема от „Genovefa“ само най-важните 
сюжетни моменти и създава едно толкова концентрирано действие, коeто поради 
факта, че е изцяло свързано само със случващото се, напомня за изчистеността 
на фабулата в марионетъчния театър.

„Геновева“ е преведена и от Кръстьо Пишурка пак през 1856 г., отново 
от сръбски. Не се знае дали този превод е издаден и в каква степен се отличава 
от превода на Павел Тодоров. Тодоров (или Теодорович, както е обичал да пише 
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името си) превежда дословно. С голяма степен на сигурност можем да твърдим, 
че на сцената в Лом „Геновева“ е била представена по текст, доста близък до 
превода на Павел Тодоров.

Ето за какво става дума в драмата на Василий Йованович: 

“Полазак Графа Сигфрида на војску противу Сарацина, који су из 
Шпашце уишли у Француску у Лангедок, и до Припаса млога места поробили 
и попалили. – Жалост Графице Геовеве за супругом Графом Сигфридом, 
што на војску одлази. – Геновева заговорена у тавници. – Голос лажно 
пише Графу, и оптужује Геновеву. – Геновева на смрт осуђена. – Геновева 
одводисе у пустињи заједно са сином Шмерценрајхом, којег је у тавници 
родила. – Геновевино у пустињи са дететом седмогодишње живленње, и од 
кошуте, Божиим промислом ра њење. – Повратак Графов с војске. – Граф 
добија од служавке Берте Геновевино писмо, које је при последнем часу у 
тавници писала, и дознаје њену невнност. – Жалост Графова за супругом 
Геновевом. – Суд и одсуда Хофмајстору Голосу на смрт. – Долазак Књаза и 
Књагиње од Брабанта (роди тели Графице Геновеве). – Графов одлазак са 
сво јим дворјанима у лов. – Граф налази Геновеву и си на свога у пустињи. – 
Повратак Геновевин“ [Йованович 1830: 1].

А ето и началото на главата „Представлението“ от „Под игото“ на Иван 
Вазов:

„Някой немски граф, Сигфрид, тръгва на война против маврите в 
Испания и оставя в неутешима скръб жена си, младата графиня Геновева. 
Току-що се отдалечава, наместникът му, Голос, се явява пред графинята с 
оскърбително предложение, което тя отхвърля с негодувание. Мъстителният 
Голос убива верния ѝ служител Драка, нея хвърля в тъмница, а пред графа 
я наклопва, че я заварил с Драка. Разлютеният граф му праща заповед да 
погуби невярната съпруга. Но джелатите, натоварени от Голоса с тая мисия, 
смиляват се за графинята и я оставят в гората, в една пещера с детето ѝ, на 
произвола на съдбата, а Голоса излъгват, че са я посекли. След седем години 
графът се връща от война, злочест, и от едно писмо, оставено от Геновева, 
узнава невинността ѝ и оплаква ранната ѝ смърт. Той сковава във вериги 
Голоса, който полудява от гризене на съвестта. После графът, за разтуха, 
отива на лов в гората и намира случайно графинята в пещерата с детето ѝ 
и една сърна, която ги хранела с млякото си. Те се опознават и радостно се 
връщат в палата“ [Вазов 1968: 117].
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Изразът „полудява от гризене на съвестта“ е дословна текстуална 
препратка към преводите на Василий Йованович и Павел Тодоров. Преразказът 
на събитията в драмата, така силно развълнувал жителите на Бяла черква, 
почти буквално следва изложението на действието в „Геновева“ на Йованович 
(респективно, на Павел Тодоров), но е много по-експресивен, защото Вазов 
преследва друга цел. В главата „Представлението“ авторът на „Под игото“ 
окарикатурява както самото театралното представление (зрителите не правят 
разлика между фикционален свят и реалност), така и сюжета на драмата. И 
това е напълно обяснимо. В преводите на Йованович и на Павел Тодоров липсва 
психологическа мотивировка на случващото се между Геновева, Зигфрид и 
Голо. Моралистичното послание е дидактично и наивно, а самите действащи 
лица приличат повече на марионетки, отколкото на живи хора.

Зрителите в Сърбия и в България през онази епоха се нуждаят не от 
високата поетичност на Лудвиг Тик (,,Животът и смъртта на света Геновева”), а 
от нещо по-простичко – от една драма, която със своя наивен сантиментализъм 
и затрогваща простота на фабулата отговаря на не особено изтънчения вкус на 
широката публика.

Ако съпоставим отделни места от ,,Животът и смъртта на света 
Геновева” на Тик с пасажи от тази „Геновева“, за чиято постановка говори 
Вазов, ще видим фрапиращата разлика. Лудвиг Тик създава един от шедьоврите 
на романтическата драма, следвайки структурата на средновековните мистерии 
и мoralité. Поетичността на творбата е възхитителна. Да вземем за пример 
начина, по който Голо излага своите чувства към Геновева:

Genoveva. O weh mir! wieder fällt ihn Wahnsinn an!

Golo. Wohin? Nein bleibt! ihr könnt nicht fort,
Hält mich ein Zauber doch in ehrnen Netzen,
Wie mögt ihr frei sein? O es ist gelungen!
Das Morgenroth hat in die Erde sich geschwungen,
Nun bin ich dein, und wir sind unzertrennlich. –
O Holde sieh, lies in den Blicken, was
Ich dir nicht sagen kann, den Worten nicht vertraun,
Nur Blick in Blick kann diese Sprache reden,
Dir gegenüber so, – dies ist sie selbst,
Sie selber, und die Göttliche ist mein!
Ja, Genoveva, wie in schwarzer Nacht
Die Kraft des rothen Feuers sich im Dunkeln
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Uns offenbart, und wenn die Finsterniß
All‘ Farben weggeschlungen, in den kühnsten leuchtet,
In blendenden Flammen sich blinkend bewegt,
So ist die Liebe in allen Sinnen,
In allen Gefühlen das funkelnde Feuer,
Die Nacht nur offenbart uns, was sie sei,
Der neidsche Tag wirft seinen leuchtenden Mantel über,
Verhüllet ihr das glorreiche Licht. –
Entweiche nicht, entflieh mir nicht! [Тик 1820: 113].

Контрастът между деня и нощта, светлината и мрака, спотаеното в 
душата и необходимостта то все пак да бъде споделено – отношение, което 
не е само опозитивно, т.е. на взаимоизключеност, но и на включеност, – е 
реализирано в цитираната по-горе скрита изповед на Голо пред графиня 
Геновева по един смайващ начин – като напрежение между описателнoто начало 
в езика и неговите перформативни функции. А какво да кажем за сонета „ Ihr 
hohen Bäume, heilge dunkle Gänge...“, съчинен от Голо и изпълнен от него пред 
графинята като песен в съпровод на лютня? [Тик 1820: 66 – 67].

Високият поетически стил на Лудвиг Тик очевидно не съвпада с 
вкусовете както на сръбските, така и на нашите преводачи и книжовници. Още 
по-тъжно е, че и днес нямаме български превод на знаменитата романтическа 
драма на Тик. 

В електронните справочници на Матице Србска и на Народната 
библиотека в София като автор на оригиналния текст на преводите на 
„Геновева“ е посочен Лудвиг Тик, един факт, който буди недоумение. Както 
вече споменахме, различията между ,,Животът и смъртта на света Геновева” 
на Лудвиг Тик и „Многострадалната Геновева“ на Василий Йованович (Павел 
Тодоров) са смайващо големи и това още повече засилва учудването ни от 
допуснатата библиографска неточност.

Да се върнем пак към начина, по който Голо разкрива чувствата си 
пред графинята. В драмата на Тик терзанията на влюбения са представени 
по един много изтънчен начин и напомнят за шедьодрите на провансалската 
любовна лирика и за опоетизацията на Прекрасната Дама в творчество на 
Данте и Петрарка. Не е без значение и фактът, че Лудвиг Тик съзнателно забавя 
директното признание на чувствата на Голо, като създава около неговата скрита 
страст атмосферата на тайнственост и загадъчност. Драматургичното решение 
на неизвестния автор на драмата, преведена от Йованович и Павел Тодоров, 
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е съвършено простичко. Всичко се свежда до една абсолютно клиширана 
ситуация – Голос дава на графинята меча си и я моли или да го прободе, или 
страстта му да бъде незабавно увовлетворена:

„Голосъ: Ахъ! Прободете мѧ, милостива Графице! – Обичам да лежѩ 
мрьтавъ пред ваши-тѣ крака нежели да не си получѩ жєлание-то. 

Графицѣ-та: Срамота! За срамете сѧ одъ думитѣ си и т.н. [Тодоров 
1856: 12].

В текста на Йованович: 
„Голосъ: Ахъ! Прободете ме, милостива Графице! ! – Волимъ предъ 

вашимъ ногама мртавъ лежати, него ли желю мою неполучити.
Графица: Срамота! Стидите се вашій речий и т.н.“ [Йованович 

1851: 18]

Даже в моралистичната новела на Йохан Кристоф фон Шмид 
поетичността на отделни места от текста е смайваща, несравнима с „достойнст-
вата“ на наивната драматизация на неизвестния немски автор, когото са следвали 
Йованович и Тодоров. В сцената на прощаването на Зигфрид с Геновева Шмид 
използва един силно въздействащ реторически похват. Това е парадоксът, че на 
бойното поле войнът е много по-защитен, отколкото у дома, защото в битката ни 
пази вярата в бога (думи на Графа): “Überall sind wir in gottes Hand. Wir sind zu 
Hause dem Tode so nahe, als auf dem Schlachtfelde, und nur Gottes Hand ist‘s, die ihn 
jeden Augenblick von uns abhält. Unter seinem Schüsse sind wir mitten der blutigsten 
Schlacht so sicher, als sonst in unsrer Burg.” [Шмид 1832: 9]

Перфектният историк Б. Пенев отбелязва, че сюжетът за Geneviève de 
Brabant прониква у нас посредством новогръцките преводи на сантименталния 
и морализаторски разказ на Christoph von Schmid „Genoveva“, който пък, да 
добавим от своя страна, възхожда към немската народна книжка, съставена по 
съчинението на йезуита René de Cerisiers „L‘innocence reconnue”. Шмидовият 
разказ е превеждан също и от френски от С. Бобчев през 1872 [Пенев 1978: 538].

Малко по-нататък Б. Пенев пояснява, че драматическият вариант на 
историята на Geneviève de Brabant, съпругата на пфалцграф Зигфрид, прониква 
у нас също посредством новогръцки преводи. Става дума за пиесата на Лудвиг 
Тик ,,Животът и смъртта на света Геновева” и за либретото на операта на Шуман 
„Leben und Tod der heiligen Genoveva“, което e правено от Роберт Шуман и 
Роберт Райник по пиесата на Тик, публикувана за първи път в „Romantische 
Dichtungen“ (Jena 1799-1800, 2 Bde.), и по Хебеловата „Genoveva. Eine Tragödie 
in fünf Akten (1843). Разликата между двете трагедии се състои в това, че при 
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Тик вниманието на автора е насочено главно към несправедливите страдания на 
Геновева, докато Хебел фокусира вниманието си върху образа на Golo.

Впрочем кой е този Golo? Във Вазовия преразказ на постановката на 
„Многострадалната Геновева” (гл. „Представлението” от „Под игото”) той 
е наречен Голос. Голос, „наместникът (на немски Statthalter – управител, 
комендант на крепост) на Сигфрид”, се явява пред графинята „с оскърбително 
предложение, което тя отхвърля с негодувание” [Вазов 1968: 223].

Старото и рядко имe Golo, еквивалент на Gottfried, е предадено във 
Вазовото „изложение вкратце“ като Голос, което е всъщност генитивната форма 
на името. Съображението истинското име на героя да се замести от неговата 
форма в родителен падеж ще да е било продиктувано от опасението, че Golo ще 
се асоциира с ‘голота’ и затова преводачите са се спрели на Голос (род. падеж 
‘Голоса’, звателна форма ‘Голосе’). Преводачите са изопачили и името Drago. 
То идва от Dragon (‘дракон’ и ‘драгун’). В датската обработка на легендата 
името на верния рицар на Геновева е Drogan (De stantvastige Genoveva, 1667), 
в “Животът и смъртта на света Геновева” на Тик и в „Геновевева“ на Хебел – 
Drago. Единствено в новелата на фон Шмид героят e наречен Drako. Дали това 
не е поредното доказателство, че Вазов е гледал драмата „Геновева“ в превода 
на Павел Тодоров и е разполагал с този превод, когато е писал „Под игото“, 
защото и в неговия роман Drago е наречен Драко (род. падеж ‘Драка’, звателна 
форма ‘Драко’)? 

Третото изопачено име от легендата е името Хунс. В моралистичната 
новела на Кристоф фон Шмид двамата „джелати“, които по заповед на Голо 
(Голос) трябва да убият Геновева и детето й, но проявяват съчувствие, се казват 
Kunz и Heinz. В преводите на Василий Йованович и Павел Тодоров имената на 
злодеите, принудени да изпълнят пъкления план на Голо, са Хунс и Ханс. Дали 
тук става дума за запазване на съзвучието между имената на двамата „двойни-
ци“ – Kunz и Heinz, респективно, Хунс и Ханс, за контаминация между имената 
или за нещо друго, ни е трудно да решим. Със сигурност можем да кажем само, 
че Павел Тодоров превежда от текста на Йованович и че Хунс действително 
има свирепа душа. В „Геновева“ на Хебел Ханс (Хунс) преследва с голям нож 
един евреин заради вярата му и заплашва със смърт безобидния Клаус (der tolle 
Klaus) – идиот, подобен на Мунчо.

Изопачаването на имената, нещо, на което досега не е обръщано 
внимание, е само един от елементите, спомагащи за окарикатуряването 
на трагическото действие в главата „Представлението” от „Под игото”. 
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Романтичното и трагичното тук са представени в комична светлина, защото 
действието наистина се поставя на една примитивна сцена и се възприема от 
зрителите съвършено непосредствено.

На едно място Галин Тиханов казва следното за Вазов: „Вазовото 
общуване с чуждото е жадно, донякъде първично наивно, изградено върху 
механизмите на идентификацията, присъщи на собствените му герои, тръпнещи 
около „Многострадалната Геновева“ [Тиханов 1992].

В романа на Вазов обаче представлението на „Многострадалната 
Геновева“ е поставено в много по-сложен контекст, от който настоящият аспект 
е само компонент. Тази сложност е обект на друга наша работа. Тук ще се 
задоволим само със забележката, че Вазовото отношение към чуждото в никой 
случай не е първично наивно. Да си припомним знаменития разговор за Вертер 
от „Под игото“. 

Във връзка с окарикатуряването на романтичното трябва да се има 
предвид и следното: в Европа „Геновева” се играе и като куклена пиеса, и 
то от много отдавна. Точно по този начин е поставяна и операта „Geneviève 
de Brabant“ на Ерик Сати, който нарича произведението си „малка опера за 
марионетки” – либретото е на Lord Cheminot; първото представление се състои 
в Париж през 1926; през 1983 във Венеция е показана реконструирана версия на 
операта, дело на Орнела Волта. 

Във времето, когато се ражда българският театър, Жак Офенбах пише 
„Geneviève de Brabant, оpéra bouffon” (1859; втора и трета редакция 1867, 
1875). Най-запомнящите се места от тази комична опера са „Le rondeau du pâté” 
(рондото, в което Drogan възпява вълшебното свойство на пастета, който трябва 
да избави Sifroy от неговата импотентност), „Les couplets de la poule” и дуетът 
на жандармите („Ah, qu’il est beau d’être homme d’arme”), чиято музика по-късно 
става химн на военно-морските сили на САЩ. За трогателното съчинение на 
Рене дьо Серизие „Геновева, или признатата невинност“ (1638), за преразказа 
на тази легенда в немската и в холандската народна книга за Геновева, за 
взаимното влияние на двете версии (немската и холандската), за факта, че 
„Многострадалната Геновева“ е поставяна многократно като куклена пиеса, и 
че през 1777 г. в двора на граф Естерхази в Айзенщад е представена драма за 
марионетъчен театър по музика на Йозеф Хайдн се разказва доста подробно в 
един хабилитационен труд, издаден през 1877 г. във Вюрцбург [Сойферт 1877].

Най-изтънчената препратка към сюжета за Геновева се съдържат 
в романа на Марсел Пруст „По следите на изгубеното време“. В началото 

Пламен Панайотов  –  Вазовата „Многострадална Геновева“



Limes Slavicus 2178

на първата книга от поредицата, „Пътуване към Суан“, малкият герой 
повествовател разказва за чудноватия абажур, поставен в неговата стая от 
родителите му. Върху него са изобразени сцени от легендата за Геновева. В 
часовете преди вечеря малкият Марсел става свидетел на блестящите видения, 
излъчени сякаш от далечното минало на Меровингите:

„Подкарал припряно коня си, изцяло в плен на пъклените си планове, 
Голо излизаше от малката триъгълна горичка. Просната като тъмнозелен 
губер по склона на хълма, и се насочваше в неравен тръс към замъка на клетата 
Жьонвиев дьо Брабан. Този замък беше изсечен по крива, която представляваше 
всъщност ръбът на едно овално стъкло, вмъкнато в рамката на абажура. 
Виждаше се само единият край на замъка, пред който се простираше поляна. 
Там седеше замечтана Жьонвиев дьо Брабан със син пояс на кръста. Замъкът 
и поляната бяха жълти: впрочем аз бях отгатнал цвета им, преди още да съм 
ги видял, по звучното златистожълто име – Брабан. Голо се спираше за миг, 
за да изслуша тъжно наставленията, прочетени на глас от леля. Той сякаш 
ги разбираше напълно, защото с покорност, нелишена от известно величие, 
съгласуваше позата си с указанията на текста“ [Пруст 1975: 28 – 29]. 

Смайващата инверсия във финала на цитирания абзац, играта с 
художествената условност, в която се вплита коментарът на лелята, показва 
колко огромна е разликата между по детски неизкушения зрител на Вазовата 
„Геновева“ и изтънчения повествовател на Марсел Пруст.

Сантименталният писател е постоянно под угрозата наивно 
непосредственото да бъде възприето като преувеличение (карикатура). Когато 
безмилостното време унищожи субективната пълнота на преживяването, 
оставайки след себе си само формата на единството (клишетата), тогава с 
романтическото произведение се случва това, за което разказахме по-горе – 
трагедията (мелодрамата) се превръща във фарс.

Концептът „многострадалност“ е универсален (многострадалният Йов, 
житията на светците и легендите за мъчениците за вярата), но през XVIII и 
XIX век акцентът при неговата интерпретация в славянския свят (особено в 
Бълария, в Сърбия и в Русия) пада върху значението, което този концепт има 
в 136 псалом от Библията. Книгата на Неофит Бозвели „Мати Болгария“, 
сборникът „Страници из книгата за страданията на българския народ“ на Любен 
Каравелов, повестите „Изгубена Станка“ и „Злочеста Кръстинка“ на Илия 
Блъсков, отделни места от историографски и публицистични съчинения от 
епохата на българското Възраждане препращат към това значение на концепта. 
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Неслучайно Иван Вазов завършва своя разказ за представлението на 
„Многострадалната Геновева“ по следния начин: 

„Развръзката сключваше песента, която графът, графинята и 
свитата запяха: „Сигфриде граде, радвай се сега!“ Но като изпяха първите 
два стиха на тая добродетелно-радостна песен, раздаде се на сцената 
революционната песен:

Пламни, пламна ти в нас, любов гореща,
противу турци да стоим насреща!

Това падна като гръм небесен в залата. От най-напред един я запя, 
после част от трупата я подхвана, после всичката, а след нея и самата 
публика взе да приглаша. Внезапен патриотически възторг облада всекиго. 
Мъжественият мотив на тая песен като невидима вълна порасте, изпълни 
залата, заля двора и се пръсна в нощта. Песента цепеше въздуха, разпаляше 
и опияняваше сърцата. Тия силни звукове удариха на една нова струна на 
публиката. Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя 
сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето, 
като молитва“ [Вазов 1968: 126 – 127].

В написаната няколко години по-рано повест „Чичовци” също се съдържа 
препратка към „Многострадалната Геновева“, само че тук позицията на автора 
е откровено пародийна. Когато Иванчо Йотата и Хаджи Смион „забягват“ в 
Балкана след произшествието с „прокламацията“, между тях се състои един 
разговор, чиято комична кулминация е гротесковото отъждествяване на съдбата 
на двамата „мученици“ със страданията на Геновева:

„– Иванчо, кажи ми правото: ти ли сочини прокламацията?

– Не се бой бе, брате!

– Да не пострадайме нещо?

– Нищо.

– Ами защо бегахме тука? – питаше Хаджи Смион.

Иванчо хвърли на приятеля си меланхоличен поглед.

– Ние сме народни мученици – каза той ниско.

Хаджи Смион хвърли учуден поглед на Иванча.

– Ами тука ли ще спим?

– Аз викам тука да спим – отговори Иванчо.

– Ами зверове да няма?
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– Няма зверове – отговори Иванчо.

После помълчаха малко време.

– Да, да, няма зверове, може да идат мечки, ама само ноще... Аз 
да бях сочинител като тебе – бъбреше Хаджи Смион несъзнателно, като 
изглеждаше свода на дупката, – щях да си опиша историята... Ние сме сега 
като Геновева и детето ѝ в пещерата, знайш?...“ [Вазов1983: 68].

Вазов вмъква много ловко стиха „Къде си, вярна, ти, любов народна?“ в 
главата „Плесницата“ (ч. II, гл.17) от „Под игото“. Тук четем: 

„Току-що Рада минаваше край кафенето, Стефчов се наведе и 
пришъпна с ехидна усмивка нещо на Мердевенджиева. Псалтът се извърна, 
изгледа отминалата мома и смигна лукаво. Шепотът се предаде по-нататък 
и извика злобни ухилвания. Тържествующият Стефчов не се задоволи с това: 
той изрече иронически известния стих от бунтовната песен:

Къде си, вярна ти любов народна?
– и се изкашля безочливо“ [Вазов 1968: 348].

При едно посещение на Бойчо Огнянов при Рада някой го забелязва, 
без да го познае, и из Бяла черква плъзва слухът, разпространяван от Хаджи 
Ровоама, че при учителката идват любовници. Кандов, който е възмутен от 
подигравките на Стефчов, решава да защити Рада и казва, „бледен и разтроен“:

„– Ти нападаш грубо една беззащитна девица... Вземи си думите 
назад!“ [Вазов 1968: 349].

Стефчов не се извинява и получава плесница, след което отива в конака 
с намерението да накара бея „да тури под изпит“ и Рада, и Кандов [Вазов 1968: 
350]. Не е трудно да се види, че в този епизод Рада се асоциира с Геновева, 
Кандов – с Драко, а Стефчов – с Голос.

Любопитен е също въпросът дали в текстовете, написани след „Под 
игото“, има препратки към сюжета на знаменитата „Геновева“. Ние успяхме 
да открием само едно произведение, в което се съдържа такава препратка. 
Това е „Свекърва“ на Антон Страшимиров. В четвърто действие на комедията 
писателят, за да снизи иронично образите на поручик Дойчинов и неговата 
любовница Дафинка, хора с дребни души, които лъжат другите, лъжат и себе 
си, но кой знае защо са силно привързани един към друг, вмъква в един техен 
диалог шеговитите обръщения „Моя Геновево“ и „Сигфриде“. Също така 
комично звучат и думите на поручика: 
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„– Ако ще би в гората, сърненце. Пей ми: „Сигфриде графе...“ 
[Страшимиров 1932: 66 – 67].

Убедени сме, че и в други произведения на новата българска литература 
се съдържат препратки към сюжета на „Многострадалната Геновева“. Тяхното 
откриване обаче изисква твърде много време.

Фактът, че проблемът за театъра, театралното и театралниченето 
занимава Вазов и в „Немили-недраги“ (мотивът за възрожденската пиеса 
„Изгубена Станка“, която учителят Владиков поставя на сцената), свидетелства, 
че в модела на българския възрожденски свят този проблем е ключов момент от 
представата за вечната амбивалентност на българското, за винаги раздвоеното 
трагично и комично, високо и низко. Неслучайно тези два плана и във 
възрожденското представление, и в големия исторически театър, който Вазов 
изобразява, са маркирани в главата „Отзиви“ (ч. I, гл. XIX). Тук Хаджи Смион 
се обръща към Бойчо Огнянов с думите:

„– Графе, няма ли да дадеш по Коледа пак някоя комедия?

– Геновева не беше комедия, а трагедия – забеляза господин Фратю; 
– комедия се нарича, когато е смешно представлението, а трагедия – когато 
има трагически сцени и жалост. Онова, дето играхме, беше трагедия. Моята 
роля беше трагическа роля. – обясни многознайно господин Фратю.”

На повторната реплика на Хаджи Смион, че Огнянов ще направи добре, 
„ако даде още една комедия“, господин Фратю пак не се сдържа:

„– Геновева“ не е комедия, а трагедия.
– Ба, комедия беше, тя произвеждаше смях – отзова се из къта си 

Стефчов и се усмихна ехидно.“
И по-нататък (отново Стефчов):
„– Да, аз се надявам, че бай Огнянов, от Л о з е н г р а д, ще ни даде 

скоро и една трагедия. Може да бъде уверен, че никой няма да се смее – най-
малко той“ [Вазов 1968: 140 – 141].

В духа на това раздвояване между смешно и трагично е комическият 
мотив за театралното преобличане от главата „Представлението“:

„Графът навлече Светославовата багреница, Геновева – Райнината. 
Голос си притури още нещо като еполети и високи лъскави ботфорти. Ганчо 
Попов, който беше Хунс (един от джелатите), покачи дългата си кама, 
приготвена за въстание. Драко се натруфи със слупения цилиндър на Михалаки 
Алафрангата“ [Вазов 1968: 119].
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По-късно в романтическия контекст на „Пианството на един народ“ 
недвусмислено се героизира, но само за да приеме трагични измерения във 
финалния мотив за онзи „карнавал в азиатски вкус“, по театралному наречен 
„зрелище грозно“, който разиграват победителите на Тосун бей:

“Мнозина бяха се облекли в богати женски кожуси със скъпи рисове и 
алми, макар че жегата беше голяма. Имаше даже някои башибозуци, които се 
бяха пременили, вероятно за поругание, в златните черковни одежди, грабнати 
из клисурските черкви. Сам предводителят, Тосун бей, беше се потруфил с 
един превъзходен европейски халат от сив казмир, обточен с алено сукно и с 
дълги червени провесени пюскюли. Както после се узна, Тосун бей не познавал 
назначението на тая премяна и я взел за някаква благородна външна дреха и с 
нея искаше да влезе в Бяла черкова...” [Вазов 1968: 468].

Очевидно това българско разпятие между историческа комедия и 
историческа трагедия отъждествява героинята Геновева с амбивалентния образ 
на възрожденска многострадална България.
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THE CONCEPT OF LONG-SUFFERING IN RUSSIAN CULTURE 
(INTRODUCTION TO THE TOPIC)

Dechka Chavdarova
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: The concept of long-suffering is one of the constant concepts in Russian 
culture. The transformation of the biblical archetype of Job and the evangelical archetype of 
Christ - victim into a national concept (Russian land - holy land, Russian people - Christ) is 
characteristic also of other cultures where the messianic idea is present; however, in Russian 
culture the notion of long-suffering nation obtains its own specific connotations: a connection 
of long-suffering and patience; expectancy of salvation solely by God; an insistence on 
acknowledging one‘s long-suffering by other nations; a perception of suffering as fate 
(fatalism); multivalence of the source of suffering (foreign conquerors, own state, wars and 
revolutions, political repressions, national traitors, capitalism, liberalism, Jews, Russophobes, 
and so on), Peculiar to Russian culture is defining even work and affection by the word „long-
suffering“. Although Bulgarian language uses the same word for naming the notion of long-
suffering, the comparison of its semantics in both cultures shows similarities (the connotations 
of “fatalism”, “patience”), as well as considerable differences.

Key words: long-suffering, Russian culture, concept. 

Концептът многострадалност (многострадален народ) е един от устой-
чивите концепти на няколко славянски култури. Думата „многострадалност“ 
може да се определи като ключова дума на руския (българския, сръбския1), 
език, или key word по терминологията на А. Вежбицка. В църковнославянския 
език думата е калка на гръцката дума πολύαυλος, означаваща ‘много пострадал 
за вярата’, ‘удържал много победи’. Архимандрит А. Бончев, който посочва 
тази етимология, привежда цитат от Месяцеслов за 6 май [Бончев 2002]. В 
„Речник на руския език от ХІ – ХVІІ век“ значението на думата също се 
илюстрира с текстове от Минеите и от житийния жанр: „Разбиваемо ранами 
многострадальное тело твое. Мин. Сент. 179. 1096 г.; Многострадальный 
юзник темничной священопротопоп Аввакум понужен бысть житие свое 
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написати... иноком Епифаниемъ. Ав. Ж. 152, 1673 г.“ [Словарь... 1982]. 
Този контекст на думата „многострадален“ отвежда към библейския архетип 
на Йов и към евангелския архетип на Христос, което означава, че тя ще има 
свое съответствие в езиците на всички всички култури, следващи дадената 
традиция. Присъщи на много култури са концептите многострадален народ и 
народ жертва, представляващи константи на руската (българската, сръбската) 
картина на света. Така например, в текстове на английски език върху понятието 
народ жертва в немската култура се използват изразите „suffering“ и „nation of 
victims“ [Schmitz 2007]. На английски език думата „longsuffering“ се появява в 
библейски контекст (понятието народ жертва не е характерно за националната 
менталност). На немски език в Библията на Лутер се употребява думата „leidend“ 
като определение на Йов2. Употребата на една и съща дума в различните 
славянски езици може да породи предположението, че нейната семантика в 
тези езици е идентична. За да потърсим отговор на въпроса за спецификата на 
руския концепт многострадалност, назован с дадената дума, ще се опитаме да 
извлечем нейната семантика от различни текстове на руската култура. Излизаме 
от предположението, че откритите в тях устойчиви (инвариантни) конотации 
на думата „многострадалност“ ще се съдържат и в множество други текстове, 
които не могат да бъдат обхванати в настоящото изследване.

Съвременната употреба на епитета „многострадален“ като определение 
на „народ“ отвежда към философски текстове от началото на ХХ век, чийто 
научен обект е руската менталност (руската душа). Н. Бердяев търси причината 
за руската многострадалност в конфликта народ – държава, в отчуждението на 
народа от държавата, интерпретирано с метафори на любовния дискурс (вместо 
чуждото робство, както е в българската култура – своето робство като чуждо): 
„Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. 
Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для 
безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила 
как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть 
производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества” 
[Бердяев 1992]. 

В дискурса на Бердяев са значими също така свързването на страданието 
с търпението (друг характерен за руската и за българската култура концепт), 
както и тавтологичното съполагане на изразите „многострадален“ и „няма 
граници“ („нет предела“). Думата „многострадален“ се появява в текста на 
Бердяев и в оценката на руските скиталци и социални аутсайдери („отщепенцы“), 
като определение не на народа, а на руската земя: „И русские отщепенцы и 

Дечка Чавдарова  –  Концептът многострадалност...



Limes Slavicus 2186

скитальцы остаются русскими, характерно национальными. Наша любовь 
к русской земле, многострадальной и жертвенной, превышает все эпохи, все 
отношения и все идеологические построения. Душа России – буржуазная душа, 
– душа, не склоняющаяся перед золотым тельцом, и уже за одно это можно 
любить ее бесконечно” [Бердяев 1915]. 

В концепцията на Бердяев, в която намира израз руският месианизъм,  
многострадалността на руския народ поражда отъждествяването му с Христос: 
„В России откровение человека может быть лишь религиозным откровением, 
лишь раскрытием внутреннего, а не внешнего человека, Христа внутри. Таков 
абсолютный дух России, в котором все должно идти от внутреннего, а не 
внешнего“ [Бердяев 1915]. Именно този месианизъм обуславя и представата 
за многострадалност и жертвеност на руската земя, тоест, превръщането на 
вертикала в хоризонтал, осмислянето на Русия като Царството Божие на земята.

Идеята за руския народ богоносец е въплътена в руската литература на 
ХІХ век в творчеството на Достоевски, към което отпраща Н. Бердяев. Писателят 
изразява тази своя идея и в „Дневник на писателя“, който придобива особена 
актуалност в съвременния руски политически дискурс. В „Дневник на писателя“ 
за 1873 г. Достоевски откроява в руския национален характер потребността от 
страдание: „Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского 
народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. 
Этою жаждою страдания он, кажется, заражен изкони веков“ [Достоевский 
1980а, т. 21: 36]. В това разбиране на страданието като вътрешна потребност 
на руснака, а не като резултат от чужда воля, се съдържа една от специфичните 
конотации на руския концепт „многострадалност“. Също в „Дневник на 
писателя“ Достоевски употребява думата „многострадален“ в контекста на 
разсъжденията си над величието на руската държава, недъзите на руския народ 
и тяхното преодоляване: „Человек идеи и науки самостоятельной, человек 
самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнию 
нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею 
историческою жизнью страны“ [Достоевский 1980б, т. 21: 93]. В подобна 
употреба на думата „многострадален“ – като определение на понятието труд, – 
също можем да открием руска специфика с библейско родословие. 

Самият живот на Достоевски се определя от някои руски публицисти 
като многострадален. О. Меншиков коментира отношението на писателя към 
народа, призива да му се „окаже доверие“ и възкликва: „Вот формула, вот итог 
многострадальной жизни!“ [Меньшиков 1909]. 
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В руската литература концептът многострадалност е въплътен и в 
образа на многострадалната майка – символ на Русия. В стихотворението „В 
полном разгаре страда деревенская“ на Н. Некрасов от 1862 – 1863 г. концептът 
многострадалност се вписва в интерпретацията на съдбата на руската селянка, 
като намира пряк израз в определението „многострадальная“ (мать): 

В полном разгаре страда деревенская... 
Доля ты! – русская долюшка женская! 
   Вряд ли труднее сыскать. 
  
Не мудрено, что ты вянешь до времени, 
Всевыносящего русского племени 
   Многострадальная мать! 
  
Зной нестерпимый: равнина безлесная, 
Нивы, покосы да ширь поднебесная – 
   Солнце нещадно палит. 
  
Бедная баба из сил выбивается, 
Столб насекомых над ней колыхается, 
   Жалит, щекочет, жужжит! 

Приподнимая косулю тяжелую, 
Баба порезала ноженьку голую – 
   Некогда кровь унимать! 
  
Слышится крик у соседней полосыньки, 
Баба туда – растрепалися косыньки, – 
   Надо ребенка качать! 
  
Что же ты стала над ним в отупении? 
Пой ему песню о вечном терпении, 
   Пой, терпеливая мать!.. 
  
Слезы ли, пот ли у ней над ресницею, 
   Право, сказать мудрено. 
В жбан этот, заткнутый грязной 
     тряпицею, 
   Канут они – всё равно! 
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Вот она губы свои опаленные 
   Жадно подносит к краям... 
Вкусны ли, милая, слезы соленые 
   С кислым кваском пополам?... [Некрасов 1970: 83]

 Семантичната връзка между понятията многострадалност и търпение 
в стихотворението на Некрасов съдържа една от устойчивите идеи (константи) 
на руската култура. Литературата изиграва важна роля в утвърждаването на 
тези константи като елементи на националното самосъзнание. 

В друго стихотворение на Некрасов – „Мать“ („Майка“) от 1868 г. 
понятието многострадалност в интерпретацията на темата за майката-Родина 
е закодирано в образа на трънения венец, извикващ асоциации със страданията 
на Христос: 

Она была исполнена печали,
И между тем, как шумны и резвы
Три отрока вокруг нее играли,
Ее уста задумчиво шептали:
„Несчастные! зачем родились вы?
Пойдете вы дорогою прямою
И вам судьбы своей не избежать!“
Не омрачай веселья их тоскою,
Не плачь над ними, мученица-мать!
Но говори им с молодости ранней:
Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее - тернового венка... [Некрасов 1970:112].

Женският образ на „многострадалния руски народ“ в поезията на 
Некрасов съдържа идеята за женската същност на Русия, която намира израз и 
у руските религиозни философи (например у Бердяев). 

Концептът многострадалност присъства и в интерпретацията на темата 
за майката у Дм. Мережковски. В първа песен на „Старинни октави“ (1890) 
образът на майката също символизира Русия, а епитетът „многострадална“ 
определя майчината нежност. Идеята за сакралността на майката е закодирана 
в изразите „святая“ и „ангел-хранител“ и в опозицията живот/спасение – смърт. 
Семантичната връзка многострадална – нежност е още един знак за руска 
специфика на концепта:
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В суровом доме, мрачном, как могила, 
Во мне лишь ты, родимая, спасла 
Живую душу, и святая сила 
Твоей любви от холода и зла, 
От гибели ребенка защитила; 
Ты ангелом хранителем была, 
Многострадальной нежностью твоею 
Мне все дано, что в жизни я имею [Мережковский 2000].

В руската култура многострадалността се приписва и на владетеля. 
Д. Кръстева проследява развитието на политическия сюжет за Йов в руската 
култура и посочва етапи в пресемантизацията на този сюжет в имперския 
период. Традиционното литературно осмисляне на политическото смирение 
и дълготърпение на поданика пред Владетеля, на ропота на обикновения 
човек като многострадален Йов (както е в „Ода из Йова” на Ломоносов и в 
„Медният конник” на Пушкин) отстъпва място на представата за владетеля 
като многострадалния Йов. Тази представа се налага в контекста на 
анархизма и революцията чрез тематизацията на устойчивите руски сюжети 
на цареубийството и мъченическата участ на законния престолонаследник в  
историческия роман от края на ХІХ – началото на ХХ век [Кръстева 2013: 73 
– 91; 195 – 203; 274 – 275]. 

Концептуализацията на руския владетел като Йов намира израз и в 
публицистичния дискурс за убийството на Николай ІІ и неговото семейство, 
което показва диалога между различните текстове на културата. Споменатият по-
горе публицист О. Меншиков коментира в своя дневник от 1918 г. убийството на 
царското семейство, като привлича библейския образ на Йов, но идентифицира с 
него както владетеля, така и руския народ: „6 ч. вечера. Наш рассыльный Ново-
жицкий читал подтверждение ужасного слуха: несчастный царь действитель-
но убит. Второе цареубийство за 37 лет! Боже, какая бездарная у нас, какая 
злосчастная страна! Итак, родившись в день Иова многострадального, Николай 
претерпел столько бедствий, сколько едва ли кто из его современников – не 
только коронованных, но и простых пастухов” [Меньшиков 1918].

В много от съвременните ни текстове, които концептуализират 
мъченичеството на Николай ІІ (императорът като новомъченик), се семиотизира 
рождената дата на руския император. Ето един пример от текст в български 
православен сайт – превод от руски, който свидетелства за автомитологизация/
автосакрализация на владетеля: 
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„Император Николай Александрович се родил в деня, когато се чества 
паметта на Иов Многострадални (6/19 май 1868) и често повтарял, че това 
съвпадение не е случайно. Императорът, по свидетелството на мнозина, 
предчувствал нещастията, които ще го връхлетят и в последната година от 
своя живот Николай II с безропотното понасяне на скърбите действително 
се уподобил на древния праведник“ [pravoslavie.ru и st-nikolas.orthodoxy.ru – 
превод: Прот. Йоан Карамихалев].

Идеята за многострадалността на руския народ никога не е загубвала 
своята актуалност в руската култура. Към нея се връщат съвременни автори, 
които изброяват страданията на руския народ през ХХ век, като откриват 
различни причини за неговата „многострадалност“. Б. Василянов посочва 
разминаването между народ и интелигенция, пряко идентифицирайки руския 
народ с Христос: Народ пострадал за грехи антинародной интеллигенции, а 
не за свои грехи, которые можно было искоренить церковными благодатными 
пластырями. „Русский народ страдал за грехи других, подобно тому как 
страдали Христианские мученики и Иисус Христос“ [Васильянов 2016]. 
Авторът оценява Октомврийската революция като „пламък на Вавилонската 
пещ, огън на Смутните времена“ и провъзгласява „пророчествата“ на светите 
отци от средата на ХХ век за победата над руския дух над дявола3: „Тогда, 
пророчествовали святые отцы в середине 20 века, на многострадальный русский 
народ прольётся новая благодать Духа Святаго. Народ русский станет народом 
священным, воссияет звездой утренней среди народов [Васильянов 2016]. 
Показателно е, че текстът е публикуван в сайта „Православие, самодържавие, 
народност“. За разбирането на руския концепт многострадалност е особено 
важен изводът за очакване на спасението от Бога4: „Русский народ никогда не 
ждал спасения от твари, но только от Творца”.

Концептът многострадален народ присъства и в текст на В. Лутовинов, 
А. Гостев и А. Шувалов, които подчертават съвременното значение на идеите на 
философа от първата вълна на руската емиграция И. Илин. Авторите използват 
думата „многострадален“ като определение на Отечеството при формулирането 
на една от проявите на патриотизма: „отношение к Отечеству как к симбиозу 
необъятности, мощи, стихийности, судьбоносности, многострадальности, 
жертвенности, как к неисчерпаемому источнику духовно-нравственных сил, 
величия исторического и культурного прошлого, призванных облегчить 
трудности и испытания современников“ [Лутовинов, Гостев, Шувалов 
2003]. В концепцията на цитираните автори многострадалността поражда 
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не търпение, а съпротива, мобилизация на силата на народа: „Угроза 
иностранного порабощения, страх перед гибелью людей и разрушением 
материальных и культурных ценностей, созданных в процессе многолетнего 
и напряженного труда, обращение к святым для каждого человека чувствам 
неоднократно являлись испытанным средством мобилизации самых различных 
слоев российского общества на протяжении его многовековой героической и 
многострадальной истории“ [Лутовинов, Гостев, Шувалов 2003].

На авторите е близка идеята на И. Илин за месианизма на руския народ: 
„Основываясь на духовно-нравственном, альтруистическом подходе к понима-
нию сущности „русской идеи“, идеализируя русскую культуру и возвеличивая 
душу русского народа, Ильин не сомневается в его мессианстве, в особом 
предназначении России“. В текста на авторите причините на многострадалността 
се откриват в различни фактори: революцията от 1917 г., която води до „загуба на 
самооценката на руския тип, страх от изразяване на своята рускост“, „загуба на 
вярата в Бога, обедняване на културата и крах на нравствеността“, „девалвация 
на добросъвестния, честен труд“, „изчезване на обществено-държавно начало в 
трудовата дейност“, а в наше време – “уестърнизацията“, пазарните отношения, 
чуждопоклонството, „дивата демокрация“. Ако в концепцията на Н. Бердяев 
източникът на многострадалността на руския народ, както беше споменато, се 
открива в отчуждението на народа от чуждата за него държава, то в концепцията 
на Лутовинов, Гостев и Шувалов защитата на рускостта е немисима без 
приобщаване на народа към интересите на държавата, без преодоляване на 
примирението със „загубата на предишните позиции на страната като Велика 
Държава, на нейните приоритети в икономиката, науката, културата, космоса 
и т. н.“, с „отслабването на Въоръжените Сили както от гледна точка както на 
бойната им ефективност, така и на авторитета“ [Лутовинов, Гостев, Шувалов 
2003]. С оглед на спецификата на руския концепт многострадален народ е 
особено важно и посочването на друг източник на руската многострадалност, 
формулиран от И. Илин: „...руският народ е предаден и изоставен от всички 
други народи“. Представата за предателството на другите народи и нелюбовта 
към Русия, намираща място в текстовете на „високата“ руска култура, се 
превръща в стереотип на масовото съзнание.

Месианската идея присъства и в текст на О. Платонов, който употребява 
в заглавието на своята „История на руския народ през ХХ век“ метафората 
„тръненият венец на Русия“ [Платонов 1997]. 

Утвърждаването на многострадалността на руския народ се вписва и 
в мистичен контекст в текстове, които изразяват вярата в предсказанията за 
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особената мисия на руския народ. Ето едно от предсказанията, публикувани от 
Т. Кликовская:

„78. Предсказание, сделанное в беседе одним из современных старцев, 
пожелавшим остаться безымянным, в сентябре 1990 года

Приблизились последние дни Запада, его богатства, его разврата. 
Внезапно постигнут его бедствия и пагуба. Богатство его неправедное, злое, 
угнетает весь мир, и разврат его как разврат нового и худшего Содома. Наука 
и техника его – безумие нового, второго Вавилона. Гордость его – гордость 
богоотступническая, сатанинская. Все дела его – на потребу антихриста. Им 
овладело „сборище сатанинско” (Ап. 2,9). Гнев Божий огненный на Запад, на 
Вавилон его! А вы восклоните головы ваши и возрадуйтесь, страдальцы Божии 
и все добрые, смиренные, терпевшие зло в уповании на Бога! Возрадуйся, народ 
православный многострадальный, оплот Востока Божиего, страдавший 
по воле Божией за весь мир. Тебе, ради избранных в тебе, даст Бог силу на 
исполнение великого и конечного обетования Сына своего Единородного 
Возлюбленного о последней проповеди Евангелия Его в мире перед концом мира, 
во свидетельство всем народам!” [Клыковская 2003]. В този мистичен дискурс 
идеята за народа – понесъл страдание за целия свят – отново идентифицира 
руския народ с Христос. 

Над причините за многострадалността на руския народ разсъждава 
и публицистът А. Терешченко: „И вот автора подвигли мысли написать свое 
повествование, свое видение причин многострадальности России периода 
конца XX и начала XXI столетия. Так повесть или замахнуться на широкую 
публицистику“ [Терещенко 2017]. Връщайки се назад към катаклизмите от ХХ 
век – войни, революции и контрареволюции, авторът насочва вниманието си 
към кризисните събития на настоящето: „петата корона“, разпадането на СССР 
и упадъка на „Световната Свръхдържава“, Елцин и Горбачов, август 1991, 
капитализма и либерализма. 

В публицистичната книга на С. Семанов многострадалността на 
руския народ също се свързва с катаклизмите в историята на Русия през ХХ 
век (Руско-японската война, Първата световна война, Гражданската война, 
унищожаването на свещениците и селяните, Великата отечествена война), при 
което многострадалността се приписва метонимично на самия век: „...ХХ век, 
столь многострадальный для России и ее народа“ [Семанов 2012]. В дискурса 
на автора концептът многострадалност изгубва своята рускост и се приписва 
и на други народи, но се подчертава степента на руската многострадалност: 



193

„Ни один народ, включая многострадальных немцев или китайцев, таких 
потерь в относительном исчислении не переживал“. Основната причина за 
многострадалността на Русия С. Семанов открива в ролята на евреите в руската 
история – теза, декларирана в самото заглавие на книгата – „Почему не победят 
евреи“.

Определението „многострадален“ (народ) е употребено нееднократно в 
книгата на Ал. Костин за „заговора на Горбачов и Елцин“. При едната употреба 
авторът приписва на Елцин предателство спрямо руския народ: „Продава на 
едро и на дребно многострадалния народ на Русия [Костин 2010]. 

Концептът многострадален народ попада и в дискурса на чужденци, 
което свидетелства, че той се е превърнал в елемент от образа (стереотипа) на 
руснака в други култури. В интервю пред сп. „Аргументи и факти“ полският 
генерал Войчех Ярузелски, коментирайки изпращането на своя баща в лагер 
в Сибир, заявява: „Нельзя из-за каких-нибудь подлецов, которых можно найти 
в каждой стране, бросать тень на весь народ, который сам оказался первой 
жертвой сталинизма. Одно слово могу сказать о россиянах – героический, но 
очень многострадальный народ“ [Кирьянов 2014].

В текстовете на руската култура концептът многострадалност не 
само се утвърждава, но в някои случаи се подлага на дистанцирана, критична 
интерпретация. Л. Анинский коментира очакването на руснаците на знание за 
руската култура, на любов към Русия и разбиране на нейната многострадалност 
от страна на чужденците (претенциите на руски туристи, че в Италия не говорят 
на руски) и опонира на подобни претенции: „На просторах умножающегося 
человечества могут оказаться вполне культурные люди, которые ничего не 
будут знать ни о наших ценностях, ни о нашей многострадальности. Потому 
что у них будут свои ценности и свои страдания“ [Аннинский 2009]. Г. 
Долин също отбелязва концепта многострадалност като един от основните 
в руското самосъзнание: „В основе своих претензий на Богоизбранность мы 
обычно кладем свою некую особенную нравственность, пронзительную 
философичность русской литературы и особую свою многострадальность“ 
[Долин 2012]. Но истинския трагизъм на руския народ авторът открива в 
контраста между този руски автостереотип и лошото устройство на бита, ниския 
жизнен стандарт. Многострадалността на руския народ се интерпретира през 
призмата на ежедневието и в текст на Т. Шчербина (поет, есеист, журналист), 
която споделя със самоирония как понася битовите несгоди (пропускащата 
вятъра дограма, осите и комарите) и определя това свое отношение с думата 
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„многострадалност“, прокарвайки пряка връзка между многострадалността 
и търпението: Спрашивается, почему я мучилась год, два, три, и не ставила 
спасительные сетки на окна? Потому что я – многострадальный русский 
народ. Терпила“ [Щербина 2017 – подчертано от мен, Д. Ч.]. Развивайки темата 
за спецификата на руския народ, авторката изброява такива негови черти, които 
могат да се определят като различни прояви на многострадалността – неяснота 
на желанията и целите, фатализъм, превес на мисълта над делото, меланхолия, 
съчетание на разнородни културни типове (което в някои текстове на руската 
култура се изразява с митологичните образи на Янус и Кентавър), утопично 
мислене: 

„...русский народ, который хочет, но не может или хочет, но не 
знает чего, или просто „надо же человеку куда-то пойти5”.

Это голос другого „я” русского народа, голос Икара, голос 
иллюзиониста, который заставляет исчезнуть Эйфелеву башню, гору – по 
желанию зрителей, может и без всяких иллюзий снести башни WTC, взорвать 
жилые дома, голос это громкий, не то, что мой. Мой – тихий, я – тот русский 
народ, который не покупал кондиционер потому же, почему не менял окна и 
не ставил сетки, но когда его, то есть меня, допекло в прямом смысле слова, 
когда пламя вокруг моего родного города заполнило его дымом, я оседлала 
крылатого коня и улетела прочь.

Русский народ, как и греческий, знает – от судьбы не убежишь. Но при 
этом знают, что „надо что-то делать”, и бегут, бежать – это что-то делать.

Русский народ любит думать, винтики к шпунтикам прикручивать – 
не очень, а думать – очень. О грустном.

Русский народ похож на все расы, и на индейцев тоже, но отличается 
какой-то неиндентифицируемостью. То в нем берет верх северное — 
выживаем, то южное – гуляем, то восточное – обожествляем власть, 
то западное – строим цивилизацию. И все это мерцающее, непостоянное, 
переплетенное.

Самое родное слово – „ждите”: ответа, светлого будущего, решения 
судьбы или разрешения чужой ноги, стоящей на твоей собственной, с нее сойти. 
И я, русский народ, всегда соглашаюсь: да, надо подождать“ [Щербина 2017].

Съвременните употреби на думата „многострадален“ свидетелстват и 
за превръщането ѝ в публицистично клише: „многострадален“ е всеки народ, 
който преживява някакви социални или политически катаклизми (народите на 
Ангола, Кампучия, Сомалия и т. н.).
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Семантиката на думата „многострадален“ можем да представим от 
гледна точка на лингвистичната категория валентност: „многострадален“ като 
определение се съчетава в руската езикова картина на света с народ и с руски 
цар (Николай ІІ), а чрез механизмите на метонимията и метафората с руска 
земя, Русия, история, век (ХХ век), труд, нежност. 

Ако се опитаме да формулираме съдържащата се в представените 
текстове на руската култура дефиниция на понятието „многострадалност“ с 
методологията на А. Вежбицка, бихме направили следния извод: 

Основното значение на „многострадален“ е: А изпитва множество 
(безгранични) страдания, причинени от Б (това значение има универсален 
характер). Руската специфика на понятието се проявява във вариантите на 
субекта на страданието: А е руският народ, руската земя, руската история, 
Русия, руският цар, трудът и дори нежността / любовта. Концептът 
многострадалност съдържа в своя семантичен обем други руски концепти: 
руският цар – многострадалният Йов, руският народ-богоносец, повтарящ 
мисията на Христос и на християнските мъченици за вярата. Специфични 
за руския концепт многострадалност са допълнителните му значения, 
съдържащи се в определени текстове на руската култура: А – руският 
народ – изпитва потребността от страдание; очаква спасение само от Бога; 
понася търпеливо страданията, или обратното – мобилизира се в защита на 
Родината; възприема страданието като съдба; очаква признание за своята 
многострадалност от страна на другите. Характерна за семантиката на руския 
концепт многострадалност е и множествеността на източника на страданието, 
който е в зависимост от политическата позиция на автора на текста: Б е 
чуждият завоевател, царската власт, гражданската война, революцията, 
червеният и белият терор, предателите на руския народ, русофобите (Елцин, 
Горбачов, либералите, демократите, чуждите народи, изменили на Русия), 
Западът, капитализмът, евреите. Някои от тези значения са инвариантни за 
всички разгледани текстове (Б като чуждия завоевател).

Съпоставката на руския концепт многострадалност с българския показва 
както сходства на значенията (‘търпение’, ‘фатализъм’), така и същностни 
различия6. Именно различията при наличието на родство (лингвистично и 
манталитетно) подсказват проблематичността на културното единство.

Дечка Чавдарова  –  Концептът многострадалност...
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Бележки
1 На сръбски език думата „млогострадална“ се появява в текста на В. Йованович от 1851 г. 
„Млогострадална Геновева...“ (вж изследването на Пл. Панайотов в настоящия сборник).  
2 Благодаря на Пл. Панайотов за това указание.
3 Симптоматично е, че в съзнанието на авторите Сталин, който управлява СССР по това време, не 
попада в царството на сатаната.  
4 В българската възрожденска култура надеждите се възлагат на сакрализирания руски народ 
и руски цар, а Бог в някои текстове се представя като сляп и спящ: „О, спи ли бог? О, бог не 
види ли?“ на Петко Славейков; „А господ от свода през гъстия дим, / гледаше на всичко тих, 
невъзмутим“ на Иван Вазов.
5 Цитат от „Престъпление и наказание“ на Достоевски (бел. моя – Д. Ч.).
6 Специфичен за българската култура феномен е пречупването на националната идеологема/
митологема „многострадален народ“ през Вазовия концепт „Мнагастрадалната Геновева“, чест 
обект на иронично цитиране в изказвания за националната самоидентичност.
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Peter Káša
Katedra stredoeurópskych štúdií Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, Slovenská republika
peter.kasa@unipo.sk

FROM POETRY AND PRACTICAL HUMANITIES TO 
POLITICAL UTOPIA

(The Slovaks and the Idea of Slavic unity: Ján Kollár, Pavel Jozef 
Šafárik and Ľudovít Štúr)

Peter Káša
Department of Central European Studies, Faculty of Arts, University of 

Prešov, Slovak Republic

Abstract: This paper analyzes basic ideas concerning a formation of Slovak national 
identity in early 19th century. The main emphasis is on the analysis of the ideas and concepts 
of three Slovak major intellectuals who, in various ways, have presented Slovak ethnicity as 
both  symbolic and real community, that is as a modern nation. These ideas and concepts 
have manifested themselves in their literary  and aesthetics texts which, however, have also 
presented a broader context of the formation of Slovak national identity. Slovak national 
unity has also been formed through art, science and ideology  and it was based on the Slavic-
Non-Slavic binary opposition principle, that is on the opposition „we versus them.“ Three 
Slovak major intellectuals of the period, that is Ján Kollár (1793 – 1852), P. J. Šafárik (1795 
– 1861) and Ľudovít Štúr (1815 – 1856) tried to achieve a transformation of the image of the 
nation from the imaginary to the real nation. Each of these intellectuals started their public 
activities in different way: Ján Kollár as a poet and priest, P. J.Šafárik as a human sciences 
scholar, and Ľ. Štúr as a politician. Each of them, however, has tried to define a Slovak 
collective identity as  part of a broader Slavic myth which they understood, either explicitly 
or covertly, to be in opposition with non-Slavic „reality.“

Key words: Slovak, Slavic community, nation, literature, ideology 

 
Základným problémom formovania slovenskej národnej identity v prvej 

polovici 19. storočia bolo zjednocovanie vnútorne diferencovaného slovenského 
etnika na báze spoločného jazyka, histórie a kultúrnej tradície. Tieto sociálne 
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intervencie malej skupiny vzdelancov boli orientované do vlastných štruktúr, ale aj 
navonok. Vytváralo sa nové národné spoločenstvo a formovali sa relácie k užšiemu 
a širšiemu geopolitickému a geokultúrnemu priestoru. 

Inými slovami možno povedať, že to bolo hľadanie možných komunikačných 
systémov, kde by sa jednak rešpektovala slovenskosť „genius Slovacus“ ako špecifický 
znak, zabezpečujúci členom slovenskej komunity formu kolektívnej autonómie 
a priamej komunikácie vo vyšších politicky aj etnicky nadradených sociálnych 
štruktúrach (rakúska ríša, uhorské kráľovstvo, slovanstvo ... ). Slováci, alebo 
presnejšie ich národne orientovaná intelektuálna elita, si teda musela nevyhnutne 
usporiadať svoje vzťahy so susednými etnikami a to tak v rovine politickej, ako aj 
kultúrnej. Práve problém hľadania novej kvality predurčoval a silne dynamizoval aj 
celú škálu vzťahov, väzieb a systémových zmien.

Po francúzskej revolúcii a s nástupom 19. storočia sa celá európska kultúra 
definitívne rozchádza so stredovekým kresťanským univerzalizmom, ale aj 
s radikálnymi formami francúzskeho racionalizmu a libertinizmu. Český filozof 
Jan Patočka [1990: 98] to charakterizoval slovami, že ide o „neúprimný návrat k 
partikularizmu krajinských tradícií a k spontaneite národov, ktorý je začiatkom 
nového, pestrého a čiastočne veľmi chaotického diania, ktoré možno zhrnúť pod 
titul – národnostné, nacionálne hnutie“. V centre týchto kultúrno – spoločenských 
metamorfóz a dynamických premien sa ocitli aj Slováci (nazývaní etnonymom 
„uhorskí Slovania – „Sclavus Hungariensis“), ktorí ako spoločenstvo boli vyše 
tisíc rokov lokalizovaní na hraniciach medzi „Pax Romana a Pax Orthodoxia“. 
Etnikum bolo treba predstaviť a prezentovať ako symbolické a reálne spoločenstvo, 
teda moderný národ. Na túto novú a nevychodenú cestu nastúpili viacerí slovenskí 
vzdelanci. V domácich aj medzinárodných súvislostiach sú však najznámejší: Ján 
Kollár, Pavel Jozef Šafárik a Ľudovít. Štúr, ktorí sú etnickí Slováci a Slovania, 
členovia evanjelickej cirkvi , ale aj lojálni rakúski a uhorskí štátni občania. Ich 
predstavy, názory a vízie načrtneme cez vybrané literárne alebo literárnoestetické 
texty, ktoré naznačia aj širšie ideové či ideologické tendencie.

Slováci boli ešte aj v prvej pol. 19. storočia tzv. zamlčiavaným podmetom 
dejín a nehistorickým národom, ktorý svoju legitimitu mohol potvrdzovať len 
cez prirodzené právo, ktoré bolo z humánneho hľadiska legitímne, ale politicky 
a spoločensky bolo neakceptovateľné. Ale ak sa predstava „imago národa“ mala 
zmeniť na skutočnosť „factum národa“, tak potom musel byť „genius slovacus“ aspoň 
čiastočne rešpektovaný aj vyššími inštitúciami. Bolo to však problematické nielen vo 
vzťahu k politickým štruktúram legitímnej rakúskej ríši a uhorského kráľovstva, 
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ale aj k blízkym „bratským“ spoločenstvám v rámci česko-slovenskej i slovanskej 
jednoty. Vo vzorci slovenskosti bol tak geneticky zakódovaný znak vzájomnosti, 
ktorý určoval i vymedzoval kroky národnej identifikácie navonok i dovnútra. Možno 
teda povedať, že celé dejiny národného hnutia Slovákov sú v podstate taktickým 
manévrovaním časti intelektuálov a hľadaním optimálneho strategického priestoru 
v labyrinte rozličných politických a kultúrnych, reálnych a virtuálnych kontaktov a 
vzťahov vzájomností. 

Slovanský prorok

Ján Kollár (1793 – 1852) bol evanjelický farár, básnik a filozofujúci teológ. 
Pochádzal zo slovenskej evanjelickej rodiny, študoval v Nemecku, pôsobil v Pešti 
a na konci života vo Viedni. Písal latinsky, nemecky, ale najmä česky. Do európskej 
kultúry sa zapísal najmä tým, že slovanské etniká žijúce v rozličných štátoch 
prezentoval ako jedno spoločenstvo, kultúrny národ, ktoré spája puto vzájomnosti. 
Vstup Jána Kollára do literárneho a verejného života je potrebné reflektovať 
v kontexte krízy celoeurópskych duchovných hodnôt, širokej dynamizácia a reforiem 
tradičných sociálnych štruktúr. Túžba žiť v lepšom a spravodlivejšom svete sa spája 
s rozličnými formami prezentácie kolektívnych identít. Iniciátormi a programátormi 
týchto trendov boli aj v slovenskom a českom prostredí národne cítiaci vzdelanci, 
ktorí svoju stratégiu sociálnej a politickej transformácie realizovali prostredníctvom 
etnického entuziazmu budujúceho na vedomí kolektívnej identity. Tieto signály krízy 
subjektu, napätia medzi normatívnou a slobodou sú evidentné aj v ranej básnickej 
tvorbe J. Kollára. 

 Pri jeho mene sa často uvádza, že bol otcom a prorokom slovanskej 
vzájomnosti. Jeho najznámejšia poetická skladba Slávy dcéra nie je iba kľúčom 
do jeho svetonázoru či „prvou bibliou panslavizmu“ [Černý: 14], ale aj (najmä) 
prvou vážnou, aj keď poetickou konfrontáciou slovanského a neslovanského sveta. 
Slovanský mýtus sa tu konštruuje paralelne s deštrukciou neslovanskej reality. 
Mladý Kollár sa v Jene nekontaktoval len so svojou múzou Mínou – dcérou 
Slávy alias Frederikou Schmidtovou, ale aj s aktuálnymi teóriami romanticko – 
mýtických koncepcií národa. Fascinoval ho najmä nemecký filozof J. G. Herder 
s imponujúcim proroctvom o veľkom historickom poslaní slovanského etnika 
v budúcich dejinách ľudstva. Mladý Kollár však v autentickej a reálnej podobe 
spoznal prejavy nemeckého nacionalizmu a pangermanizmu. V jeho vedomí tak 
vznikla zvláštna zmes skepsy a optimizmu. Vo svojich textoch rekonštruoval 
minulosť a predpovedal budúcnosť Slovanov. Uvedomoval si, že realita je chudobná 
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a tragická, ale čisté a jasné svetlo starožitných čias má magickú silu a ukazuje smer 
cesty mladým slovanským národom. Horlivo a so zanietením vytváral mýtický 
obraz Slovanov. „Kollárov mýtus je teda usmernený, zacielený k istým konkrétnym 
spoločenským cieľom, ktoré sa vo sfére praxe spätne mýtizujú. Kollárov mýtus je 
totožný s irealitou slovenskej reality“ [Števček: 190]. Slovenská identita sa nemohla 
prezentovať v tradičných a všeobecne akceptovateľných inštitucionalizovaných 
rámcoch, ale iba vo figuratívnych a iluzórnych obrazoch spomínania či vizionárstva. 
V básnickej skladbe Slávy dcéra sa konštruuje slovanský „mýtus“ paralelne s 
deštrukciou „neslovanskej“ reality. O týchto otázkach zaujímavo píše V. Černý 
[1995: 6]: „Potvrdzovanie Slovanstva a jeho národné pozdvihnutie sa realizuje 
jedine cez negáciu Západu. Panslavizmus je český tovar vyrobený z nemeckého 
materiálu“. Aj keď sú to radikálne sformulované tézy, možno s tým súhlasiť, ale k 
druhej myšlienke treba dodať, že český výrobok to nemohol byť, lebo: 1. Kollár bol 
Slovák, napriek tomu, že otvorene presadzoval ideu česko-slovenskej jednoty, 2. 
„České myslenie nemá veľký zmysel pre mýtus, je skôr vecné, suché a triezve“, ako 
napísal český kultúrny historik Jozef Kroutvor [1997: 107].  

 Kollárova Slávy dcéra ako populárny a všeobecne známy básnický text 
zaštepil do vedomia časti slovanských vzdelancov postkoloniálny syndróm. 
Najvýraznejšie sa tieto efekty objavili práve v slovenskom prostredí. Hornouhorské 
podtatranské spoločenstvo Slovákov, ktoré sa dlhé stáročia prezentovalo ako 
„Sclavus Hungariensis“ si muselo celú prvú polovicu 19. storočia hľadať a definovať 
svoju kolektívnu identitu dovnútra i navonok. Traumu z neuznávanej „reálnej a 
malej“ slovenskej kolektívnej identity čiastočne zjemňoval pocit stability a istoty 
vo veľkom virtuálnom spoločenstve slovanských etník. Nakoniec, slovenské filiácie 
v Kollárovom slovanskom diele písanom po česky akcentovali a potvrdzovali viacerí 
českí myslitelia. Pregnantne, aj keď s výrazným protimaďarským ideologickým 
akcentom to vyjadril aj T. G, Masaryk [1990: 56]: „Slovenský vplyv u Kollára sa 
cíti aj v ohlase maďarského útlaku Slovákov. Útlak znášali Slováci preto tak zle, 
že Maďari pre svoju hegemóniu nemali iný dôvod než moc. Nemci nám Čechom 
mohli ukazovať svoju literatúru a veľkosť, ale ani jedno ani druhé Maďari nemajú. 
Kultúrny stav maďarského ľudu je nižší ako slovenského ( ... ) Potlačovanie Slovákov 
má čisto fyzický ráz, preto má odnárodňovanie a pomaďarčovanie tak zlé kultúrne 
a mravné následky“.      

 V teoretickej práci J. Kollára O literární vzájemnosti je menej nacionalistického 
pátosu a viac realistického pragmatizmu. Autor predkladá reálny, premyslený, 
apolitický program záchrany a spásy slovanského etnika: „Literárna vzájomnosť 
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môže i tam byť a jestvovať, kde národ žije pod viacerými žezlami ... vzájomnosť je 
spojený pôžitok...bohyňa kvetov ... tichá nevinná ovečka“ [Kollár 1954: 111]. Znaky 
racionalizmu sa najjasnejšie ukazujú v záverečnej kapitole. Problémy vzájomnosti sa 
tu s vecnou argumentáciou formulujú a systematizujú. Kvôli objektívnosti však treba 
poznamenať, že ani v tomto texte si Kollár úplne neodpustil konfrontačný tón: „V 
germánsko-románskych jazykoch drsnosť a strmosť, okyptenie koreňov, znetvorenie 
výslovnosti... prehnaná vzdelanosť alebo presýtenie, podráždenie a z toho vyplývajúca 
duchovná malátnosť a ochabnutie citov...“ [Kollár 1954: 148] Oproti tomu: „Slovan 
myslí i cíti zároveň, v chráme Slávy bozkali sa títo dvaja géniovia ľudstva a z ich 
manželstva zrodí sa celkom iste pre celú duchovnú budúcnosť nový a dokonalejší 
život“ [Kollár 1954: 152].

Európsky vedec

Myšlienkový svet ďalšieho Slováka P. J. Šafárika (1795 – 1861) tiež formovala 
idea slovanstva, ale k tomuto cieľu si zvolil iné cesty ako Ján Kollár. Romantizujúce 
horlenie a nadšenie je len chvíľkové a limitované vekom. Mladícku intuíciu a 
obrazotvornosť veľmi skoro nahradilo vedecké poznanie, objektívny historizmus a 
osvietenský vzdelanecký duch. Šafárik sníva ako Slovan, ale pracuje ako európsky 
vedec. V jeho koncepcii dostáva slovanská historiografia jasné kontúry a novú 
kvalitu, ktorú rešpektujú najprestížnejšie, nielen slovanské, vedecké pracoviská. Na 
rozdiel od Kollára, ktorý „nenávidí ustavičné hľadanie v zaprášených knižniciach, 
ako aj čistú školskú učenosť a špekulatívnosť“ [Macura 1983: 20], si Šafárik fakty 
evidentne uctieva rešpektuje. 

 V predhovore k Dejinám slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí 
napríklad píše, že ako autor sa držal zásady, že mu „menej záležalo na tom, kto 
čo povedal, ale viac na tom, ako to povedal, chcel som radšej pravdivé a správne 
podať cudzími slovami, ako nepravé a nesprávne slovami vlastnými“ [Šafárik 
1992: 20]. Rovnako aj v úvodných myšlienkach tohto textu upozorňuje na 
dôležitosť vzdelávania ľudského ducha a vzdelávania ducha jednotlivcov. 
Prirodzene, že aj on často operuje magickým slovom národ, ale uvedomuje si 
aj riziká a problémy, ktoré toto slovo prináša „Verejní rečníci a spravodajcovia 
s ničím nenarábajú s takou prenáhlenosťou a ľahkomyseľnosťou ako práve s touto 
neľahkou charakteristikou ľudí a národov“ [Šafárik 1992: 41]. Tohto kréda sa 
Šafárik držal počas celej svojej vedeckej kariéry. Nad každodennú politiku 
nadraďoval univerzálnejšie kritériá cti, morálky a pravdy. 
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 Typické napätie medzi klasicistickou univerzálnosťou a národnou 
aktuálnosťou sa objavuje aj v literárnoestetických názoroch mladého Šafárika. 
Antika (gnómický ideál) a slovanstvo (temporálna realita) však nestoja v opozícii, 
ale sa dopĺňajú v túžbe po vyššej harmonizácii. Herderovskému pokušeniu 
však úplne neuniká ani mladý Šafárik. Univerzálne hodnoty ako pravda, dobro 
a krása posúva na tie miesta kde sa zrodili. Uvedomuje si, že impulzy riadené iba 
hlasom antického sveta by boli málo pôsobivé, keby za nimi nestáli aktuálne a 
živé požiadavky. Tradičný protiklad slovanskosť – neslovanskosť sa objavuje vo 
verzologickej teoretickej Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie, kde sa 
európske národy rozdeľuje do dvoch tried: ordo rationis a ordo imaginationis. Prvá 
trieda, kam sú zaradené všetky nordické a zvlášť nemecké národy charakterizuje 
slovami: „Svým přirozením sa sice k filosofii, k uměním rozumu než ke svobodným, 
řemeslným kumštům nesou, jsou logičtí, sentimentální ne sílou estetickou, nýbrž 
světlosti nadání“ [Šafárik 1961: 67]. Druhú skupinu, kam patria Gréci, Slovania 
a Uhry, charakterizuje sila obrazotvornosti: „Více jsou ku poesii a spěvu než k 
filosofickým naukám“ [Šafárik 1961: 67].  

Jasne sa ukazuje, že slovansko – neslovanská antinómia sa tu prezentuje bez 
invektív a v umiernenej podobe. V texte sa síce objavuje didaktizujúce antigermánske 
inštrukcie, ale na strane druhej sa časomerná poézia nemeckého básnika Klopstocka 
používa ako vzorový príklad básnickej kvality. Dokonca citát z jeho veršov tvorí aj 
motto celej knižnej publikácie. Ideu novej slovanskej poézie koncipuje Šafárik cez 
víziu umelecky náročnej a kvalitnej poézie, a nie cez negativisticko – antigermánske 
či protizápadné gestá a frázy. Nacionálne podfarbené slová málokedy zatieňujú 
vecnosť a umeleckú náročnosť. Slovanský svet bol pre Šafárika dostatočne reálnym 
priestorom na objektívne spoznávanie. Vyhýbal sa iluzórnym a mystickým 
predstavám a nekritickému obdivu všetkého „čo má slovanský pôvod“. V tejto rovine 
sa výrazne odchyľoval od predstáv J. Kollára, ktorého „zaľúbenosť do Slávy“, ako 
napísal M. P. Pogodinovi, „prechádza až v chorobné prepínanie ducha“ [Šafárik 
1961: 232]. Keď ruská cárska armáda zlikvidovala poľské povstanie v roku 1831 
bol Šafárikov postoj k Rusku ešte nekompromisnejší. S dávkou skepsy a kritickosti 
vtedy Kollárovi napísal: „Ta velikost, kterou všichni obdivujeme, jest vlastně ten 
nejstrašnejší militársky despotiozmus“ [podľa Maťovčík 1993: 99].

Slovenský národovec a rusofil 

Symbolická a kľúčová postava slovenského národného hnutia Ľudovít Štúr 
( 1815 – 1856) začal svoju kariéru písaním vlasteneckých veršov v českom jazyku. 
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Na rozdiel od ostatných slovenských romantikov sa ako básnik neskôr výraznejšie 
neprofiloval. Jeho poézia bola prekrytá aktivitami, ktoré presadzovali rozvíjanie  
národného programu a napĺňanie idey autonómnej slovenskej kolektívnej identity 
(kodifikácia moderného slovenského jazyka, publicistika, politické aktivity ... ). 
Archívne materiály dokazujú, že už ako študent lýcea „deklamoval a vysvetľoval“ 
populárne verše J. Kollára. Tento kľúčový inšpiračný zdroj sa objavuje v prvých 
básňach ako elementárny pocit reflexie sveta prerastajúci do túžby po znovuzrodení 
a oslobodení Slovanov. Možno povedať, že Štúrov špecifický slovenský program 
nebol negáciou či spochybnením širokého slovanského nacionalizmu, ale iba jeho 
individualizovanou modifikáciou. Legitimita slovenskosti sa potvrdzovala iba 
v slovanstve a práve preto slovenskí národne orientovaní vzdelanci takmer jednotne 
slovanstvo plne legitimizovali a podporovali. Štúrov projekt prirodzenej kultúrnej 
a politickej symbiózy „slovenstva v slovanstve“ bol vždy ideovo konzistentný 
a v princípe sa nemenil od debutantských elegických veršov (1834) až po finálny 
politický pamflet Slovanstvo a svet budúcnosti (1854). 

 Z literárnohistorického aspektu veľmi dôležitú rolu splnili Štúrove 
Prednášky o slovanskej poézii. Koncepčne sú síce tieto texty výrazne inšpirované 
(už) heglovským konceptom „vývinu svetového ducha“ (Weltgeist), ale k tomuto 
logickému a univerzálnemu filozofickému systému sa mechanicky pripájala 
aktuálna herderovská idea (Volksgeist). Práve slovanskému duchu sa v Štúrovom 
diele pripisuje svetodejinné a mýtické poslanie zavŕšiť dejiny ľudstva a kultúry. 
Heglovský rámec sa tak napĺňal herderovským duchom, svetovým dejinám 
dávali zmysel a perspektívu Slovania. Tento obrat od západoeurópskeho „konca“ 
k slovanskému „začiatku“ obrazne opísal Štúr vo svojich Prednáškach [1987: 42] : 
„Toto i sám Goethe tuší: práve keď Fausta dokončí, príde k nemu Mickiewicz a tomu 
daruje pero, ktorým Fausta písal, akoby testament umenia inšiemu svetu oddával“.  
Vizionársky vyznievajú aj Štúrove pohľady na slovanskú poéziu: „Umenie, ktoré 
my v jedno veliké, vznešené a dovršené vytvoríme je poézia, ktorá v Slovanstve na 
najvyšší stupeň vystúpi“ [Štúr 1955: 22].

 Výrazná a dosť radikálna je aj Štúrova kritika dobového západného 
romantizmu. Možno povedať, že protiklad medzi „východom a západom“ je jedným 
zo základných štrukturálnych elementov jeho esteticko-filozofickej koncepcie 
či skôr vízie. Prekonávanie Západu považuje Štúr za nevyhnutnosť a predpoklad 
ďalších možností života Slovanov: „Na západnej strane mrzutosť a upadávanie do 
materiálnosti... naproti tomu u národov východnej Európy spatrujeme povzbudenie 
sa k interesom vyšším, k interesom duchovným“ [Štúr 1987: 22]. Možno teda povedať, 
že Štúrova „veľkolepá“ koncepcia je na jednej strane replikou na Heglov „anti-     
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slovanský skepticizmus“ a na strane druhej kontinuáciou Herderovej „proslovanskej 
idealizácie“. V Prednáškach sa Štúr evidentne vzďaľuje od akéhokoľvek pragmatizmu. 
Málo ho zaujímajú pozitívne a vecné argumenty pre obhajobu slovanskej poézie, ale 
o to viac energie venuje kritike západoeurópskej kultúry. Svoje často aprioristické 
stanoviská buduje ako čierno-biely obraz sveta: my (ideálni) – oni (nedokonalí ). 
Niektoré Štúrove názory dokonca hraničia s elementárnymi princípmi demokracie a 
ľudskej slobody: „Jednotlivca strasti nie sú predmetom našej poézie – to predstavuje 
romantizmus – za to u nás láska, česť, náruživosť atď. nikdy nemôžu byť hlavné, ale 
len pobočné. U nás jednotlivec ako jednotlivec nemôže žiť len pre seba, ale stojí v 
službe pravdivej všeobecnosti a tak vystupujú všetky veliké charaktery slovanské“ 
[Štúr 1987: 45]. Oveľa radikálnejšie, už neliterárne, ale politicky, nastoľuje Ľ. Štúr 
tieto otázky aj v známej, ale kontroverznej práci Slovanstvo a svet budúcnosti. Bol 
to jeho duchovný testament, ktorý napísal v roku 1854 v nemeckom jazyku. Kniha 
bola oficiálne prvýkrát publikovaná v ruskom preklade pod názvom Slovjanstvo 
i mir buduščago, ktorý vydal ruský slavianofil V. I. Lamanski počas slovanského 
zjazdu v Moskve v roku 1867. Druhé vydanie vyšlo v roku 1909 a opäť v Rusku. 
Zaujímavé, že slovenský preklad vyšiel až v roku 1993. Štúr v tejto práci opustil 
hľadisko parciálnych slovanských nacionalizmov a pozrel sa na historickú 
misiu Slovanstva ako nastupujúcej civilizačnej entity v relácii k súvekej Európe 
dominovanej Západom. Predložil vlastne víziu panrusistického Slovanstva ako 
budúcej civilizačnej paradigmy. Odmieta nielen západný liberalizmus, ale aj hodnoty 
katolíckej aj protestantskej cirkvi, ako aj diferencovanosť slovanských národov. Oproti 
tomu privoláva vybudovanie všeslovanského impéria na čele s cárskym Ruskom. 
„Rusko má moc, obrovskú moc a tým aj poslanie a právo rozmetať všetky slovanské 
separatistické tendencie a nárokovať si na hegemóniu v celej rodine slovanských 
národov“ [Štúr 1993: 173]. Táto Štúrova finálna vízia slovanstva ako budúceho 
civilizačného konceptu vychádzala z myšlienkového sveta ruských slovanofilov, 
ale bola aj akýmsi radikálnym ukončením vlastných slovanofilských názorov, ktoré 
prezentoval vo svojich prednáškach aj článkoch.     

 Sumarizujúc možno skonštatovať, že antinómia slovanského „mýtu“ a 
neslovanskej „reality“ sa prejavovala v slovenskom kultúrnom prostredí prvej 
polovice 19. storočia produktívne, ale aj variabilne. Kollárov patetický rétorizmus 
bol vzdialený tichej a vážnej vede P. J. Šafárika. Pre mladú romantickú generáciu 
reprezentovali obaja kult slovanskej vznešenosti a novej idey – ideológie, ktorá 
smerovala k symbolickej slovanskej jednote. Kvalitatívna hodnotová diferenciácia 
prichádza až neskôr, no ešte stále nie v podobe všeobecne platného pravidla, čo plne 
potvrdzuje aj politický testament Ľ. Štúra. 
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Abstract: As a writer, S.N. Glinka has long been recognised and appreciated in 
literary history. As a thinker, however, he is still not so well-known. On the basis of the 
analysis of the monthly periodical “Russian Messenger”, the collection of stories “Russian 
Anecdotes” and “The Moscow Almanac for the Beautiful Gender” published by him, an 
attempt is made to highlight some aspects of his activities of present interest, compared to the 
socio-political context of the first quarter of the 19th century. This helps to remove a number 
of later additions from the conceptual profile of this pro-Slavonic forerunner, and illuminate 
some specifics of the pro-Slavonic attitudes in the then Russian society, decades before the 
clarification of the concept of the socio-political movement itself. 
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„Для него свято и дорого было Русское 
слово, во всех его возрастах и изменениях”

П. А. Вяземский

Сергей Николаевич Глинка (1775 или 1776 – 1847) – публицист, 
журналист и издатель, плодовитый автор нравоучительных очерков, 
исторических пьес и сочинений. Целых четыре десятилетия находившийся в 
самом центре общественной и литературной жизни в России, на сегодняшний 
день он остается, в некотором смысле, знакомым незнакомцем. Почему?

Глинка родился в патриархальной, дружной семье, восходившей к 
древнему дворянскому роду. Он сравнительно поздно заинтересовался русской 
историей, но знакомство с ней принадлежало „к счастливейшим дням” его 
жизни. Древние русские летописи поразили его законом возмездия, „карания 
злом за зло”. С этого момента он настолько будет зачарован атмосферой 
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Средневековья, что некоторым из своих современников будет казаться  
„страшилищем, вышедшим из потемок брадатой русской старины” [Глинка 
1866: 306, 309, 311]1.

Этот пиетет к прошлому родной страны Глинка сохранит на всю 
жизнь, пронесет через периоды благоговения и сомнения2. Он станет для 
него генератором творческих импульсов, даст облик всей его деятельности 
– писательской, публицистической, издательской. Благодаря ему в русской 
журналистике еще на исходе первого десятилетия XIX в. появится издание 
патриотической направленности – знаменитый „Русский Вестник”3.

В свое время Глинка был известен как сотрудник московского генерал-
губернатора Ф. В. Растопчина во время обороны первопрестольной в 1812 г., как 
ученик Княжнина и один из литературных сподвижников в эпоху Карамзина, 
беседовавший с Пушкиным и многими годами переживший его [Вяземский, 
Интернет]. О нем высказывался ласково Ф. Ф. Вигель [Вигель 1891 – 1895: 140], 
тот самый, который остался в литературной истории как злостный мемуарист. 
Н.И. Греч, имея в виду пресловутую рассеянность Глинки, его способность 
часами кружить, сам того не замечая, на одном и том же месте (чем производил 
впечатление вечно пьяного), отсутствие порядка в маршрутах и одежде, как-то 
пошутил „Я думаю, Москву строил С. Н. Глинка” [Полевой 1888: 240]4. 

Художественное творчество Глинки не перешагнуло за рамки своего 
времени, но вместе с тем нельзя себе представить репрезентативную выборку 
литературы первой трети XIX в. без этой чудаковатой фигуры. Вероятно это 
почувствовал Л. Н. Толстой, когда в романе „Война и мир” единственным среди 
русских литераторов той поры вывел С. Н. Глинку5. Визитной карточкой Глинки 
в общественном сознании на долгие годы стал его черно-белый патриотизм, 
выразившийся, если использовать слова И. Замотина, в „возведении на 
степень апофеоза всего русского” и в „принижении французов вплоть до 
самого грубого и плоского их высмеивания” [Замотин, Интернет]. Впрочем, и 
рядовой сторонник европросветительских ценностей начала XIX века вел себя 
подобным образом, только с обратным знаком. Все же через сто лет подобный 
эмоциональный патриотизм был охарактеризован в науке как наивный6.

С другой стороны, именно такая четкая, яркая, непримиримая позиция 
позволила увидеть в Сергее Глинке предвозвестника славянофильства, 
которое заявило о себе как идейно-философское течение в 40-ых гг. XIX в. 
Впрочем, в середине ХХ в., она же снискала ему репутацию политического 
реакционера и ярого монархиста [Березина 1965: 39 – 40; Словарь 1987: 366]. 
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Длительная реабилитация Глинки, начало которой было положено в трудах Г. 
Гуковского [Гуковский 1965: 192] и Ф. Приймы [Прийма 1980: 222], имела 
отправным пунктом точки соприкосновения с братом-декабристом7 и связи 
с демократической литературой XVIII века. Как литератор Глинка остался 
невостребованным во время перетасовки фигур литературной истории первой 
трети XIX в., имевшей место на стыке прошлого и нынешнего столетий, когда 
в колоде промелькнули его младшие современники Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. 
Но миф о его реакционности дал трещину. На передний план вышел искренний 
патриотизм – со всеми преимуществами и недостатками этого явления в начале 
позапрошлого века. Постепенно в лице Глинки обозначился любопытный 
тип просветителя, чье место в истории литературы все еще не до конца 
выявлено8. Возможно, это обстоятельство обусловило хотя и не интенсивный, 
но довольно устойчивый исследовательский интерес к его наследию – от 
основополагающих работ Л. Н. Киселевой [Киселева 1982; Киселева 1983] 
до трудов Е. Б. Мирзоева [Мирзоев 2010], Н. Г. Ястребовой [Ястребова 2012], 
Н. Н. Лупаревой [Лупарева 2015]. Есть и некоторые индикации возвращения 
Глинки – трибуна в общественные дебаты начала XXI в.: непримиримый 
противник глобализации и неистовый радетель за национальную идентичность 
(если использовать актуальную политическую терминологию), он не обделен 
вниманием со стороны своих идейных добро- и зложелателей9. Почему?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, обратимся к издательской 
и публицистической деятельности С. Глинки первой четверти XIX в.: в этот 
период она представляется наиболее насыщенной и цельной. В центре нашего 
внимания – журнал „Русский Вестник” (1808-1820, 1824), сборник „Русские 
анекдоты” (М., 1822) и „Московский альманах для прекрасного пола на 1826 
год” (М., 1825)10.

„Русский Вестник” с эпиграфом из стихотворения „Арфа” Г. Р. 
Державина „Отечества и дым нам сладок и приятен” выходит с перерывами 
с 1808 по 1824 г. Во вступлении к первому номеру, которое очевидно брало 
на себя функции программы, издатель указывает на адресат и направленность 
журнала. Он предназначается русским, которые найдут в нем много материалов 
о прошлом своей родины. Новым нравам и модам будут противопоставлены не 
выдумки из романов, а добродетели предков, взятые из старинных преданий: 
сама русская история является доказательством особого русского воспитания, 
прелести и сладости семейной жизни, миссии, которой Бог и природа наделили 
Россию. Знакомству с минувшим отведено первостепенное значение: „Беседа 
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с праотцами, беседа с героями и друзьями Отечества питает душу и сближает 
прошлое с настоящим, умножая бытие наше” [РВ, 1808, ч. I, № 1: 5]. 

Эта направленность останется неизменной при всей неоднородности 
издания, в котором отразился противоречивый и непредсказуемый характер 
Глинки. Пик РВ приходится на 1808 – 1812 годы. Угасание особенно заметно          
после 1816 г. и причиной тому во многом является неаккуратность издателя 
[Полевой 1888: 239]. В 1814 г. на страницах журнала печатаются преимущест-
венно „Письма русского офицера” Ф. Глинки. После 1816 г. преобладают обзоры 
и очерки, составленные на базе ранее опубликованных материалов. В 1817 г. 
выходят сдвоенные номера, причем первый раздел „Отечественные ведомости и 
иностранные известия”, как правило, информативен, а второй отведен „Русской 
истории” самого издателя. В 1818 г. этот раздел уже озаглавлен „Семейственное 
чтение”, а после 1819 года, вероятно в связи с выходом в свет первых восьми 
томов „Истории государства Российского” Н. М. Карамзина, история почти 
исчезает со страниц журнала. Последняя книжка (после перерыва 1821-1823 
гг.) выходит в 1824 г. Несмотря на обещания о продолжении некоторых статей 
и рубрик, РВ прекращает свое существование.

Помимо Сергея Глинки (ему принадлежит большинство материалов) и 
его младшего брата Федора в РВ печатались сподвижница Екатерины Второй 
княгиня Е. Дашкова (под ее материалами подпись Знаменитая Россиянка), 
московский генерал-губернатор Ф. Растопчин, на средства которого частично 
издавался журнал (псевдонимы Устин Веников, житель села Зипунова), 
известный историк и археограф К. Калайдович, знаменитый поэт Г. Державин, 
поэт С. Саларев и др11. В нем была первая публикация будущего известного 
журналиста Н. Полевого – ода „О пребывании императора в Курске”. А в 1842 
г. авторитетный историк, публицист и издатель М. Погодин писал С. Глинке: 
„Ваш Русский Вестник … возбудил во мне первое чувство к отечеству, русское 
чувство, которое сохраню и благодарен вам на веки” [Глинка 1895: 227]. Один 
из читателей вспоминал: „Книжки „Русского Вестника” читались нарасхват, 
возбуждали народный дух… Журнал пробудил и литературу; она очнулась и 
стала понемногу сознавать, что не все хорошо за границей, что есть кое-что в 
России” [Дубровин 1900: 64 – 65]. 

Журнал имел множество подписчиков. Так например, за 1811 г. их 
число достигло 750 (из них около 500 в провинции) [Замотин, Интернет], 
что составило своеобразный рекорд. Списки, которые публиковались в 
конце номеров, свидетельствуют о том, что РВ читали в самых разных слоях 
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русского общества. Так, наряду с именами вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны и великих князей Николая (будущего императора Николая I) и 
Михаила, потомственных аристократов и представителей высшего духовенства, 
в них пестрят имена купцов, чиновников, священников. Этот широкий даже 
по нынешним временам читательский круг начисто опровергает другой из 
многочисленных мифов, вращающихся по сей день вокруг РВ, а именно, что 
издание распространялось исключительно в проправительственных кругах. 
Публицист Глинка, по свидетельству И. Лажечникова, был чрезвычайно 
популярен среди простого московского люда: извозчики кланялись ему в пояс, 
многие горожане снимали перед ним шапки, что для первой половины XIX в. 
уже было явлением неординарным [Мирзоев, 2010, Предисловие]. 

И чтобы парировать возможный и заведомо неверный вывод, что Глинка 
подстраивался под вкусы непретенциозного, а то и необразованного читателя 
(что уже дает подпитку очередному мифу!) приведем следующие факты. 
Интерес к РВ проявляли выдающиеся историки, коллекционеры, меценаты 
той эпохи – А. Мусин-Пушкин, Н. Арцыбашев, Н. Бантыш-Каменский, П. 
Румянцев; политики, общественные деятели – А. Голицын, Ф. Растопчин, 
М. Милорадович, А. Аракчеев. Среди подписчиков-литераторов были такие 
знаковые фигуры литературного процесса начала века как Н. М. Карамзин и В. 
А. Жуковский; поэты И. Дмитриев, Ю. Нелединский-Мелецкий, князь Шаликов; 
автор знаменитого „Рассуждения о старом и новом слоге” адмирал А. Шишков 
и его оппоненты-арзамасовцы П. Вяземский и А. Воейков. В Воронеже журнал 
выписывал В.П. Веневитинов, в Москве – Ю. П. Лермонтов. 

Журнал не был, как принято считать, и проправительственным 
изданием: Н. Лупарева убедительно показала, что официальному Петербургу 
РВ был скорее неудобен и оставался в оппозиции правительственной линии 
вплоть до 1812 г., пока Франция формально считалась союзницей России 
[Лупарева 2015: 69]. И хотя на первый взгляд „Русский Вестник” выступил 
как патриотическая альтернатива популярному „Вестнику Европы” (1802-
1830), издаваемому Н. М. Карамзиным12, при ближайшем рассмотрении 
ситуация меняется. Оказывается, оба издания функционировали не в 
режиме противостояния, а сосуществования, достигаемого за счет раздела 
информационного поля.

 В центре публицистической деятельности Глинки, безусловно, 
находится РВ. Остальные привлекаемые нами издания в некотором смысле 
являются его производными, помогающими прояснить или дополнить отдель-
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ные моменты. Но все они – вместе и в своей последовательности, составляют 
некий корпус текстов, объединенный идеями и личностью издателя. 

Сборник „Русские анекдоты” (1822 г.) появился в том промежутке, 
когда РВ был приостановлен. При помощи популярного в конце XVIII – первой 
половине XIX в. жанра Глинка продолжал идейно-публицистическую линию 
периодического издания, сохраняя уже освоенную читательскую территорию. 
Исторический анекдот был дорог издателю отражением нравов и народного 
духа в противовес истории, которая, „возвещая о царях и полководцах, .... едва 
упоминает о мирных добродетелях гражданских” [Глинка 1822: I]. 

Сборник состоит из пяти частей и сквозь призму частного, которому не 
нашлось места в исторических сочинениях, воссоздает движение из отдаленного 
прошлого в настоящее – от времен Александра Невского (XIII в.) до „подвигов 
добродетели и славы России в отечественную и заграничную войну” (1812 – 
1814 гг.).

„Московский альманах для прекрасного пола, изданный на 1826-й 
год Сергеем Глинкою” вышел в 1825 г. Он является в некотором смысле 
продолжением РВ с той разницей, что преломляет основные идеи журнала 
сквозь призму места и роли женщин в обществе: начиная со средневековья 
и заканчивая современностью, как российской, так и европейской. И этому 
изданию предпослан эпиграф из Державина (из оды „На взятие Измаила”), 
прославляющий представительниц „прекрасного и почтенного” пола как 
творцов „добрых нравов”. 

Альманах состоит из трех разделов: проза, смесь и стихотворения 
(Ф. Глинки, И. Дмитриева, Н. Карамзина, К. Батюшкова). Его содержание 
разнородно: кроме поэтических произведений в нем опубликованы исторические 
материалы эссеистического характера, географические описания, исторические 
документы. Их подборка создает идеализированный образ женщины – 
носительницы и хранительницы традиционных христианских добродетелей. 
Родное по-прежнему возвеличивается, но уже не за счет противостояния, а 
посредством сравнения, поиска сходства с чужеземными образцами.

Начиная с И. Замотина, большинство исследователей публицисти-
ческого и идейного наследия Глинки пишут о РВ компетентно, иногда 
запальчиво и вместе с тем ... однотонно. В фокус попадают прежде всего 
антинаполеоновская пропаганда издания и смежные с ней сюжеты, такие как 
критика „лжеумствователей осьмагонадесять столетия” (т.е. французских 
просветителей), воинственное отношение к галломании13, доходящее до абсурда 
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отрицание французских „мод”, наносящих вред русским людям как в быту, так 
и в плане идей14. 

Безусловно, антинаполеоновский дискурс, во многом давший толчок 
появлению журнала, составляет его стержень в первые годы издания. Как 
писал Вяземский, „перо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с 
неприятелем. Он не заключал перемирия даже и в те роздыхи, когда Русские 
штыки отмыкались, уступая силе обстоятельств” [Вяземский, Интернет]. Еще 
в 1808 г. Наполеон через своего посла Коленкура пожаловался Александру I на 
направление РВ (конкретным поводом стала статья о Тильзитском мире)15. В 
результате цензору Мерзлякову был сделан выговор, а Глинка „по политичес-
ким обстоятельствам” был уволен из Московского театра [Глинка 1895: 237 – 
238]. Но французский император, харизмой которого были заворожены многие 
представители высшей знати, так и остался для издателя новым Чингисханом и 
новорожденным Батыем. Более того, революционные и наполеоновские войны 
подавались как прямое продолжение революционного насилия во Франции 
[Мирзоев, 2010, гл. 3, § 1].

С дистанции в два века, однако, проступают другие, не до конца 
исследованные или даже незамеченные ракурсы „Русского Вестника” и, заодно, 
публицистической и журналистской деятельности С. Глинки. Попытаемся 
выделить те, которые на наш взгляд, являются особенно важными.

- Инкорпорирование русской истории в современность. Родная 
история привлекала издателя РВ не столько своей событийной канвой, сколько 
своим дидактизмом. Древность подавалась через героические свершения рос-
сиян на благо родины, служила иллюстрацией исконных по Глинке народных 
добродетелей (смирение, патриархальность нравов, соборность, любовь к 
родине). Читатель журнала попадал в своеобразную галерею, где красовались 
вербальные портреты-иконы досточтимых русских святых, знаменитых 
полководцев, правителей-патриотов; батальные полотна, изображающие 
воинскую славу предков и военное искусство россиян. Идеализированное, 
условное прошлое противопоставлялось не национальной жизни современного 
государства, а чужому влиянию, западным, преимущественно французским, 
модам (т.е. веяниям). Такая идеализация, по наблюдению Е. Мирзоева, не 
была патентом одного Глинки: она находится в одном русле с тенденцией 
к националистической идеализации прошлого родной страны и ее героев, 
проявившейся в эпоху наполеоновских войн в Германии и других странах 
Европы [Мирзоев, 2010, гл. 4, § 2]. Подобная подача минувшего в первые 
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десятилетия XIX в. была характерна и для художественных сочинений на 
историческую тему: прошлое в них тоже было условным, далеким от реальных 
событий. Поэтому в отношении РВ правильнее, на наш взгляд, говорить не 
о некритическом подходе к родному Средневековью, а о его специфической 
романтизации. Романтизация приводит к тому, все в нем представляется 
первостепенным, монументальным, достойным восхищения и подражания16. 
Глинка применяет ее и к русской старине – XVIII-му веку, показанному 
в свете создания сильного государства Петром Первым и культурного 
подъема эпохи Екатерины Второй. В интерпретации издателя, нацеленной 
на преемственную связь времен, этот бурный и противоречивый период 
становится весомым доказательством духовной мощи русского средневековья, 
почвой, подпитывающей новую и сильную Россию. 

Колумбом русской истории по праву называют Н.М. Карамзина. 
Но до появления его „Истории государства Российского”, в ситуации, когда 
Россия „не была еще отыскана” [Вяземский, Интернет], РВ С. Н. Глинки был 
тем изданием, постоянно снабжавшим читающую публику информацией о 
прошлом. Вовсе не случайно окончательный упадок журнала приходится на 
время после 1818 года – когда появился многотомный труд Карамзина. Глинка 
отдавал себе отчет в новых требованиях к популяризации и интерпретации 
родной истории17. У него не было претензий по поводу того, что одернул 
занавес с древности. В своих мемуарах он писал: „Да и теперь мы все еще 
выкликиваем ее из дали туманной. Когда же блеснет солнце над полным 
объемом отечественной истории, откуда мы ждем самобытной ее жизни!” 
[Глинка 1895: 130].

- Популяризация литературного наследия древней Руси. Начиная 
с XVIII века тексты древнерусских произведений, их переводы и адаптации 
печатались в разных изданиях; выходила справочная литература, вырабатыва-
лись принципы публикации средневековых памятников, закладывались основы 
их научной интерпретации18. Глинка, однако, был среди первых русских 
просветителей, кто почувствовал дидактический потенциал средневековой 
книжности в новое время: „почти целые семь веков не было в России ни одной 
книги, заключающей в себе хотя бы одну мысль, которая могла бы разрушить 
союз человека с ближними, отечеством и Богом” [РВ, 1820, кн. 9: 69].

Издатель РВ высоко ценил ясность изложения и беспристрастие 
летописцев, но отнюдь не задавался задачей научной публикации или 
литературоведческого анализа древних памятников. Для него было важно 
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в первую очередь подчеркнуть актуальность книжного наследия прошлого, 
защитить его любыми средствами от нападок национального нигилизма, 
направить его на формирование христианских добродетелей и патриотизма. 
Результатом такого отношения стало активное присутствие произведений 
древней русской литературы страницах журнала: и как иллюстрации той или 
иной идеи, и как вставки в современные тексты. Журнал транслировал голоса 
средневековых книжников не только в узкий круг „любителей русского слова” 
и „древностей российских”, но в довольно широкую и, как мы показали, 
разнородную аудиторию. Таким образом, РВ стал посредником между 
рядовым читателем (о массовом еще рано говорить) первой четверти XIX в. и 
древнерусской литературой, ее языком, стилем, поэтикой. 

Глинка одним из первых поставил вопрос о заботе в отношении 
духовных ценностей, об их сохранении для грядущих поколений. Еще в 1808 
г. РВ озвучил идею создания специальных хранилищ для древних рукописей 
[РВ, 1808, ч. 2, № 6: 261 – 267]. Вот как автору статьи – Суворову, виделось 
древлехранилище будущего: в огромном здании собраны только русские книги. 
Они расставлены по векам таким образом, чтобы посетители могли оценить 
этапы и успехи русского просвещения. Проводится идея доступности такого 
собрания, что несомненно даст новый толчок развитию науки.

Постепенно отношение к наследию прошлого превращается для 
Глинки в основное мерило. Он возвеличивает Александра I прежде всего 
как государственного деятеля, заботящегося о памятниках культуры. После 
рассказа о внимании и заботах императора об Оружейной палате и других 
исторических достопримечательностях Московского Кремля, Глинка сообщает, 
что все заинтересованные лица могут передать в дар Отечеству и потомкам 
реликвии прошлого в музеи.

- Пропаганда христианских ценностей. Конфессиональный портрет 
части столичной знати начала XIX в. представлял собой довольно любопытное 
явление. Номинально православные, просвещенные сыны XVIII в. в своих 
религиозных поисках обращались не к вере предков (и, заодно, простолюдинов), 
а к аристократически блестящему католицизму (имевшему к тому же весьма 
влиятельных сторонников в высших кругах) или к космополитичному 
мистицизму. В этой ситуации симптоматична позиция С. Глинки: „мы любим 
добродетель, где бы она ни украшала общество”, но „все отечественное 
нам ближе” [Московский альманах 1825: 3]. Поэтому издатель гордится 
русскими летописцами, которые за несколько веков до Вольтера отметили 
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ценность  христианских добродетелей [РВ, 1808, № 3, ч. 1: 285 – 291], 
неотделимых от славы предков. В журнале нет явного противопоставления 
православия католицизму, возникает впечатление, что для издателя было 
важно распространение христианской морали как таковой, вне зависимости 
от проповедующей ее конфессии [Лупарева 2015: 113]. Но пропаганда 
христианских ценностей выводит на передний план идею народных, т.е. 
православных, корней русской нравственности, которая позже станет основой 
эстетических поисков славянофилов и евразийцев. 

Отметим, что проповедь завещанных предками и религией 
добродетелей была действенной. Глинка отказался от наследства в пользу 
сестры, отпустил на свободу своих крепостных крестьян, что по тем временам 
было весьма необычным поступком19. Он часто отдавал последние деньги 
нищим, досконально изучившим его петляющие маршруты. О его бескорыстии, 
доходившем „до безрассудства, по обыкновенному понятию человеческому” 
[Полевой 1888: 238], ходили легенды20. 

Глинка превратил РВ в своеобразную кантору по помощи бедным, 
создал настоящее благотворительное движение [Хлесткин, Интернет]. В 
каждой книжке неизменно присутствовала рубрика „Благотворительные 
известия”, где печатались рассказы о впавших в нищету семьях и имена благо-
творителей. Таким способом за период 1808 – 1816 гг. было предоставлено 
нуждающимся более 40 тысяч рублей. 

- Моделирование образа российского правителя на базе доброде-
телей прошлого. РВ продолжил в условиях Нового времени одну из 
центральных тем древнерусской литературы, тему непреходящей актуальности 
– единство русской земли. Поэтому пристальное внимание издателя было 
направлено на правителей – строителей государства. Среди них особенностями 
интерпретации выделяются баснословный Вадим Новгородский и первый 
русский император Петр Великий.

В противовес устоявшемуся к началу XIX века полюсному идейно-
художественному толкованию (Княжнин – Херасков, Екатерина Вторая), 
Вадим предстает патриотом, в образе которого контаминированы узнаваемые 
характеристики самых почитаемых древнерусских князей – св. Владимира 
Крестителя, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха [РВ, 1809, ч. 7, № 9:   
273 – 275].

Что касается основателя Российской империи, то Глинка положил 
неимоверные усилия для того, чтобы вписать реформатора Петра в 
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средневековые традиции, с которыми тот воевал всю жизнь. В концепции 
издателя РВ Петр, получивший основанное на традиционных христианских 
добродетелях предков образование, продолжал славные традиции прошлого 
и был достойным преемником самых чтимых древнерусских князей. В этих 
целях, как указала Н. Лупарева, Глинка „отступал от традиционной для XVIII 
в. трактовки императора как преобразователя России, открывшего новую 
страницу в отечественной истории” [Лупарева 2015: 90]. 

Тема Петра Первого практически открывает РВ – в первом номере 
журнала, сразу после вступления, была опубликована статья „Петр Великий” 
[РВ, 1808, ч. 1, № 1: 11 – 22]. Она переходит и в сборник „Русские анекдоты”, 
где вторая часть посвящена Петру Великому и его современникам. Благодаря 
подборке материала император становится олицетворением традиционной 
русской нравственности. Анекдоты иллюстрируют его милосердие, 
миролюбие, сыновнюю любовь к матери. В панегирическом и патриотическом 
запале Глинка переиначивает факты: Петру приписывается вовсе для него не 
свойственное почитание всего русского. Установка автора, что все в русской 
истории свято, превращает Петра в пример для подражания для каждого 
русского, которому дороги национальные традиции.

Обстоятельственно и корректно проанализировав особенности идеали-
зации русских самодержцев и самодержавия на страницах РВ и „Русской 
Истории”, Е. Б. Мирзоев обнаружил в созданном Глинкой образе Петра 
Первого следы идей просвещенного абсолютизма, „петровской легенды” 
елизаветинской и екатерининской эпох и связанных с ними идеалов служения 
монарха отечеству. Он указал, что издатель „Русского Вестника” предпринял, 
пожалуй, первую в русской публицистике и исторической литературе попытку 
создать сознательно искаженный образ Петра-„русофила” в противовес образу 
Петра-„западника”, окончательно сформировавшемуся в русской общественной 
мысли позднее [Мирзоев, 2010, гл. 4, § 2]. 

В этом выводе мы не согласны единственно с негативной коннотацией 
эпитета искаженный. Для Глинки политическая преемственность была 
гарантом единства и процветания русской земли и он старался, по мере своих 
сил, пропагандировать ее21. В случаях ее отсутствия не оставалось ничего иного, 
как переделать действительность в сторону желаемого. С позиции нашего 
времени это, безусловно, искажение, а тот факт, что оно проистекало отнюдь 
не из незнания политической истории в большой степени компрометирует 
делателя. В эпоху Глинки подобное дописывание и переписывание реальности 
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было вполне допустимым, особенно в публицистике. Историческая личность 
имела зачастую подсобные функции: доказать или опровергнуть ту или 
иную идею. „Неудобные” исторические личности и события (Борис Годунов, 
царевна Софья; Всешутейший собор) изымались, а остальные подвергались 
ретушированию. 

Впрочем, Глинка поступал так не только в отношении одного Петра. 
Например, в его интерпретации политическая чехарда переворотного и 
превратного XVIII в. выглядит как умилительная передача власти от одной 
идеализированной императрицы к другой, не менее идеализированной [Глинка 
1825: 48 – 66]. 

- Апофеоз русской женщине. Важное место в предлагаемой 
публицистом Глинкой воспитательной программе общества отведено русской 
женщине: супруге-сподвижнице и матери-наставнице. В ее обобщенном образе  
проступают черты древнерусских княгинь и российских императриц, монахинь 
и простолюдинок. 

Сентименталист с классицистическим уклоном (можно и наоборот!), 
издатель РВ одним из первых оценил и довел до знания читателей вклад 
русских женщин в развитие просвещения и культуры. Его излюбленными 
героинями были покровительница ученых княгиня Верхуслава, св. Ефросинья, 
переписывавшая богословские книги, Анна Всеволодовна, открывшая первое 
девичье училище [РВ, 1820, кн. 9: 70 – 72]. Глинка неоднократно обращается к 
русской женщине с призывами быть не только хранительницей семейного очага, 
но и воспитательницей подрастающего поколения на примере культурного 
наследия прошлого: „Россиянки! и вам досталось драгоценное наследство: 
обогащайте разум и возвышайте душу чтением отечественных летописей и 
священных книг” [РВ, 1815, № 7: 13]. 

Глинка не только восхищался русской женщиной, он верил в ее 
творческий потенциал и охотно предоставлял ей слово. Именно в РВ появилась 
первая (насколько нам известно) научная статья, написанная женщиной 
– Татьяной Тимковской22 [РВ, 1820, Кн. 9: 54 – 72]. Символично, что это 
подробный обзор древнерусской книжности. В первой четверти XIX в. в России 
были уже женщины-поэтессы (А. Бунина, М. Извекова, Е. Растопчина), но до 
появления женщин – историков литературы было еще как далеко...

Благоговение Глинки перед женщиной – супругой и матерью, прави-
тельницей и патриоткой, в полной мере проявилось в статье „Историческое 
изображение добродетелей и славы россиянок древних и новых времен” 
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[Глинка 1825: 5 – 87]. В ней в сжатом виде, через роль женщин – как знатных 
россиянок, так и тех, кто пребывал „в участи безвестной”, представлена вся 
русская история. Добродетель по-прежнему связывается с христианством: 
красота без добродетели, как показывает пример Рогнеды-Гориславы, 
губительна. Поэтому слава россиянок – первое их украшение.

В характеристике, данной автором русским женщинам, особенно 
частотны эпитеты ангел, нежная супруга, нежная мать. Во времена 
междоусобиц, когда князья „поражали Россию Россией” именно женщины 
выступали в роли ангелов-примирителей. Венценосным ангелом названа и 
великая княгиня Александра Павловна. Глинка неоднократно подчеркивает 
милосердие россиянок – как к русским воинам, так и к иностранным пленным; 
жертвенность во имя семьи, когда жены разделяли с супругами не только 
восход, но и падение (княгиня Н. Меншикова, Н. Шереметьева); роль в 
воспитании детей. 

„Добродетель никогда и нигде не может быть чужда сердцу” – писал 
Глинка в предуведомлении к „Московскому альманаху” [Глинка 1825: 3]. 
В альманахе несколько исторических очерков, которые опровергают тради-
ционно приписываемую Глинке ксенофобию. Они посвящены добродетелям и 
героизму женщин-иностранок: благодетельной императрице Марии Терезии, 
которая была матерью своего народа, ее дочери Марии-Антуанетте, которая 
в заключении владычествовала „силою одной добродетели” [Глинка 1825: 
111]; прусской королеве; трем сестрам-француженкам, названным „героинями 
добра”. Судьбы всех этих женщин – страдалиц и патриоток, истинных 
христианок, встретивших смиренно выпавшие на их долю испытания и не 
поступившихся своими принципами, дают основание Глинке сделать вывод, 
что „сильное злодеяние на время торжествует: добродетель бессмертна” 
[Глинка 1825: 134].

- Идея славянского братства не выделена в отдельной рубрике, 
но Глинка не оставлял без внимания тяжелую долю славянских народов 
под чужим рабством. Здесь он тоже был первопроходцем – панславистское 
декабристское „Общество соединенных славян” возникло позднее. В РВ 
появились первые, известные нам, сведения в русской печати о жизни болгар 
в Османской империи. Речь идет о материале „Поездка русского офицера в 
Константинополь, или Ежедневные записки от 23 октября по 11 число декабря” 
А. Г. Краснокутского [РВ, 1810, кн. 9: 1 – 31]. В нем много интересных 
бытовых зарисовок. Приведем одну из них. В Сливене капитан Краснокутский 
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дал детям болгарина, у которого остановился, русские серебряные монеты с 
изображением Екатерины Второй. Дети начали целовать лик императрицы и 
спрашивать, почему она до сих пор не освободила Болгарию.

Непредвзятое толкование вышеуказанных фактов свидетельствует о 
том, что Глинка не противопоставлял народы и культуры по конфессиональному 
или этническому признаку. Сам он ясно заявил об этом, сообщая в 1820 г. о 
прекращении РВ: „Я вооружался не против французов, а против правил 
французского разврата…” [РВ, 1820, кн. II: 6]. Под „французским развратом” 
русский мыслитель понимал те идеи французского Просвещения, которые 
привели к „французскому мятежу” и к наполеоновским войнам. Став на 
охранные позиции, на примере французской революции он предупреждал об 
опасности изменений в политическом status quo, напоминал о том, „сколько 
миллионов погибли во имя естественных прав человека” [РВ, 1813, № 7: 
15]. Неясной и во многом опасной именно своей неясностью европейской 
новизне Глинка противопоставлял русскую старину, но старину особого рода 
– идеализированную, очищенную от неприятных казусов; старину в смысле 
национальных истоков, на базе которых нужно строить будущее. Таким образом 
прошлое выступало действенным средством моделирования настоящего и 
будущего.

С позиции нашего времени некритическое возвеличивание всего 
родного и яростное неприятие новых „мод” кажется наивным, незрелым, 
смешным, а сам патриотизм публициста – неуклюжим и манипулятивным. 
Вырванные из парадигмы, из стилистики той эпохи многие его высказывания 
выглядят нелепостями, сдобренными сентименталистской слащавостью. 
Ситуация в корне меняется, когда публицистическое наследие Глинки 
анализируется в контексте первой четверти XIX в. Тогда на передний план 
выступает искренний и действенный патриотизм, труды на благо развития 
родной страны и культуры. Получивший солидное образование в одном 
из самых престижных учебных заведениях своего времени – Сухопутном 
кадетском корпусе, бывший в курсе литературных и научных новинок западной 
Европы, хорошо знавший современную ему историческую науку, Глинка не 
принижал достижений европейской цивилизации. Вместе с тем, он хорошо 
знал и произведения „лжеумствователей осьмагонадесять столетия” и идейную 
подоплеку тех влияний, которые отвергал. Не следует забывать и тот факт, что 
писатель боролся с космополитизмом своих соотечественников23 в период, 
когда только начиналась научная разработка русской истории, а великой русской 

Радослава Илчева  –  Предвозвестник славянофильства...



Limes Slavicus 2224

классической литературе предстояло появиться. И это хорошо понимали 
современники. Да, они смеялись над Глинкой, но не над его взглядами, а над 
„литературным старообрядством” и смех этот, как свидетельствует острослов 
Вяземский, был незлобный, „добросовестный” [Вяземский, Интернет]. 

С. Н. Глинка относится к тем российским просветителям, благодаря 
которым прошлое стало осязаемым и близким как для аристократической 
элиты, так и для представителей самых широких слоев общества. Он одним 
из первых поставил старину на службу современности. Наибольшую роль в 
этом сыграл издаваемый им „Русский Вестник”, который благодаря сфере 
распространения и вызванному общественному резонансу позиционируется 
как уникальное явление русской журналистики и политической мысли. Он 
является доказательством, что у истоков славянофильства в России стояли 
просветительская деятельность и русская журналистика. В первой четверти 
XIX в. будущие направления общественной мысли в России, оформившиеся в 
дальнейшем как славянофильство и западничество не столько противостояли, 
сколько дополняли друг друга. Напряжение между ними появится позже, к 
середине века, и достигнет своего апогея в наши дни.  

Заслуги Глинки не следует искать единственно в предчувствии 
славянофильства. Борьба против любых проявления опасного на его взгляд 
чужеземного влияния, поиски ядра русской душевности и нравственности 
привели к новому для зарождающейся русской журналистики типу журнала 
– социально ангажированному, злободневному, полемическому. „Русский 
Вестник”, равно и целостная деятельность Глинки не только предлагали 
обществу воспитательную программу на базе славы, добродетелей и ценностей 
прошлого, но и приступили к ее реализации посредством слова. Широкая 
и разнородная читательская аудитория журнала со своей стороны стала 
предпосылкой для формирования будущего массового читателя в России: „Вы 
приучаете нас читать” говорили Глинке при встрече москвичи [Глинка 1895: 
227].

По стечению ряда факторов Глинка давно попал в гравитационное поле 
околонаучной мифологии, что отнюдь не благоприятствовало объективной 
оценке его деятельности. В результате незнания или игнорирования реалий 
первой четверти XIX в. его идейно-публицистический профиль оказался 
покрытым наслоениями более позднего идеологического характера. К чести 
литературной науки эти напластования постепенно снимаются. Надеемся, что 
те штрихи, которые мы добавили к портрету Сергея Николаевича, приблизят 
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его к современному исследователю и эта незаурядная личность перестанет 
быть чудаковатым незнакомцем.  

Настоящей статье предшествовал эпиграф из написанного Вяземским 
в 1847 г. литературного некролога Глинки. Позволим себе закончить цитатой 
из этого же текста – и не только в угоду кольцевой композиции: „В святом 
ополчении за честь и права отечества не каждый может быть полководцем, не 
каждому присуждено присвоить себе решительную победу. Но каждый ратник, 
с любовью и мужеством исполнивший свою обязанность, стоявший всегда под 
ружьем, в передовой дружине, не даром посвятил себя на благое дело. Пускай 
счастливейшие стоят выше его в памяти народной и сияют избраннейшею 
славою, но и его удел почетен“ [Вяземский, Интернет]. 

Примечания
1 За небольшими исключениями цитаты печатаются с сохранением орфографии и пунктуации 
оригинала.
2 В конце 20-ых гг. XIX в. Глинка впал в скептицизм вплоть до того, что считал русскую исто-
рию призраком и сомневался в подлинности и достоверности древних летописей. К. А. Полевой 
объясняет это временное явление экспансивным характером писателя, эмоционально отзывавше-
гося на любое новое и сильное впечатление [Полевой 1888: 238].
3 Далее по ходу изложения – РВ.
4 Стихийная застройка Москвы начала XIX в. с извилистыми улочками, с множеством переулков, 
проулков, закоулков давно исчезла и шутка Греча потускнела. Но для современников ассоциация 
была зримой.
5 См. Толстой Л. Н. Война и мир (любое издание), т. III, ч. I, глава 22.
6 Эпитет наивный („наивное восхваление величия русского духа”, „наивный лиризм”, „наивные 
намеки .... на французскую опасность”, „наивный патриотизм”, „наивные средства борьбы”) со-
ставляет лейтмотив статьи И. Замотина, посвященной „Русскому Вестнику” [Замотин, Интер-
нет]. Подобная характеристика является очередным доказательством того, что нельзя при оценке 
явлений прошлого использовать единственно мерные единицы современности. 
7 Судьба оказалась благосклоннее к младшему брату С. Н. Глинки – Федору Глинке. Он пережил 
старшего брата на 33 года, его произведения печатались при жизни и после смерти, его творчест-
вом занимались исследователи декабризма.
8 Эта проблема была выведена в нашей ранней работе [Илчева 1994].
9 Как пример доброжелательного отношения укажем на научно-популярную статью В. Хлесткина 
[Хлесткин, Интернет].
10 Мы не привлекаем „Русскую историю” Глинки, так как считаем, что отношение к прошлому и 
особенности трактовки исторических лиц и событий проявляются отчетливее в журналистской 
деятельности автора и в жанре исторического анекдота. Не рассматриваем отдельно и мемуары 
Глинки, потому что они создавались в более позднее время, когда автор, уже с дистанции прожи-
тых лет, смотрел на интересующий нас период. Необходимость ограничить рамки статьи первой 
четвертью XIX в. вывела за ее пределы и „Московский альманах на 1828 год истории, словес-
ности и нравственности. Изданный Сергеем Глинкою” (М., 1828).
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11 Н.Н. Лупарева указывает, что Глинка никогда не жертвовал направлением своего журнала ради 
привлечения или удержания известных и уважаемых им авторов [Лупарева 2015: 67].
12 Вопрос о взаимоотношениях Глинки и Карамзина ждет своего исследователя. Все же, укажем 
на следующие факты: 1) Глинка стал известным переделкой для сцены повести Карамзина „Ната-
лья, боярская дочь” (1805); 2) Карамзин высоко ценил „Русскую историю” Глинки, ходатайство-
вал о награде для автора, считал, что ее нужно ввести во всех учебных заведениях [Вяземский, 
Интернет].
13 В статье „О московских вывесках” Глинка протестует по поводу того, что на французских 
вывесках в Москве „русские речи ставятся всегда ниже французских”. Особенно он был возму-
щен рекламой стрижки волос по последней моде: „Кажется, что в нынешнее время редкому при-
дет охота подставлять волосы свои под французские ножницы; лучше класть головы свои на поле 
ратном, сражаясь против французов, нежели образовывать и волоса и умы по воле французских 
волосочесателей” (1812, ч. 19, № 8: 67 – 68).
14 Глинке в изобретательности не отказать. Даже в „Кормчей книге”, памятнике XVII в., он обна-
руживает текст о тлетворном влиянии моды: „Растящие власы главы своея, и надолже пущающе 
или плетуще, или творяще русы, на вред простейшиих и лениво живущих человек” [РВ, 1808, 
ч.3, № 8: 198].
15 До этого момента Александр I не знал ничего о РВ. Парадокс, но он узнал о журнале благодаря 
Наполеону.
16 Такой подход вообще характерен для историографии первой четверти XIX века. Еще В. Г. Бе-
линский упрекал Карамзина в том, что всё в жизни древней Руси „кажется ему безусловно вели-
ким, прекрасным, мудрым, образцовым ...” [Белинский, 1953: 135].
17 Ср.: „Вызовы Минина, Пожарского и других старожилов летописей наших утомляли слух. Дух 
времени требовал освежения словесности” [Глинка 1895: 309].
18 В 1804 г. при Московском университете было основано „Общество истории и древностей 
российских”, в 1811 г. в Московском университете была учреждена отдельная кафедра славяно-
российской словесности.
19 Для сравнения: Н. И. Новиков, один из крупнейших деятелей русского Просвещения, сам про-
давал своих крепостных крестьян [Трубицын 1912: 221].
20 Так например, в годы Отечественной войны 1812 г. Глинке из казны на пропагандистскую 
деятельность было выделено 300 тысяч рублей, которыми он не воспользовался и позже вернул. 
Более того, первым записавшись в московское ополчение, он внес туда 300 рублей серебром „из 
скромного своего имущества” [Вяземский, Интернет]. В другой ситуации, ничуть не задумав-
шись, Глинка пожертвовал подаренный ему императором дорогой бриллиантовый перстень в по-
льзу бедной семьи [Хлесткин, Интернет].
21 Курс на идейную и политическую преемственность в интерпретации русской истории был дан 
еще Екатериной Второй, о чем свидетельствует и опубликованное Глинкой письмо императрицы 
А. С. Мордвинову [Глинка 1825: 137 – 141].
22 Не располагаем сведениями о Т. Тимковской. Можем только предположить, что она – родствен-
ница профессора греческой и латинской словестности Московского университета Р. Ф. Тимков-
ского (1785 – 1820).
23 „Я за все русские древности не дам гроша” писал в апреле 1810 г. К. Н. Батюшков [Трубицын 
1912: 267].
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Abstract: The article deals with the perception of the Slavic question in the 
1840s – 1850s by the early Slavophiles (A. S. Khomyakov, I. V. Kireevsky, K. S. Aksakov, 
I. S. Aksakov, Yu. F. Samarin). The analysis is based on Khomyakov’s thoughts about the 
Slavs in his notes on world history; the studies of Aksakov, devoted to the ancient way of 
life and culture of the Slavs, and the correspondence of the Slavophiles Konstantin and Ivan 
Aksakov. Particular attention is paid to the events of the Crimean War, the relations between 
Russia and the West during this period, and the Slavophil interpretation of these events. The 
key concept in the interpretation of the Slavic theme is brotherhood; the main theme in the 
journalistic articles and letters of K. S. Aksakov, A. S. Khomyakov, and later I. S. Aksakov is 
the protection of Slavs. In his letters K. S. Aksakov discusses the spiritual relations between 
Russia and the Slavic countries.

The Slavic question becomes the subject of reflection not only in the scientific and 
journalistic works of the Slavophiles, but also in their poetry. The analysis of Khomiakov’s , 
Aksakovs’ poems shows a generalisation of historical issues presenting them as confrontation 
between good and evil. There is a convergence of political thought and poetry; ethics and 
aesthetics, which gives both theoretical constructs and artistic texts greater analytical depth.

Key words: Slavophiles, Slavs, Russia, the West, the concept of „brotherhood“

В 1860 г., после кончины А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарин опубликовал 
отрывок из его записок о всемирной истории и в предисловии обратил 
внимание на общественную важность изучения истории славян: „Тому лет 
двадцать назад, когда историческая будущность славяно-православного мира 
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начала переходить из области темных гаданий и поэтических предчувствий 
в отчетливое сознание, естественным образом возникла мысль проследить в 
прошедшем историю его образования и, так сказать, воссоздать полузабытую 
генеалогию. Прежде всего, нужно было отыскать славян и живые следы 
православного вероучения, более или менее затертые позднейшими 
наслоениями, выделить из разных примесей народные и религиозные стихии 
и назвать их по имени. Но задача не могла ограничиться определением 
внешней, осязаемой стороны исторических фактов. Возникли новые 
вопросы: к чему предназначено это долго не признанное племя, по-видимому, 
осужденное на какую-то страдальческую роль в истории? Чему приписать его 
изолированность и непонятный строй его жизни, не подходящей ни под одну 
из признанных наукою формул общественного и политического развития: тому 
ли, что оно по природе своей не способно к самостоятельному развитию и 
только предназначено служить как бы запасным материалом для обновления 
оскудевших сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки 
нового просвещения, которого пора наступит не прежде как на истощении 
начал, ныне изживаемых человечеством? Что значит эта загадочная 
церковь, по-видимому, задержанная в своем развитии и как бы оставшаяся в 
стороне от истории, с тех пор, как христианство на Западе распалось на два 
противоположных полюса? Наконец, какая таинственная связь соединяет эту 
церковь с этим племенем, которое в ней одной свободно дышит и движется, 
а вне ее неминуемо подпадает рабскому подражанию и искажается в самых 
коренных основах своего бытия? – Очевидно, что на эти вопросы нельзя было 
искать готовых ответов в трудах западных ученых” [Самарин 2013: 320 – 
321]. Можно сказать, что особая заслуга славянофилов заключается в том, что 
они разглядели, сформулировали и в значительной мере проанализировали 
проблемные вопросы, связанные с историей славян и историей отношений 
славянских стран и России.

В статье А. С. Хомякова „О старом и новом” (1839), заложившей основы 
славянофильского учения, было сказано, что настала пора обдумать вопросы 
„нерешенные”; смена десятилетий толковалась как тот „переходный момент”, 
когда становилось очевидным: „направление будущего вполне зависит от 
понятия нашего о прошедшем” [Хомяков 1988: 43] И славянский вопрос, который 
уже достаточно давно занимал существенное место в русском общественном 
сознании [Георгиевский 1921: 21 – 121; Гольберг 1972: 197 – 224; Дьяков 
В. А. 1993; Миллер 1877; Пыпин 1889; Сиротинин 1913; Славяноведение 
в дореволюционной России 1979], к 1840-м гг., действительно, начинал 
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приобретать новый статус, и именно ранние славянофилы поняли, что от 
истолкования прошлого – настоящего – будущего славянских народов зависит 
решение и собственно русских вопросов. Тема славянства в 1840-е, а более 
всего в 1850-е гг., в период Крымской войны, становится одной из центральных, 
обнажая в славянофильской картине мира характер связи таких категорий, как 
идеология и эстетика, политика и этика, история и культура. В истолковании 
этого вопроса славянофильство проявляло себя, пожалуй, больше, чем в 
понимании и интерпретации других актуальных для времени тем.

В ряде современных работ наблюдается тенденция поставить под 
сомнение причастность к славянофильству некоторых его деятелей, в силу того, 
что не все обсуждаемые вопросы толковались абсолютно одинаково; кроме того, 
само понятие „славянофильство” представляется подчас недостаточно точным 
для определения столь сложного направления в развитии русской общественной 
мысли [Сергеев 2007: 258 – 263; Котельников 2010: 27; Судаков 2011: 16; 
Кара-Мурза, Жукова 2011: 9]. 

Но раннее славянофильство, при всей его внутренней целостности, – 
учение ищущее, становящееся, открытое полемике, самоуточнению. Поэтому 
споры и несогласие по тем или иным вопросам не означали непримиримости 
противоречий. Славянский же вопрос предполагал единство мнений и действий. 
У Константина Аксакова сказано о „ничем не победимом сочувствии единоверия 
и единоплеменности”, связывающих славян с Россией [Аксаков 1995: 367]. 
Опираясь на эту историческую реальность, славянофилы создают некий 
идеальный историко-культурный образ, смысловым ядром которого становится 
понятие „братство”, понятие, в котором кровное (единоплеменное) и духовное 
(обусловленное единоверием) представляют ту связь, которую опасно разрывать. 

В русском обществе, при всем разнообразии мнений в нем, пребывало 
это убеждение в исторически обусловленном братстве славянских народов. 
Н. В. Гоголь заметил в „Выбранных местах из переписки с друзьями”: „…
Есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и 
побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства…” [Гоголь 
1952: 417]. Ф. И. Тютчев, в политической лирике которого также встречаются 
слова „братство”, „братья”, пишет небольшое стихотворение „Два единства”:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней…

Елена Анненкова  –  „Сочувствие единоверия и единоплеменности”
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„Единство, - возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…”.
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там посмотрим, что прочней… [Тютчев 1966: 223].

В славянофильской постановке и решении славянского вопроса 
научная, политическая и этическая составляющие находились в позиции 
взаимодополнения. Научный дискурс полнее, чем у других, оказался представлен 
в трудах К. С. Аксакова: изучая народную культуру и историю Древней 
Руси в 1840 – 1850-е гг., он в целом ряде работ касался судьбы славянского 
культурного наследия, исходя из понимания изначального и достаточно долго 
сохраняющегося сходства культуры и мировосприятия славян. Собственно 
славянский вопрос – как вопрос проблемный – был позднее сформулирован и 
рассмотрен И. С. Аксаковым на страницах им же издаваемых периодических 
изданий уже в условиях русско-турецкой войны 1870-х гг. Но основу этих 
размышлений и наиболее принципиальных аспектов вопроса (не только 
исторических, но и онтологических) заложил старший брат. Еще в 1842 г., в 
письме к А. Н. Попову, К. С. Аксаков сформулировал славянофильскую позицию 
по отношению к славянскому миру, констатируя при этом неразрывность двух 
вопросов – русского и славянского, и давая знать, что вопрос славянский – это, 
в сущности, русский вопрос: „… Для нас очень важно изучение славян, оно 
объяснит нам нас самих, при изучении истории и законодательств и пр. Но не 
иначе как в России и через Россию понимаю я славян; пусть они примкнут к 
ней, как единственной славянской державе; пусть внесут в нее свои элементы 
органические, подчинив их русскому духу. А в России для всех довольно места.  
Размер ее так широк, организм ее так могуществен, что она не боится 
вмещения разных племен, не боится оставлять все их обычаи, сохранять их 
физиономию; в ней нет направления сглаживать разные самостоятельности 
народов и стран; она чувствует в себе довольно силы соединить их внутреннею, 
органическою связью” [Аксаков 1842 – 1856: Л. 1 – 1об. Опубл.: Анненкова 
1998: 244]. Но вопрос, который первым формулирует К. С. Аксаков в 1840-е гг., 
еще не обращаясь к политическим проблемам, это вопрос о приоритете веры, 
вероисповедания, определившего существо славянского сознания. 

В первой половине десятилетия Аксаков пишет две небольшие статьи, 
оставшиеся в черновом виде и позже опубликованные Иваном в первом томе 
полного собрания сочинений брата, издание которого было начато в 1861 г. Часть 
наблюдений, высказанных в этих заметках, К. С. Аксаков включил в обширное 
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историческое исследование „О древнем быте у славян вообще и у русских в 
особенности (По поводу мнений о родовом быте)” и опубликовал в „Московском 
сборнике” 1852 года [Московский сборник 2014: 52 – 106]. Однако особое 
значение имеют именно первоначальные черновые наброски, опубликованные 
в наши дни, вслед за И. С. Аксаковым, В. А. Кошелевым [Аксаков 1995: 94 – 
104]. Если в статье „Московского сборника” автор претендует на обстоятельное 
научное освещение вопроса, начиная с размышления о национальных и 
общечеловеческих началах, о западном просвещении и русской истории, о 
родовом и общинном быте, то в ранних заметках он рассуждает о тех вопросах, 
которые имеют для него не только общенаучный, но отчасти и глубоко личный 
интерес.

Чему же верил русский народ как народ славянский до христианства? 
– ставит Аксаков вопрос и предлагает ответ: „Его вера была неопределенна 
и неясна, как и должна быть у того, кто еще не озарен истиной, но кому 
недоступна, для кого невозможна ложь утвержденная, определенная, давшая 
себе образ и самостоятельность. – Русский народ, конечно, признавал 
невидимого высшего Бога, не определяя его и не зная; с другой стороны, лицом 
к лицу с жизнию земною, с ее таинствами природы и человеческой судьбы, он 
слышал эти таинства, и вера его была постоянное признание этих таинств, 
постоянное освящение жизни в ее разных великих проявлениях, постоянное 
возведение случайностей преходящей минуты к чему-то высшему. Отсюда 
эти игрища, на которых торжествовал брак, отсюда тризны, отсюда гаданья     
< …> Веря в таинства природы, во всем видя высший смысл, славянин верил в 
духов, но еще сильнее и общее, еще чаще верил он в освящение всякого события  
<…> Итак, язычество русского славянина было самое чистое язычество, 
было, как сказали мы, при веровании в Верховное Существо, постоянное 
освящение жизни на земле, постоянное ощущение высшего смысла вещей и 
событий <…> При своих верованиях славяне русские образовали жизнь свою; 
они поняли значение общины, они ощущали чувство братства, чувство мира и 
кротости и многие общественные и личные добродетели. – Их игра: хоровод, 
круг – образ братской общины. Так жили они в чаянии христианства” 
[Аксаков 1995: 97 – 98].

Аксаков создал ряд работ, посвященных фольклору, которые заняли 
достойное место в истории отечественной фольклористики. Он одним из первых 
стал уделять внимание поэтике фольклорных жанров (знаменательны статьи 
„О различии между сказками и песнями русскими” и „Богатыри великого князя 
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Владимира по русским песням”). И все же, как в фольклористических, так и в 
исторических трудах, работая с древними грамотами, летописями, с народными 
верованиями, отразившимися в былинах, в сказочной и не сказочной прозе, он 
не остается в рамках сугубо научного подхода к рассматриваемому материалу. 
Аксакову важно понять и воссоздать особый строй жизни, особое мирочувствие, 
которые нашли отражение в старинных текстах, и он убежден, что это тот тип 
жизни, который характерен именно для русского мира как мира славянского. 
Уже в конце 1840-х гг. Аксаков создает своего рода базу для той постановки 
вопроса о славянстве, которая найдет целостное воплощение в годы Крымской 
войны. Особость русско-славянского мира – сквозной тезис аксаковских работ, 
но эта особость не подается им как свидетельство превосходства русского 
мира над западным, она формируется, по мнению славянофилов, как некая 
историческая данность, которую и западному миру следовало бы признать.

Вглядываясь в русские былины, в „сказочный мир дней Владимировых”, 
Аксаков замечает, что „все эти рассказы составляют одно живое целое; они 
соединены между собой не одним каким-нибудь великим событием, собравшим 
людей около себя, - а жизнью, единством жизни; это целый мир, движущийся 
и играющий одною жизнью, весь ею проникнутый. Таким образом, перед 
нами эпопея особого рода, согласная с самим существом русской земли <...>  
перед нами <…> образ жизни, волнующейся сама в себе и не стремящейся в 
какую-нибудь одну сторону; это хоровод, движущийся согласно и стройно, - 
праздничный, полный веселья образ русской общины” [Аксаков 1995: 234, 235]. 
Это состояние радости, духовного веселья, убежден Аксаков, предопределено 
принятием и глубоким пониманием христианского вероучения: „Радость, 
проникнувшая жизнь, после возрождения Христовым учением, является как 
праздник, как постоянный братский пир <…> Вместе и согласно с началом 
христианской веры выдается начало семейное, основа всего доброго на земле” 
[Аксаков 1995: 236, 237].

Семейному чувству Аксаков не случайно уделяет так много места в 
своих рассуждениях о русском быте (а быт, в его понимании, тесно связан с 
преданием, традициями): возросший в большой семье, где чувство кровной 
любви было неотделимо от духовного взаимопонимания, находя подобную 
атмосферу и в славянофильских семьях в целом, он истоки подобного 
единства склонен был находить в ранних формах русской жизни, освященных 
христианским вероучением: „Семейное чувство и семейный быт крепки были, 
крепки теперь и крепки будут у славянских народов, пока они не утратят 
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своей народности <…> Семейное начало, конечно, было твердо и в те 
отдаленные времена, о которых говорим, и было твердо оно как начало чисто 
нравственное, оно жило в нравственной свободе, в любви, в духе человека, 
оно было вполне чисто у славян, ибо с ним не связывалась выгода, ибо оно 
не нуждалось в житейских подпорках. Да и кто мешал семейной общине 
свободно и любовно исполнять волю отца? < …> Чисто нравственная, чисто 
духовная сила семейного начала (каково оно у славян) всего более ручается за 
существование, глубину и вековечную прочность оного. А чувство семейное 
и семейное начало, повторяем, глубоко и неразрывно соединено с существом 
славянина” [Московский сборник 2014: 80]. На уровне как общественной, так 
и частной жизни Аксаков рисует идеальный образ славянского мира, антипод 
которого – западный мир.

Славянскую тему достаточно рано затрагивает А. С. Хомяков (на 
что и обратил внимание Ю. Ф. Самарин) в своих незавершенных записках о 
всемирной истории, работа над которыми, как полагают исследователи, могла 
начаться в конце 1830-х гг., после выхода в свет Философического письма 
П. Я. Чаадаева. „…Почти невозможно объяснить, – иронично недоумевает 
историк, – упорное молчание Запада обо всем том, что носит на себе печать 
славянства” [Хомяков 1994: 57]. Он допускает, что славянский мир несет в 
себе некую тайну, недоступную прагматичному западному уму. Во введении к 
„Сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах, ей 
единоверных и единоплеменных” (вышедшему под редакцией Д. А. Валуева 
в 1954 г.), Хомяков предположил, что славянский мир, который сохранил 
„неприкосновенно обычаи и нравы незапямятной старины” [Хомяков 1994: 
489], хранит и для человечества в целом „если не зародыш, то возможность 
обновления” [Хомяков 1994: 493]. „Не та ли была судьба славянского племени, 
– размышлял он, – чтобы оно оживляло и пробуждало дремлющие стихии в 
других народах, а само оставалось без славы и памятников, с какими-то 
полустремлениями, не достигающими никакой цели, с какою-то полужизнию, 
похожею на сон? Быть может, эта полужизнь, эти полустремления суть 
врожденный порок всей семьи славянской. Быть может, они только следствие 
излишних потребностей внутреннего духа, неспособного к развитию 
одностороннему и просящего полной жизненной гармонии, до которой еще не 
дозрело человечество” [Хомяков 1904. V: 307]. 

Поэтому славянофилы, с одной стороны, планировали всестороннее 
исследование прошедшего и настоящего славянских народов, с другой, допус-
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кали, что замеченная ими „тайна” славянства и не может быть исчерпывающе 
объяснена (так же они воспринимали и Россию, настаивая на необходимости ее 
изучения и одновременно обращая внимание на то, что ее нужно, прежде всего, 
„угадать”). И. В. Киреевский, сетуя на то, что не все понятия в славянофильском 
кругу понимаются одинаково, и настаивая на обсуждении их, чтобы прийти 
к единомыслию, в то же время, характером постановки этих вопросов, 
объективно, давал знать, что вряд ли рационально продуманные дефиниции 
возможны: „Во-первых, мы называем себя славянами, и каждый понимает 
под этим словом различный смысл. Иной видит в славянизме только язык и 
единоплеменность, другой понимает в нем противоположность европеизму, 
третий – стремление к народности, четвертый – стремление к православию  
<…> Не противоречат ли эти понятия и стремления одно другому, или есть 
между ними что-то общее, что связывает их в одно начало?” [Киреевский 
1984: 322]. Поэтому заявленные подходы к славянскому вопросу предполагали 
длительное и неторопливое постижение разных его аспектов.

К. С. Аксаков, историк и публицист, выявляя единство славянского 
мира, размышлял и о тех трансформациях, которым в ходе истории может 
подвергаться сложившийся строй жизни. В его незавершенной статье „Что такое 
мы в настоящее время?” (1851) можно увидеть опосредованное объяснение, 
почему мысль о главенстве России в славянском мире была столь устойчивой 
в славянофильских трудах и даже усиливалась от десятилетия к десятилетию. 
„Русь не испытала завоевания, вот обстоятельство чрезвычайной важности 
<…> Потому, может быть, не было этого завоевания, что природа 
русская была глубоко мирная и, сама не мысля о завоеваниях, не уступила 
бы своего мира и другим. Завоевание племен славянских другого рода; оно 
поработило родственные нам славянские земли и явилось разрушительным и 
уничтожающим; опять и здесь природа славянская не могла допустить в себя 
чуждого элемента, явившегося на праве завоевания, и соединиться с ними, как 
галлы с франками; уступив превосходству силы, она признала материальную 
сторону завоевания, она обратилась в рабство, но никогда не могла узаконить 
завоевания и жизни, на нем основанной <…> Но одно мы можем сказать: они 
< племена славянские – Е.А.> могут онемечиться, могут изнемочь, но никогда 
не составят чего-то смешанного, среднего, наподобие римско-тевтонских 
племен” [Аксаков 1851: Л. 8 – 8об. Опубл.: Анненкова 1998: 245]. Аксакову 
хочется, чтобы национальная и вероисповедальная идентичность славян 
не подверглась необратимым переменам (подобную опасность он признает 
позже, встречаясь во время поездки по Европе, куда он отправился в 1860 г. 
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для лечения, с некоторыми славянскими деятелями). Поэтому Крымская война 
в 1850-е гг., русско-турецкая в 1870-х воспринимаются славянофилами как 
длящаяся Священная война, как испытание России. Здесь, конечно, возникает 
вопрос, который и в филологических, и в историографических трудах получил 
разное истолкование, – вопрос о панславизме, об имперских притязаниях 
России. Не стоит решать этот вопрос в сугубо политической плоскости, в 
связи с деятельностью российского правительства (которое, кстати, и в 1850-
е, и в 1870-е гг. подвергалось критике со стороны славянофилов). Ранние 
славянофилы, еще раз отметим, рассматривали славянский вопрос, прежде 
всего, в плоскости духовного родства народов. Другое дело, что в исторических 
условиях завоевания, агрессии со стороны иных государств, „могущество” 
России (его упоминали и Хомяков, и Аксаков) не только могло пригодиться, но 
оказывалось необходимым, и два, условно скажем, языка, – правительственный 
и язык общества – подчас сближались и даже прагматично использовали 
друг друга: так, понятие братства, имевшее хождение в обществе, на что уже 
обращалось внимание, пришлось кстати и в высочайшем манифесте от 11.IV. 
1854 г. о войне с Англией и Францией, где было сказано: Россия „ополчилась 
не за мирные выгоды; она сражается за веру христианскую и защиту 
единоверных своих братьев, терзаемых неистовыми врагами” [Аксаков И. С. 
1994. Примечания: 578].

Можно видеть, что научные и публицистические тексты, в которых в 
1840 – начале 1850-х гг. рассматривался вопрос отношений России и Запада, 
в годы Крымской войны приобретает вполне определенную политическую 
направленность. К.С. Аксаков откликается на происходящее и в своих статьях, 
и в письмах: „Европа встает на нас всем своим миром: пусть будет так! И мы 
встанем целым миром славянским!” [Аксаков 1854: Л.14. Опубл.: Анненкова 
1998: 251]. Графине А. Д. Блудовой: „…Если Россия явится тем, что она есть в 
сущности, то есть Святою Русью, славянскою державою, предводительницею 
славянских племен, то победа России несомненна” (Аксаков 2014: 298). При этом 
политический дискурс в славянофильских статьях и эпистолярных посланиях 
оказывается неотделим от этического. Характеризуя ход войны, Аксаков 
напишет: „…Кроме стратегической операционной линии, идет нравственная 
операционная линия этих сочувствий, святых и законных, которая, я думаю, 
будет поважнее” [Аксаков 1854 – 1855: Л. 5 об. Опубл.: Анненкова 2016: 15]. 
„В ходу нравственные вопросы”, поскольку, если не произойдет „освобождение 
всех православных от беззаконного турецкого ига”, то это будет „позором для 
России, оскорблением Христовой веры и предательством наших братьев” 
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[Аксаков 2013: 591]. Готовность измерять политические события этическим 
и религиозным критерием – характерная черта славянофильского мышления. 
Она по-своему предопределяет появление и поэтических текстов.

К. С. Аксаков пишет четыре стихотворения, содержащие отклик 
на события Крымской войны („К славянам”,1853; „К России”,1854; „Орел 
России”,1854; „Одесса”. 1854). Два из них („К славянам” и „К России”) позже 
были включены в сборник 1867 г. „Братьям-славянам. Стихотворения Аксакова, 
Берга, кн. Вяземского, Хомякова и пр.”. Вопрос о России в поэтических 
произведениях принципиально переносится автором в онтологическую 
плоскость, и противостояние русского и западного миров толкуется как 
извечное столкновение добра и зла. В стихотворении „К славянам” Аксаковым 
найден обобщенный образ славян – „Племя славы”. Исторические реалии 
(многовековая и драматическая история славянских народов, бремя турецкого 
ига) обозначены достаточно схематично, поскольку Аксаков убежден, что 
не в конкретике дат и идущих друг за другом событий дело. Важнее другое: 
славянство сохраняет некие изначальные и бесспорные духовные ценности. 
Перед лицом „озлобленной силы”, „чужеземной власти”, видя мир, который 
кипит „страстями зверя”, „племя славы” стоит, не отступая, „и в дух, и в 
жизнь, и в братство веря” [Аксаков 1915: 82]. 

Этот образ незыблемого стояния перед лицом зла, перед лицом „зверя”, 
какой бы облик тот не принимал, – образ, восходящий к евангельской традиции. 
Аксаков перечисляет черты, свидетельствующие о духовной стойкости и 
цельности славянства:

С залогом славы, но не бренной,
О племя Славы, ты стоишь
И на племен поток смятенный
С надеждой ясною глядишь.
……………………………….
О, племя Славы, племя мира!
В бедах и зле со всех сторон,
Ты не хотело чтить кумира
Сих кровожаждущих племен!
………………………………..
Ценою нравственного блага
Ты не купило торжества, 
Хотя бы сила и отвага
Могли сберечь твои права.



239

Но в зверя ты не обратилось,
Но то, что благ земных святей, – 
Сокровище в тебе хранилось
Духовной жизни с давних дней… [Аксаков 1915: 82 – 83].

Тема русской поддержки появляется только после того, как родство 
всех славянских племен, включая Россию, раскрыто в тексте; выявляется 
та духовная родственность, которая не утрачена в „потоке смятенном” 
истории, несмотря на „соблазн”, на „вкравшиеся страсти лжепросвещенья 
чуждых стран” опасность „духовного плена”. Из онтологической плоскости 
(в стихотворении „О России” сказано: „Им <западным народам> твой образ 
ненавистен, / Как добро противно злу” [Аксаков 2014: 218]. Аксаков вновь 
переводит содержание стихотворения в плоскость историческую „Живет 
народ непобежденный, /Смиривший множество врагов” [Аксаков 1915: 83], 
но уже обогащенную духовными смыслами. Помощь России представляется не 
унизительной для славянства, поскольку ее оказывает народ, „хранящий веру 
праотцов”. Логичен финал стихотворения „К славянам”:

Дух братства кроткий, величавый,
Дух мира снова воскресим
И скажем свету слово славы,
Еще не слыханное им [Аксаков 1915: 84].  

Хотя Аксаков, работая над поэтическими текстами, вносит в 
них поправки, все же менее всего он хотел бы поразить своих читателей 
литературным мастерством. Опираясь на библейскую традицию, используя 
возможности поэтического слова, он стремится к максимальному обобщению, 
к акцентированию общечеловеческого пафоса своих размышлений и – главное 
– к определенности смысла. Не многозначность текста, не эстетическая игра с 
читателем, не уклонение от собственной оценки, а, напротив, определенность 
мысли, которая тотчас должна быть воспринята, – характерны для аксаковских 
текстов. Но тем более они побуждают к соучастию, а одновременно ставят 
перед необходимостью выбора – как любое произведение, для которого важна 
этическая проблематика. Сугубо политические, на первый взгляд, стихотворения 
Аксакова, на самом деле, обнаруживают, что нравственный вопрос, как было 
сказано в одной из заметок, „неотразимо предстоит человеческому духу”, 
предстанет и перед народом, даже если кажется, что история позволяет 
пренебречь этическим началом.
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В сущности, во всех стихотворениях Аксакова мы видим оппозицию двух 
миров: того, где „кипят в огне страстей”, где люди „чужды мира и свободы”, 
и другого – сохраняющего „мирный дух”, „кротость” и „терпенье”. Но как 
только у читателя создается впечатление чрезмерной идеализации России и 
упрощения реальной истории, Аксаков свою любимую оппозицию „добро /
зло” вновь возвращает в историческую плоскость, объясняющую существо 
политических намерений и действий. В стихотворении „К России” сказано:

Не для славы, не для злата,
Не за мир страны родной,
Но за страждущего брата 
Блещет меч победный твой [Аксаков 2014: 218]. 

Не случайна форма непосредственного обращения – „К славянам”, 
„К России” (у Хомякова в послании 1860 г. – „К сербам”). Прямое обращение 
рассчитано на единомыслие; оно и предполагается, и одновременно 
программируется, чуть ли не магически поддерживается текстом – повтором 
лексики и поэтических образов.

В стихотворении „Одесса” констатируется коллизия трагического 
разлома христианского мира:

Пред Воскресеньем день последний
Поста великого настал,
В церквах Одессы шли обедни,
Народ их тесно наполнял.
…………………………….
Но кто ж Христу богослуженье
Так нечестиво нарушал?

Кто? – Христианская эскадра
Пришла на помощь мусульман,
И градом полетели ядра
На город русских христиан [Аксаков 2014: 221].

Тексту Аксакова, конечно, трудно удержаться только в рамках 
онтологического ракурса: в пору исторического противостояния от личности 
требуется не просто непосредственное отношение к происходящему, 
но и участие в нем. Так что, привнося в свои стихотворения ту степень 
обобщения, которая для публицистики не всегда обязательна, Аксаков все-
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таки служит современности, ее насущным задачам. Но в целом лирика его 
свидетельствует о том, что опыт поэтической работы, предпринятый именно 
в годы Крымской войны, не прошел даром. В 1856 г. он пишет стихотворение 
„Тени” – стихотворение историософское, где развивается и одновременно 
существенно уточняется и укрупняется образ народа, заявленный десять лет 
назад в стихотворении „Безмолвна Русь: ее замолкли города…”. В 1846 г. было 
воссоздано то безмолвие „древней столицы” и „городов” на фоне Петербурга, 
безмолвие, которое не могло не смущать. Правда, автор в финальной сроке 
обронил: „Но тот не нем, кто лишь хранит молчанье!..” [Аксаков 2014: 
205], однако когда прервется „молчанье”, можно было только предполагать. В 
стихотворении же 1856 г. (где власть „теней”, „призраков”, „вампиров” столь 
зримо описана, что вспоминаются слова Гоголя: „Тьма и пугающее отсутствие 
света” [Гоголь 1952: 294], возникает другой образ Руси:

А ты молчишь, народ великий, 
Тогда как над главой твоей
Нестройны раздаются крики
Тобой владеющих теней.

Предмет их страха, укоризны,
Молчишь, не помнящий обид:
Языческой свирепой тризны
Дух христианский не свершит.

В тебе ключ жизни вечно новый,
В тебе загадки смысл сокрыт…
Что скажешь ты?.. Твое лишь слово

Нам тайну жизни разрешит! [Аксаков 2014: 225].

Хотя и здесь не вполне ясно, когда же прервется молчание, мы понимаем, 
что для Аксакова это сохранение „ключа жизни”, того строя, о котором он 
писал в статьях, посвященных славянскому быту и культуре, важнее, чем 
устроение бытового комфорта. Не потому ли произошла эта смена настроений, 
что между двумя стихотворениями поместились события Крымской войны, 
поддержавшие, при всем их драматизме, упования Аксакова на то, что народ, 
помнящий о „нравственном вопросе”, который „предстоит человеческому 
духу”, не сойдет с праведного пути.
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А. С. Хомяков к славянской теме в своей лирике обращался более 
последовательно, чем К. С. Аксаков. Можно даже предположить, что 
сама тема побуждала его к поэтическому творчеству чуть ли не больше, 
чем к историософскому ее анализу. Хронологический диапазон создания 
стихотворений, в которых затрагивается славянский вопрос, – с 1832 по 1854 
гг.; быть может, поэтическая форма, действительно, представлялась Хомякову 
более гибкой, свободной, чем историографическое исследование или научно-
публицистическая статья. Но, вместе с тем, символическая образность, которая 
для лирики более органична, чем для иного текста, не предполагала в данном 
случае усложнения, многоплановости содержания, напротив, поэтический 
текст у Хомякова в более чистой, практически идеальной форме выражает 
смысл упоминаемых событий, словно освобождая их от неоднозначности и от 
возможности различного истолкования. Лирика Хомякова, в каком-то смысле, 
– квинтэссенция славянофильского видения проблемы, ее исторического и 
этического аспектов.

Первое стихотворение „Орел” ориентировочно относится исследова-
телями к 1832 г., то есть славянская тема оказывается заявлена задолго до 
Крымской войны, воодушевившей Аксакова. Младший современник Хомякова 
откликался на грозные, „роковые” события истории, обнаружившие раскол 
Европы на Россию и Запад. Славяне в этом контексте представали как наиболее 
уязвимая и страдающая часть европейского мира. Для Хомякова тема славянства 
– длящаяся, не уходящая с повестки дня; как и у других славянофилов, она 
неотделима от темы России в ее прошлом, настоящем и будущем. В названном 
стихотворении, к которому по-своему восходит аксаковский „Орел России”, 
буквально в первых же строчках, появляется образ, Россию символизирующий, 
– „Славян полуночных орел”. Причем у Хомякова это, действительно, и образ 
орла, а не просто отсылка к гербу Российского государства; это и символ 
христианства, пришедшего из Византии:

Высоко ты гнездо поставил,
Славян полунощных орел,
Широко крылья ты расправил,
Глубоко в небо ты ушел.

Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь [Хомяков 1969: 100]. 
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Стихотворение неоднократно переводилось на славянские языки и 
вызвало много подражаний. В комментариях Б. Ф. Егоров помечает, что Ян 
Коллар, когда И.И. Срезневский передал ему в сентябре 1841 г. стихотворение, 
сказал, что поэтические произведения Хомякова ему „очень понравились своей 
живой образностью, своим истинным народолюбием, своим чисто славянским 
духом” [Хомяков 1969: 554].

Что же готова предложить Россия славянам? В тексте встречаются 
категории, для Хомякова принципиальные, –  „надежда”, „любовь”, „пища сил 
духовных”. При этом поэт находит образы, передающие не столько отношение 
покровительства, помощи, сколько именно родственной любви:

И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой 
   [Хомяков 1969: 101. Выделено мною – Е.А.].

Предваряя публикацию стихотворения 1839 г. „Киев”, Хомяков писал 
М. А. Максимовичу: „Пора Киеву отозваться русским языком и русской 
жизнью. Я уверен, что слово и мысль лучше завоевывают, чем сабля и порох; 
а Киев может действовать во многих отношениях сильнее Питера и Москвы. 
Он город пограничный между двумя стихиями, двумя просвещениями” 
[Хомяков 1904. VIII: 463]. Город – в данном стихотворении – олицетворение 
двух ипостасей России, исторической и религиозной. Киев – „русской славы 
колыбель” и „Руси чистая купель”, поэтому защита славян, „отторженных 
детей” предстает как духовно-историческое призвание России:

И вокруг знамен отчизны
Потекут они толпой,
К жизни духа, к духу жизни,
Возрожденные тобой! [Хомяков 1969: 114].

В мирочувствии и лирике Хомякова категория смирения, 
принципиальная для всех славянофилов 1840-1850-х гг., наиболее частотна. 
Важен и поэтический контекст – та система понятий, с которыми соотносится 
у Хомякова смирение. Оппозиционная категория, естественно, гордость 
(„гордость слепая”, „гордость лукавая”, „кичливые умы”), также – „дух 
сомненья”. Гордость соотносится с „мертвенностью души”, смирение же, в 
славянофильском понимании, ассоциируется, напротив, с „живой душой”, с 
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„духом жизни”, с „жизнью духа”. Поэтому и стихотворения 1852 – 1854 гг. 
– это произведения, сопрягающие разнородные, на первый взгляд, понятия: 
в интимной лирике – обнажение глубоко личных переживаний, искание и 
обретение „света невечернего” („Воскрешение Лазаря”, „Вечерняя песнь”), в 
лирике политической – призыв к историческому деянию:

Вставайте, славянские братья,
Болгарин, и серб, и хорват! 
Скорее друг к другу в объятья,
Скорей за отцовский булат! [Хомяков 1969: 133].

На самом же деле противоречия между двумя темами и двумя 
лирическими интонациями у Хомякова нет. Смирение пред Тем, „кто все зовет 
народы / В духовный мир, в Господень храм!” [Хомяков 1969: 131], и призыв к 
славянам, „единоплеменным” и „единокровным”, – „вставайте”, „вскипите”, 
„проснитесь” – не только не исключают друг друга, но взаимосвязаны. 
Историческое деяние предстает как освященное свыше. Именно лирика могла 
найти форму сопряжения политического и религиозно-духовного, подавая 
их неотделимость друг от друга в определенные исторические периоды как 
потребность души, как глубоко личное сопереживание тому, что происходит 
в мире. Хомяков завершает ряд поэтических произведений, посвященных 
славянской теме (вероятно, их можно было бы рассматривать как поэтический 
цикл, хотя и не авторский) стихотворениями 1854 г. „Суд Божий”, „России”, 
„Раскаявшейся России”, придавая теме некую концептуальную завершенность. 
Первое из названных завершается словами:

Твой суд совершится в огне и крови:
Свершат его слепо народы…
О Боже, прости их! И всех призови!
Исполни их веры и братской любви,
Согрей их дыханьем свободы! [Хомяков 1969: 135].

Знаменательна – в контексте рассматриваемой темы – позиция 
Ивана Аксакова. Основная его жизнедеятельность на славянском поприще 
развернется в 1860-е, а более всего – в 1870-е гг. Однако в преддверии этих 
самоотверженных и многообразных трудов – его занятия и размышления 1850-
х, во время Крымской войны. И здесь важно не только содержание труда, но и 
последовательность предпринимаемых действий. В отличие от Хомякова и К. 
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С. Аксакова, у Ивана лишь одно стихотворение, непосредственно отозвавшееся 
на исторические коллизии тех лет, – „На Дунай!” (1854). В 1855 г. И. С. Аксаков 
вступает в ополчение. Это его решение не нашло полной поддержки в семье. 
„Я не согласен с Константином насчет вступления в ополчение, – пишет он 
родным. – Толкуют о мире и по какому-то тайному инстинкту созывают 
ополчение. Мира не будет, и ополчение будет играть немаловажную роль. 
Вступать в ополчение не значит согласиться на разыгрываемую комедию, 
а значит изъявить готовность участвовать в опасностях, угрожающих 
России, чьей бы виной они ни были навлечены <…> Вступать с одушевлением 
легче, приятнее, чем без одушевления, по чувству нравственной обязанности. 
– Призыв к ополчению значит возвещение опасности, угрожающей России, - 
вот главное и существенное” [Аксаков И. 1994: 344]. Наблюдения Аксакова 
над практическим процессом формирования ополчения, набора ратников, 
поведения офицеров и чиновников – оказываются преисполнены драматизма 
(„воровство самое наглое…” и т.д.). Между эпистолярными текстами и 
текстом поэтическим, на первый взгляд, – бездна, и если руководствоваться 
только хронологическим критерием, можно было бы сказать, что практика 
жизни опровергла поэтический идеализм Аксакова, нашедший выражение 
в стихотворении „На Дунай!”. Но думается, соотношение между этими 
документами – иное. 

Стихотворение является поэтическим воплощением той идеологемы, 
которая складывалась на протяжении длительного времени в рамках 
национального самосознания и русского опыта. Россия осознавала себя 
олицетворением и хранительницей славянского мира. Поэтому конкретную 
историческую ситуацию – войну с Турцией (а вскоре с Францией и Англией), 
в ходе которой Россия защищала не только себя, но и порабощенных славян 
Европы, Аксаков изображает и как поворотный момент в истории европейских 
народов, и как символическое и одновременно конкретное проявление 
столкновения онтологически противоположных сил, а также – как идеальную 
возможность разрешения векового противостояния:

На Дунай! туда, где новой славы,
Славы чистой светит нам звезда,
Где на пир мы позваны кровавый,
Где, на спор взирая величавый,
Целый мир ждет Божьего суда!
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Чудный миг! Миг строгий и суровый!
Там, в бою сшибаясь роковом,
Стонут царств могучие основы,
Старый мир об мир крушится новый,
Ходят тени вещие кругом [Аксаков И. 1960: 106].

Историческое решение – участие в войне – предстает как выбор не 
только нации, государства, но и личности („Что медлишь ты напрасно?”):

О, туда! Отрадно на просторе
Там вздохнуть средь жизни мировой,
В горе всех – свое растратить горе,
В счастье всех – исчезнуть будто в море,
Хода дней не слышать над собой…  

В аксаковском (и славянофильском восприятии в целом) – это уникальная 
ситуация национального единства, способная повлиять на судьбы мира:

...Мгновение прекрасно;
Подвиг свят и праведен порыв.

И эта ситуация мыслится как благословенная свыше:

Там, сквозь пыл, и стоны, и рыданье,
Гул и гром тревоги боевой,
Чьих-то крылий слышно трепетанье,
Чье-то дышит мерное дыханье,
Чья-то длань простерлась над землей! [Аксаков И. С. 1960: 107].

Отвергли ли, поставили ли под сомнение эту идею письма Аксакова, 
посылаемые им родным во время ополчения? На первый взгляд, да. Случайно 
ли, что других стихотворений, подобных тому, что написано в 1854 г., больше 
не было? Скорее всего, нет. Россия сама представала в письмах Аксакова как 
огромный, сильный, но вместе с тем и больной организм. И ратники, и солдаты, и 
офицеры не провозглашали с воодушевлением: „На Дунай!”. Не провозглашали, 
но шли. Дело не только в том, что ни сил, ни времени, ни воодушевления у 
Аксакова не было для написания стихотворения во время пребывания в 
ополчении. Другие стихотворения просто не требовались. Стихотворение 1854 
г. заняло свое историческое и культурологическое место в контексте Крымской 
войны, символически объясняя и освящая происходящие драматические 
события. Автор возвращается к этой теме в сентябре 1855 г., откликаясь на 
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размышления Сергея Тимофеевича Аксакова, поехавшего к Троице (в Троице-
Сергиеву лавру) и увидевшего две дружины ополчения из Нерехты и Кинешмы, 
которые произвели на него неблагоприятное впечатление. „Понимаю, вполне 
понимаю Ваши впечатления, – пишет Иван, – они очень верны, мне кажется. 
Жалость, которую испытали Вы, не раз испытываю и я, смотря на наших 
ратников. Перестреляют их французы, как куропаток. Все они жертвы, но 
жертвы необходимые. Мы должны удобрять землю для будущей жатвы, и 
порядочные люди все-таки не вправе себя устранять от участия в ополчении, 
готовя себя для лучших времен. Без приносимой теперь жертвы, очевидно, 
не вразумится Россия” [Аксаков И. 1994: 370]. Вразумление, самоочищение 
России, по мнению славянофилов, представало как непреложное условие 
помощи славянам и укрепления всеславянства. Какой же тут панславизм, в 
котором так любили упрекать Аксакова?!

Тема жертвы, которую призван принести русский народ во имя спасения 
славян, – предмет переписки В. С. Аксаковой с ее двоюродной сестрой, М. 
Г. Карташевской, впервые опубликованной А. Дмитриевым и Д. Федоровым 
[Крымская война в истории России... 2016: 97, 98]. В целом переписка 
содержит чрезвычайно интересный материал, свидетельствующий о том, что 
Крымская война и тема защиты славян стала в 1853 – 1855 гг. фактором не 
только политической, но и частной жизни.

Константин же Аксаков в передовых статьях газеты „Молва” 
(1857) подводит своеобразный итог своих собственных, семейных и обще-
славянофильских взглядов на славянскую проблему. Славянство и Россия 
предстают не только как два близких, родственных мира, но в духовном плане 
– как единый мир. Однако это не исключает (а даже, напротив, предполагает) 
свободу самопроявления каждого из славянских народов. Аксаков ставит 
вопрос о том, что есть Россия в глазах других народов, и делает это таким 
образом, что оппоненты, как может показаться, сразу получают повод для 
обвинений славянофила в возвеличении России. Но говоря об особом ее 
призвании, о сохранении Россией „своих древних основных начал” и „истины 
веры православной”, он вслед за тем заявляет: „…Нужно признать всякую 
народность: из совокупности их слагается общечеловеческий хор” [Аксаков 
1995: 367, 368]. Народность, в интерпретации Аксакова, „есть живая, цельная 
сила, имеющая в себе нечто неуловимое, как жизнь. И дух, и творчество 
художественное, и природа человеческая, и даже природа местная – все 
принимает участиe в этой силе” [Аксаков 1995: 368]. Россия, защищая обще-
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человеческую ценность самобытности славян, готова и сама занять самобыт-
ное место в „общечеловеческом хоре”. Готова ли к тому Западная Европа? И. 
В. Киреевский писал в дневнике 7 марта 1854 г.: „… Война Европы с Россией, 
которая, если состоится и продолжится, то, по всей вероятности, приведет 
с собою борьбу и спорное развитие самых основных начал образованности 
западно-римской и восточно-православной. Противоположная сторона двух 
различных основ обозначится для общего сознания и, по всей вероятности, 
будет началом новой эпохи развития человеческого просвещения, под 
знаменем христианства православного, опирающегося на возрождение 
племен словенских, до сих пор служивших подножием для господства племен 
романских и германских и теперь вступающих с ними в равные права, а, 
может быть, долженствующих господствовать над ними, по причине 
господства их казенного просвещения над просвещением, составляющим 
характеристическую особенность Западной Европы. – Замечательно, 
что гораздо прежде всего этого вещественного столкновения государств 
весьма ощутительны были столкновения их нравственных и умственных 
противоположностей” [Киреевский 1984: 286 – 287]. 

Любопытно, что К. С. Аксаков, отправляясь на лечение в Европу в 
1860 г., наблюдая за западноевропейской жизнью и встречаясь с некоторыми 
славянскими деятелями, делился своими впечатлениями в письмах к родным: 
„Для тех славян, которые отступили от своего славянского элемента, 
германский элемент будет всегда силен и победоносен. Славянин на немецкой 
дороге всегда будет побит немцем. Вот и разгадка истории славянства. Только 
один народ не отступил от славянских начал – народ русский…” [Письма К. 
С. Аксакова из чужих краев в Москву 1910: 148].

А. С. Хомяков в 1860 г. пишет „К сербам. Послание из Москвы”. Эта 
работа обобщает сказанное славянофилами в предыдущие десятилетия, но по 
форме – совсем иная, чем более ранние статьи и письма. „Послание” Хомякова 
вызвало дискуссию и в России, и в Сербии [Гольберг 1972: 197 – 209], но в 
данном случае хотелось бы обратить внимание не на общественный и историко-
культурный резонанс, а на выражение авторской позиции. Сам Хомяков, 
правда, настаивал, чтобы послание было опубликовано прежде в Сербии, а уже 
затем в России, поясняя (в письме к И. С. Аксакову), что „иначе оно получит 
характер литературный, а не серьезно-общительный” [Гольберг 1972: 
198]. „Серьезный” характер послания должен был вызвать соответствующую 
реакцию, побудить к осмыслению общественного содержания текста, а не его 



249

литературных достоинств, хотя и последние Хомякова, поэта и критика, не 
могли не занимать. Не случайно исследователи, изучая полемику, вызванную 
статьей, обратили внимание на ее стиль: „…Написано в духе религиозной 
проповеди, с привлечением библейской фразеологии, со скрытыми цитатами 
из богословской литературы” [Гольберг 1972: 198]. 

Отправляя статью для публикации в Сербию, прибегая к богословскому 
стилю, Хомяков отзывается и на те споры, которые происходили в самой 
Сербии; они в полной мере обнажились после публикации послания – 
споры между носителями революционно-демократических, либеральных 
и консервативных взглядов. Хомяков предугадывает возможное развитие 
разнородных общественных движений и, обращаясь к сербам, стремится снять 
оппозицию между сторонниками союза с Россией и искателями собственного, 
свободного пути развития. Библейская фразеология напоминала об общих 
христианских корнях, стиль поучения, проповеди призван был поддержать 
связь современного литературного послания с традициями древней литературы, 
неотделимой от культуры церковной.

Хомяков хотел бы предостеречь сербов от тех ошибок, которых не 
избегла Россия, встав во время правления Петра I на прозападный путь развития. 
В сущности, это обращение не только к Сербии, но ко всему славянству. „Не 
верь, не слушай, не гордись!” – было сказано в поэтическом послании к России 
еще в 1839 г. (Хомяков 1969: 110). Не верь льстецам, гордящимся видимой 
славой, „несокрушимой сталью” государственности, „увенчанным челом”. 
В стихотворении содержалось предостережение от гордости – духовной, 
умственной, гордости внешними успехами, славой, свободой. Славяне Запада, 
стараясь освободиться и освобождаясь от турецкого ига, могли оказаться 
перед тем же выбором и соблазном – соблазном материальной цивилизации. 
Призвание славян – „хранить племен святое братство” [Хомяков 1969: 111], 
что не дано другим народам Запада. Утрата славянского всеединства – нанесение 
невосполнимого ущерба общечеловеческой цивилизации, ибо „братство” 
народов (не союз, не договор, а именно братство) – исторический феномен, 
рождающийся в результате неких таинственных исторических сил, который 
не воспроизводится автоматически в любую другую эпоху, не дублируется; 
для сохранения его предполагает постоянный духовный труд. Поэтому тон 
Хомякова, действительно, тон проповеди, тон почти заклинания, магического 
словесного оберега от разрушительных начал истории. Выпишем несколько, 
наиболее принципиальных, для Хомякова тезисов:
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„Не допускайте никаких законов, никаких мер правительственных, 
никаких обычаев, которые могли бы разорвать братство”.

„…Вы должны учиться у иноземцев <…> благодарите за пользу <…>  
но включайте их в свое общественное братство…”.

„Не вдавайтесь в соблазн быть европейцами!”

„Сохраняйте простоту своих нравов”.

„Будьте строги в суде общественного мнения…”.

„Более всего держитесь всякого учреждения и всякого суда общинного”.

„Сохраняйте свободу мнения…”.

„Уважайте своих пастырей духовных!” 

„… Всячески пекитесь об образовании и распространении знания во 
всем сербском народе”. 

„Не изменяйте никогда братскому равенству и будьте едины в 
цельности народной” [Хомяков 1969: 350 – 367].

Послание звучит как некий завет Хомякова. 1860-й – последний год его 
жизни. Но подзаголовок „Послание из Москвы”, перечисление в конце текста 
десяти фамилий славянофилов–единомышленников автора, завершающая 
фраза „Примите наш братский поклон” давали знать, что послание можно 
воспринимать как коллективное обращение московских защитников братства к 
„единоверным” и „единоплеменным” славянам.

Последующий период осмысления славянского вопроса – 1860-е и 
1870-е гг. – окажется гораздо более противоречивым, чем в настоящей статье 
рассмотренный.
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THE IDEA OF SLAVIC RECIPROCITY IN ALEXANDER VELTMAN’S 
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Abstract: The article discusses the idea of Slavic reciprocity in the poems of the 
Slovenian author Jan Collar and the Russian author Alexander Veltman, created the context 
of the socio-political factors which initiated the cultural consolidation of Slavic peoples in the 
first half of 19th century. The analysis takes into consideration the literary doctrines of pan-
Slavism characterised by ideological and artistic intersections of Slavic mythology, history 
and culture.

Key words: Pan-Slavism, folk spiritual culture of the Slavs, folklore mythology, 
stylized literary fairy tale, Alexander Veltman

В середине 1830 – начале 1850-х гг. в творчестве русского писателя, 
поэта, историка, археолога и языковеда Александра Фомича Вельтмана (1800 
– 1870) появляются научные и художественные работы “все славянской” 
ориентации, такие, как историко-географический очерк “О Господине Новго-
роде Великом” (1834), историко-лингвистическое исследование “Древние 
славянские собственные имена” (1840), историческая драма в стихах “Ратибор 
Холмоградский” (1841), очерк “Достопамятности Московского Кремля” (1843), 
роман “Райна, королевна болгарская” (1843) [Вельтман 1834; Вельтман 
1840; Вельтман 1841; Вельтман 1843; Вельтман 1843а]. Среди них и две 
стихотворные сказки писателя: “Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная 
светлою Денницей ясному Месяцу” (1846) и “Златой и Бела. Чешская сказка” 
(1850) [Вельтман 1846; Вельтман 1850]. В изысканиях современных учёных 
стихотворные сказки писателя пока не получили должного освещения, тем не 
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менее представляют научный интерес, в особенности в связи с актуализацией в 
наши дни темы генезиса и роли славянской идеологии в европейской истории, 
конкретизацией представлений о развитии идеи славянской общности и 
её влиянии на культурные и политические процессы в Центральной и Юго-
Восточной Европе. На протяжении XIX – XXI вв. в этой области накоплена 
значительная исследовательская литература [Волков 1969; Григорьева 2012; 
Григорьева 2013; Досталь 2003; Достян 1980; Дьяков 1978; Дьяков 1989; 
Дьяков 1993; Кареев 1903; Кацис, Одесский 2011; Кондрашов 1959; 
Лещиловская 1976; Мыльников 1968; Павленко 1998; Пашаева 1982; 
Пыпин 1877; Рокина 2005; Славянское движение 1998; Энгельс 1849; Ян 
Коллар 1993; Grigorieva 2009; Jirásek 1933; Legenda 1974; Masaryk 1948 
и др.]. Как представляется, с позиций языковых и литературных  доктрин  
панславизма востребовано и изучение стихотворных сказок Вельтмана. 

Истоки вызревания в наследии Вельтмана художественных 
произведений, опирающихся на духовное воззрение и мироощущение 
славянства, уходят в 1820-е гг. Этот период явился исходным в формировании 
праславянских тенденций в общественно-политическом и культурном 
обиходе времени, составил ,,особую и весьма важную страницу в истории 
эпохи славянских и, в частности, русско-болгарских культурных связей” 
[Вацуро 2004: 556]. Материалы, документирующие историко-культурную 
ситуацию времени, разрознены и частью утрачены. Однако имеющиеся в 
наличии эпистолярные, мемуарные, теоретико-публицистические, научные и 
литературно-художественные источники позволяют говорить о “балканской 
проблеме” как “прочно утвердившейся” в общественном сознании 1820 − 1840-
х гг. [Вацуро 2004: 556]. “Балканский вопрос” в эти годы − первоочередной 
для славянских народов, для национально-освободительного движения Греции. 
Он важен для европейского общественного мнения, для официальной политики 
русского государства, для тайных революционных обществ (Священная артель, 
Союз спасения, Союз благоденствия), некоторые из которых вынашивают 
планы объединения славянских стран (как, например, Общество соединенных 
славян и Орден Русских Рыцарей, к уставным целям которого относилось 
введение вольнопечатания, невмешательство иноземцев в дела России 
и объединение славянских стран). В известной мере “балканская тема” 
продуцирует славянофильское движение 1840 – 1870-х гг. Эта тема занимает 
умы представителей интеллектуального окружения Вельтмана в Бессарабии и 
Москве: М. Ф. Орлова, В. Ф. Раевского, П. И. Фаленберга, В. И. Даля, И. И. 
Срезневского, М. П. Погодина, К. С. Аксакова и др. 
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Весной 1818 г. Вельтман отправляется на военно-топографические 
съёмки в Бессарабию и застаёт юг России в состоянии умственного брожения. 
Волнение умов вызвано постепенно развертывающимся на протяжении 
1821 – 1824 гг. “восточным кризисом”, который сопровождается борьбой за 
национально-политическое освобождение греков и славянских народностей 
Оттоманской империи. При этом издавна существующие на южных окраинах 
Российской империи болгарские колонии не остаются безучастными к греческим 
событиям. Славянские иммигранты непрерывно пересекают русскую границу. 
В рядах греческих гетеристов (этеристов) действуют болгарские отряды. Наряду 
с реальными личностями, фигурирующими в национально-освободительном 
движении (Саввой Дукой, Василием Парлу, Георгием Мано, Григорашем 
Суццо, Николаем Скуфо, Василием Каравией и др. [Вельтман 1998]), обретают  
известность и полулегендарные герои, в частности, такие как “родом нагорный 
болгарин” [Липранди 1866], талгар Георгий Кирджали – прототип героя 
пушкинской повести “Кирджали”, написанной в 1834 г. [Трубецкой 1952].

Представители кишинёвского и одесского круга, к которому принад-
лежит Вельтман, “более непосредственно”, нежели “столичные литераторы”, 
контактируют с участниками освободительного движения [Вацуро 2004: 
557]. Русская интеллигенция соприкасается и с устной словесностью народов, 
составляющих местное население. Неслучайно одним из первых произведений 
Вельтмана, пропитанных национальным колоритом, становится стилизованная 
молдавская сказка “Янко-чабан”. Текст, задуманный Вельтманом и читанный А. 
С. Пушкину, с которым писатель познакомился в Кишинёве [Вельтман 1998], 
остался ненапечатанным. Но два отрывка из сказки Вельтман включил в более 
позднее своё произведение – повесть “Странник” [Вельтман 1831 – 1832: 96, 
98].

Писатели и поэты, военные и гражданские лица, с которыми Вельтман 
поддерживает знакомство на Юге, нередко различаются – по темпераменту, 
общественно-политическими воззрениями, профессиональными устремле-
ниями, эстетическим интересам. Одновременно существует и то, что их 
объединяет: мечта об освобождении славян, идея “славянской взаимности” – 
расположение ума и духа, которое одним из первых в Европе высказал деятель 
словацкой и чешской культуры, поэт и педагог Ян Коллар (1793 – 1852). 

Идея “славянской взаимности” получила художественное воплощение 
в поэме Коллара “Дочь Славы” (“Sláwy dcera”, 1824 г., доп. изд. 1832 г.). 
Произведение было опубликовано на территории тогдашней Австрийской 
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империи и в среде образованной европейской читающей публики 1840–1870-
х гг., включая российскую, имело хождение на языке оригинала. Некоторые 
сонеты “Дочери Славы” (“Славы Дщери”) впоследствии были переведены 
на польский, немецкий, французский, английский языки. Русские переводы 
появились в последней трети XIX в. [Поэзия славян 1871], в XX столетии − в 
конце 1960-х – в 1970-е гг. [Дочь Славы 1967: 9 − 424; Европейская поэзия 
1977: 723 − 725; Сто сонетов 1973].

Учение о языковой и культурной общности славянских народов 
разработано в теоретическом трактате Коллара “О литературной взаимности 
между отдельными славянскими племенами и наречиями” (1836). Доктрина 
получила отражение в научных трудах первого деятеля открытой в 1802 г. 
Братиславской Славянской Академии Иосифа Добровского (1753 – 1823) 
“История чешского языка и литературы” (1791 – 1818), “Ученое здание 
чешского языка” (1809) и “Этимология славянских языков” (1814). Концепция 
развита в работах чешского слависта Иосифа Шафарика (1795 – 1861) “История 
славянского языка и литературы” (1826), “Славянские старожитности” (1838). 
И т.д. В России к моменту издания названных работ славяноведение лишь 
зарождается; инициатива формирования панславистских воззрений находится 
на стороне представителей славянских национальных движений Австрийской 
империи. 

В последующие десятилетия общественно-полезная деятельность по 
единению славянских народов выливается в создание нескольких проектов 
славянской федерации. Один из вариантов такого проекта подписали члены 
образованного в 1843 г. в Киеве тайного Кирилло-Мефодиевского братства Т. 
Г. Шевченко, И. А. Кулиш, Н. И. Костомаров. Программа единения славянского 
мира претворяется в жизнь посредством подготовки ряда Славянских съездов 
(Прага, 1848 г.; Москва, 1864 г.; Прага, 1908 г.; София, 1910 г. и др.). В ходе 
их проведения представители различных славянских народностей обсуждают 
возможности реализации на практике главных принципов, исповедуемых 
сторонниками панславизма (освобождение славянских народов, создание 
славянской федерации, уничтожение рабства, упразднение сословных 
привилегий, свобода печати, преподавание всех славянских наречий и 
литератур). 

На начальной стадии вырабатывания идей славянской общности 
практически полезное занятие славянских учёных и литераторов заключается 
также в накоплении, изучении и публикации аутентичных фольклорных текстов. 
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В 1814 − 1815 гг. сербский филолог, историк и фольклорист Вук Караджич 
(1787 – 1864) издаёт два тома сербских народных песен (впоследствии число 
их вырастает до девяти). Этот сборник становится известен Вельтману и 
используется им в процессе создания стихотворных сказочных стилизаций на 
славянском материале, в период подготовки к печати совместно с болгарином 
Катрановым1 сборника болгарских народных песен. В сборнике Караджича 
1815 г. “Народна српска песмарница” среди произведений славянской устной 
поэзии представлена и одна болгарская песня. В 1822 г. Караджич публикует 
ещё 27 народных песен, полученных от болгарского купца из города Разлог. 
Одну из этих песен переводит на чешский язык поэт-фольклорист и языковед 
Франтишек Челаковски (1799 – 1852) и публикует её под названием “Jakou 
zamiloval” в журнале “Cechoslav” (кн. 35 от 30 августа 1823 г.) [Шанова 1999]. В 
1822 и в 1827 гг. выходят в печати сборники фольклорных песен, подготовленные 
совместно Колларом и Шафариком. В 1834 – 1835 гг. подобного же рода 
издание самостоятельно осуществляет Ян Коллар. В 1842 г. Иван Богоров (1818 
– 1892), болгарский языковед, журналист, фольклорист, выпускает сборник 
“Български народни песни и пословици” (Пеща, 1842). В 1852 г. в Петербурге 
под редакцией фольклориста П. Бессонова опубликованы “Болгарские песни 
из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранов и других болгар”. Иными 
словами, уже в собирательской и издательской деятельности славянского 
сообщества проявляется то стремление к “взаимности”, которое Яну Коллару 
в диалоге славянских народов представлялось принципиальным. Интерес 
к славянской теме Вельтмана разъясним в первую очередь в этом контексте. 
Ещё в Бессарабии писатель сближается с представителями освободительного 
движения балканских народов и впоследствии продолжает оказывать посиль-
ную помощь болгарам, скрывавшимся в России от преследования турецких 
властей. При этом в литературной борьбе западников и славянофилов, в их 
спорах о путях будущего развития России, в силу природной педантичности 
и последовательности, Вельтман “соблюдает нейтралитет” [Русские писатели 
1990]. Детальное же знакомство с фольклористическими и художественными 
изданиями славянофильского характера, в частности, произведениями Яна 
Коллара и Александра Вельтмана, позволяет выявить идейно-художественные 
переклички между ними. 

В поисках общей идентичности славянского прошлого прославянски 
ориентированные авторы оперируют общими мотивами и образами славян-
ского мифологического фольклора, полулегендарными сюжетами славянской 
истории. Так, содержанием поэмы словака Коллара становится символически 
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представленная история родоначальницы всех славян Матери-Славы. У 
Коллара её статус корреспондирует со статусом Матери-сырой земли, культ 
почитания которой характерен для восточных славян, а также со статусом 
Мокоши – единственного женского божества древнерусского пантеона, чей идол 
стоял в Киеве на вершине холма рядом с кумирами Перуна и других языческих 
божеств. Мокошь считалась женой громовержца Перуна или рассматривалась 
как его женское соответствие. Так или иначе, это древнейшее женское божество 
носило общеславянский характер, что подтверждается существованием 
словенской сказки о колдуне Мокошке, западнославянских топонимов 
типа “Мокошкин верх”, присутствием в славянской традиции сниженных 
образов Мокоши – мары, Марены и пр. [Славянская мифология 2002: 300 
– 301]. Во “внутренней форме” (А. Потебня) наименования Матери-Славы у 
Коллара “мерцают” и более поздние аналитико-психологические смыслы, 
сформулированные уже в XX столетии. В кругу мифологических компонентов 
мировой художественной культуры, выделенных К. Юнгом и названных им 
“архетипами” [Юнг 1991: 88], колларова Мать-Слава может быть соотнесена с 
Великой богиней, воплощающей “вечную бессознательную стихию”. 

Аналогичные названным значения вычитываются из фабулы “Дочери 
Славы”. По сюжету поэмы, Слава (иначе Славия), преследуемая злобой и 
неправдами, покидает землю и уходит на небо, где жалуется богам на причинённые 
ей обиды. Боги размышляют, как помочь Славии, чем вознаградить её. И тогда 
по совету богини Лады2 бог Милек3 отыскивает дочь Славы4 и представляет 
её богам. Восхищённые боги рукоплещут девушке – эмблематическая акция, 
в мифопоэтическом контексте соотносимая с “покровительством Бога, 
богородицы, святых, ангелов, которые защищают дитя от демонических сил” 
[Славянская мифология 2002: 404]; в ряду общественно-политических 
воззрений автора легитимирующая концепт славянского величия. В соответствии 
с этим посылом во втором и третьем ”спеве” поэмы изображено “духовное” 
(воображаемое) странствие повествователя и бога Милека по долинам рек Лабы 
(Эльбы), Влтавы, Дуная и Рейна. Выбор территорий, по которым оно пролегает, 
вновь не случаен. В свете идеи “славянской взаимности” изображённые картины 
обретают характер визуализированного геополитического концепта: перед 
взором читателя проходят древнейшие славянские земли, на которых славяне 
(балтийско-славянские племена) некогда жили свободно, а теперь порабощены, 
унижены, обездолены, однако обязаны возродить своё величие, свою славу, 
свою государственность. У Коллара данное толкование, помимо собственно 
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политических нюансов, включает ярко выраженную мифологическую 
составляющую, поскольку самое представление о дунайской “прародине” 
славян, на котором зиждется художественная концепция “Дочери Славы”, 
идёт из славянских преданий. Так, в “Повести временных лет” (начало XII 
в.) говорится, что “по многих временах” после вавилонского столпотворения 
и расселения народов славяне “сели” на Дунае. Отсюда на протяжении всей 
средневековой эпохи Дунай остаётся символом славянского единства. И в 
1665 г. предтеча концепции славянского единения хорват Юрий Крижанич 
отмечает, что русские, лехи (поляки), чехи, болгары, сербы и хорваты 
зовутся общим именем – “Словинци и Задунаици” [Славянская мифология 
2002: 148]. В славянской традиции издавна закрепилось и представление 
о Дунае как центре мира: на Дунае происходят главные события народной 
жизни, пересекаются все пути. Дунай в духовном мироощущении славян − 
мифологизированное водное пространство, река, граница между своим и иным 
миром, дорога в рай (что в идейном контексте поэмы Коллара осмысливается 
как намёк на будущее процветание объединившихся славянских народов). 
Средствами литературного слова в произведении словацкого поэта, таким 
образом, ратифицируется мысль о культурно-историческом тяготении 
славянских народов друг у другу. Согласно замыслу автора, славяне самими 
богами выдвинуты на первые роли в истории, избраны исполнить уникальную 
миссию в европейском мире; образ дочери Славы у Коллара обретает 
признаки “нарисованной идеи” [Похлёбкин 1995]; Славы Дщеря не что иное, 
как эмблема-символ, персонификация синтезированного представления о 
прошлом, настоящем и будущем славянских народов. 

В “Трояне и Ангелице” Вельтмана совпадение чувственного образа и 
общей социальной идеи (идеи, сложившейся в данном социуме, идеи как схемы 
отношений между его членами) устраивается на иной художественной основе 
– стизизационной, балладно-сказочной. Создавая произведение, базирующееся 
на южнославянских, преимущественно сербских, балладах и преданиях, 
русский автор берёт на вооружение сказку как дочернюю форму мифа. В 
сказке смягчена, хотя полностью не исключена (особенно в литературной 
сказке) этиологическая (объясняющая) функция, присущая мифу; ослаблена 
вера в истинность изображаемых явлений как материально существующих, а 
событий – как происходящих в реальности. Оперируя сказкой как метаязыком 
мифа, описывающего мир вневременной древности, Вельтман включает в 
произведение мифопоэтические мотивы и образы, характерные для всех 
славянских народов. При этом создаются предпосылки разнонаправленного 
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их толкования, поскольку соответствующая символика в верованиях, 
легендах, стереотипах, песнях, обрядах опирается на представления, в разных 
ответвлениях славянской фольклорной мифологии и духовной культуры 
нередко предстающие все же в отличающемся обличии.  

Как известно, символ – понятие многогранное, полисемантичное, одно 
из “самых многозначных в системе семиотических наук” (Ю. Лотман). Символ 
только тогда символ, когда он “не исчерпаем в толковании” (Вяч. Иванов). В 
создании сказки как мифопоэтической субстанции Вельтманом востребованы 
именно различные, но перекликающиеся оттенки значений образов-символов, 
наподобие кирпичиков составляющие мироздание славянской культуры, 
организующие особый символический язык праславянского культурного этапа, 
формирующие всеславянский миф как целостную систему. В строительном 
материале этого рода содержится огромный художественный потенциал. 
В нём скрыта и сокровенная мудрость, и подлинная история, и истинное 
естествознание славянского мира. Поэтому в их трактовке писатель исходит в 
первую очередь из мифологических религий древних славян. 

Одну из первых символических параллелей, интересных с этой 
точки зрения, составляет пара Ангелица (персонаж, непосредственно 
присутствующий в фабуле) и светлая Денница (рассказчица и собеседница 
“ясного Месяца”). 

В имени Денницы слышны отголоски космогонических мифов 
о браке неба и земли, бытующих у восточных и южных славян, о небесной 
свадьбе солнца и месяца (связь с сюжетом сказки Вельтмана, повествующей о 
символическом любовном союзе Трояна и Ангелицы). В частности, в одной из 
сербских песен рассказывается, как Денница (она же планета Венера) женит 
Месяц, сватает у тучи молнию, в кумовья зовёт самого Бога, которому дарит 
небеса, деверьями – Петра и Павла, которым достаётся летний зной (Петров 
день), старшим сватом – Иоанна Крестителя, получившего крещенский холод 
и снег, воеводой свадебного поезда – святого Николу (он получает власть над 
водами), возницей – Илью Пророка (его дары – молнии и громовые стрелы) 
[Славянская мифология 2002: 448]. В стилизованной литературной сказке 
XIX в. русского автора матримониальные мотивы славянской космогонии 
реализуются сходным образом: “светлая Денница” выступает в роли свидетеля, 
“нотариуса”, “заверителя” договора двух любящих сердец – функции, между 
прочим, аналогичной функции Солнца в мифологических песнях болгар 
[Калоянов, Анчева 2006]. 
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Воссоздавая художественное Время-Пространство, Вельтман, как и 
Коллар, опирается на мифопоэтический концепт Дуная: “Вопрошает Месяц 
у звезды Денницы: / – Где была-гуляла, светлая Денница, / Где была-гуляла, 
где дни проводила? / – Далеко была, молвила Денница, / Была над Дунаем, 
над крутою Церой; / Насмотрелась там я, надивилась диву” [Вельтман 1846: 
5]. Помимо отражённого здесь представления о Дунае как мифологической 
прародине славян, обращает на себя внимание и другая тема, в славянском 
фольклоре также связанная с Дунаем. Во многих славянских народных песнях 
(польских, сербских, русских) присутствует мотив пересечения Дуная. Такие 
песни рассказывают, как молодые либо встречаются на Дунае, либо Дунай, 
наоборот, разделяет жениха и невесту, молодцов и девиц. Дунай в славянской 
традиции, другими словами, является также символом брака (ср. характерный 
припев русских свадебных и других песен, русский и польский фольклорный 
мотив выдачи замуж “за Дунай”). Наряду с этим, Дунай в фольклоре славян – 
нередко символ смерти, знак погребения. Так, Стенька Разин, согласно русским 
историческим песням, завершает свой путь “добра молодца” на Дунае и просит 
перевезти его через Дунай, похоронить у “белого камешка” между трёх дорог 
– Питерской, Владимирской и Киевской [Славянская мифология 2002: 148]. 

Амбивалентность мотива встречи / расставания на Дунае у Вельтмана 
проявляется не только в сказочной экспозиции, рисующей обстановку начала 
действия, но и – по ассоциации – в разработке сюжетной линии, непосредственно 
связанной с историей Трояна и Ангелицы. У Вельтмана молодые люди 
влюбляются друг в друга, не подозревая, что являются родными братом и 
сестрой. По народно-бытовым понятиям подобного рода любовь обречена 
на провал изначально. Неслучайно Денница говорит Месяцу: “Расскажу тебе 
я горе про Трояна, / Расскажу другое про его сестрицу” [Вельтман 1846: 5]. 
Автор даёт читателю понять, что Троян и Ангелица несут на себе родовое 
проклятие: проклятие не матери (по славянским представлениям самое сильное 
из проклятий, которое не в силах снять даже Господь Бог), но, через поколение, – 
горе их бабки. “Слушай, сын мой милый, мать свою родную. / Возлюби невесту 
избранную мною, / Если не желаешь, чтоб твоё потомство / Растаяло воском, 
облаком иссякло”, – просит “мать Царица” будущего отца Трояна и Ангелицы 
− “владыку Моимира” [Вельтман 1846: 7]. Но князь Моимир с отроческих 
лет влюблён в другую девушку – Николию, дочь придворного воспитателя 
Радуна. Он отказывается жениться на той, которую избрала ему мать. Тогда и 
“накопилось горе у матери на сердце, / Перешло с заветом в наследие сыну” 
[Вельтман 1846: 6]. Вина Моимира пала на его детей. “Это тебе, княже, Божье 
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наказанье! – объясняется старец Обро и предсказывает: – Народился чуден и 
душой и телом / Сын твой, словно вылит из яраго воску, / Воском и растает от 
яркаго солнца!” [Вельтман 1846: 14]. Итак, молодым героям сказки не суждено 
быть вместе. Как и в древнегреческом мифе, над ними тяготеет рок. Сами того 
не ведая, они пробуют обмануть судьбу, но безуспешно: Троян и Ангелица 
покидают этот мир, обращаясь в призраков. Нюансы трактовки “роковой” темы 
мифа у Вельтмана проистекают из авторского убеждения, согласно которому 
любовь есть „союз вселенной”, “невольное влечение однородных существ друг 
к другу” и “женщину надо любить как жизнь свою” [Ефимова 1927: 72]. Но 
на трагическое стечение обстоятельств влияют не столько боги, сколько сами 
люди. Именно людская зависть, жажда богатства и славы, недальновидность, 
неосторожность, наконец, своеволие приводят ситуацию к фатальному 
разрешению. А без любви нет и жизни. 

Представление о “звезде Деннице” у Вельтмана корреспондирует с 
общеславянским (вообще древним) верованием, согласно которому звёзды – 
это небесные тела, соотносимые с судьбами людей и оказывающие влияние на 
земные события. У всех славян падение звезды означает смерть его земного 
двойника. Так, в болгарских Родопах считается, что звезда падает на могилу 
умершего. Сербы Косова при виде падающей звезды говорят, что “кому-то идёт 
свеча на могилу”. Сильный звездопад славяне полагают знаком гибели целого 
государства, и болгары рассказывают, что перед сербско-болгарской войной 
1885 г. целые потоки звёзд устремились на землю [Славянская мифология 
2002: 177]. Данные мифологические мотивы Вельтман варьирует и соединяет 
в нужной ему “пропорции”. В славянском фольклоре месяц, солнце, звёзды 
персонифицируются: “рождаются”, “спят”, “ходят” и пр. Вельтманов Месяц 
“вопрошает”, а Денница “гуляет”, “проводит время”, “дивится”, “смотрит”, 
“рассказывает” [Вельтман 1846: 5]. Звёзды – это “глаза” Бога, как полагали 
славяне. Вот и “звезда Денница” у Вельтмана наблюдает земные события, не 
оставаясь безучастной к ним: она “студёной росою” роняет на землю “бисерныя 
слёзки”, впечатлённая печальной историей Трояна и Ангелицы [Вельтман 
1846: 5]. При этом в сказке Вельтмана Денница не наделена правом менять 
ход вещей: порядок мироздания незыблем. Денница лишь выступает небесным 
двойником Ангелицы, является олицетворением её души, в связи с чем имя 
Ангелицы столь же концептуально, как и наименование её двойника Денницы. 

Подражательное, стилизованное, повторяющее прозвания героинь 
славянских народных песен, Ангелица в контексте сказки толкуется как 
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Девушка-ангел: “Народилась дочка, не младенец – диво, / Ангельчик собою, но 
была как пена, / В лице не кровинки, облачное что-то, / Точно светлый призрак 
среди тёмной ночи” [Вельтман 1846: 15]. Неслучайно в ряду представлений об 
ангелах, бытующих у болгар5, существует и образ ангела, выносящего солнце 
на восходе. Ангел и Восходящая звезда Денница объединяются у Вельтмана в 
“един в двух лицах” образ Ангелица-Денница. 

Ведь в конечном итоге у всех славян Денница – воплощение богини 
Венеры, образ-понятие, синонимичное понятию “звезда”. Это звезда утренняя 
(у болгар Зорник, у сербов Даница) или вечерняя (болг., серб. Вечерница) 
[Славянская мифология 2002: 176]; это утренняя и вечерняя зоря русских 
фольклорных текстов; это третья звезда над головой Богоматери на иконах. 
Для Вельтмана, возможно, актуально также значение, разрабатывавшееся в 
масонстве6. Поскольку Денница является земным аналогом Полярной звезды, 
ориентиром древних путешественников и мореходов, указывающим путь к 
колыбели человечества – острову Туле, она является также олицетворением 
света истины и разума на путях добродетели [Ковалёв 2005: 210]. Важный 
оттенок в толковании образа, как нам кажется, привносится, наконец, и аллюзией 
на название популярного в период создания сказок Вельтмана литературного 
альманаха “Денница”, в котором и сам писатель участвовал7. Здесь можно 
усмотреть намёк на литературно-творческие способности вельтмановой 
Денницы, повествующей о Трояне и Ангелице. 

Как видим, взаимосвязанность образов Ангелицы и Денницы в сказке 
Вельтмана в результате получает многоуровневое воплощение: и через 
репрезентацию древних славянских религий, и через поэтические, культурные, 
литературно-бытовые и иные аллюзии и ассоциации. 

Следуя далее по пути интерпретации мифологических образов-
символов вельтмановой сказки, можно установить и другую, столь же 
ключевую для выражения панславистских устремлений автора, бинарную 
пару: Троян – ясный Месяц. Образ Трояна-Месяца у Вельтмана, с одной 
стороны, ассоциативно сопрягается с образом Солнца, поскольку в 
древнейшей мифологии славян Месяц чаще всего предстаёт в функции 
брата Солнца. Существенным здесь оказывается в первую очередь то, что 
в системе космогонических представлений славян (а также греков, римлян, 
иудеев) Месяц и Солнце (у южных славян) выступает воплощением мужского 
начала, в отличие, скажем, от Луны, являющейся олицетворением женской 
субстанции. 
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В частности, в болгарской традиции в восприятии солнца наиболее 
существенна именно его близость к человеку, что ведёт к устойчивой 
антропоморфизации образа. Согласно болгарским легендам, Солнце есть 
праведный человек, которого Господь поставил на небо во имя освещения, то 
есть указания правильного пути всем остальным людям. Примечательно также, 
что в болгарской устной поэзии Солнце нередко наделяется персональным 
именем “Райко”, концептуализируя верование, согласно которому носитель 
соответствующего имени становится обитателем рая (в значении “иного мира 
вообще”, поскольку лишь впоследствии, по мере христианизации славян наряду 
с другими европейскими народами, рай станет рассматриваться как добрая часть 
“иного мира”) [Калоянов, Анчева 2006]. В том же контексте прочитывается 
известный у болгар обряд “похищения месяца”. В качестве одного из главных 
источников света, а, значит, и жизни, месяц способен стать объектом чёрной 
магии, потому, как и солнце, нуждается в акциях охранительного свойства. 

И всё же наиболее значимо для истолкования сказки Вельтмана то, что 
в южнославянском фольклоре Троян − в целом демонический герой, часто – 
царь с козлиными ушами (болгарская сказка “Царь Троян – козлиные уши”) 
и ногами, иногда трёхглавый. В сербской сказке у Трояна три головы: одна 
голова пожирает людей, другая поедает скот, третья – рыбу; видимо, жертвы 
Трояна в данном случае символизируют его связь с космическими зонами, 
тремя царствами. Другой сюжет сербского фольклора повествует о царе Трояне 
− ночном демоне, обитающем в Троянском граде на горе Цене. Троян навещает 
свою возлюбленную по ночам в Среме и покидает её, когда кони съедают весь 
корм, а петухи поют на рассвете. Однажды брат любовницы Трояна насыпает 
коням песка вместо овса, у петухов вырывает языки. Троян задерживается 
до рассвета. На обратном пути демон спрыгивает с коня и прячется в стоге 
сена, но проходящие мимо коровы растаскивают стог. Закутавшись с головой 
в плащ, Троян ложится под куст, надеясь, что солнце обойдет его стороной. 
Однако бредший мимо какой-то бездельник, завидев свернувшегося под кустом 
человека, из пустого любопытства срывает с него плащ. Тут солнечные лучи 
настигают демона и растапливают его. Перипетии этого сюжета с небольшими 
трансформациями воспроизводит и Вельтман. В финале “Трояна и Ангелицы” 
в лучах восходящего солнца царский сын становится бесплотным призраком. 

В интерпретации образа Трояна значима и такая версия, бытовавшая 
уже в XIX столетии: Троян − это обще славянское языческое божество, 
мифический предок славян; в таком случае земля Трояня (в “Слове о полку 
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Игореве”) есть земля славян или конкретно Русь. Одним из исследователей 
времени, последующего за Вельтманом, было высказано далеко идущее 
предположение о том, что Троян мог быть родоначальником русского княжеского 
дома Рюриковичей, а седьмой век (в “Слове”) – седьмое поколение рода, считая 
от Трояна, к которому принадлежал князь-волхв (то есть оборотень: аллюзия 
на демонический характер образа Трояна) Всеслав Полоцкий [Кузьмин 2003: 
199 – 203]. Резюмируя данную линию толкований, следует пояснить. Автор 
“Трояна и Ангелицы” был ещё и переводчиком “Слова о полку Игореве” 
[Вельтман, перев. 1866], и изыскивая способы адекватного транспонирования 
древнего содержания на язык современников, писатель не мог не создавать 
свои оригинальные переводческие версии, но базировались они всё равно на 
традиционно-мифологических толкованиях. 

Итак, выявляя в сказке русского писателя Вельтмана “Троян и 
Ангелица” способы выражения идеи “славянской взаимности”, первоначально 
воплощённой в поэме “Дочь Славы” словака Коллара, мы можем дешифровать 
достаточное множество значений-интепретаций символико-мифологических 
персонажей, которые являются общими для народной славянской культуры. 
Эти толкования действительно отражают “взаимность” славян, объединяют 
славянские народы, как бы оживляя, одушевляя их совокупное “воспоминание 
об опыте”, персонифицируют совместно пережитую историю. Из трёх стадий 
эволюции символа Коллар и Вельтман, лично не утратившие понимания 
этих символов (первая стадия) и прилагавшие усилия для их освоения, в 
своих произведениях, тем не менее, зафиксировали наступление второй 
стадии эволюции символа как феномена – стадии интерпретации, которая 
возникает, когда принцип неразрывности нарушается. В известном смысле 
своим творчеством оба писателя стремились предотвратить стадию забвения 
славянской символики (третью стадию эволюции символа в целом), когда эти 
символы грозили превратиться лишь в некую этнографическую ценность, в 
нечто, наподобие энциклопедической статьи. 

Отношение к мифопоэтике славян у Коллара и Вельтмана, вместе с 
тем, различается. У Коллара такая концентрация смыслов в значительной 
степени инициируется собственно идейными соображениями, необходимостью 
отыскания эффективных способов словесного воплощения мировоззренческой 
концепции − в данном случае с опорой на литературно-книжную традицию 
оды, поэтического красноречия, ораторского искусства вообще. У Вельтмана, 
отличавшегося научным подходом к истории и культуре, но наряду с тем – 
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самобытного поэта и прозаика, на первый план выдвигается художественный 
элемент как таковой. По всей видимости, писателю свойственно убеждение, 
исповедуемое апологетом романтизма Новалисом: „все в мире иносказание 
изобразить и понять <…> можно лишь, как сказку” [Ефимова 1927: 59]. 

Как представляется, во многом именно отсюда проистекает та 
множественность интерпретаций, которая в стилизованной сказке русского 
писателя одновременно и отражает разноликость славянской мифопоэтики, и 
множит её богатство. 

Примечания

1 Николай Димитров Катранов (1829, Свиштов, Болгария – 1853, Венеция, Италия) – 
болгарский поэт и переводчик, прототип Тургеневского Инсарова. Катранов приехал в 
Россию в 1848 г. и поступил в Московский университет. После того, как в 1853 г. начинается 
русско-турецкая война, а среди болгарской молодёжи оживает революционный дух, 
Катранов с русской женой Ларисой возвращается в родной город Свиштов. Его планам, 
однако, воспрепятствовала вспышка скоротечной чахотки, и он скончался во время лечения 
в Венеции в мае того же года. См.: Велчев, В. Българо-руски литературни взаимоотношения 
през XIX – XX вв. София, 1974. c. 225 и ел. (с литературой вопроса); Лебедев Ю. Тургенев. 
Жизнь замечательных людей. Москва, 1990. 

2 Гипотетически существовавшая у древних славян богиня любви – символика, опять же 
актуализирующая у Коллара идею [славянской] “взаимности”.

3 Ср. в болг. яз. значение слов “миличък”, “миличка” – милый, милая.

4 По К. Юнгу, дитя – символ пробуждающегося индивидуального сознания; в мифологических 
представлениях древних ребёнок, дитя – дар Божий. Ср. болгарские личные имена Божидар, 
Божидара.

5 Одновременно с изображением ангелов в образе оленей с золотыми рогами, присутствием 
устойчивого воззрения о том, что ангелов столько, сколько людей и животных на земле, и есть 
“сильные” и “слабые” ангелы.

6 По образу и подобию масонских лож в Кишинёве и Одессе организовывались тайные 
общества декабристского толка, в которых участвовали бессарабские и молдавские знакомцы 
Вельтмана. Так, в рукописном собрании Ярославля хранятся „масонские тетради” Александра 
Пушкина времен „Орловской” кишинёвской ложи „Овидий № 25”. Вельтман общался и с 
Пушкиными, и с другими декабристами, притом что не разделял их вольнолюбивого задора. 
См. Интернет-публикации Н. Ярославовой-Чистяковой. URL: http://en.dekabrist.mybb.ru/
viewtopic.php?id=5046&p=4 (дата обращения 22.07.2017). 

7 В „Деннице“ (1831 г. ч. I и II) и в „Московском Телеграфе” (1830 г. №, 20; 1831 г. № 2) были 
впервые опубликованы отрывки из „Странника” Вельтмана.
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YURIY VENELIN›S THE OLD AND TODAY’S BULGARIANS... –  
SCIENCE AND IDEOLOGY
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Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: The article is devoted to Yuriy Venelin’s first book The old and today’s 
Bulgarians in their political, ethnographic, historical and religious relations to the Russians. 
The article’s object of study is the influence of Slavophile ideas on the scientific observations 
and conclusions of Yuriy Venelin. Venelin’s first book is analysed as a scientific text of 
enormous ideological significance for the Bulgarian national revival.

Key words: Bulgarians, Russians, Slavs, ideology, science, history

Идеология влияет на научное познание либо непосредственно, либо 
через философию или мировоззрение отдельных ученых или научных школ. 
Как правило, влияние внешней идеологии на науку является негативным 
и деструктивным [Мамчур 2010: 58]. Она мешает свободному развитию 
научного знания, навязывая ему тот или иной путь решения научных 
проблем. Идеологическое воздействие может оказаться и конструктивным. 
Это происходит тогда, когда вектор идеологических требований случайно 
совпадет с вектором внутренней логики развития самого научного познания. 
Хрестоматийный пример деструктивного воздействия идеологии на науку – 
феномен „лысенковщины” в биологии [Мамчур 2010: 58].

Пример конструктивного воздействия можно найти в работе 
П. Формана [Forman 1971]. Рассматривая вопрос о влиянии социокультурного 
контекста на становление квантовой теории, Форман продемонстрировал, как 
крушение старых идеологических ценностей, которое произошло в результате 
поражения Германии в Первой мировой войне, повлияло на принятие научным 
сообществом квантовой теории [Мамчур 2010: 58]. В классической науке царил 
строгий детерминизм. Разочарование в существующих ценностях, которые для 
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ученых ассоциировались с детерминизмом и другими идеалами классической 
науки, привело к тому, что большая часть физического научного сообщества 
весьма благосклонно отнеслась к квантовой теории, индетерминистической 
по своей природе. В данном случае идеологические соображения повлияли 
на принятие квантовой теории, в идеологии оказались „схваченными” 
некоторые особенности, действительно присущие микромиру [Мамчур 
2010: 58].

Предметом нашего исследования являются отношения между наукой 
и идеологией в труде Юрия Венелина „Древние и нынешние болгаре в 
политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к 
россиянам”. 

В данной работе рассматривается вопрос о характере отражения 
славянофильских воззрений автора в его научных взглядах. Кроме того, 
обсуждается факт, что его вышеупомянутая книга, воспринимаемая главным 
образом как научное исследование, оказала существенное влияние на 
болгарское национальное Возрождение, на его идеологию.  

Опережая доказательственную часть исследования, мы утверждаем, 
что книга выдающегося русина является именно примером того, о чем 
писал Форман в „Веймарской культуре, причинности и квантовой теории” 
(„Weimar Culture, Causality and Quantum Theory”), – хотя редко, но все-таки 
идеологическое воздействие на науку может оказаться и конструктивным 
[Forman 1971: 45]. Дополним его – наука тоже иногда может положительно 
влиять на идеологию. Это бывает, когда у последней несословная и нерасовая 
подоплёка, когда она основывается на национальной идее, но не злоупотребляет 
ею в направлении ксенофобии и шовинизма. 

Начнем наше изложение с некоторых фактов из биографии Ю. 
Венелина, которые могут быть полезны для объяснения особенностей его 
научных исследований, а также и отношения идеологичность – научность. 

Настоящее имя Венелина – Георгий Гуца. Он появился на свет 22 
апреля 1802 года в селе Тибава, которое сейчас находится в Свалявском районе 
Закарпатской области Украины, а тогда принадлежало Габсбургской империи. 
Сын священника русинско-румынского происхождения. Всегда осознает себя 
как русин, в тогдашней терминологии – карпаторос. Самих карпаторосов 
Венелин воспринимает как часть огромного русского народа. Эта двойная 
самоидентификация Венелина имеет важное значение для понимания его 
научного подхода к генезису и истории славянства. Он предположительно 
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признаёт приоритет общего над частным, идея славянского единства 
в настоящем аргументируется им существованием такого единства в прошлом, 
а подчеркивание всеславянской роли России ведет к русификации в его 
научных трудах других народов и идентифицированию их по принципу часть 
целого. Сама идентичность карпаторос = русский может быть неосознанной 
предпосылкой для поиска в научных исследованиях аргументов, что болгары 
IV – V веков и русские имели одинаковую этническую идентичность, что 
болгары были региональной составляющей росского (русского) суперэтноса.

Другие важные биографические факты, имеющие отношение к теме 
нашего исследования:

а) отсутствие академического систематического филологического и 
исторического образования (окончил медицинский факультет в Москве), что, 
несомненно, чувствуется в его научных исследованиях;

б) прямой контакт с болгарскими колонистами в Бессарабии в 1823 
году, что имеет большое и, возможно, решающее значение для ориентации его 
к болгарской исторической и филологической проблематике.

Один из основателей славистики, Венелин является своего рода 
славянофилом, поскольку его мировоззрение сформировалось прежде, 
чем славянофильство оформляется как идейное движение с конкретными 
целями. Символическое значение имеет тот факт, что после окончания 
учёбы в университете Венелин некоторое время работал домашним 
учителем; среди его учеников были Константин и Иван Аксаковы, будущие 
идеологи славянофильства. Как своеобразный манифест славянофильства 
воспринимается и его книга „Древние и нынешние болгаре в политическом, 
народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам”. 
Не следует игнорировать тот факт, что это в большой степени следствие еë 
жанровой сути как научного исследования. Вопреки множеству спорных 
моментов, а также бесспорно неверных утверждений, книга является научной. 
Значение ее определяется тем, как конкретные детали, различные историко-
филологические идеи относятся к обобщающим суждениям, концепциям. 
Для того, чтобы понять творчество Венелина, нужно вникнуть в специфику 
отношений частное – целое. Это попытаемся сделать в настоящем исследовании.

Вопреки тому, что в названии книги („Древние и нынешние 
болгаре...”) прошлое имеет приоритет над настоящим, изложение начинается 
с представления современных болгар. Венелин, без сомнения, определяет их 
славянами. Несмотря на ограниченность круга используемых источников, 
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но благодаря сочетанию хорошей логики и научной интуиции, он дает 
принципиально точную информацию о территориях, которые заселены 
болгарами. Правильно и его утверждение о мночисленности народа. С пафосом 
первооткрывателя болгар для науки Венелин доходит и до крайностей: к 
несомненно верному утверждению, что болгары в конце первой четверти ХІХ 
века являются более многочисленным народом, чем сербы, хорваты и чехи, 
он неубедительно добавляет, что их больше, чем поляков. Со свойственным 
ему стремлением к преувеличению и гиперболизации, к тому же делая 
заключения на основании толкования проекции исторического прошлого 
на настоящее, Венелин приходит и к некоторым определенно недоказуемым 
утверждениям: „Если бы сей народ не понес значительных потерь от 
долговременного железного ига и убийственной политики Порты, от чумы 
и если бы сей народ во всех странах, им обитаемых, доныне оставался 
господствующим, то за верное можно предположить, что ныне мог бы быть 
столь массивным, столь же колоссальным, как и россияне. Сието понятие 
должно предохранять нас от дурных предположений касательно бытия сего 
народа в давно прошедшие времена” [Венелин 2011: 69].

Для карпатороса и славянофила Венелина было особенно важно 
подчеркнуть славянский характер болгар. Исходя из того факта, что 
современные ему болгары являются славянами, он, однако, проявляет своего 
рода расизм в интерпретации этногенеза народа. (Под расизмом мы не имеем в 
виду классическое значение этого термина). Венелин не имеет ничего общего с 
идеей цивилизационной неполноценности и, соответственно, неполноценности 
определенных рас и этнических групп. Он, однако, не принимает, что в 
истории человечества один народ может ассимилировать другой, даже 
когда ему подчинен, когда два отдельных народа в результате совместного 
исторического существования могут объединиться в один и получится 
новый народ. Принимая как безусловный факт, что болгары – славяне не 
только в ХІХ веке, но всегда были славянами, Венелин оппонирует теории 
Энгеля, актуальной и для сегодняшней исторической науки, согласно которой 
современный болгарский народ является продуктом славянизирования 
древнего народа, который носил имя „болгары”, господствовал над славянами 
на Балканском полуострове и был тюркского происхождения1 (по терминологии 
Венелина, – татарского). 

Фактически славянофильская идейность автора становится аксиомой, 
на основе которой рассматривается древняя история болгар и славян в целом. 

Страшимир Цанов  –  Наука и идеология...
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В своем стремлении акцентировать внимание на славянской идентичности 
болгар XIX века Юрий Венелин часто использует свои огромные, но 
неакадемические знания в области многих языков, не самым научным 
способом славянизируя древнюю и средневековую европейскую историю и, с 
особым акцентом, историю болгар. Он отрицает родство между дунайскими 
(Аспаруховыми) болгарами и волжскими болгарами (Котраговыми), утверждая 
без особых доказательств, что волжские болгары были названы болгарами, 
потому что они заняли землю, которую истинные болгары оставили, когда 
отправились к Дунаю. „Славянизируя” Аспаруховых болгар, автор правильно 
дает себе отчет в использовании понятия „словене” в Средневековье и как 
видового, и как родового, но на основании этого наблюдения делает странный 
вывод, что если большинство славянских народов в VII – Х веках не названы 
славянами, следовательно, болгары (т.е. праболгары) также славяне. С его 
точки зрения, этимология названия „болгары” согласно географической логике 
доказывает славянский характер народа. Но эта этимология несерьезная, 
опирается на обыкновенное звуковое родство. Венелин считает, что българин 
/ болгарин происходит от названия реки Волги. Но это почти такое же 
неубедительное утверждение, как и тезис болгарского просветителя Йордана 
Хаджиконстантинов-Джинота, что этноним „болгарин” происходит от 
„Бог”. В появлении в трудах видного карпатороса произвольных этимологий, 
безусловно, свою роль сыграло его несистемное лингвистическое образование, 
фактически самообразование. Но Венелин делает серьезный логический 
анализ и вывод о том, что византийские и латинские хронисты дают названия 
народам во время Великого переселения в Европу без учета самоназваний 
самих этих народов. Он очень убедителен, когда аргументирует свое мнение 
о том, что „Византийцы именем Гунновъ и прочими видовыми названiями 
онаго означали Болгарскiй народъ, в разныхъ частяхъ занимаемаго имъ 
пространства” [Венелин 1829: 89].

Эту его позицию во многом разделяет современная историческая 
наука. Отличие заключается в том, что Венелин в присущем ему стиле 
абсолютизирует свои наблюдения. Он не различает периода, когда византийские 
и западноримские авторы используют правильно название „гунны” 
относительно народа, который создал фундамент Атилового государства (IV 
– V века), от более позднего (VI – VII века), когда по традиционалистской 
инерции ромейские хронисты называют болгар гуннами и скифами, 
используя эти этнонимы параллельно с этнонимом „болгарин”. Именно это 
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синонимизирование названия гуннов и болгар в некоторых византийских 
источниках для Венелина является основанием для определения империи 
гуннов как болгарской, болгаро-русской, или просто русской с точки зрения 
его теории, согласно которой до VII века болгары (волгороссы), великороссы 
(предшественники современных русских) и малороссы (предшественники 
современных украинцев) были частью одного народа – росского. Он цитирует 
почти полностью рассказ восточноримского дипломата Приска о его миссии 
посланника ко двору Аттилы, чтобы использовать описание быта гуннов 
(болгар) в качестве доказательства их не татарского и не монгольского, а 
славянского происхождения. Интересно отметить, что основным аргументом 
является наблюдение о гуннской земледельческой культуре. Для Венелина 
особенно важно подчеркнуть могущество империи Аттилы, которая, 
по его мнению, является болгарской. В качестве возможного самого 
объективного доказательства он приводит мнения византийских патрициев, 
участвовавших в дипломатической миссии, и обобщает их с присущей ему 
категоричностью: „Суждение о сей державе римского политика-дипломата 
и вместе современника-очевидца драгоценно и лучше всего изображает 
перевес Болгарии над Римскою империей, а посему, по-видимому, и над всеми 
царствами мира” [Венелин 2011: 169 – 170].

Изложение Венелина определенно претендует на полноту расскрытия 
обсуждаемой проблемы, в нём присутствует стремление к объединению 
в одном контексте фактов-доказательств различного порядка – языковых 
данных, политической информации, бытовых реалий. Это делает его не 
особенно системным и целенаправленным. От рассуждения о военной мощи 
Аттилы Венелин переходит к комментариям относительно бытовой культуры 
гуннов и, соответственно, к доказательствам их славянского характера. Не 
может не вызывать улыбку рассуждение о винопитии у гуннов в качестве 
аргумента, свидетельствующего об их славянской идентичности:

„Это обыкновение выпить чарку пред обедом велось, и ведется поныне, 
исключительно у одних россославянских племен в России, в Чермной России (в 
Галиции) и у карпато-россов (в Венгрии). О прочих славянских племенах этого 
не могу сказать. Для осведомления надлежало бы съездить к ним по очереди 
в гости. Иноплеменные европейцы не имеют сего обычая; татаре также, 
если не переняли от русских в России, а от болгар в Турции. Итак, вино у 
гуннов пред обедом указывает явно на их происхождение из русской стороны, 
их родство с россиянами, точно как остриженные в кружок головы, и бани, 
и мед, и квас и проч. Монголы ли гунны? О, историки! ” [Венелин 2011: 171].

Страшимир Цанов  –  Наука и идеология...
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Для Венелина болгары являются русским племенем, отделившимся от 
других русских племен, которое приобрело этноним по территории обитания 
– поречью Волги. „Доказательства” этой теории являются неясными и 
неубедительными. Практически ни один серьезный ученый их не разделяет – как 
тогда, так и сейчас. В числе тех, кто не воспринимает карпатороса-славянофила 
как ученого, – Павел Шафарик, придерживающийся строгих научных методов 
в своих исследованиях. Венелин пытается аргументировать свои тезисы 
через наблюдения за близостью языков русских и болгар, а обнаруживаемые 
различия объясняет посредством „продължительной, так сказать разлуки” 
[Венелин 2011: 209]. Необоснованно он пренебрегает различиями между 
болгарами, русскими и украинцами во имя принятой априори идеи, что они 
являются частью одного народа – россов, который существовал в период 
раннего Средневековья и был близок другим славянским народам, но не 
тождественен им: „Русский язык, известно, распался на великороссийское 
и малороссийское наречия. Теперь взвесьте разницу между обоими!... Она 
велика и не меньше та, которую найдете между малорусским и болгарским. 
Сия ощутительная разница однако, ни малороссам, ни великороссам ничуть 
не мешает быть россами же, следовательно, и болгарам волгороссами же” 
[Венелин 2011: 210].

„Русификация” болгарского народа, однако, не обижает самих болгар 
и болгарскую интеллигенцию на тот исторический момент, потому что идея 
Венелина не в том, что болгары должны отказаться от своей народностной 
идентичности и принять русскую, а в том, что они являются частью одной 
мегаэтнической общности – славянской. При этом вклад болгар в общий 
росский суперэтнос, по мнению автора, чрезвычайно велик: болгарам 
(волгороссам) великороссы и малороссы обязаны христианским крещением и 
своей письменностью: „Пусть иностранцы, по неведению ли или по нерадению, 
мало о них заботятся, но тем непростительнее нам забыть болгар, из рук 
коих мы получили крещение, которые нас научили писать, читать, на коих 
природном языке совершается наше богослужение, на коих языке большею 
частию писали мы почти до времен Ломоносова, коих колыбель сопряжена 
неразрывными узами с колыбелью русского народа и проч. Quod erat 
demonstrandum”.

Научный подход Венелина можно определить как своеобразно 
синекдотичный: общие для разных народов характеристики приписываются 
только русским и болгарам, в следствие чего используются как доказательства, 
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что оба народа имеют единую идентичность в древности. Для ученого-
славянофила в контексте славянской общности самой многочисленной и 
исторически значимой является росская (русская) этническая общность, 
которая включает великороссов, карпатороссов, малороссов (Венелин 
избегает понятия „украинец”, хотя и знает о его существовании) и болгар. Так, 
„Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом 
и религиозном их отношении к россиянам” утверждает идею, что, по 
сравнению со всеми другими западнославянскими и южнославянскими 
народами, болгары отличаются большей степенью близости к русским. 
Если с точки зрения генотипа эта идея недоказуема (определенно можем иметь 
резервы к популяционной генетике, впрочем профили ДНК не так важны, 
поскольку нации не биологические, а духовные общности), то с точки зрения 
культурной истории она бесспорна, и Венелин был первым, кто четко на это 
указывает. 

Эта особенная культурная близость имеет корни в X – XII веках, когда 
именно староболгарский язык был первым литературным языком древней 
Руси. Она и сегодня напоминает о себе через церковнославянский язык, 
звучащий на богослужениях в русских и болгарских церквях. Это научное 
утверждение Венелина имеет огромное значение для болгарского народа, 
лишенного прав в Османской империи. Он, болгарский народ, понимает, и это 
из науки, обоготворенной в период Возрождения, что он является братским 
народом самому большому и самому могучему в военном отношении тогда 
народу – русскому. И более того, понимает, что когда-то болгары и в духовном, 
и в политическом аспектах помогли великому русскому народу. Это повышает 
самооценку народа/нации и стимулирует просветительское движение, 
а в последствии и борьбу за церковную и государственную независимость. 
Есть болгары, которые стыдятся своей принадлежности к болгарскому народу, 
а в результате чтения трудов Венелина возвращаются к своему болгарскому 
самосознанию. Самый известный пример – Васил Априлов.

Объявляя русских автохтонным населением земли, на которой они 
живут в XIX веке, Венелин строит занимательный эпический исторический 
нарратив. Готы покоряют россов, громят Римскую империю, но волгороссы, 
т.е. болгары, поднимают восстание и ведут великоросских и малоросских 
своих братьев к свободе. Объединенные россы побеждают и создают самое 
могучее в тогдашнем мире государство, ошибочно названное, с точки зрения 
Венелина, в латинских и греческих источниках Гуннской империей Атиллы:

Страшимир Цанов  –  Наука и идеология...
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„В сем политическом положении Русь не могла ожидать ничего, кроме 
вечных цепей. Могла ли она оглядываться за помощью тогда, когда поседевшие 
под лаврами побед стройные римские войска не выдержали борьбы, ослабли 
и не дерзали более поднять наступательного оружия? Или разве могли 
чем-либо обнадежить ее внутреннеазийские татаро-монгольские кочевые, 
пастушеские Орды? Нет, Провидение оставило ей одну только надежду, 
надежду на собственных ея сыновей, привыкших искони к независимости 
своей отчизны. Да; волжане, отважные волжане первые дали сигнал к 
ея освобождению и, держа меч в правой руке, левую подали родным своим 
братьям северным и южным и, соединенными силами вырвав окровавленную 
родину из рук врага, исцелили ея раны. <...>

Уже в исходе ІV века почти вся Русь была освобождена; но 
воинственным порывам ея сыновей уже не стало конца; они преследовали 
готов до самого Дуная и принудили их искать убежища в пределах Империи. 
Итак, Дакия, со времен Траяна отнятая у Руси, теперь ей возвращена. Упрочив 
свою безопасность, собравшись с силами, Русь скоро вознеслась на степень 
могущества и славы, которой может только достичь многочисленный, 
первостепенный и хорошо устроенный народ” [Венелин 2011: 218].

Этот эмоционально рассказанный сюжет внушает по модели 
аналогии следующее: когда-то болгары инициировали освобождение своих 
великорусских и малорусских братьев от готского ига, не время ли сейчас 
последним отблагодарить своих южных братьев, помогая им освободиться от 
турецкого ига. Исторический рассказ как форма научного исследования в книге 
„Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом 
и религиозном их отношении к россиянам” превращается в идеологическое 
славянофильское послание, смысл которого прост и понятен – славяне 
должны быть свободными и объединенными. Осознание кровного родства 
и чувства исторического долга является нравственным фундаментом этого 
эмоционального идеологического послания. 

В заключение попытаемся ответить на вопрос, почему книга 
„Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом 
и религиозном их отношении к россиянам”, автор которой не является 
профессиональным историком и филологом, имеет такое большое значение для 
болгарского национального Возрождения. Основная причина заключается 
в том, что посредством связывания прошлого с настоящим сочинение 
Венелина отвечает историческим потребностям формирующейся 
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болгарской нации. Рассказывая о славном прошлом, когда Болгария была 
мощной военной и культурной силой, с независимой патриаршей церковью, 
книга „Древние и нынешние болгаре...” воспринимается патриотичными 
болгарскими читателями как программа повышения идеологической 
активности. Логика проста – у нас были свобода и величие, следовательно 
снова нужно стремиться их получить. Идеологическая функция аналогична 
той, что выполняет „История славяноболгарская” Паисия Хилендарского. 
Книга указывает посредством исторических аргументов и самого большого 
союзника – Россию. А русским читателям-славянофилам вменяет в качестве 
долга необходимость отблагодарить – получили от болгар веру и книги в 
Средние века, в настоящее время они находятся в беде – помогите им. 

Но только ли актуальность идеологических посланий, которые 
вплетены в научное исследование, определяет популярность произведения? 
Несомненное значение имеет и факт, что книга – именно научное 
исследование, а для болгарина эпохи Возрождения наука имеет гипнотическое 
значение безусловного авторитета (показательно, что в самом популярном 
болгарском романе „Под игом” Ивана Вазова о чорбаджи Марко сказано: „Он 
верил в науку, как он верил в Бога, без рассуждений„). Всем известна и мысль 
Франца Баадера: „Человек не чувствует, как мыслит, а мыслит, как чувствует”.

Со всеми спорными и даже бесспорно неверными своими утвер-
ждениями первая книга карпатороса из Тибавы соответствует жанру 
научного исследования и, следовательно, выполняет минимальное условие, 
чтобы убедить в истинности своих идей тех, кому необходимо принять как 
истинные именно такие идеи. И еще кое-что очень важное. Действительно, 
многие из утверждений и идей Венелина отвергнуты не только современной, 
но и тогдашней исторической наукой. Нет и не было ни одного серьезного 
историка, который согласился бы с тем, что древние скифы – славяне, что 
Аспаруховы болгары – также славяне, что вандалы и франки – один и тот же 
народ, а Меровинги – фактически Мировичи... Но при всем обилии неверных 
утверждений Юрий Венелин приходит к некоторым очень важным идеям 
об истории славянских народов, которые были приняты академической 
историографией и которые являются его вкладом в науку. В отношении 
книги, которую мы рассматриваем, особенно важна идея огромной роли 
староболгарской культуры в развитии христианской культуры Древней 
Руси. Получается что-то очень интересное: совокупность частных неточных 
наблюдений и неправильные интерпретации исторических источников 

Страшимир Цанов  –  Наука и идеология...



Limes Slavicus 2282

не мешают в  работе „Древние и нынешние болгаре...” присутствовать 
серьезным научным идеям, представляющим сущность исторического 
процесса. Соответствуя духу болгарского Возрождения, эти идеи 
обращаются национальной идеологией. Наука становится идеологией, 
и это во имя определенно справедливой каузы – возобновить нормальное, 
свободное историческое существование одного древнего европейского народа, 
болгарского. Этим объясняется огромный авторитет, который имеет Венелин 
среди болгар. На могиле Венелина, похороненного на кладбище Данилова 
монастыря, представители болгарской эмиграции в России поставили 
надгробный памятник с посвящением: „Он первый напомнил свету о забытом, 
но некогда славном и могущественном племени Болгар и пламенно желал его 
возрождения. Господи, услышь молитву раба Твоего”. В болгарских городах 
есть улицы, которые носят имя автора „Древние и нынешние болгаре...”, – в 
Бургасе, Варне, Видине, Габрово, Пловдиве, Хасково, Русе, Силистре, Сливене, 
Софии и Старой Загоре. Венелин – это и популярное личное имя в Болгарии. 
Может быть, именно это и является самым большим выражением болгарской 
благодарности видному карпаторосу и слависту.

Примечания
1 Гипотеза о тюркском происхождении праболгар и сегодня является одной из основных 
в исторической науке, но в последние двадцать лет серьезную конкуренцию ей составляют 
две другии теории – теория об индоевропейском (но не славянском) происхождении народа и 
теория о смешанном индоевропейско-тюркском происхождении праболгар. Последняя теория 
хорошо аргументирована археологическими данными Рашо Рашева, который убедительно 
доказывает, что аристократическая верхушка праболгар была преимущественно тюркского 
происхождения, а подавляющее большинство народа – индоиранского происхождения [Рашев 
1992: 22 – 33].
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Abstract: The article focuses on slavophile ideas in Bulgaria in 1920s. The analysis 
and conclusions are based on publications in the Slavonic voice review, published by the 
Slavonic Charity Organization. The general context of the political relations among Slavonic 
countries was determined by the political climate and the consequences of World War I and 
the Peace Treaty of Versailles. Cultural collaborations and freindly relations among countries 
are influenced by the ideas of Neoslavism and the development of the Slavonic consciousness. 
Bulgarian slavophils and slavicists from this epoch made great investements in supporting 
and increasing communication among the Slavonic peoples. 

Key words: Slavophile ideas, Slavonic voice, Slavonic collaboration, Neoslavism, 
Slavonic consciousness. 

Славянофилството в България води своето начало от XIX век. Свързано 
е с борбата на българския народ за национално освобождение, както и с 
участието на българите в национално-освободителните движения на другите 
славянски и християнски народи на Балканите. От 30-те и 40-те години на века 
то изпитва силното влияние на славянофилската идеология в руското общество, 
чийто израз у нас е движението за новобългарско образование, просвета и 
самостоятелна българска църква.

След Освобождението, в условията на държавността, славянофилските 
идеи не само процъфтяват, но и намират възможност за развитие чрез различните 
славянофилски организации и дружества в страната, като „Полско-българското 
дружество” (1878), дружеството „Славянска беседа” (1880), Славянското 
благотворително дружество в София (1880 – 1884), с председател д-р 
Константин Б. Бонев [Уста-Генчов 1925: 152 – 161]. Нов етап в организираното 
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славянофилско движение бележи годината 1899, в която „Славянското 
благотворително дружество” се възстановява под председателството на 
опълченеца Илия Куртев. За близо четиридесет годишното си съществуване 
– най-вече под ръководството на проф. Стефан Савов Бобчев (1853 – 1940), 
Дружеството е официален обединител и представител на българското 
славянофилство в международен мащаб [Бобчев 1925: 170 – 172], а неговите 
печатни издания: „Славянски глас”, поредицата „Славянска библиотека”, 
годишниците „Славянски календар”, чиито главен редактор е проф. Никола 
Савов Бобчев (1863 – 1938), последователно разпространяват и утвърждават 
славянофилските идеи. 

Започнало да излиза през 1902 г., списанието „Славянски глас” се издава 
непрекъснато до 1940 г. В мотивите за неговото учредяване се посочва, че „наред 
с популярните статии за славянството и славянската идея, задачата на Списанието 
се състои в запознаването на читателите с основните събития от културния живот 
на славяните, в информирането за състоянието на славянската идея в различните 
славянски страни, в пропагандирането на дружески взаимоотношения между 
славяните в борбата им срещу влиянието на неславянските държави, които се 
опитват да внесат разногласия сред славянските народи и да попречат на тяхното 
обединение” [Попруженко 1925: 16].

Особена актуалност списанието получава след края на Първата световна 
война, когато славянофилските идеи са поставени на изпитание и преоценка, 
в резултат на разделението на страните в Европа на победителки и победени, 
а правителствата на победените не са в състояние да изведат народите си от 
сложната обществена криза, която е не само икономическа, но и духовна. Мисията 
за извеждането на народа от културната изолация се пада на обществените 
оргнизации, каквато е и Славянското благотворително дружество.

Кризата на славянските идеи в началото на 20-те години
В началото на 20-те години върху развитието на славянската идея и 

съзнание оказват определящо влияние два важни фактора в международния 
живот на Европа: следвоенната Версайска система на международни отношения 
и особеностите на новия политически строй в Съветска Русия.

Както е известно, по Версайската система от мирни договори, България 
е не само теориториално най-ощетената страна, но тя, в известна степен, е и 
противопоставена на останалите славянски държави, които през войната са 
заели страната на Антантата, а в условията на следвоенното преразпределение 
на държавни територии са разширили своите граници.
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Стефан Бобчев посочва, че участието на България в Между-
съюзническата и Първата световна война е въвлякло страната в огромна 
политическа, социално-икономическа и хуманитарна катастрофа. Поради 
факта, че тя воюва на страната на Оста, българо-славянските отношения са 
пострадали силно. Във връзка с това той пише: „Седем години вече България 
се измъчва в непоносими условия на вътрешен държавен живот. Не един път 
тя протегна ръка към славяни да ѝ помогнат – със слово, с намеса – колко-
годе, за подобрение на тежката участ, –  до сега всичко напразно” [Бобчев 
1925: 11].

Най-влошени се оказват българо-сръбските отношения и тази враждеб-
ност се подържа от страна на Сърбия и след войната. Превърнала се в една голяма 
и силна държава, Югославия не желае да поддържа приятелски отношения с 
България. Нейните интереси са насочени към сътрудничество със страните на 
Антантата, а по линия на славянските отношения – с Чехословакия.

По думите на С. Бобчев, „Сърбия отхвърля приятелската ръка, която ний 
ѝ подаваме. Че и може ли да бъде приятелка на Сърбия „бугарска хиена”, както 
„Мали журнал” нарича нашия народ?” [Бобчев 1921: 137]. През 1922 г., по 
време на Общославянския студентски събор в Прага, югославската делегация 
скандализира участието на български студенти и почти проваля работата му 
[Бобчев 1923: к. 1]. Чешката делегация успява да потуши скандала, но като 
цяло и в чешката преса от началото на 20-те години намират място редица 
антибългарски публикации [Бобчев 1921: 137].

Създаването на Малката Антанта, като обединение на Чехословакия, 
Югославия и Румъния под егидата на Франция, има за задача да активизира 
двете славянски страни в процеса на поддържане на статуквото от Версай – 
политика, която оставя на заден план въпросите, свързани със славянското 
сътрудничество в международен мащаб.

В тези неблагоприятни и сложни за България условия на изолация 
Славянското благотворително дружество става субект на активна културната 
дипломация, ръководейки се от идеята, че укрепването и развитието на 
славянския свят е възможно само на основата на взаимното разбиране, културно 
и научно обединяване, при спазването на принципите на християнския морал. 
То лансира идеята, че славянската взаимност е възможна не на базата на 
реваншизма, а на славянското културно приятелство.

В тази насока се предприема програма за подобряване на културния 
диалог с народите на Сърбия и Хърватия. Подържа се идеята, че славянският 
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интерес изисква създаването на тесен съюз между България и Югославия, за да 
се противостои на „балканския турцизъм и византинизъм” [Бобчев 1921].

Славянското благотворително дружество заявява, че разглежда създа-
ването на Чехословакия като победа на славянската идея и прави успешни 
постъпки за възстановяване и разширяване на взаимоотношенията с тази 
новосъздадена славянска държава. Както е известно, още през 1918 г. в София 
се създава дружеството „Българо-чехословашка взаимност” с председател 
Стефан Данев и секретар – големият приятел на България – чешкият 
журналист Владимир Сис. В развитието на българо-чехословашкото научно 
сътрудничество активно се включва и чешкият философ – професор Йозеф 
Пата [Есих 1925].

Що се отнася до взаимоотношенията с Полша, то те се разглеждат от 
страна на Славянското благотворително дружество през призмата на конфликта 
между Полша и Съветска Русия и спора между Чехословакия и Полша за 
областта Тешин. Ако по чехословашко-полския спор българските славянофили 
отбелязват, че Чехословакия също има своите основания, то в полско-руския 
конфликт те са изцяло на страната на Полша, като разглеждат последната в 
качеството на единствена преграда срещу настъплението на болшевиките 
на Запад. Полският въпрос става определител за негативното отношение на 
славянофилите към политиката на Съветска Русия. Като знак за поддръжка 
на полската кауза в България може да се разглежда и създаването на „Полско-
българско дружество” през 1918 г. в София, което издава свое списание „Полско-
български преглед” [Есих 1925: 130].

Постепенно усилията на българските славянофили за възстановяване на 
загубения междуславянски диалог започват да дават своите резултати както в 
социо-културен, така и в политически план.

Възраждане на славянската идея и славянското сътрудничество 
Според Никола Бобчев, тенденцията към възстановяване на славянското 

съзнание започва да се проявява през втората половина на 1922 г. Чешкият печат 
отделя място на България, като обсъжда както културните прояви в страната, 
така и загубения български излаз на Бяло море. За първи път след войната 
се защитава не просто „чешката, а общославянската гледна точка” [Бобчев 
1923: 2]. Словенците също се обявяват за възстановяване на славянските 
отношения, като заявяват, че „нещастната война разби най-хубавия ни идеал 
– славянската взаимност” [Бобчев 1923: 3]. Така, в лицето на хърватите и 
словенците се появяват сигурни подръжници на славянския сговор в пределите 
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на Югославия. В някои среди на Сърбия се забелязва постепенно пробуждане 
на общославянското съзнание.

Независимо от политическите проблеми, с които полската страна трябва 
да се справя, полската общественост откликва на усилията за възстановяване 
на славянското сътрудничество. В самата Полша се създават славянофилски 
дружества, като „Славянското дружество” (Towarzystwo słowianskie) във 
Варшава, с няколко секции: българска, чешка, югославска, руска, словашка, 
украинска. То издава и свое списание „Славянска култура” (Kultura słowiańska). 
Самостоятелни полско-български културни дружества се създават в Познан и в 
Лвов [Погоновски 1925: 60 – 61].

Освен с осъществяването на културни контакти с отделните славянски 
народи, включително и с руската емиграция [Бобчев 1923: 6], българските 
славянофили се заемат с организирането и предоставянето на помощ „на онези 
славяни, на които тя е нужна” [Бобчев 1925: 3]. В началото на 20-те години от 
такава помощ се нуждаят руските бежанци в България. За тази цел през 1920 г. в 
София се създава Руско-българският благотворителен комитет, който е оглавен 
от епископ Стефан, Катя Поповилиева (дъщерята на С. С. Бобчев) и проф. А. Д. 
Агура. Раздават се както парични помощи, така и облекло и храна. Осигурява 
се подслон на бежанците. Комитетът се грижи за образованието на децата им, 
като открива през 1920 г. смесена гимназия в София, в която се преподава в 
съответствие с руските учебни програми1. Създават се клонове на комитета в 
градовете Пловдив, Плевен, Стара Загора, Лом и Лясковец [А. 1921: 40 – 41].

Много от руските учени емигранти са назначени за преподаватели в Со-
фийския университет [Ранненкампф 1922: 17 – 20]. Една част от тях допринасят 
за развитието на вече утвърдените в България научни области, а други поставят 
началото на развойна дейност в области като психиатрията (професорите Н. М. 
Попов и А. Е. Янишевски), социологията (проф. В. Н. Раненкампф) и други.

През втората половина на 20-те години отношенията между повечето 
славянските страни значително се стабилизират. На междудържавно ниво 
Полша и Чехословакия подържат приятелски отношения. Такъв характер имат и 
отношенията между Югославия и Чехословакия в рамките на Малката Антанта 
[Бобчев 1926]. Значителен напредък постигат трите славянски страни и във 
вътрешно-политическо отношение. Най-напреднала е Чехословакия, която през 
този период става една от модерните европейски страни. Полша също бележи 
напредък, въпреки че през първата половина на десетилетието няма толкова 
благоприятни условия за развитие.
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В средата на десетилетието влошени остават само отношенията 
между двете славянски страни Русия и Украйна, а тези между Югославия и 
България продължават да бъдат враждебни [Бобчев 1926]. По мнението на 
Стефан Бобчев, причините за тази враждебност „не са само политически, 
но и психологически”. Въпреки това, той изказва надеждата, че в контекста 
на общите световни тентенции към мир, българо-сръбските отношения ще 
се подобрят, и то чрез посредничеството на словенците и хърватите [Бобчев 
1926: 24]. 

Като цяло, на международно ниво недоверието към България от 
страна на славянските страни се преодолява трайно [Есих 1925]. Най-голяма 
заслуга за това имат полската общественост и полските славянофилски среди. 
Културният и научен обмен между нашите две страни е засилен. Именно той 
допринася много за това отношенията между Полша и България да се оценят 
като „наистина приятелски” [Бобчев 1926].

Също на културна основа значително се подобряват отношенията 
между България и Чехословакия. Признава се голямата заслуга на последната 
в укрепването на културните отношения с всички славяни, включително 
и с българите. Въпреки това се отбелязва, че в политическо отношение 
чехословашкото правителство, начело с Т. Масарик, „не пропагандира 
славянската взаимност” [Бобчев 1926; Бобчев 1926: 26]. Българските 
славянофили се отнасят критично към провежданата от чехословашките 
държавници политика на т.н. „модерен реализъм”, особено що се отнася до 
актуалния за периода въпрос за националните малцинства. 

Публикуваната на страниците на „Славянски глас” статия на Едуард 
Бенеш под заглавие „Политическо сътрудничество между славянските 
държави” [Бенеш 1926: 27 – 33] предизвиква остра критика от страна на 
българските славянофили. Разглеждайки я като програмна статия на външната 
политика на Чехословакия, те остро недоволстват от изказването на автора, че 
„въпросът за Македония трябва да се реши, било чрез „асимилация, било чрез 
автоматизация” [Бенеш 1926: 30 – 31], както и от идеята му, че славянската 
политика е проблем не на славянските народи, а на техните правителства и 
именно те трябва да решават въпросите на славянските малцинства. В критиката 
си на тази позиция на чехословашкия външен министър Стефан Данев посочва, 
че чрез философията на модерния реализъм Е. Бенеш всъщност оправдава 
консервативната дипломация, която работи за запазване на статуквото на 
Версайската система от мирни договори [Данев 1927].
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Отбелязвайки, че възгледите на Е. Бенеш не са в унисон с напредъка 
на разбирателството между славянските народи [Бобчев Н., 1926], редакцията 
на „Славянски глас” им противопоставя статията на младия полски славяновед 
и журналист Хенрих Батовски, според когото „политическото сътрудничество 
между славянските народи е необходимо и възможно”. Той се обявява за 
„паневропейска федерация на славяните” [Батовски 1927: 210 – 214] като 
изход за разрешване и на проблемите на славянските малцинства.

Българските славянофили също се изказват в разрез с мнението на Е. 
Бенеш, като чрез статията на Никола Бобчев „Славянството през 1926. I. Западно 
славянство” [Бобчев 1927], заемат становището, че трябва да се признае правото 
на славянските малцинства да създават свои държавни обединения. Авторът 
подробно разкрива стремежите на лужишките славяни да се обособят от 
Германия и стига до извода, че „лужишките славяни искат да живеят в отделна 
държава, за да запазят своята народност и индивидуалност, и българите трябва 
да ги подкрепят в това начинание” [Бобчев 1927: 24 – 25].

Обобщавайки развитието на славянските народи през 20-те години, 
Стефан Данев поставя реторичния въпрос: „Дали славянството спечели или 
загуби от Първата световна война?” и посочва, че няма еднозначен отговор. 
Въпреки че на европейската карта възникват нови славянски държави, 
славянството е все още разединено. Затова, освен създаването на регионални 
междудържавни съюзи от типа на Малката Антанта, славянството се нуждае и 
от „славянско Локарно”, за да се защитават правата на славянските малцинства 
[Данев 1929: 20].

На политиката на модерния реализъм българските славянофили 
противопоставят философията на неославизма, която дава възможност за 
съхраняване и развитие на славянската идея между двете световни войни.

Новият славянофилски мироглед и славянското съзнание

Наред с големите политически и социални промени, които съпътстват 
живота на славянските страни и народи в десетилетието след Първата световна 
война, в процеса на полагане на усилия за възстановяване на сътрудничеството 
между тях възниква и необходимостта от ясна преформулировка на насоченост-
та на славянофилските идеи. Новото време изисква и нов славянофилски 
мироглед, съответстващ на реалните интереси и настроения на славянството.

Една от неговите най-характерни черти е отказът от каквито и да е прояви 
на „панславизъм”, т. е. предпочитането на един славянски народ пред друг. 
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Така, Славянското благотворително дружество в София, чрез своя председател 
– Стефан Бобчев, нееднократно заявява, че „вниманието на Дружеството е 
насочено единствено към разгръщане на широка културна дейност, свързана с 
народопсихологията на отделните славянски народи, с насочеността на тяхната 
културната и научна мисъл, с изучаването на социално-икономическото им 
развитие. Политиката, политическите отношения спрямо отделните славянски 
страни винаги са се намирали извън неговата дейност” [Бобчев 1925].

След Първата световна война държавността в Русия престава да бъде 
олицетворение на славянофилството. Налага се разграничение в отношението 
към руския народ и към държавната политика на Съветска Русия. Така например, 
в България, при честването на 50-годишнината от Руско-турската освободителна 
война, се затвърждава идеята, че Освобождението ни от страна на Русия е преди 
всичко акт на славянската идея и взаимност. Русофилските идеи се представят 
като част от славянофилските, защото Съветска Русия не олицетворява водача 
на славянството и не желае да поддържа славянофилската кауза. Така, през 
втората половина на 20-те години, центърът на славянофилството вече не е 
Петербург и Москва, а Прага.

За основни врагове на славянската идея след Първата световна война се 
определят Съветска Русия, немскоезичните страни и унгарският национализъм. 
В този дух е статията на първия минисър-председател на новосъздадена 
Чехословакия – Карел Крамарж, която „Славянски глас” публикува през 1921 
г., под заглавие „Русия, Германия и славянството” [Крамарж 1921: 141 – 146]. 
В нея авторът посочва, че от отношението между Русия и Германия зависи 
бъдещето на славянските народи, тъй като Drang nach Osten не е спрян с 
германското поражение. Като отбелязва, че „болшевиките са немско създание» 
и «болшевишкият империализъм е близък по родство с немския”, Крамарж 
твърди, че Германия тайно помага на болшевиките за осъществяването на 
Октомврийската революция, като постига с това излизането на Русия от войната 
и прекратяване на отношенията ѝ с Антантата и славянския свят като цяло 
[Крамарж 1921: 143 – 146].

Заедно с това Крамарж заявява, че у чехите „обичта към руския народ 
е нещо вродено” [Крамарж 1921: 146]. Такова заявление прави и полският 
ген. Пилсудски, който казва, че „Полша се бие с болшевиките, а не с Русия и с 
руския народ” [Хаждистефанов 1920: 84]. Същото мнение споделя и словакът 
Ян Червенка, пишейки, че „най-големият погром за славяните е съдбата на 
Русия” [Червенка 1923: 14].
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За българите славизмът продължава да има русофилски характер, но 
заедно с това Стефан Бобчев смята, че славянофилският идеал трябва да се 
обвърже с проповядването на славянска културна автономия, а славянофилската 
идея с нейните прояви, характерни за XIX век, е вече минало [Бобчев 1926]. 

Неославизмът има подчертано практическа насоченост. Изоставя се 
идеологията на старото славянство за месеанизма. Признава се родството на 
славянските народи, без разлика на вяра. Подчертава се, че славянофилството 
не е войнстващо. Съборите в Петербург (1907), Прага (1908), София (1910) 
се превръщат във форуми, на които всъщност се изработва програмата на 
неославизма.

Най-важният аспект от тази програма е идеята за взаимното 
разбирателство и взаимното зачитане на индивидуалността на отделните 
славянски народи. Чрез нейното практическо приложение се цели 
преодоляването на напрежението между славянските народи в резултат от 
следвоенното поделяне на Европа.

Като се придържа към максимата, изказана от Карел Крамарж, че „не 
е славянин онзи, който притеснява други славяни”, Стефан Бобчев отбелязва, 
че идеята за славянската взаимност, старата основа на славянофилството, е съ-
ществен елемент на неославизма. Тя е в славянското съзнание, в езика, в народ-
ната душа и води към сътрудничество между славянството [Бобчев 1928: 7].

Ако през XIX в., славянофилството предполага обединение около 
идеята за православието, през 20-те години на XX век представителите на 
„Славянски глас” пропагандират славянско сътрудничество, което зачита 
всички християнски вероизповедания. Като обединителен фактор се изтъква 
най-вече връзката между славянските народи по линия на езика и писмеността. 
В този дух протоирей А. Тулешков посочва, че „идеята за културното 
обединение на всички славянски народи води своето начало от първоучителите, 
равноапостолните братя Кирил и Методий. Ролята на обединител на 
славянството играе славянската писменост, защото благодарение на нея е 
било поставено началото на просвещението на славянските народи. Тяхната 
оргинална култура им е помогнала да се защитят от политиката на асимилация 
от страна на техните цивилизовани съседи” [Тулешков 1925].

По такъв начин, неославизмът не само приобщава и не изолира религията 
от славянофилското движение, но и активно я използва за сближаването между 
онези славянски народи, които в резултат на войната са загубили взаимните 
си допирни точки. Показателен в това отношение е българският пример, който 
търси възстановяване на приятелските отношения между българския и сръбския 
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народ, чрез обединението на сръбското и българското духовенство след Пър-
вата световна война [Тулешков 1925]. В този случай православието остава 
общият непреходен идеал между двата народа, в който през вековете са се 
съдържали „изворите и силата на славната южнославянска култура, културата 
на Стара България и Стара Сърбия” [Флоровский 1925: 33].

Освен религията, другата историческа културна ценност за славяно-
филството и през XX век си остава славистиката. След Първата световна 
война, обаче, славянофилските чувства на славистите вече не се развиват на 
основата на старата славянофилска формула: провославие, самодържавие и 
народност. Тя е останала далече в историята. В новите условия славистиката 
и славянофилството се основават на науката и на научните изследвания, като 
всеки славист изпитва и славянофилски чувства.

Центърът на научната славистиката се премества от Русия в Централна 
Европа и по-конкретно – в Прага, където в началото на 20-те години започва да 
излиза и ново славистично списание – „Slavia” - под редакцията на професорите 
Мурко и Хуер [Попвасилев 1925: 118]. Доказателство за големия научен 
интерес към езика и културата на славянските народи е и провеждането на 
Първия конгрес по славянска филология, състоял се от 6 до 13 октомври 1928 
г., в Прага, Бърно и Братислава [Савов 1928]. В работата на двете му секции: 
славянско езикознание и история на славянските литератури, взема активно 
участие и българската делегация, представена от Любомир Милетич, Васил  
Златарски, Борис Йоцов, Стоян Романски, Никола Бобчев, Кирил Христов и М. 
Стоянов [Савов 1929].

Като се отчита, че „славянската филология е непресъхващ извор на 
славянското съзнание” [Савов 1929] и славистиката е достатъчно добре 
разработена университетска дисциплина [Погоновски 1925], учените 
дискутират относно техния предмет, както и по въпроса за връзката им с 
русистиката. Отчита се и фактът, че в Русия, в страната, в която за първи път се 
открива специалността „славянска филология”, още през 1835 г. [Ильинский 
1926], през 20-те години славистиката преживява дълбока криза, а повечето от 
нейните водещи руски представители се намират в емиграция.

Полският славист Йежи Погоновски отбелязва, че към средата на 
20-те години в Полша не съществува нито една катедра по руска литература. 
Преподаватели също няма. Към катедрите по славистика се изучава само 
езикознание, но изобщо не се изучава нито полска, нито славянска литература 
[Погоновски 1925: 60]. За разлика от него, руският професор Г. Илинский 
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настоява да се различава „славянската филология” от „славистиката”. Славян-
ската филология е насочена към славянското езикознание и историята на 
славянските литератури, като те взаимно се допълват в изучаването на словесно-
то творчество. „Славянското езикознание, пише Г. Ильинский, се интересува, 
като цяло, от несъзнателното словесно творчество на народа или на народите, а 
историята на литературата – от съзнателното” [Ильинский 1926: 14].

Славистиката и славянофилството започват да се разглеждат и по-широко 
– като „идея за духовно движение всред славянските мислители”. Подчертава 
се творческият характер на националната славянска култура: „Тя създава нови 
ценности. Благодарение на нея, славянството ще се освободи от зависимостта 
(политическа и икономическа) на романо-германския свят” [Керин 1926: 6]. 
Тази култура не се изчерпва само с езикознанието и литературата, но се изразява 
и чрез достиженията на славянската философия, която по нищо не отстъпва от 
западно-европейската.

С огорчение, обаче, известният хърватски философ и психолог Владимир 
Дворникович отбелязва на страниците на „Славянски глас”, че Западният 
свят игнорира културните достижения на славяните, като на международните 
философски конгреси, сред официалните работни езици, не се допуска нито 
един славянски език, дори руският [Дворникович 1928: 90 – 93].

В края на 20-те години западно-европейските учени и по-специално – 
немските слависти, се оказват водещи изследователи, както на езиците, така и 
на културата на славянските народи. Като своеобразно доказателство за това 
може да се разглежда и фактът, че на Първия конгрес по славянска филология в 
Чехословакия през 1929 г. най-многобройната делегация е немската, състояща 
се от 23 души [Савов 1929]. Независимо от големия си научен интерес към 
славянството, Западът не счита славянския творчески гений за равен на самия 
себе си. В този смисъл, правдиво звучи обобщението на Владимир Дворникович: 
„Да бъдеш етнографски, езиковедски обект на проучване още не значи, да си 
равноправен културен субект и фактор в Европа” [Дворникович 1928: 92]. 

Заключение
Аналитичният обзор на публикациите в списание „Славянски глас” 

за изследвания период позволява да се направи изводът, че през 20-те години 
на XX век славянофилските идеи в България бележат интензивно развитие. 
Българските славянофили, в лицето на Славянското благотворително дружество, 
активно подържат принципите на неославизма и работят за неговото практическо 
претворяване в международните отношения на славянските народи.
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Въпреки международната изолация на страната ни в първите следвоенни 
години, реабилитацията на славянофилските идеи допринася много за издигане 
на имиджа на България в славянския свят. Българските славянофили са водещи 
в движението за мирно културно сътрудничество между народите.

Българските славянофили остават твърдо на русофилски позиции, 
независимо от това, че отношението към политиката на Съветска Русия е 
негативно. Докато в останалия славянски свят се смята, че тя се е самоизключила 
от „славянския диалог” и нейната водеща роля в славянофилството е само 
спомен от XIX век, българските славянофили продължават да вярват, че „след 
като се съвземе от лудостта в която е изпаднала поради болшевизма, Русия 
отново ще застане начело на славянството” [Бобчев 1925].

Утвърждавайки мирното съвместно съществуване между народите, 
културното общуване и разбирателството между славянските народи, 
включително и със средствата на науката, българските славянофили са против 
проявите на всякакъв милитаризъм и национално потисничество. По думите на 
Никола Бобчев: „Не е истински човек този, който угнетява друг човек” [цит.: 
по Есих 1925: 125], което говори, че мирогледът на българските славянофили 
се характеризира с ярки прояви на хуманизъм, така необходим на фона на 
реваншизма и шовинизма в следвоенното десетилетие на Европа. Славянското 
съзнание им помага да утвърдят успешно миротворческите перспективи на 
общата славянска идея.

Бележка
1 Вж. изследването на Г. Петкова за учебника и христоматията на проф. Бицили, предназначени 
за руското училище в София [Петкова 2017].
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Croatian historiography, literature and folklore. The imaginary realm of the Slavic mutuality 
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identities and the formation of new geopolitical realities. The study traces the Illyrian model 
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Изграждайки утопичния комплекс на собствената си принадлежност, 
народите от Средна Европа и на Балканите през ХІХ в. навигират между 
необходимостта от една модерна самоидентификация и битуващите реалности 
на пазара на геополитическите образи. Лиминалният физически и когнитивен 
статус на двата региона предопределят противоречивите визии за център и 
периферия, имащи особена валидност за историята на славянските народи. 
Тяхната функция може да бъде описана като „борба за „его-центриране” на 
техните култури в условията на непрекъсната и динамична множественост 
на центрове: Рим и Константинопол, Ватикана, Преслав и Прага, Флоренция 
и Дубровник, Париж, Берлин, Виена или Третия Рим...” [Кьосев 1994: 99], 
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Дискусията за Средна Европа, която не стихва след есето на М. Кундера 
„Отвличането на Запада” (1985 г.) и образуването на нови конфигурации 
след колапса на тоталитаризма и нежните революции, показва, че дори и в 
съвременния самоосъзнаващ се като децентриран и постмодерен свят борбите 
за нови „центрове” и „периферии” не са приключили, „релативизирането на его- 
и екс-центризма си остава една благородна утопия”. Проучвайки различните 
пластове и субстрати, залегнали в корените на техните национални култури, 
местните интелектуални елити заявяват принадлежността на тези народи към 
различни общности, конструират, въобразяват и внушават тяхното хилядолетно 
единство и неподвластност на времето. Митологичният сюжет навлиза в 
научната форма, изграждайки своята постройка на въображаемото в дебата 
история-нация, сублимирайки ключовите събития в кодове. „Сам по себе си 
този дебат е интересен като илюстрация на зависимостта на хуманитаристиката 
от конюнктурни групови или лични цели, от неформулирани осъзнати и 
неосъзнати желания” [Аретов 2007: 63].

Архитектониката на модерната национална идентичност е структурирана 
благодарение на опозициите в динамиката на традиционно припокриващи се и 
противоречащи си общности. Славянско versus балканско при българите, немско  
и маджарско versus славянско при чехи и хървати, италианско versus славянско 
при хърватите, балканско versus немско при сърбите и пр., обединени около 
проекта на модерността, често пъти отъждествяван с понятието Европа. Его-
центрирането на тези държави около ен-топията на славянския свят е логично 
следствие от стремежа към създаването на собствена историческа, езиково-
културна и ценностна идентичност. Комплексните дискурсивни амалгами, 
в които ще се роди идеологемата за славянска взаимност с дълбоки корени в 
културната и литературна традиция, са: илиризмът, чешкият филологически 
славизъм, полският романтичен месианизъм. Руският панславизъм (като 
реакционна имперска идея) и руското славянофилство (като културна 
идеология) се появяват заедно със стабилизирането на империята на Петър І 
Вeлики. Навлизането в сложната мрежа от междуславянски зависимости (срещи 
и несрещи, влияния и противостояния, взаимности и отчуждавания) ще хвърли 
повече светлина върху целия свод от менталности, свързани с проникването в 
нормативния ни национален характер (т.е. конкретния етнически стереотип), 
както и в неговата „културна интимност”, открехваща завесата на традиционно 
грубата опозиция между есенциалните модели и всекидневните употреби 
[Хърцфелд 2007: 87].
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Славификацията на илирийската идеологема, извършена от Винко 
Прибоевич в „De origine successibusque Slavorum“ (Венеция, 1532 г.), носи за 
българите импулса за постигането на една социално атомизирана културна 
хомогенност, за изграждането на една лесна за разбиране иконичност, върху 
която ще се проектира необходимата за времето представа за славянско 
единство. Заредена с идеята за нескривания месианизъм и сотирологична роля 
на славяните в световната история, тя задава една конструкция, умело пренасяна 
в логиката на националните репрезентации, успешно трансформирана за 
нуждите на народностната самоидентификация. Описанието на етническите 
черти на далматинците, както и културната география на Далмация и на о. Хвар 
представляват умалено копие на етическите и естетически идеали на Slavdom.  
В съзвучие със „спонтанните” хуманистични дирения на италианци, гърци 
и други народи, откриващи корените си в римската и елинската античност, 
авторът доказва „илирийската древност” на южните славяни, подчертава 
тяхната етно-езикова близост и утвърждава мнението, че Илирия е люлка на 
славянството (последното хърватинът аргументира с битуващото в полската 
историография становище, че митичните братя Чех, Лех и Рус произхождат 
от Илирия). Извеждането на достойнствата на славянския етнос от неговата 
старинност и съпричастност към културната Античност е явно влияние от 
полската летописна традиция, и в частност хрониката на Винценти Кадлубек 
от 1204 г., в която поляците са представени като потомци на сарматите, 
победили самия Александър Македонски. Функционирането на есхатологично 
ориентирания сакрализиран култ имплицира колективно поведение, насочено 
към дешифриране на практическите начини за достигане до земята на 
„изгубения рай”, освободена от злото.

Изграждането на тотализиращата иконичност ще се реализира и чрез 
възрожденското дописване и набавяне на ценности, извършено чрез преводите 
на Мавро Орбини, който с „Царството на славяните” слага началото на ранния 
модерен илиризъм. Големият наратив, написан под формата на res gestae, ще 
стане един от основните източници на Паисиевата „История славянобългарска”. 

Топологичната конструкция на илиризма, подсилена от съжителството 
на разнообразни културни, политически и конфесионални изражения, 
хомогенна с други ранни прояви на модерни идеологеми, каквито са германският 
тевтонизъм и полският сарматизъм, допълнително благоприятства бъдещото 
мултиплициране на неговите значения, функции и употреби. 

Много от нейните семантични кодове ще навлязат и в българската 
романтична историография чрез произведенията на Йован Раич и Мавро 

Антоанета Балчева  –  Истини и мистификации...
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Орбини. Една от тях е библейската версия, според която илирийците, заедно със 
славяните, произлизат от сина на Ной, Яфет. Подобна провиденциалистична 
философия на историята наблюдаваме и при Паисий, а по-късно и при К. 
Фотинов, които развиват тезата за богоизбрания народ, който благодарение на 
бдящия над него Божи промисъл ще изпълни своята специална мисия в историята 
на човечеството. Друга версия, интертекстуално пренесена от по-стари 
източници, извежда произхода на илирийците от сина на Циклоп – Полифем, 
и нимфата Галатея. Античната и библейска традиции, в които е закотвен митът 
за произхода на славяните в по-късните етапи на Възраждането, се сродяват с 
месианизма на историците на немското Просвещение, предназначен да укрепи 
националното самочувствие. 

Топосът на териториалния му обхват е логическо продължение от 
развитите теории за генезиса и разселването на славяните върху безбрежните 
пространства от Балтийско до Черно море и от Мала Азия до Северна Африка. 
Съществуват различни твърдения за тяхното съжителство с други племена 
(траки, скити, сармати, готи, вандали), част от много по-сериозни проучвания, 
развити от представителите на чешкия филологически славизъм по-късно. 
За нас е интересен фактът, че лансираният през ХVІІ в. от М. Орбини мит за 
привилегиите или наследствените права, дадени на славянството от Александър 
Велики, продължава да живее в историята на Йеросхимонах Спиридон, а 
„Фотинов го възприема очевидно чрез използваната от него преправка на 
Паисиевата история” [Данова 1994: 311].

Заедно с всички тези дискурсивни форми на илиризма, явяващи се вир-
туални проекции на отделни политически утопии с очевидна репрезентативна 
стойност, особена роля играе топосът на езиковото единство, внушаван чрез 
мотива за превода на Библията от „славянина” Йероним на родния му език, 
както и в по-късните версии за възникването на славянското писмо преди 
Кирил и Методий или за съществуването на кирилицата още преди Христа 
от незапомнени времена, отстоявана от Г. С. Раковски. Сакрализирането на 
езика, от особено значение по време на т.н. ”конфесионален исторически 
период”, осигурява и по-нататъшната афермация на едно славянско койне – 
перфектен медиум за религиозна и политическа мобилизация. (За силата на 
подобни внушения говори фактът, че талантливият словенски поет Ст. Враз 
започва да използва тромавите форми на илирийския в своите произведения, 
К. Фотинов ратува за по-голяма близост на езика ни с църковнославянския, с 
което да се постигне единство с останалите славяни, а през 1850 г. се подписва 
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и т.н. ”Книжевни договор” между Вук Караджич, Джуро Даничич, Иван 
Мажуранич, Дм. Деметар, Ив. Кукулевич и Фр. Миклошич, кодифицирал 
общата нормотворческа функция на правописната реформа).

Необходим елемент от търсената знаковост на изработените образи е 
и възвеличаването на древната слава, милосърдие, толерантност на славяните. 
Отношението към божието откровение като към организирана религия се 
превръща в стереотип, който позволява включването в илирийския пантеон на 
представители на католицизма и православието като св. Сава, св. Константин 
Велики, св. Елена, св. Кирил и Методий, св. Митрофан, св. Марчан, св. Плачида. 
Синтезът е подсилен и от създаването на един вторичен славянски пантеон, в 
който са глорифицирани апостолите на славянската взаимност. Послания до 
трибуна на славянското единство съставят Медо Пуцич („Ивану Колару” от 1842 
г.), А. Миханович – „Отзив на Даница на Иван Колар”, Огнеслав Утешинович, 
който в своята „Вила Острожинска” му отрежда място редом с това на Коперник, 
Спиноза и Хердер, П. Прерадович в своята прочувствена елегия „Славянство”. 
Триадата Бог-слово-етническа идентичност вмъкват сакралното в тогавашната 
историопис като метафора на социалното, докато алегоричният статус на 
утопията, нейните образи и кодекси (правила) си остават авторепрезентации на 
социалната действителност.

Рецепцията на илиризма – плод както на разнообразието от форми, в 
които се изявява историографската му продукция (хуманистични истории и 
трактати, исторически поеми, хроники, агиографски произведения и пр.) е 
подсигурена и от умелото му навлизане във фолклора, свидетелство за което 
е епосът на далматинския францисканец Андрия Качич Миошич „Razgovor 
ugodni naroda slovinskoga“ („Приятен разговор на словинския народ“) от 1756 
г., своеобразен прототип на Ян Коларовата стихотворна апология на славяните 
„Дъщерята на Славия”. След П. Витезовичевата „Стематография” тя е втората 
творба на хърватската литература от онова време, която се слива с българската 
историография, литература и фолклор, изпълнявайки градивна роля до средата 
на миналото столетие. Значението ѝ се подсилва и от въздействието, което има 
върху хърватски и сръбски писатели като Д. Обрадович, П. Прерадович, Й. 
Ст. Попович и др., засягащи в творчеството си българското минало. По своето 
предназначение и характер „Разговор” е типологически близък и до Паисиевата 
„История славянобългарска”. Нейните исторически мотиви са доразработени 
в творчеството на Д. Войников и П. Р. Славейков (поемите ”Крумиада” и 
„Самуилка”).

Антоанета Балчева  –  Истини и мистификации...
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Привлекателният утопичен политически модел на илиризма с 
интегрираната в него концепция за универсална монархия, насочена към 
конструирането на една надрегионална държава – културно, етнически и 
конфесионално единна и хомогенна, осигурява миметичната му ретранслация в 
много от политическите доктрини за национална независимост. Легитимирана 
от политическата традиция на древната Imperium Romanum, тя ще е перфектен 
образец на dominium mundi едновременно в смисъла на духовната (т.е. папска) 
и секуларизираната (Испанска и Австрийска Хабсбургски) интерпретации на 
универсалното политическо могъщество [Blazevic 2007: 97]. Семантичното 
и символично обвързване на тези значения, както и експонирането на 
териториалните намерения на новата Империя, родена върху руините на 
отоманската, ще зададе матрицата на едно синкретично единство, чието сцепление 
още в самото му начало ще се окаже минирано от типичното за лиминалния статус 
на региона разминаване между център и периферия. Още в средата на XVII в. 
подготвяното от Юрай Крижанич (около 1617 – 1683 г.) славянско царство така 
и не се реализира. Планираната от мисионера към ватиканската Конгрегация за 
пропаганда на вярата уния между католици и православни, която да премине 
под духовното наставничество на папата и светското управление на руския цар, 
ще е обречена на провал. Същото ще сполети и актуализираната по-късно в 
Русия (1659 г.) идея за обединение на всички славяни около и под скиптъра 
на руския цар. Своеобразен предтеча на тоталния панславизъм и панрусизъм, 
авторът ѝ ще бъде изпратен на петнадесетгодишно изгнание в Тоболск, където 
довършва и повечето от трудовете си. Картината ще се усложни още повече 
с национализацията на илирийската идея, извършена от Павел (Павао) Ритер 
Витезович (1652 – 1713), превърнала хърватско-илирийското в общ знаменател 
за южните славяни. Жертването на хърватското и католическото в името на 
славянското, съзнателно търсено от Ю. Крежанич, ще отстъпи на националната 
идея в трудовете на идеолога на младата хърватско-славянска буржоазия д-р Л. 
Гай (1809 – 1872) „Нашият народ” (1835) и „Кратко въведение в историята на 
Велика Илирия” (1836).

Славянският locus amoenus за дълго време ще представлява лимесът, 
генериращ идентификационен ресурс и за българите. Постиженията 
на българското в миналото, както и неговият потенциал в бъдещето, са 
поставени главно в границите на славянско-православното. В лансираните 
от Ю. Венелин идеи, подети по-късно от М. Погодин и доразвити от В. 
Априлов, цивилизаторската им роля ще се разглежда в културния ареал на 
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Slavia ortodoxa, в който ще се движат и повечето руски възпитаници като Н. 
Геров, Н. Михайловски, Д. Мутев, Ботьо Петков, Н. Катранов и др. В „Русия, 
панславизъм и русофилство” Ив. Селимински изгражда солидна политическа 
аргументация около тезата за едно бъдещо обединение на славяните, което ще 
може да се осъществи единствено под покровителството на православна Русия, 
отдавна доказала своята подкрепа за подтиснатите народи. Безспорен връх в 
проруски ориентираната българска книжнина е публикуваната в Букурещ през 
1876 г. анонимна брошура на Т. Бурмов „Братско обяснение на българин към 
братята му българе”, цитирана и от Ив. Шишманов, в която авторът заявява, че 
българите не биха изгубили нищо от това, „ако биха станали изведнъж граждане 
на великата славянска империя, Русия” и ако би им се наложил дори руският 
език!” [Шишманов 1965а: 417].

Идеологемата за езиково-генетично родство, катализираща търсената 
органичност в духовното общуване между едноплеменни православни съседи, 
ще продължи да е определяща и в началните импулси на противоречивия 
българо-сръбски диалог. Събитията около сръбската национална революция и 
възникването на Княжество Сърбия стимулират културното общуване, което 
според Б. Пенев издава една съпричастност, сближаваща „до известна степен 
България със западната образованост”. (Достатъчно е да споменем уникалната 
българистична намеса на Вук Караджич, както и добилият широка популярност 
у нас Доситей Обрадович, ролята на „истинските огнища на балканското 
книгопечатане Белград, Земун, Нови Сад, издаването на периодика, отпускането 
на стипендии за български ученици и студенти, изпращането на сръбски 
учители, имената на Н. Карастоянов, Х. Павлович, Н. Х. Йованович, Н. Рилски, 
И. Богоров, Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. Груев, С. Доброплодни, Х. Г. 
Данов, Г. С. Раковски, Л. Каравелов, Ц. Гинчев, Д. Маринов и др., обвързани 
с този духовен обмен). Подобна органичност и идиличност в общуването 
дефинира въображаемата „Сестра Сербия” като митологема на свободата, 
„ново огряло слънце”, закрилница, покровителка на поробените българи,  
„Балканский пиемонт”, според думите на Д. Маринов. 

Именно тази „структурна носталгия”, в която е вградена мечтата за 
изначално право и самодостатъчност, провокира раждането на универсални 
идеологически конструкции, каквито са южнославянската, балканската или 
Дунавската федерация, обвързани с конкретни за времето си политически 
доктрини, една от които е и „Начертанието” на Илия Гарашанин. „Любопитно 
е да се отбележи, че, за разлика от българското полонофилство и русофилство, 
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нашето сърбофилство се опитва да се превърне в южнославянско движение, 
“представяно главно от Л. Каравелов, Ботев, но и от Никола Първанов, още 
със своя в. “Въсток” от 1865 г., от Ив. Драсов, Св. Миларов и др.” [Тодоров 
2000: 18]. Неговото случване е функция на „мита за рамката”, на идеята, „че сме 
затворници, хванати в рамките на своите теории, своите очаквания, своя минал 
опит, своя език” [Бърнстийн 2002: 64]. Включването на българите в сръбския 
“мит за рамката” по време на Първата и Втората българска легия поражда 
вълна от много силно разочарование, достигащо на места до омерзение към 
“Сестра Сърбия”. Попарени са и възвишените намерения на Ив. Добровски, 
тръгнал през 1839 г. за Белград, където желаел „да пренесе главното огнище 
на българската просвета...”: „В Сърбия никак не ми хареса. Гледам сърбите 
неприятелски разположени към българите. Искаха непременно да се казваме 
сърби и езикът ни да бъде като техния” [цит. по: Шишманов 1965 б: 117]. 

Подобни пропуквания в иконичната рамка провокират и негодуванието 
на част от възрожденците ни спрямо имперската политика на Русия. Вярващи 
доскоро в провиденциалната роля на Русия, през втората половина на ХІХ в. те 
ще трябва да асимилират имперската ѝ политика по отношение на революцията 
от 1848 г., на позицията ѝ спрямо българския църковен въпрос, политиката 
ѝ на преселването на голяма част българи в нейните пусти южни области в 
резултат на споразумението ѝ с Високата порта. Поредица от антируски статии 
излизат на страниците на „Дунавски лебед”, „Право”, „Македония”. По повод 
отношението на руския Синод по църковния въпрос емигрантският  вестник 
”Дунавска зора” обобщава: „[...] на българина не остава вече на що да се надява 
на Русия”[...] ”да ся надяват днес от Русия за добро никоги! – „Българете, а 
именно младите не щат вече да служат безусловно на руската политика за в 
Изток”. По-нататък редакцията констатира, че годините 1812, 1821 и 1829 са 
утвърдили надеждата на българите за освобождение от Русия. „Но годините 
1854 и 1862 – 1863 посвестиха българина и руското влияние в земята му зе 
да се изнурява; той забра да дири сметки на неговите братски услуги в 
миналите години и намери, че е бил несвястно измамин в благите си надежби” 
[в.”Дунавска зора” 1868: 2].

Всекидневното подриване на нормите на изградения статичен културен 
идеал динамизира семантичната гъвкавост на зададените кодове, водещо 
понякога до парадигмалното им изместване. Емблематична е реакцията на П. 
Р. Славейков по повод рапорта на проф. Григорович относно националността 
на южноруските български колонисти: „После това имат воля и да ся сърдят 
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братята руси, че българите били туркофили. А че коя е тая овца, която сама 
отива в устата на вълка.” Мнемотопът за „страната закрилница” ще съжителства 
с идеологемата „мащеха Сърбия”, вплела някои български възрожденци в една 
здраво „завързана политическа нишка”. Именно тази „нишка” на свой ред също 
изживява едно „гещалтно превключване”, превръща се в примка на техните 
политечески илюзии. Непрекъснатата подмяна на репрезентациите (особено 
след Кримската война) носи за част от тях (Г. С. Раковски, В. Д. Стоянов, Л. 
Каравелов, Хр. Ботев и др.) необходимостта от намирането на нови архимедови 
точки в сложния лабиринт на въображаемата всеславянската постройка, 
гравитиращи около Белград, Санкт Петербург, Виена, Букурещ или Цариград. 
„Славизмът” се освобождава от своя патос, неговата изначална „неразчленимост” 
отстъпва място на желанието за реинтерпретация на наложилото се в мисленето 
разбиране за център и периферия, за културна метрополия и културни „колонии”. 
Нарасналото национално самочувствие ще накара Г. С. Раковски да ревизира 
страстното желание за реализация на нашия фатеркомплекс чрез опекунството 
на Великите сили, като търси нови дискурсивни стратегии за осъществяване 
на планираната еманципация в културно-историческата, нравствена, мито-
фолклорна и политическа идеология. Натрупаният идентификационен ресурс 
ще се инвестира главно в бъдещето, но пространствeният статус на утопията ще 
се запази в балканския „мит за рамката”. Изграждането на Южнославянска или 
Дунавска федерация обсебва и мислите на Л. Каравелов и Хр. Ботев. Големият 
наратив ще се отвори за репрезентациите на един нов социум, в който акцентът 
ще бъде поставен върху темпоралната цезура, натоварена с обещанията за едно 
различно бъдеще. Отричайки чешкия австрославизъм и неговата миметична 
проекция в България, руския панславизъм и месианизъм, Л. Каравелов излага 
на страниците на вестниците ”Свобода” и „Независимост” един нравствен 
императив, какъвто е създаването на славянска държава, представена като „свята 
обязаност” за „австромаджарските” и „турски славяни” [в. ”Свобода” 1869: 
105 – 106]. „Всичкият сърбохърватски свят мисли и сънува за едно политическо 
единство на Балканския полуостров, а румъните желаят да се съединят със 
съединените княжества, следователно славянска Австрия би имала такъв също 
успех, какъвто има днес и австро-маджарският дуализъм” [в. ”Свобода” 1872: 
258]. Въображаемият съюз между западните и южните славяни обаче е сурогат 
на цяла една система от символи, които имат по-скоро компенсаторен механизъм, 
отколкото реална социално-историческа основа. Само след една година във 
в. ”Независимост” започват да се прокрадват някои по-песимистични нотки 

Антоанета Балчева  –  Истини и мистификации...



Limes Slavicus 2310

относно бъдещото единение: „австрийското правителство е работило досега 
така хитро, щото между чехите и поляците, между сърбите и хърватите, между 
русинците и словаците съществуват обширни пропасти. Ние явно вече виждаме, 
че и между славянските предводители не съществува ни братско споразумение, 
ни една определена цел, ни твърда воля. Ако чехите захванат да протестират 
срещу тая или оная несправедливост, то поляците се мирят с правителството 
и оставят своите братя да се борят и да патят сами” [в. „Независимост” 1873: 
299]. На фона на известно сближение в имперската политика между Австрия и 
Русия Каравелов заявява категорично: „Българинът трябва по-напред от всичко 
да бъде българин, сърбинът – сърбин, чехът – чех, русинът – русин; а после вече 
да явят на света, че те са и славяни.” „Източният въпрос лежи на плещите на 
българския народ”, ще заяви и Хр. Ботев, стремейки се да избегне примката на 
поредните политически илюзии [в. ”Знаме” 1874: 35]. По сходен начин Карел 
Хавличек Боровски в статията си „Славянин и чех” от 1846 г. обосновава острото 
си отхвърляне на мъглявия панславизъм на Колар сред чехите и другите славяни 
и славянофилския панрусизъм у русите: „С една дума, с национална гордост ще 
кажа: Аз съм чех”, но никога: „Аз съм славянин. А когато се нарека славянин, 
ще го сторя винаги само в научен смисъл: в географски и етнографски”.  

Дискурсът за славянската принадлежност при българите носи чертите 
на национално себеутвърждаване, но и на европейско съизмерване в рамките на 
славянския духовен универсум. „Антитезата българско-елинско сега се заменя 
със славянско-елинско. А това значи, че срещу елинската образованост, с която 
се гордеят гърците и чрез която се надсмиват над българската копаческа и 
ораческа, сиреч „хорска” простотия, се издига друга, еднакво висока, политична 
и благородна образованост (по думите на Фотинов), която българинът може 
да чувства като своя и чрез която той има смелост да погледне гърка гордо в 
лицето” [Йоцов 1992: 21]. В рамките на тази „балканизираща оптика” руските 
и хабсбургските слависти създават нови алтернативи пред оформящата се 
национална идентичност. Чрез тяхната посредническа роля се хвърля светлина 
върху всички съставки на националното самосъзнание (средновековно минало, 
език, култура, фолклор). Активната роля на Русия в подготовката на българската 
възрожденска интелигенция (над две трети от българите завършват в нея между 
1856 и 1878 г.) обуславя доминиращата ѝ позиция в просветното движение 
и „изучаването” на славянобългарското минало. Историята на Ю. Венелин 
„Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом 
и религиозном их отношении к россиянам” (1829 г.) и другите му съчинения, 
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превеждани през Възраждането от Б. Петков, Н. Даскалов и др., „Българските 
книжици или на кое славянско племе принадлежи кириловската азбука” (1841) 
на В. Априлов, „Поглед върху произхождението на българския народ и началото 
на българската история“ (1869) и „Заселването на Балканския полуостров от 
славяните” (1871) от М. Дринов и др. са културни артефакти, носещи идеята 
за славянското единство, но и легитимиращи общи идеологически доктрини 
– от доктрината за равноправието на славянския език като богослужебен 
език до панславистичните идеологии на XIX в. Особената позиция на Русия 
като преносител и понякога източник на властовия конституиращ дискурс на 
Балканите предизвиква съответно отдръпване от екзалтирания панславизъм на 
руските възпитаници в лицето на гръцките адепти от по-старото поколение, един 
от които е Райно Попович: „[...] славенски и росийски много, но ако задолжим и 
принудим децата да са учат само на тях, без сладост са учат, и не е възможно да 
са породи в техните сердца някоя истинна теплота и душевно склонение; защо 
нема Болгария никакво причастие с Росия, нема кому да пишат или от кого ответ 
да приемнат, нема с кого да са разговорят” [цит. по: Шишманов 1965а: 384].

Провежданият дебат е в основата на сложните дискурсивни стратегии 
на българския елит относно трансмисионните канали на познанието за 
Европа. Притеглянето само към руската цивилизационна матрица, „хибридна 
и вътрешно противоречива, разпъната в самопредставите си между Европа 
и славянското православие” [Мишкова 2006: 239], донякъде би ограничило 
идентификационният проект на българското Възраждане, чертаещ своите 
репрезентации в още по-широк европейски цивилизационен контекст. 
Оптиката на близостта, която е гаранция за доверие на русофилите, не изключва 
гравитирането към по-универсалните културни проекти, чието стартиране в 
първата епоха на нашето Възраждане е осъществимо благодарение на гръцкото 
образование, явяващо се мощно средство за повдигане на общото умствено 
равнище в българските земи. Или, както свидетелства К. Иречек в своята 
„История болгар”: „Миладинов при всичкия си горещ национализъм като 
всички наши по-стари дейци преди усилването на руското влияние у нас, беше 
достатъчно умен да разбере, че не бива да се смесват двете понятия – гръцка 
образованост и гръцки аспирации, възбудени главно от знаменития гръцки 
проект на императрицата Екатерина Велика, която още в 1780 г. бе възмечтала 
в съгласие с Йосифа ІІ да възобнови древната Византийска империя с един 
руски велик княз на престола на василевсите.” Оправдано е и мнението на Ив. 
Шишманов: ”Димитър Миладинов бе на мнение, че българите могат да бъдат 
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колкото обичат врагове на елинизма, но са длъжни да използват всички средства 
за постижение на една по-висока култура, които тогава можеха да им дадат най-
скоро и най-евтино само по-високите гръцки училища, каквито бяха Великата 
школа в Цариград (Куру чушме), училището на Каири на остров Андрос, 
Янинската гимназия, Букурещкият и Яшкият лицей, богословското училище на 
о. Халки, по-късно Атинският университет и др.” [Мишкова 2006: 239]. 

Нещо повече – гръцкият филтър на западните идеи се оказва формиращ 
за схващанията на мнозина балкански възрожденци за Европа и европейският 
прогрес. „На него до голяма степен се дължи разбирането за просвещението 
като демиург на прогреса, убеждението, че „интелектуалното възраждане” 
предшества и подготвя почвата за всякакъв друг напредък и най-вече за 
„политическото възраждане”, че ако Западът е синоним на цивилизация, 
то ключът към това е в неговата „просветеност” [Мишкова 2006: 242]. 
Изграждането на гръцките прогресистки философеми, в рамките на една 
непрекъсната бинарност в иконичната представа за „същинска” Гърция между 
архетипите на Елада и Византия, оформят до голяма степен българските 
визии за една рационална, вдъхновяваща се от прогреса чужда модерност. 
Българските ученици на „модерния гръцки Сократ” (Ив. Добровски, Захари 
Струмски, Иларион Макариополски, Никола и Димитър Михайловски, 
Атанасович, Стоян Чомакови др.) както някои наричат Т. Каирис, възприемат 
не само неговия деизъм или нова ерес теосевия, но успяват да я приложат умело 
в борбата си за еманципация от панелинизма. Ив. Добровски заявява: „Ние се 
въодушевлявахме, господине, от идеите на знаменития гръцки учен Каири, 
който поддържаше, че за да може един народ да напредва, трябва да се учи на 
матерния си език...Тъй като е, си казвах и аз, то и нашият народ трябва да се учи 
на своя език. Това постигне ли се, всичко ще дойде от само себе си.” [Мишкова 
2006: 256]. (Елементи на деизъм откриваме и в метафизическите представи на 
черногорския владика П. П. Негош и Хр. Ботев). 

Стремежът на възрожденците към търсенето на нови гравитационни 
полета на своята принадлежност, към намирането на алтернативни 
пространствени светове на традиционните утопии, които да се четат като визии 
за бъдещето, намира проекция в централноевропейския вариант на славянската 
идея, който с произведенията на Й. Добровски, П. Й. Шафарик, Юнгман, Ханка, 
Челаковски ѝ придава не само романтично, но и все по-изразено просвещенско 
звучене. Националната ни идентификация добива „културен кредит” в чужбина 
[Йоцов 1992: 55]. Между 1835 г. до 1845 г. в Прага се отбиват и престояват като 
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на преклонение пред този „славянски Йерусалим”, както по-късно я нарича 
Л. Каравелов, на път за проучвания из славянските земи, Погодин, Бодянски, 
Срезневски, Прайс и Григорович, оглавили по-късно катедрите в Москва, 
Харков, Петербург и Казан. „Златна Прага” се превръща в знакова константа за 
цяло поколение наши възрожденци (Ив. Добровски, И. Шопов, С. Филаретов, 
П. Берон, М. Дринов, Ив. Богоров, Н. Стоянович, Н. Катранов, К. Петкович и 
др.), за които изцяло важи мнението на Г. С. Раковски, изказано в писмо до В. Д. 
Стоянов през 1859 г.: „Твърде добре сте сторили, дето сте се постарали да идете в 
Прага. За науки там, както казват, славянското любословие цвети”. Славянската 
филология, а по-късно и нейното подразделение славянската компаративистика, 
създават комплексна визия на въображаемата славянска общност, въвеждайки я 
в мащабни педагогически проекти, в които прогресът командва репрезентациите 
на времето, въплъщавайки контраста между бъдеще и настояще. Трудовете на 
Й. Добровски „Кирил и Методий, апостоли на славяните” („Cyrill und Method, 
der Slawen Apostel“), „Основи на старославянския език” („Institutiones linguae 
Slavicae dialecti veteris“), които излизат рано в руски превод – първата в 1825 
г., втората в 1833 – 1834 г., активизират историческата рефлексия на българите, 
разгръщат езикови проблеми от Кирило-Методиевата епоха и старобългарския 
език. Езиковедските възгледи на Добровски оказват влияние върху граматиките 
на Неофит Рилски, Иван Момчилов, Иван Димитриевич Охридчанин и др. 

Още по-плодотворно е влиянието на П. Й. Шафарик, в чиито трудове 
глаголицата и кирилицата се разкриват като писмености на българските 
славяни, изтъква се значението на българските земи като люлка на най-старата 
славянска писменост, доразвива се идеята за историческия прогрес, като се 
оценностява темпоралният континуитет, насища се духовният свят на българите 
с личности и събития, които да участват в сътворяването на въобръзената 
общност. Въпреки че първият научен труд на Шафарик „Geschichte der 
slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten“ (1826) не е преведен на 
руски и поради това остава неизвестен за българите, влиянието на неговото 
дело се чувства още преди Кримската война, благодарение на руските преводи 
(„Slovanske starozitnosti“, 1837 и „Slovansky narodopis“, 1842), и особено чрез 
посредничеството на Ю. Венелин. Вписването на пражкия славистичен кръг в 
идентификационния ни проект позволява експонирането на историческите ни и 
културни придобивки пред света чрез посредничеството на престижния „Друг”. 
Цитирането на исторически данни от съчиненията на Шафарик е съпроводено и 
с позоваване върху неговите преценки, легитимиращи наложените твърдения, 
като например тезата за славянския произход на Библията, или пък твърдението, 
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че Климент изнамерил глаголицата, която Шафарик по онова време смята за по-
късна от кирилицата [Палаузов 1852: 87]. Във връзка с появилата се през 1849 
г. П. Шафарикова студия „Разцветът на славянската литература в България” 
(„Rozkvet slovanske literatury v Bulharsku“) преводачът Хр. Йованович пише: 
„Намерението на тоя знаменит старославянски изпитател с това негово дело 
е двойно: първо да нас свести и като от дълбокий сън пробуди, да ни отвори 
очите да видим, че сме били такива, каквито сме сега, – че сме сиреч имали и 
ние държавний ред, както сичките человеци [...] Второ, да пробуди другите по 
света честити славяни, нашите мили еднокръвни братя, да се смишляват за нас 
и ги представят в ума си какви са братя имали....” Последвалите трудове на П. 
Й. Шафарик „За началото и родината на глаголизма” в 1858 г., „Кръщение на 
южните славяни; Кирил и Методий; славянската литургия” (из Geschichte der 
sudslavischen Literatur) в 1866 г. имат един общ кумулативен ефект – изковаването 
на „българска „национална философия” на славянска основа. 

Просвещенската концепция за историята като учителка на народите е 
изцяло ангажирана със съвременните идентификационни проекти, сродяващи ги 
с месианизма на немските историци, немското Просвещение и историографията 
на Романтизма. Изработени са механизмите за една псевдорационална история, 
която се опитва да елиминира „ирационалното” като фактор в социалните 
промени и да редуцира символичното и имагинерното до една обикновена 
травестия, чрез която социалните актьори прикриват своите истински интереси. 
На историзирането на политическата митология са подвластни повечето автори на 
социални наративи – В. Априлов, Спиридон Палаузов, К. Фотинов, Г. Кръстевич, 
Ив. Селимински, Ив. Добровски, П. Берон и други, които създават цяла серия от  
твърдения, че българите са от славянски произход, че под българи и славяни 
трябва да се разбира един и същ народ, че Кирил и Методий са славяни, българи, 
че ние сме дали култура на славянския свят, издигайки Кирилометодиевското 
начало като славянско, а не византийско и пр. Още в първия брой на списание 
„Любословие” е поместена статия за славянската древност. К. Фотинов въвежда 
термините „древност” и „старост” наравно с „история” и „повест”, като озаглавява 
труда си „Понятие (познание) за древност (старост) славенска”. Употребата на 
термина „древност” до голяма степен напомня за ”Slovanske starozitnosti” на П. 
Шафарик. С цялата си дейност на книжовник, журналист и учител К. Фотинов 
допринася за придаването на по-широк обхват на понятието история – не 
само като производно от гръцкия термин, но и в значението му на „повест” и 
„повествование”, което обосновава просвещенската концепция за многостранната 
му полза. В този дух е издържана и статията му „Славянски племена”, отпечатана 
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през 1846 г. Заедно с обнародваните таблици на Шафарик със статистически 
преглед на славянското население, той изнася и критичните си бележки към тях, 
съзвучни с неговата ангажираност в общия идентификационен дискурс.

Възрожденското обговаряне на историографските възгледи и наблюде-
ния на пражките слависти е в романтичен и просвещенски ключ. Митологич-
ното мислене, инкорпорирано в просвещенската парадигма, осигурява едно 
интернализиране на историческите събития през призмата на националните 
себерепрезентации. Дебатът за миналото, който се разгръща във възрожденския 
печат, филтрира припознаването на определени аспекти на културната 
идентичност. Наложените тенденции „представляват идентификационни 
модели, които съдържат, макар и в неразгърнат вид, свои различни варианти 
на националния мит, а и на значещи травми в националното съзнание, свое 
очертаване на границата на етноса, свои знаци за принадлежност както към 
малката общност нацията, така и към голямата; всяка от тях се основава на 
собствена теория за произхода на българите и тяхното културно развитие” 
[Аретов 2000: 170]. Сред най-дискутираните теми в тогавашната полемика 
около етногенезиса на нацията са полемиките около теорията на Шафарик за 
урало-чудския произход на прабългарите. Засегнат от тази „неродолюбива” 
теория, В. Априлов в „Денница ново-болгарского образования” (Одеса, 1841 
г.) препоръчва и се надява, че „славящийся своим патриотизмом учений 
чех г. Йосиф Шафарик [...] не замедлит также признать болгар славянским 
племенем”. Своя аргументация в „парадигмата от стойностни цивилизационни 
жестове, чрез които българите заемат конструктивно място в европейския 
свят”, предлага и Г. Ст. Раковски в „Българска старина”. Отхвърляйки тезата, 
обвързваща българския език с „някакъв татарски говор”, той обвинява 
„патриарха на славянската филология”, че бил разпространил тази идея с 
книгата си “Slovanske starozitnosti”, в която пишел, че българите били татарско 
племе [сп. ”Българска старина” 1865: 117]. 

Наблягането върху славянската стихия в българските земи в 
Шафариковите “Slovanske starozitnosti” ще владее задълго развихрилите се 
спорове около цивилизационната ни принадлежност, отваряйки място и за един 
по-критичен подход към поставените за разрешаване въпроси. В студията си 
„Кратко изследване на българската древност” Г. Кръстевич използва солидна 
научна аргументация в интерпретирането на обсъжданата проблематика. 
Черпейки легитимност и авторитет от знанията на известния учен, както и 
от редица други източници, Кръстевич застава извънредно решително срещу 
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урало-чудската му теория, считайки за особено неубедителни направените 
езикови паралели между старобългарския език и финския. Авторът свързва 
генезиса на своя народ с хуните, изграждайки по този начин един „драматично 
различен „голям разказ” за неговото минало”. Конструкцията на този наратив 
би осмислила и една по-гъвкава и приемлива дискурсивна стратегия спрямо 
себеописването ни в рамките на Османската империя. 

Стремежът да подплати изследванията за автохтонния произход на 
българите с една безупречна научна основа е залегнал и в предлаганата от М. 
Дринов монография „Поглед върху произхождението на блъгарский народ и 
началото на българската история”, издадена във Виена през 1869 г. Пражката 
среда явно е оказала силно влияние върху българския учен, който живее в нея 
от 1867 г. след завършването си в Московския университет и работа из архивите 
във Варшава, Лвов и Краков. В чешката столица той е изцяло интегриран в 
кръговете на тамошните учени и политици – Фр. Палацки, Адолф Патера, Ф. Л. 
Ригер, А. Браунер и др. Шафариковите “Slovanske starozitnosti” направо служат 
за образец при разработването на неговата теория. Цялото изложение за чудската 
дружина, която под предводителството на Аспарух дошла в българските земи 
и се смесила с мощта на славянския елемент, носи патоса на авторитетния 
учен. Пак под негово влияние М. Дринов омаловажава значението на другите 
„субстрати” на българската нация – траките и прабългарите. Развихрилата 
се няколко години по-късно полемика мужду него и Г. Кръстевич може да се 
разгледа през призмата на един опит за налагане перспективата на даден елит 
върху местния културен свят. Институциализираната позиция на М. Дринов, 
„кандидат на историко-филологическите науки” (1865) и първи председател 
на Българското книжовно дружество в Браила (1869), е противопоставена на 
тезата на „лаика” Г. Кръстевич, една от най-изявените фигури в цариградския 
кръг. В рецензията си „Хуни ли сме?” по повод издаването на „История 
българска” на Кръстевич, М. Дринов отрича тъждествеността на хуните с 
прабългарите и упреква Кръстевич, че застъпва гледището на Ю. Венелин и 
Савельев-Ростиславич и че се впуска в полемика с Дьогин, Клапрот, Шафарик и 
с всички учени, които доказват, че хуните първоначално живеели другаде, а не в 
Азиатска Сарматия. Кръстевич, от своя страна, обвинява в отговора си Дринов, 
че вярвал в славянския произход на българите, само защото така твърдели 
Клапрот и Шафарик. 

Активният диалог в изработването на автостереотипите, често 
използван като апел към бъдещето, не изключва и битуването на имагинерните 
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представи като готови решения за приложение hic et nunc, които не подлежат 
на критика. Най-новите изследвания на Шафарик (”Uber der Ursprung und die 
Heimat des Glagolitismus”, 1858), публикувани в „Български книжици” (”За 
извора и за отечеството на глаголическите слова” и „Ради зачалото и местото 
на глаголическите слова”), в които той отхвърля дотогавашната си теория за 
старинността на кирилицата и своята теория за българския произход на най-
стария език на славяните, предизвикват противоречив прием. Налице е както 
стремежът към популяризиране на актуалните му научни открития, така и 
отхвърлянето на тези, които са в разрез с изгражданата себерепрезентация. 
Воден от тези съображения, Л. Каравелов отстоява своята „славянска версия” 
в брошурата „Кирил и Методий, български просветители” (Букурещ, 1875) с 
показателно мото:

„Шафарик ви „чисти гърци”
учено нарече,
без да гледа „Из начале бе
кой първи изрече”
(По: Б. Пенев, „История на новата българска литература“, Т. ІІІ,                 
1933, с. 209).

В унисон с предлаганата идолатрия на родовите знаци е и широко 
използваният за времето си етимологичен метод от страна на К. Фотинов, 
Г. С. Раковски, Йордан Хаджиконстантинов-Джинот, а в Сърбия от Сима 
Милутинович. Вторичната митология, залегнала в творбите им, говори 
за преминаването към нов етап в историческото осмисляне на времето, 
характеризиращ се с по-голяма систематизираност в перцепцията на старината, 
с по-голяма екстериоризация на паметта, обединила историческите фрагменти 
в една иконотека на родовата памет. Именно в този контекст трябва да се раз-
глеждат и преводите на известните за времето си литературни мистификации 
– „Зеленогорския” и „Краледворския” ръкописи (отнесени към 1290 – 1310г.), 
„открити” от Вацлав Ханка и последователно превеждани от Иван Шопов, 
Теодоси Икономов в „Дунавски лебед” и Райко Жинзифов. Извоювали 
легитимност с подкрепата на видни за времето си учени като Добровски, 
Шафарик, Майнерт, Доубек, Палацки, Свобода и др., те реактивират мита за 
сотирологичната функция на славяните, на които е съдено да запазят Европа 
от опустошенията и жестокото робство, наложено от варварски и диви народи. 
„Народните умотворения застъпваха в много случаи историческите документи, 
които липсваха. Колкото повече народни песни можеше да се съберат, толкоз по-
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добре. Ако пък можеше да се намерят песни с историческо или митологическо 
съдържание, радостта биваше безкрайна. Кой гледаше дали материалите не 
са подправени! Ентусиазмът заслепяваше всички” [Шишманов 1965в: 19]. В 
този аспект трябва да се отчете и популярността на братя Миладинови в Чехия, 
първите преводи от Б. Немцова на включените в „Показалец или Руководство” 
на Г. С. Раковски (издаден 1859 г. в Одеса) народни умотворения, както и 
съвместната работа на В. Д. Стоянов с Ян Гебауер върху превода близо на 160 
български песни на чешки език.

Доколко тези „славянски блуждения” са живи идеи на времето, личи  от 
преписката и делата, писани на гръцки от д-р Ив. Селимински (1799 – 1867). 
Закърмен със славянофилски настроения, в духа на Фотинов, повлиял се по-
късно от неговото „Любословие”, той се опитва да изработи славянска програма, 
крайната цел на която е да „се приближим до нашите славянски братя, с които 
един ден ще образуваме един действителен славянски народ, всички членове 
на който народ ще имат помежду си хомогенно нравствено положение”.  
„Визията на славянската нравствена взаимност” вълнува и Ив. Добровски, 
който от 1850 до 1851 г. издава във Виена пет броя на сп. ”Мирозрение”, което 
е „първият орган на славянската идея в България” [Йоцов 1992: 7]. Броят на 
спомоществователите, сред които са Йосиф и Херменегилд Иречек, Алоис 
Шембера, професор по чешки език и литература във Виенския университет, 
Антонин Марек, приятел на Юнгман, Вук Караджич, Юрай Щросмайер и др., 
недвусмислено сочи за сполучливата рецепция на тези идеи сред хабсбургските 
слависти. 

Идеализираният образ на хармоничното съвместно живеене и неговото 
свръхоценностяване носи стремежа за изграждане на утопичния контекст 
на собствената принадлежност. Репрезентациите на различните общества в 
националните дискурсивни стратегии са резултат от умелата интерпретация на 
един хилядолетен фонд от въображаеми представи и надежди чрез средствата 
на модерните политически идеологии. Сами по себе си те представляват утопии 
на компенсацията, водени от кораба на политическите илюзии. Разглеждането 
им ни дава привилегията да вникнем по-задълбочено в историческите времена, 
без да сме принудени да ги тълкуваме само ретроспективно, или антиципирайки 
бъдещето.
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Abstract: The article discusses the idealized image of Russia and the positive 
perception of Catherine II‘s domestic and foreign policy during the first stage of her reign 
as described in the correspondence of the French philosopher Valentin Jameray Duval 
with the empress’ lady-of-waiting Anastasia Sokoloff (De Ribas). Covering thirteen years 
(1762 – 1774), the correspondence reflects all the significant events and legislation during 
Catherine’s reign. Duval showed interested in all innovations in the field of education and 
science, cultural life, Economics, health, social and religious policies. His assessment of the 
present of Russia is based on his good knowledge of Russian history and his interest in the 
main documents of Catherine’s reign – the statutes of orphanage and the Smolny Institute, 
the „Nakaz” (“Instruction”), and the court sentences. The Russian-Turkish war of 1768 – 
1774 occupies a central place in the correspondence between Duval and Sokolova, which 
fits into the common European Enlightenment discourse of condemnation of the Ottoman 
Turks as „barbarians“. The idealized image of Russia and Catherine II in the correspondence 
raised a question of the authenticity of the letters. The publication of the correspondence by 
the diplomat in the Russian service F. A. Koch was clearly intended for the Western readers 
and had to convince them in the civilizational progress of the Northern Empire.

Key words: Valentin Jameray Duval, Catherine II, reforms, correspondence, Anas-
tasia Socoloff, F.-A. Koch

Валентин Жамре Дюваль (1695 – 1775) – французский философ-
самоучка, имя которого в наше время известно лишь очень узкому кругу 
специалистов по эпохе Просвещения. Во второй половине XVIII – начале 
XIX столетия это было не так. Хотя наследие „деревенского философа“ 
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(„philosophe champêtre“), как он сам себя называет в своих письмах, невелико 
по объему1, он был весьма уважаемым человеком. Переписка Валентина 
Жамре Дюваля с камер-юнгферой Екатерины II Анастасии Ивановной 
Соколовой (в замужестве Де Рибас) была впервые опубликована вместе с 
другими мемуарными и философскими текстами Дюваля в двухтомнике 
его работ в 1784 г. [Duval 1784]. Оригиналы писем не сохранились. Письма 
обоих корреспондентов, а также мемуары Дюваля публиковались несколько 
раз на французском и на немецком языках. Произведения Дюваля были 
известны также русской аудитории. Об этом свидетельствеут факт, что они 
были обнаружены в библиотеке А. С. Пушкина [Гречаная 2011: 123]2. Но еще 
задолго до осуществления издания 1784 г., части мемуаров, которые Дюваль 
охотно дарил избранным друзьям в рукописи, читались, переписывались, 
на них ссылались знаменитые философы. Вольтер, знавший „деревенского 
философа“ по молодости, когда оба в 20 – начале 30-х гг. XVIII в. состояли в 
одном интеллектуальном кружке в небольшом французском городе Люневиле, 
где Дюваль служил при дворе Лотарингского герцога Леопольда, сохранил в 
своем архиве подаренный ему отрывок3.

Дюваль происходил из семьи крестьянина-тележника. Он очень рано 
остался сиротой, а в четырнадцать лет покинул родной дом. Юноша чуть не 
погиб в морозную зиму 1709 г. От верной смерти его спасли лотарингские 
монахи, у которых он нанялся пастухом. Монахи обучили его грамоте и 
Валентин часто брал с собой в поле книги и географические карты, которые 
были другой его страстью. Случайно это привлекло внимание барона из свиты 
лотарингского герцога, который добился того, что герцог послал молодого 
человека учиться в университет Понт-а-Муссона. После окончания учебы 
вельможа принял бывшего пастуха на службу в качестве библиотекаря. 
Дюваль служил как при нем, так и при его сыне, Франце (Франсуа). После 
брака последнего с Марией-Терезией и обмена Лотарингии на Тоскану между 
Францией и Австрийской империей (1737), Дюваль последовал за своими 
благодетелями в Италию и Австрию. С 1748 он перебирается в Вену. При 
австрийском дворе он служил библиотекарем и нумизматом, ответственным 
за коллекцию медалей и монет австрийского императора. Несколько раз ему 
предлагали статус дворянина, но гордый своим плебейским происхождением, 
философ, всегда отказывал. В своих сочинениях он был всегда довольно 
критически настроенным по отношению к сильным мира сего. Дюваль умeр 
в Вене в апреле 1775 г., так и не обзаведясь собственной семьей. Он вел очень 
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скромную жизнь, а свое хорошее жалование он почти целиком тратил на 
благотворительность и на покупку книг.

В начале 1762 г. в жизни философа произошло событие, которое 
отметило всю оставшуюся его жизнь. В театре в Вене он познакомился с 
двадцатилетней Анастасией Соколовой, сопровождавшей своего побочного 
отца, выдающегося деятеля екатерининской эпохи Ивана Ивановича Бецкого 
по пути домой, в Россию, куда его вызвал после пятнадцятилетнего отсутствия 
новый император Петр III. Между пожилым философом и Соколовой 
завязывается переписка, продолжившаяся 13 лет до последних месяцев жизни 
Дюваля. С течением времени в переписке были свои пики интенсивности и 
длительные паузы на протяжении долгих недель и даже месяцев. Наиболее 
часто корреспонденты обменивались письмами во время русско-турецкой 
войны 1768 – 1774 гг. Корпус корреспонденции внушителен и насчитывает 1264 
писем на французском языке, занимающих более чем половину двухтомного 
французского издания творений Дюваля 1784 г.

Переписка выдержана в духе галантного сентиментального диалога. 
Можно почувствовать, что „деревенский философ“ не остался безразличным 
к прелести Анастасии. В отношении к ней смешиваются запоздалая 
влюбленность и отеческая забота, облеченные в не совсем умелые светские 
фразы. Для Дюваля Анастасия – его Биби. Впрочем так он называет всех 
женщин5. Большинство текстов, принадлежащих Дювалю, значительны по 
объему; в них он развивает определенные философские идеи. Некоторые 
из писем Анастасии также довольно пространны, особенно в тех случаях, 
когда она объясняет собеседнику реалии русского быта, исторические факты, 
новости культурной жизни. Много писем явно было потеряно еще в то время 
и этот факт отмечается издателем.

Помимо неизбежных светских любезностей и шуток, которыми 
обмениваются оба корреспондента, в письмах идет речь главным образом о 
разных сторонах русской жизни. Нет сферы, которая бы осталась незатронутой. 
Любознательный Дюваль интересуется буквально всем – нравами и обычаями, 
состоянием семьи, отношениями между господами и крепостными, кухней, 
модами, одеждой различных сословий, особенностями русских городов, 
природой и т. д. и т. п. Иногда он так засыпает собеседницу кучей вопросов, что 
она вынуждена воскликнуть в одном из писем: „Ваши последние два письма 
заставили меня потерять дар речи. Разве можно быть столь любопытным?”6 
[Duval 1784: II, 136, письмо от 6.01.1771]. Анастасия регулярно посылала 
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своему другу монеты разных периодов истории русского государства, медали, 
вычеканенные по поводу разнообразных событий. Географические карты 
и гравюры известных исторических лиц или иллюстрации к праздникам, 
фейерверкам, коронационным торжествам и подобным публичным зрелищам 
Соколова посылает Дювалю при каждом удобном случае. 

В центре внимания философа, однако, находится то, что волновало 
просвещенных современников: активная реформаторская деятельность 
Екатерины II первого десятилетия ее правления. „Деревенский философ“ 
интересуется буквально каждым новoвведением Северной Минервы и следит 
с затаенным дыханием за каждым событием, утверждающим ее сущность 
просвещенной монархини. Начав расспросами о географических особенностях, 
о монетах и медалях, связанных с историческими личностями в истории 
России, о религиозных обычаях и о культурной жизни России (например, есть 
ли театр в стране), Дюваль постепенно переходит на обстоятельные вопросы 
о современных событиях. Надо отметить, что, благодаря своим знакомствам 
со многими русскими и с людьми, по долгу своей службы имевшими случай 
бывать в России или же жить там, Дюваль был очень хорошо осведомлен 
происходящим в Северной империи7. Он, хотя и не знал русского языка, читал 
(или ему переводили) о России все, что попадалось под руку и, благодаря 
своим разносторонним интересам, имел относительно полное представление 
о прошлом и настоящем страны. В кругу посетителей его Кабинета медалей 
были выдающиеся представители элиты российского общества – И. И. 
Шувалов, граф Андрей Петрович Шувалов и его жена, Екатерина Петровна 
Шувалова, молодой одаренный поэт кн. Федор Алексеевич Козловский, 
погибший геройской смертью в войне 1768 – 1774 гг., и многие другие. У 
скромного хранителя медалей были дружеские отношения с послом империи 
при австрийском дворе кн. Дмитрием Михайловичем Голицыным, „l’illustre 
prince Galitzyn”, как он называет его в письмах. Его близкими друзьями были 
(будущий?) секретарь Алексея Орлова И. В. Миловский, выдающийся деятель 
сербского Просвещения, переводчик Мармонтеля и Вольтера на сербский 
язык и автор „Истории сербского народа“ Павле Юлинац (Павел Юлинец, в 
конце своей жизни консул Российской империи в Сицилии), бельгийский врач 
д-р Шарль де Мертенс, специально приглашенный Екатериной на службу при 
только что основанном Воспитательном доме, который впоследствии был 
одним из главных медицинских лиц, овладевших чумной эпидемией в Москве 
1771 г.8 и др. Благодаря чтению и контактам, у Дюваля было свое мнение о 
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процессах в России и переписка с Соколовой не была его единственным 
источником информации. Помимо очевидной сердечной склонности, для 
философа письма Биби были важны из-за близости корреспондентки к 
императрице и И. И. Бецкому, под руководством которого совершались 
многие из предпринятых Екатериной реформ в сфере культуры и образования. 
Этим и определяется особая ценность самой переписки Дюваля и мамзель 
Соколовой – ее вели люди, жившие при дворах двух союзных держав, имевшие 
возможность ежедневно общаться с владетельными особами и быть в курсе 
свежих политических новинок, но не занимавшие значительные места в 
придворной и государственной иерархии, что позволило им быть относительно 
независимыми в своих суждениях.

По своему содержанию переписка Дюваля и Соколовой напоминает 
корреспонденцию Вольтера и Екатерины II. И в той, и в другой комментируются 
одни и те же события, перекликаются темы и их интерпретация. Однако 
если императрица и фернейский патриарх старались задать тон европейской 
политике, то в переписке Дюваля и русской придворной дамы можно увидеть 
отголосок, который достижения России находили в сознании просвещенных 
западноевропейцев.

Мимо внимания Дюваля не проходит ни одно значительное событие 
жизни России. Философ, очень высоко ценивший на основе собственного 
опыта образование, глубоко взволнован екатерининскими реформами в 
области просвещения. Он сильно интересуется двумя новыми институциями 
– Воспитательного дома и Смольного Института благородных девиц, 
учреждение которых в первые годы правления Екатерины (1764) было 
своеобразной визитной карточкой политики новой русской императрицы, 
направленной на воспитание „новых людей“. Дюваль, испытавший тягости 
сиротства, приветствует „проявление доброты, человечности и величия 
души“ императрицы в намерении учредить Воспитательный дом для детей-
сирот [Duval 1784, I: 157, письмо XII от 25.10.1762]. В дальнейшем философ 
неоднократно требует сведений об этом учреждении, его интересуют его устав, 
архитектурные планы, гравюры с его видом, памятная медаль, выпущенная по 
случаю открытия в 1764 г. С таким же любопытством и нетерпением Дюваль 
интересуется уставом и программами Смольного института благородных 
девиц, также основанного по инициативе Екатерины II и И. И. Бецкого. 
Француз черпает информацию от первых рук, так как оба новые учреждения 
были под началом „благодетеля“ Соколовой. Узнав из газет о щедрости 
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Екатерины в востановлении почти уничтоженной огромным пожаром 1763 
г. Твери, Дюваль видит в действиях императрицы шаг к осуществлению 
просветительской идеи об облагорождении природы, которая может лучше 
служить людям. Он считает, что русская государыня прониклась этой 
истиной (vérité) и отдала такие распоряжения, которые позволят „удвоить 
намерения того, кто, согласно Священному писанию, отдал землю людям, 
предпочитая их диким зверям“ (Там же. Перевод мой. – А. В.). В дальнейшем 
корреспондент Соколовой живо интересуется осуществления этого первого 
проекта Екатерины II в области градостроительства и просит (соответственно 
благодарит) за присланные планы реконструкции Твери как современного 
города. Дюваль интересуется также планами Петербурга и Москвы. 
Реконструкция последней после эпидемии чумы 1771 г. станет символом 
просвещенной политики Екатерины не только в области градостроительства, 
но и вообще ее модернизационного социального проекта [См. Мартин 2015]. 
Однако можно сказать, что в обстоятельных в философических рассуждениях 
Дюваля Тверь становится своеобразным символом модернизации России. 
Вполне может быть, что он уловил одно из главных посланий, связанных с 
начавшимся в мае 1767 г. путешествием Екатерины II по Волге.

Путешествие было тщательно подготовлено и разглашено. Русская 
государыня планировала, чтобы это событие стало своего рода рекламой 
обширности и богатства империи. Путешествие по Волге было первой 
масштабной иллюстрацией ее реформаторских усилий и намерений первых 
лет правления. Именно в Твери Екатерина начинает свое плавание по реке-
символе многонациональной империи, „Тверь“ – название галеры, на которой 
государыня совершает вояж [Ибнеева 2009: 109, также илл. № 5 в книге], в 
Твери она организует перевод „Велизария“ Мармонтеля, подхватывая на лету 
новость об осуждении Сорбонной книги за содержащиеся в ней дерзкие идеи 
религиозной терпимости. Просвещенному архиепископу Тверскому Гавриилу 
адресован перевод „катехизиса королей“, вышедшего из-под пера Мармонтеля. 
Все эти факты сильно интересуют Дюваля, который, впрочем, уделяет немало 
места в своих письмах проблеме религиозных предрассудков, излишне строгим, 
продолжительным и частым постам в православии, невежеству духовенства. 
Интересно, что Соколова, оговариваясь тем, что в этот раз не сопровождала 
государыню в ее поездке, переписывает в письме официальную реляцию о 
путешествии, предназначенную как раз рекламировать новые тенденции в 
екатерининской внутренней политике: веротерпимость, равнопоставленность 
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народов империи под эгидой просвещенной монархини, ставящей превыше 
всего закон и отрицательно относящейся к попиранию инакомыслия9. 
Путешествие императрицы происходило не просто по России, которая 
все еще считалась варварской страной, а среди народов, рассматриваемых 
западноевропейской философской мыслью как „дикие“ и нецивиллизованные. 
Это было красноречивая попытка вписать Россию в список цивилизованных 
европейских государств. Путешествие императрицы в экзотические не только 
для европейцев, но и для многих русских, края огромной империи и описание 
едва ли не идиллических отношений центра и „периферии“, верховной власти 
и различных сословий стали демонстрацией цивилизационного прогресса 
страны и приобщения ее к семье „западных“, а не „восточных“ государств. 
Перевод „Велизария“ Мармонтеля во время путешествия при личном участии 
Екатерины II, заодно с предложением императрицы издать „Энциклопедию“ 
в России, покупка библиотеки Дидро, начавшаяся переписка императрицы 
с Вольтером, д’Аламбером и энциклопедистами – все это были сигналы к 
просвещенной публике Европы и прежде всего к философам о необратимых 
изменениях в огромной стране.

Дюваль не обходит вниманием такие решения русской императрицы, 
которые стремятся порвать с стереотипами отсталости России, ее „дикости“ 
и „варварства“. Это ряд нововведений и реформ, которые подтверждали 
имидж государыни как просвещенной правительницы. К ним можно 
отнести процесс Салтычихи и ее пожизненное заключение. Философ, как 
бывший крестьянин и приверженник „естественного права“, восторгается 
проявлением человеколюбия со стороны Екатерины и тем, что она „очистила 
землю от ужасной фурии, приказав заключить ее...“ [Duval 1784, II: 4. Письмо 
LV от 22 апреля 1769 г.]. „Мое сердце наполняется радостью, узнав, что в 
России уже не позволят кровожадным и жестоким чудовищам, независимо 
от их положения в обществе, изливать свое бешенство и свою ярость над 
несчастными созданиями, которые Бог создал по своему подобию. Этим 
проявлением милости и справедливости августейшая Темида отомстила за 
человечество и доказала, что одновременно наставляет и украшает [eго]“ 
(там же), – пишет Дюваль. Он восхищается также отменой многих телесных 
наказаний и их ограниченное приложение в отдельных случаях, отказ от 
смертной казни. 

Среди других тем, привлекших внимание „деревенского философа“ 
– самые разнообразные события – открытие нового здания Павловской 
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больницы в Москве в 1766 г., оспопрививание в 1768 г., успехи русской науки 
и особенно освоение Северного Ледовитого океана и экспедиции в Сибирь и 
на Камчатку. Дюваль следит с затаенным дыханием за спасением полярников, 
оставшихся на огромной льдине, радуется получению книг по материалам 
экспедиций Гмелина, Крашенникова, Мюлера, работам Бюшинга о России и 
пр. Он интересуется развитием искусств в России, расспрашивает о театре, 
литературе, музыке, существующей периодике и пр. Производит впечатление 
его широкая осведомленность и стремление быть в курсе актуальных событий 
и, конечно, в этом очень ему помогает его корреспондентка, пользующаяся 
поддержкой своей сиятельной покровительницы.

„Наказ“ Екатерины II и первоначальный период работы Комиссии по 
составлению Нового Уложения – другой сюжет, сильно привлекший внимание 
Жамре Дюваля. Философ знал не только официальные варианты „Наказа” на 
русском и французском языках, которые ему послала Соколова, но также его 
первого издания на французском языке, появившемся в 1769 в швейцарском 
городе Ивердоне [см. Плавинская 2001: 13 – 15]. Напомним, что содержание 
екатерининского документа было настоль новаторским для своей эпохи, что 
было сочтено опасным французскими властями, которые запретили его для 
распространения во Франции. 

Корреспондент Соколовой пишет, что он большим интересом читает 
„Наказ“, „жадно глотает“ его содержание, а от волнения слезы затуманивают 
его глаза. „Черты гуманности, мудрости и благоразумия, которые я 
обнаруживаю в процессе чтения, задерживают мое дыхание“ [Duval 1784, 
II: 15, письмо LVII от 1 августа 1769 г.] Дюваль многократно возвращается 
к этому законодательному акту Екатерины II, который еще в начальных 
статьях провозглашал „Россия есть европейская держава“ [Наказ 1907: 2, 
§ 6]. Это происходит не только во время его появления и первоначального 
распространения, но также годы спустяв последних письмах. В 1773 г. он 
пишет: „Знаете ли вы, моя дорогая, что Минос, Нума, Ликург и Платон могут 
стыдится, так как, несмотря на все консультации с оракулами [которые 
они проводили] во время своей работы над законами, они ничего подобного не 
могли придумать относительно национального учреждения, которое могло 
бы сравниться с написанным во сочинении, о котором идет речь. Знаете 
ли вы, что если этот план воспитания осуществится, нельзя долго ждать 
времени, когда Россия покажет свое величие“ [Duval 1784, II: 220, письмо 
CXIX от 9 июля 1773 г.]. В своих отзывах о „Наказе“ Дюваль разделяет 
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восторг знаменитых философов – Вольтера, Дидро. Сравнения с мифическими 
и реальными античными законодателями фигурируют в лестных отзывах 
и письмах и фернейского патриарха, и автора „Замечаний на „Наказ“ Ее 
Величества“10. Можно сказать также, что со временем скромный корреспондент 
Соколовой, также, как и известные философы, несколько теряет свои надежды 
на воплощение идей „Наказа“ в практике и повторяет по инерции славословия 
в адрес Екатерины II.  

Другая тема, которая вызывает жгучий интерес и искреннее 
восхищение „деревенского философа“ – победы русского оружия в Русско-
турецкой войне 1768 – 1774 гг. Относительно исчерпательности по отношению 
этого сюжета, можно подчеркнуть большую информативность переписки 
Дюваля и Соколовой, чем даже корреспонденции императрицы и Вольтера. 
Письма Дюваля и его корреспондентки похожи на сводки военных событий 
и в них есть сведения, которых уже не встретить даже в подробных историях 
боевых действий. В письмах Биби и „деревенского философа“ упоминается 
огромное количество конкретных событий – взятие, осада, оборона больших 
и малых крепостей, просто укреплений на территории сухопутного военного 
театра – в Молдавии и Бесарабии, в Румынии, Добрудже, в Северовосточной 
Болгарии. Обращено больше внимания на кавказкий театр боевых действий и 
на продвижение частей под руководством генерала Тотлебена11. 

Также, как в письмах Екатерины II и Вольтера12, в переписке с 
Анастасией Соколовой, философ ищет самую актуальную и опережающую 
информацию о развитии военных действий, сражениях, судьбе пленных, 
осадах городов и взятии крепостей. Военные действия комментируются 
в духе галантного диалога – забавного и шутливого. Оба корреспондента 
используют мифологические персонажи; Дюваль представляет свою 
Биби в роли современной Роксоланы, знаменитой фаворитки Сюлеймана 
Великолепного, которая по преданию была то ли русской, то ли украинкой. 
Подобно корреспонденции императрицы и Вольтера, в переписке Анастасии 
и Дюваля большое внимание уделено военным действиям в Архипелаге, 
героизму русских, но также не всегда адекватным и согласованным с 
руководителями экспедиции действиям греков в Морее. Дюваль и Анастасия 
досадуют на пассивность местного населения и также, как императрица и 
Вольтер, досадуют, что потомки древних греков имеют мало чего общего с 
предшественниками. Заветная вольтеровская тема о Греции как колыбели 
европейской цивилизации, которая должна быть освобождена от власти 
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невежественных и непросвещенных неверных осязаемо присутствует в 
письмах обоих корреспондентов. Также, как в переписке фернейского мудреца 
и императрицы, мотив о необходимости защитить женщин от произвола 
невежественных мусульман, пренебрегающих их интеллектом и достоинством, 
занимает значительное место и интерпретируется сходным образом. 
Особенно их вдохновляет освобождение русскими войсками огромного числа 
захваченных в плен русских и украинских женщин, событие, о котором не 
становится ясно из исторических сведений, когда точно имело место. 

Производит впечатление созвучие интерпретации образа турков в обеих 
переписках. И в том, и в другом случае османы представлены как жестокие и 
невежественные варвары, далекие от цивилизованности. Это было следствием 
хорошо усвоенного не только европейцами, но и русскими, ориентализирующего 
дискурса относительно Османской империи. Примечательно, что в письмах 
Дюваля и Анастасии почти отсутствует мотив защиты православия, который 
активно представлен, например, в русских одах эпохи Русско-турецкой войны 
1768 – 1774 г.13 Несмотря на то, что философ был знаком со многими русскими 
и представителями других славянских народов и очевидно симпатизировал 
им, в опубликованной переписке вообще отсутствует тема предполагаемого 
освобождения славян, особенно православных, русскими силами. Объяснение 
этому можно найти в том, что издатель Ф.-А. Кох строго придерживался к 
официальному российскому политическому дискурсу того времени, целью 
которого было представить Россию и политику просвещенной монархини 
Екатерины II как часть общества „цивилизованных“ западных держав, для 
которых общие корни в античной цивилизации выступали на передний 
план и оставляли в тени конфессиональные или этнические различия. В 
письмах Дюваля и Соколовой можно увидеть переплетение и стирание 
различий, даже полное созвучие между западноевропейским и российским 
ориентализирующими дискурсами по отношению Османской империи [см. 
Таки 2017: 15 – 17; 21 – 23].

Дюваль читал о России все, что попадалось ему под руку. Благодаря 
своим разносторонним интересам, он получил относительно полное пред-
ставление о прошлом и настоящем России. Он был убежденным русофилом, 
что, однако, не мешало ему быть критически настроенным и отстаивать свое 
собственное мнение. Показательно в этом смысле его отношение к спорному 
труду аббата Шаппа д’Отроша „Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 
г.” („Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761”), 1768. К этому труду Дюваль 
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многократно возвращается по самым разным поводам до конца своей жизни. 
Философ не спешит присоединиться к дружному хору отрицателей книги. Он 
видит ряд противоречий с тем, что, как он уже сам убедился, существует в 
действительности, или с тем, что, как он знает, последовательно искореняется. 
Несмотря на это Дюваль склонен заслуженно оценить как правдивые некоторые 
утверждения ученого аббата, например, о невежестве духовенства, которое 
ведет за собой невежество масс. Эта тема отчетливо присутствует в письмах, 
посвященных чумному бунту в Москве. Скромное положение Дюваля ставит 
его в гораздо более выгодное положение, чем известных философов. В отличие 
от них для „деревенского философа“ не составляет труда найти дополнительную 
информацию, более категорически заявить свое мнение, не идеализируя 
политику русского престола в той или иной области. Дюваль критически 
воспринимает также анонимный „Антидот” (1770), полемический ответ аббату 
Шаппу самой Екатерины II, авторство которой, однако, было доказано едва в 
середине XIX века14. 

Единственная собственно русская тема, которая не присутствует 
в переписке – это пугачевщина. Это отсутствие, на наш взгляд, очень 
красноречиво, имея ввиду довольно критическое отношение Дюваля 
к социальному неравенству. Бывший крестьянин, гордившийся своим 
плебейским происхождением и упорно отказывавшийся от несколько раз 
предлагаемого ему дворянского статуса, вряд ли мог остаться безразличным к 
событиям пугачевского бунта. Это – очередной аргумент в сторону того, что 
надо осторожно относиться к проблеме аутентичности опубликованных писем. 
Второй сюжет, отсутствие которого в переписке производит впечатление – 
пребывание в Санкт-Петербурге Дидро и Гримма.

То, что объединяет позицию Дюваля с мнениями авторитетных 
европейских философов, это его отношение к Екатерине II. В его оценках 
императрицы нет противоречия с ее идеализированным образом Северной 
Минервы, богини, покровительницы просвещения и знаний, справедливой 
законодательницы, пекущейся о страждущих, бедных, несчастных, 
защитницы христиан и воительницы за воскрешение Греции как колыбели 
цивилизации. Эпитеты, которыми собеседник Соколовой награждает в 
письмах русскую императрицу, сходны с теми, которые щедро используют 
Вольтер и другие французские просветители. И в его глазах Россия под 
руководством Северной Минервы постепенно превращается в знамя 
европейского Просвещения; страна преодолевает терзающие ее язвы, 
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проводя такие реформы и инициативы, которые могут быть примером для 
остальных стран. „Зная, что иногда Екатерина читала его письма, Дюваль, 
конечно, не упускает случая, где только можно, ей покадить, но несмотря на 
щедро расточаемую лесть, подчас довольно даже грубую, в суждениях его об 
„Августейшей Северной Фемиде“ проглядывает искреннее восхищение пред 
славными деяниями ее царствования“, – пишет С.Н. Казнаков [Казнаков 
1916: 19]. Славословия Екатерине II в рассматриваемой переписке не являются 
только благодарностью за щедрые жесты государыни в сторону скромного 
философа. Они основываются на хорошем знании им важнейших документов 
ее правления, на устойчивом интересе к русской истории, географии, обычаям, 
православной религии, политике, культуре. 

В переписке Валентина Жамре Дюваля и Анастасии Соколовой 
создается идеализированный образ России, созвучный с идеями и 
иллюзиями европейского Просвещения, несмотря на усилия философа-
самоучки быть объективным. Его собеседница поддерживает эту иллюзию 
своей осведомленностью и широкими интеллектуальными интересами. 
Такими же высокопросвещенными были те русские, с которыми Дювалю 
приходилось общаться или же случайно встречаться. В этой связи, 
интересным исследовательским вопросом является аутентичность писем: 
насколько их изначальный вид был сохранен при публикации и не были ли 
они отредактированы, если иметь ввиду, что, хотя и изданные через десять лет 
после смерти Дюваля, они появились при жизни не только его корреспондентки, 
но также ее сиятельной покровительницы. Вряд ли положительный контекст 
можно объяснить только неуклюжей благодарностью и заслеплением старика 
Дюваля или „строжайшей цензурой“, которой по сентиментальным причинам 
подвергла текст корреспонденции мадам Де Рибас, как это предполагает С. 
Н. Казнаков [Казнаков 1916: 5]. Сам издатель текста, Ф.-А. Кох, признается в 
предисловии, что он подверг письма редактуре и, главное, опустил повторения, 
излишки старческого многословия [Duval 1784, I: XII]. В истории публикации 
писем, окутанной тайнами, есть обстоятельства, которые являются основанием 
предположить, что за ней скрывается серьезная политическая игра. 

Опубликовал письма известный русский дипломат, уроженец 
Страсбурга, Фридрих-Альберт (Фредерик-Альбер) Кох, знакомый также своим 
русским именем Федор Иванович15. Несмотря на то, что на титуле как место 
издания двухтомника произведений Дюваля значится Санкт-Петербург16, он 
был напечатан в Базеле [Duval 1784: I, 320] и распространялся влиятельным 
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страсбургским издательским домом Трейттеля (Treuttel). Само оформление 
сильно разнится от книг, изданных в России. Судя по частым упоминаниям 
Коха в переписке Екатерины II с Гриммом, а также в дневнике Храповицкого, 
особенно в 1783 г., Кох был довольно доверенным и преданным сотрудником 
императрицы. Помимо своих дипломатических обязанностей, по всей 
видимости, все еще будущий издатель творений Дюваля интенсивно работал 
также над этим проектом. О предстоящей публикации переписки Соколовой 
и Дюваля упоминает в своем дневнике побочный сын Екатерины II Алексей 
Бобринский, отправившийся в заграничное путешествие после окончания 
Шляхопутного кадетского корпуса, где он находился под попечением не 
только директора учебного заведения О. М. Де Рибаса, но также его жены, 
„Рибасши“, бывшей корреспондентки Дюваля. Бывши проездом в Вене в 
декабре 1783 г., молодой человек упоминает о застольном разговоре, во время 
которого обсуждается предстоящая публикация писем его дуэньи к Дювалю 
[Бобринский 1877: 158].

После смерти Вольтера в конце мая 1778 г. Екатерина особенно боялась 
публикации своих писем фернейскому философу. Особенно неприятно ей 
стало, когда она узнала, что переговоры об этом с издателями и с племянницей 
и наследницей философа мадам Дени ведет „Фигаро“ – П.-О. Бомарше, который, 
в конце концов, и осуществил это издание в 1787 г. [См. Voltaire-Catherine II 
2006: 20 – 21]. Думается, что коховской публикацией писем Дюваля и Соколо-
вой императрица и ее сотрудник стремились опередить Бомарше, адресовав 
это издание просвещенной европейской публике и создав на его основании 
исключительно положительный образ России и самой Северной Минервы, т.е. 
потвердив основные послания Вольтера. О „рекламном“ характере переписки 
в редакции Коха говорит и С. Н. Казнаков, отмечая в своей статье „заслуги“ 
Анастасии Соколовой: „... г-жа Рибас и перепискою своей с Дювалем и изда-
нием ее в свет сослужила службу и русской истории и русскому искусству“ 
[Казнаков 1916: 70]. Вмешательство ловкого и услужливого Коха в текст 
переписки явно не сводилось лишь к невинным сокращениям повторений в 
посланиях Дюваля и исправлениям стиля и орфографии в письмах мамзель 
Анастасии. Безупречная репутация скромного Дюваля, уважение к нему 
людей всех рангов и званий17, представителей различных стран, богатая 
фактология писем, дающая представление о достижениях России в самых 
разных областях науки, искусств, социальных, этнических и религиозных 
отношений были как нельзя лучше на руку императрице. Исчезнувшие 
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оригиналы оставляли всего лишь одну-единственную версию фактов, которая 
как нельзя лучше соответствовала сценариям екатерининского царствования. 
Публикация писем совсем не была сентиментальной данью уважения и 
благодарности г-жи Де Рибас „к друзьям, наставникам и благодетелям 
молодости Анастасии Соколовой“ [Казнаков 1916: 70]. И таинственная и 
запутанная история издания творений Дюваля, и выбор тем, обсуждаемых в 
переписке – акцент на позитивные и исключение неблагоприятных сюжетов, - 
говорит о том, что это было тщательно подготовленное издание, рассчитанное 
на западноевропейского читателя. Косвенно о том, что цель была достигнута, 
говорит факт, что не была осуществлена вторая часть предпринятого Кохом 
издания произведений Дюваля. Издатель переписки заявил в предисловии 
к двухтомнику работ Дюваля, что если издание добьется успеха, он издаст 
остальную часть наследия „деревенского философа“ – его впечатляющий 
своей прецизностью труд по нумизматике, небольшой философский роман, 
кое-какие „легкие пьесы“ и др. [Duval 1784, I: XIV]. Хотя двухтомник явно 
пользовался успехом (вряд ли стали бы переводить неуспешное издание и на 
следующий год выпускать новое!), – заявленное намерение никогда не было 
осуществлено.

Императрица сознательно и с особым старанием лепила на протяжении 
всей своей жизни свой имидж, который она оставила и в мемуарах, надеясь 
обрести благосклонность потомков и бессмертие. Чувства мадам де Рибас в 
счет не входили. Для нее оставались воспоминания и ... (возможно) печатное 
издание писем. Издание переписки „деревенского философа“ должно 
было стать идеализированным обобщением первого периода царствования 
Екатерины II, ее достижений в области внутренней и внешней политики и 
верности „философа на троне“ идеям Просвещения.

Примечания

1 При жизни Дюваля его произведения не издавались. Мемуары, корреспонденция с 
Соколовой, Путешествие по Штирии и Каринтии и подборка других писем и небольших 
текстов были изданы Ф.-А. Кохом в 1784 г. в Страсбурге и переизданы в 1785 г. в Лондоне, где 
вышло трехтомное издание на французском языке. В том же 1784 г. в Регенсбурге появился 
немецкий перевод произведений Дюваля, который был переиздан в 1788 г. В 1792 переписка 
появились отдельным изданием в переводе на немецкий язык в Нюрнберге. В 1916 г. известный 
искусствовед и коллекционер С.Н. Казнаков опубликовал в журнале „Старые годы“ студию 
о корреспонденции Соколовой и Дюваля и внутри нее опубликовал письма будущей г-жи Де 
Рибас на французском языке из издания Коха и с купюрами [Казнаков 1916]. Об изданиях 
переписки и их рецепции см. Luesebrink 2015.
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2 Ученая цитирует опись библиотеки Пушкина, опубликованную Б. Модзалевским в 1910 г. и 
указывает, что у поэта было лондонское трехтомное издание 1785 г. 
3 Предположительно в 1735 г. Вольтер и Дюваль, который в то время был библиотекарем в 
Люневильском замке, работали над подготовкой издания переписки Мадам де Графиньи 
[Courbet 2014: 56]. Впоследствие Вольтер будет ссылаться несколько раз в письмах и в своих 
известных сочинениях на судьбу и личность Дюваля. В архиве „фернейского мудреца“ был 
обнаружен фрагмент мемуаров Дюваля [Courbet 2014: 66]. Вольтер ссылается на них, используя 
образ „деревенского философа“ в „Questions sur l’Encyclopédie” (1770). В „Siècle de Louis XIV”, 
одном из известнейших сочинений Вольтера, к которому, кстати, императрица Екатерина 
часто возвращалась на протяжении всей своей жизни, Вольтер, не называя его по имени, делает 
аллюзию на судьбу Дюваля, описывая основанную дюком Леопольдом академию в Люневиле 
(Там же). Очевидно к Вольтеру восходит одна из биографических легенд о Дювале, в которой 
он „экономит“ ряд обстоятельств и драматизирует – по Вольтеру это сам дюк Леопольд увидел 
в поле юношу, рассматривающего карты, и сразу же решился ему помочь.
4 По какой-то причине Кох поместил первое письмо Соколовой в приложении, а не в основном 
корпусе переписки, в котором опубликованы 125 писем.
5 Этого „титула“ у Дюваля удостоились сама императрица Екатерина II, Мария-Терезия, Мария 
Антуанетта и др.
6 По причине отсутствия издания на русском языке рассматриваемой переписки, перевод с 
французского мой – А.В. 
7 Интерес Жамре Дюваля к России возник, судя по его письмам, еще вначале 20-х гг. XVIII 
века. Очевидно вскоре после смерти Петра I, он пишет своему другу, лакею при австрийском 
дворе: “Я перехожу к более серьезной материи, которая очень меня занимает. Я бы был вам 
очень благодарен, если бы вы могли бы подробнее описать теперешнее состояние Московии, 
которую вы знаете гораздо лучше, чем я. Встречаете ли вы московитов при вашем дворе? 
Как они одеваются? Все еще ли они подвержены скифской свирепости/дикости (férocité)? 
Продолжаются ли у них успехи наук?“ И тут же он просит друга помочу ему достать монеты 
царствования „усопшего царя и царствующей теперь императрицы“, имея ввиду Петра I и 
Екатерину I [Courbet 2011: 127]. 
8 Мертенс обобщил свой опыт в трактате, который был напечатан на латинском языке и 
переведен на основные европейские языки [См. о нем: Alexander 2003].
9 О путешествии Екатерины II по Волге см. Ибнеева 2009.
10 Полное название найденной после смерти Дидро рукописи „L’esprit de l’instruction de 
Sa Majesté l’Impératrice de Russie, pour la formation d’un Code de Loix, ou développement de 
ses principes puisés dans la dite Instruction”. Несмотря на лестные дежурные эпитеты, Дидро 
остро и откровенно критикует екатерининский проект, что вызвало сильное неудовольствое 
императрицы [См. введение Н. Д. Чечулина в: Наказ 1907: CXXV-CXXIX]. 
11 Судя по фамилии, вероятно предка прославленного героя последней Русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг.
12 На сходство проблематики, связанной с Русско-турецкой войной 1768 – 1778 гг., в переписке 
Вольтера и Екатерины II и в письмах Дюваля и Соколовой обращает также внимание 
Е. Гречаная [Гречаная 2010: 122].
13 Риторика освобождения православных единоверцев подчеркнуто присутствует в Манифесте 
об объявлении войны. Об этом см. Vacheva 2013.
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14 Тут интересно отметить мнение Соколовой, которая прочла по настоянию корреспондента 
и то, и другое сочинения. Анастасия не очарована ни тем, ни другим, ставя между ними знак 
равенства.
15 Ф.-А. Кох (1740 – 1800) был братом известного профессора и ректора Страсбургского 
университета, автора трудов по истории и теории дипломатии, ментора многочисленных 
русских студентов и будущих дипломатов высшего ранга, Кристофа-Вильгельма (Кристофа-
Гийома) Коха. В России Ф.-А. Кох достиг высокого чина тайного советника (III по Табели о 
рангах).
16 В „Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке” (Т. 1. 
1701 – 1800. Л., 1984) нет данных о подобной публикации. 
17 Кох посвящает довольно большой абзац предисловия célébrité Дюваля (которую подчеркивает 
курсивом) и его скромности, [Duval 1784, I: IX].
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BOOKS IN CYRILIC IN THE LIBRARY OF THE 
ECCLESIASTICAL SEMINARY ON THE HALKI (HEYBELI) 

ISLAND IN THE SEA OF MARMARA
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Abstract: The paper is the first attempt in the description of the print books in 
the library of the Ecclesiastical Seminary on the Halki (Heybeli) island, one of the Prince 
islands in the Sea of Marmara. The library was founded in 1844 on the premises of the Holy 
Trinity monastery to train Orthodox clergy with the intention of withstanding Catholic and 
Protestant propaganda. The books are analized in regard to language (Russian, Bulgarian, 
Serbian), subject-matter, time and place of publication.

Keywords: library, Halki, Ecclesiastical Seminary, theology, Slavic languages. 

Едва ли в близкия ни, а дори и отдалечен географски предел, съществува 
друго такова учебно заведение, което е надхвърлило конкретната си мисия и 
функция, превръщайки се в ябълка на раздора в двустранните дипломатически 
отношения – в случая турско-гръцките, както и в сложен субект на голямата 
международна политика. Става дума за Духовната семинария (или Свещеното 
богословско училище) на о. Халки (Хейбели), който е вторият по големина 
сред Принцовите острови в Мраморно море, административно включени в 
състава на Голяма община Истанбул. То е открито през есента на 1844 г. от 
патриарх Герман IV върху единия от хълмовете на острова, чиято прекрасна 
природа и особено неповторимото лунно сияние върху морето през летните 
нощи са възпети в турския и в гръцкия фолклор, в пределите на манастира 
„Света Троица“. Древната история на обителта отвежда до ранна Византия, до 
втората половина на IX век, за да премине през периоди на упадък и разцвет. 
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Основната цел на училището е „да подготвя високообразовано 
духовенство, което да се противопостави успешно на засилващата се като-
лическа и протестантска пропаганда“ [Румпос 2007: 32], тъй като „векове 
наред гръцкото нисше и висше духовенство тънело в невежество“ [Начов 
1925: 126]. Както се посочва и в утвърдения му устав, то е призвано да се грижи 
за образованието и нравственото възпитание на православното християнство 
в Османската империя. В него се приемат за обучение неженени свещеници и 
монаси, както и миряни, които принадлежат на източноправославната църква, 
на възраст между 18 и 20 г., като в първите години се правят значителни 
изключения. 

Първоначално Духовната семинария е замислена със седемгодишен 
курс на обучение – четири години гимназия и три – Висше богословско 
училище, но в зависимост от политическата обстановка и конкретните нужди, 
произтичат малки изменения в статута и условията. Преподават се следните 
предмети: догматическо богословие, философия, гръцки език, латински език, 
свещена история, катехизис, обща история и аритметика; от самото начало се 
обръща сериозно внимание на приема на ученици от славянски произход, за да 
може по такъв начин да се привлече и приобщи славянството, особено поделите 
борба за независима църковна йерархия българи, към делото и каузата на 
Вселенската патриаршия във Фенер, а и за да се оправдае отпусканата от Русия 
субсидия за поддръжка на семинарията1. 

В различно време и години, в резултат на стихийни пожари и природни 
бедствия, но особено след земетресението от 1894 г., разтърсило Истанбул и 
близката му околност и фолклоризирало се в народната памет като малък потоп, 
сградата на училището е разрушена до основи, за да бъде построена отново 
с лични пожертвания. През 1973 г., във връзка с новоприетия образователен 
закон в страната, то преустановява дейността си като духовна семинария.

Повече от естествено е да се допусне, че една такава религиозно-
просветна институция с вековна и лъкатушеща история, ще разполага с богата 
библиотека. През 2005 г., подтикнат от дълго подхранвано любопитство, с 
тайната надежда, че в скрипторията и архива на манастира „Света Троица“ 
и Духовната семинария биха могли да се съхраняват стари ръкописи на 
кирилица, в рамките на един научно-изследователски проект предприех 
няколко посещения на о. Халки. Преди това, със същата цел и намерения, бях 
работил в библиотеката на Вселенската патриаршия в Истанбул и изследвал 
книгите на кирилица в нея2. 

Хюсеин Мевсим  –  Книгите на кирилица...
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Поради обстоятелството, че бях роден в България, а особено поради 
факта, че идвах от официална Анкара, служителите в институцията 
първоначално бяха видимо (и разбираемо) резервирани към намерението ми. 
Не беше трудно да се долови, че те не можеха да си обяснят кому и за какво 
са притрябвали разни книги на кирилица в библиотеката им, но след първата 
среща психологическите бариери бяха преодолени. Тъй като и на двете места 
категорично ми се заяви, че във фондовете им не се съхраняват каквито и да е 
ръкописи, а само печатни книги, не ми остана нищо друго, освен да се задоволя 
с тяхното описание. Бях допуснат да работя свободно с каталозите в читалнята 
на библиотеката, която е разположена в северозападния ъгъл на приземния 
етаж на Духовната семинария. Книгите, голяма част от които подвързани, са 
добре съхранени и грижливо подредени в стелажи в няколко помещения, през 
средата на които се преминава за читалнята. 

Независимо от езика и тематиката им, към средата на миналия век 
започнало надлежното вписване на всички книги в няколко каталога, които 
представляват тетрадки голям формат3. Книгите могат да се ползват само 
в читалнята, не се предоставя възможност за заемането, изнасянето или 
за копирането им, като могат да бъдат снимани или сканирани на място. В 
каталога се вписва тематичният дял, сигнатурата, името на автора, заглавието, 
мястото и годината на издаване на книгата. Първоначално сигнатурата следва 
римските числа от I до X, след което се продължава с буквата λ (и следващите) 
от гръцката азбука, към края отново са въведени римски числа – XI, XII и 
XIII. След римското число или гръцката буква следва арабско число, което 
показва реда на съответната книга в обособения тематичен дял. В каталозите 
са обособени следните тематични дялове: граматики, речници (теологически 
и други), философия, история – гръцка, древна и свещена, география, 
археология, патрология, литургика, катехизис, свещени места, Стар Завет, 
Нов Завет, догматика, апологетика, каноника, музика и други, като понякога 
категоризацията не е твърде прецизна – натъкваме се на случаи, когато едно 
заглавие е вписано под различни сигнатури в повече от един тематичен дял. 

От изнесените и указани в каталозите данни се вижда, че най-старите 
печатни книги в библиотеката се отнасят към XVI век и представляват 
канонични и догматични текстове, предимно на латински. В някои от 
посочените „светски“ тематични дялове са вписани съвсем малко заглавия, 
вероятно попаднали на стелажите по чиста случайност. Като се има предвид 
строгата специфика и ориентация на учебното заведение, повече от естествено 
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е в библиотеката му да преобладават книги с религиозно съдържание и 
богословска тематика, чиито автори в голямата си част представляват църковни 
дейци и служители – монаси, йеромонаси, епископи, митрополити, патриарси, 
теолози и др. От регистрираните от мен общо 504 печатни книги (и периодични 
издания) на кирилица, 459 са с религиозно-теологическо съдържание, а едва 
45 – със светско, гражданско. Така например, в раздела патрология фигурират 
около 120 книги; по количествен показател следват литургика, догматика и 
други. 

В езиково отношение прави впечатление изключителният превес на 
руския – повече от скромно е присъствието на книгите на български, а още 
повече на сръбски език. По-конкретно, книгите на руски език са 451 на брой, 
което съставлява 90%, на български – 42, съответно 8%, а на сръбски – 11, 
съответно 2%. 

Географията на издаването им чертае контурите на една сравнително 
широка територия, като най-често се срещат имената на бивши и настоящи 
столични центрове като Санкт Петербург, Москва и Киев, но впечатлява и 
активната богословска издателска дейност например в Казан. На кориците се 
натъкваме и на имената на градове като Сергиев посад, Чернигов, Кострома 
и др., някои от руските книги са издадени извън Русия, например в София, 
Браила, Кутаиси, Лайпциг и др. 

По отношение на времевия отрязък (по векове) на издаването им 
картината е следната: през XVIII век – 22 книги (4%), през XIX век – 339 книги 
(68%), през XX век – 125 книги (25%), през XXI – 1 книга, а без указана година 
– 17 книги (3%), като по интензитет особен акцент трябва да се постави върху 
последните две десетилетия на по-миналия и първото десетилетие на миналия 
век. Така например, една от най-старите книги в библиотеката е „Опыт 
исторического словаря всех в истинной православной греко-российской вере 
святою непорочную жизнию прославившихся святых мужах“ (1784, Москва), 
а авторът ѝ Сергей Петрович Соковнин (1747 – 1817) е литератор, библиофил и 
чиновник за особени поръчения при губернатора на Ярославл А. П. Мельгунов.

Въпросът за постъпването на книгите на кирилица в Духовната 
семинария предполага да се отчете, че почти от основаването си до 1903 г., 
макар и с незначителни прекъсвания, в нея е въведен и се преподава учебният 
предмет църковнославянски език. Освен това, множество руски духовни 
писатели, религиозни сановници и изследователи на църковната история в 
поклонническите си пътувания за светите места в Йерусалим (или в Атон) 
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преминават през Истанбул, като сред посещаваните тук топоси се нарежда и о. 
Халки, съответно манастирът „Св. Троица“ и Духовната семинария. По такъв 
начин фондът на библиотеката се обогатява с постъпления от частни дарения, 
понякога от самите автори с автографи и посвещения. Тук бих желал да 
отбележа, че българският възрожденец Гавраил Кръстевич подарява книгата си 
„История българска“ с красиво изписан със синьо мастило автограф на гръцки. 
Като се има предвид, че Русия отпуска материална помощ на училището и 
че в него се преподава църковнославянски, не е изключено част от книгите 
да са постъпили като дарение от самата държава. В архивите се съхранява 
писмо от Светата еуфория до директора Константинос Типалдос за получено 
дарение от православния руски народ, което представлява три кашона с книги. 
Подчертава се, че след като бъдат получени, книгите трябва да се включат в 
библиотечните списъци [Румпос 2007: 99].

Руският епископ Арсений, посетил острова и семинарията в самото 
начало на миналия век, след като дава сведения за организацията на учебния 
процес, споменава и за библиотеката й: „Тук се намира и библиотека, снабдена 
с достатъчно количество книги. Тя съдържа също така книги и периодични 
издания на руски език, предимно духовни, но не се забелязва да са в честа 
употреба. Тук особено богато е ръкописното наследство, с което се слави и 
библиотеката.“4

В качеството си на филолог с подчертан изследователски интерес към 
мемоарната и пътеписната литература, аз обърнах по-сериозно внимание 
на онези книги в раздела свещени места, от които можеше да се почерпят 
сведения и информация за социалното и стопанското положение на имперската 
столица Истанбул през XIX век, за състоянието на културно-историческите и 
духовните му паметници, за руския поглед върху турците и мюсюлманството 
и др., като някои от тях ми послужиха5, а и занапред ще послужат, за различни 
публикации.

Тук се предлага описът, изготвен от мен през лятото на 2005 година, 
на всички книги (и периодични издания) на кирилица (руски, български и 
сръбски) в библиотеката на Духовната семинария на о. Халки така, както те 
са вписани ръкописно по каталозите и подредени в съответните тематични 
дялове.  
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I6 II7 III8 IV9 V10

ГРАМАТИКА
I 390 Граматика латинская М 1817

ТЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИЦИ
II 6 Словарь исторический СПб 1839
II 7 Словарь церковно-славянского 

русского языка
СПб 1847

II 13 Лопухин, А. П. Православная богословская 
энциклопедия, или Богословский 

энциклопедический словарь

СПб 1903

II 14 Алексеев, П. Церковный словарь СПб 1817
II 32 Алексеев, П. Церковный словарь СПб 1815
II 52 Николаев, В. М. Словотолкователь, объяснитель М 1892

ДРУГИ РЕЧНИЦИ
II 93 Рост, Ф. Краткий словарь греческого языка СПб 1831
II 97 Макаров, Н. П. Международные словари, русско-

французский
СПб 1899-

1902
II 111 Кронеберг, И. Я. Латино-русский лексикон М 1841
II 226 Деведев, А. И. Русско-латинский словарь М 1825
II 230 Полный русско-арабский словарь Казань 1903
II 300 Месковский, А. Новейший русско-немецкий 

карманный словарь
Лейпциг

II 309 Лопухин, А. П. Богословская энциклопедия СПб 1901

II 313 Евгений, митрополит Словарь российских светских 
писателей

М 1845

ФИЛОСОФИЯ
III 387 Бахман, Ф. Система логики СПб 1853
III 398 Борис, архимандрит Космология, или Метафизическое 

учение о мире
Харь-ков 1889

III 431 Гавриил, 
архимандрит

История философии Казань 1839

III 447 Борис, архимандрит О невозможности чисто 
физиологического объяснения 

душевной жизни человека

СПб 1894

III 492 Карпов, В. Н. Введение в философию СПб 1840
III 519 Опровержение злоумышленных 

толков, разпространенных 
лжефилософами XVIII века, против 

христианского благочестия, ч. 1

М 1843
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ГРЪЦКА ИСТОРИЯ
V 145 Беглери, Г. П. Печать Трапезундского императора 

Давида
С 1903

ДРЕВНА ИСТОРИЯ
VI 242 Жукович, П. Н. (под 

ред.)
Россия под скипетром Романовых, 

очерки из русской истории за время 
с 1613 – 1913

СПб 1912

VI 245 Кръстевич, Гавраил История българска Цари-
град

1869

VI 262 Курганов, Ф. А. Устройство управления в церкви 
королевство Греческого

Казань 1871

VI 263 Житие преосвященнейшего 
Илариона, митрополита 

Суздальского

Казань 1868

VI 519 Д-р Лоренц, Ф. Руководство ко всеобщей истории СПб 1841

VI 555 Жигарев, С. А. Русская политика в восточном 
вопросе

М 1896

VI 556 Бокл, Г. Т.  История цивилизации в Англии 
(пер. Буйницкий, А. Н.)

СПб 1895

VI 558 Погодин, М. П. Древняя русская история до 
монгольского ига

М 1872

VI 561 Жукович, П. Н. (под 
ред.)

Россия под скипетром Романовых, 
очерки из русской истории за время 

с 1613 – 1913

СПб 1912

VI 575 Д-р Лоренц, Ф. Новейшая история СПб 1860

ГЕОГРАФИЯ
VIII 
49

Порфирий, 
архимандрит

Первое путешествие в Синайский 
монастыр

СПб 1856

VIII 
136

Коине, В. Сирия, Ливан, Палестина; 
Бейрутский вилает

СПб 1899

VIII 
280

Соколовский, Н. И. Политическая география СПб 1848

VIII 
376

Колектив История Грузии, с древнейших 
времен до начала XIX века

Тбилиси 1946

АРХЕОЛОГИЯ
IX 11 Успенский, Ф. И. Константинопольский серальский 

кодекс восьмикнижия
С 1907

IX 12 Кондаков, Н. П. Археологическое путешествие по 
Сирии и Палестина

СПб 1904

IX 199 Беглери, Г. П. Печать Трапезундского императора 
Давида

С 1903
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IX 215 Известия Русского 
археологического института в 

Константинополе

Одесса 1896

IX 325 Указатель московской патриаршей 
ризницы

М 1883

ПАТРОЛОГИЯ
X 148 Арсений, епископ Святого Григорий Паламии, 

митрополита солунского
Новго-

род
1895

X 160 Корнеева, Е. (пер.) Творения Лактанция, писателя 
в начале IV века, прозванного 

христианским Цицероном, часть 1

СПб 1848

X 198 Максим Исповедник О любви СПб 1819
X 226 Правила святого Геннадия, 

патриарха Константинопольского о 
вере и жизни христианской

К 1853

Л 14 Глубоковский, Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ 
Кирский

M 1890

Л 22 Мироносицкий, П. Афинагор, христианский апологет 
II века

Казань 1894

Л 23 Фаррар, Ф. В.
 

Жизнь и труды святых отцов и 
учителей церквы 

(пер. Лопухин, А. П.)

СПб 1891

Л 38 Галин, Гр. Святой Софроний, патриарх 
Иерусалимский

К 1853

Л 42 Виноградов, Н. П. Догматическое учение св. Георгия 
Богослова

Казань 1887

Л 43 Ловягин, Е. И. О заслугах святого Афанасия 
Великого для Церкви в борьбе с 

арианством

СПб 1850

Л 43 Горский, А. Жизнь святого Афанасия, 
архиеопископа Александрийского

М 1852

Л 51 Глубоковский, Н. Феодорит, епископ Киевский СПб 1911
Л 73 Скворцов, К. И. Исследовании вопроса об авторе 

сочинений, известных под именем 
Дионисия Ареопагита

К 1871

Л 86 И. Р. Святой Григорий Богослов, 
археопископ Константинополский, 
его жизнь и избранные творения

СПб 1895

Л 90 Августин, епископ Христианская наука или Основания 
священной герменевтики и 

церковного красноречия  

К 1835

Л 95 Святой Ефрем Сирин и его 
назидания

СПб 1893
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Л 107 Историческое учение об отцах 
церкви Филарета, архиепископа 

черниговского и нежинского

СПб 1859

М 24 Успенский, П. Книга бытия моего СПб 1895
М 26 Востоков, В. Об отношениях римской церкви к 

другим церквам
СПб 1857

М 27 Курганов, Ф. А. Наброски и очерки из новейшей 
истории румынской церкви

Казань 1899

М 29 Керенский, В. Старокатолицизм Казань 1894
М 30 О причинах разделения главных 

раскольнических сект (Поповщины 
и Безпоповщины) на многие мелкие 

толки

Казань 1857

М 32 Керенский, К. Американская епископальная 
церковь

Казань 1905

М 33 Плотников, К. Н. История русского раскола, 
известного под именем 

старообрядчества

СПб 1858

М 34 Йосиф, иеромонах Чтения из истории христианской 
церкви, представляющие 

последовательно главнейшие 
события в церкви от библейских до 

настоящих времен

Тифлис 1857

М 35 Богданович, М. Краткая история христианской 
церкви

М 1856

М 104 Соколов, И. И. Константинопольская церковь 
V – XIV веки

СПб 1904

M 105 Иннокентий Начертание церковной истории от 
библейских времен до XVIII века

М 1838-
1842

М 106 Макарий, епископ История русской церкви СПб 1852
М 116 Макарий, епископ История христианства в России 

до равноапостолского книги 
Владимира

СПб 1846

М 127 Иннокентий, 
архимандрит

Начертание церковной истории от 
библейских времен до XVIII века

СПб 1820

М 128 Бедринский, И. И. Церковная история, излагающая 
все достопамятные в церкви 

происшествия от Рождества Христа 
Спасителя до 1778 года, ч. 1

СПб 1830

М 129 Бедринский, И. И. История церкви от сотворении 
мира до наших времен, с 

хронологической таблицы 
достопамятных лиц и событий 

Ветхого Завета, ч. 1

СПб 1836
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М 138 Савва, архиепископ Собрание минеи от Филарета, 
митрополита Московского

СПб 1885

М 140 Памятник трудов православных 
благовестников русских (с 1793 до 

1853 года),

М 1857

М 144 Письма келейные, сочиненные 
преосвященным епископом 

воронежским и елецким Тихоном 
Первым

М 1837

М 145 Муравьев, А. Н. Письма митрополита Московского 
Филарета

К 1869

М 146 Достопамятные сказания о 
подвижничестве святых и 

блаженных отцев

М 1845

М 147 Бердников, И. Что нужно для обновления 
православного русского прихода

СПб 1907

М 152 Сочинения и письма святогорца, 
собранные после его смерти

СПб 1858

М 155 Щапов, А. Русский раскол старообрядчества Казань 1859

М 157 Кутенов, К. Секты хлыстов и скопцов Казань 1882

М 158 Преображенский, А. Григорий V, патриарх 
Константинопольский

Казань 1906

М 161 Журавлев, А. И. Полное историческое известие о 
древних стригольниках и новых 
раскольниках, так называемых 

старообрядцах

М 1890

М 162 Малышевский, И. Александрийский патриарх 
Милетий Пигас и его участие в 

делах русской церкви

К 1872

М 165 Преосвященный Тихон 1, епископ 
Воронежский и Елецкий

М 1844

М 165 Писарев, Н. Домашний быт русских патриархов Казань 1904

М 166 Жукович, П. Сеймовая борьба православного 
западнорусского дворянства с 
церковной унией (до 1609 г.)

СПб 1901

М 168 История флорентийского собора М 1847
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М 170 Бердников, И. К вопросу о реформе епархиального 
управления и суда

Казань 1906

М 174 Коялович, М. Литовская церковная уния, том 1 СПб 1859
М 176 История грузинской йерархии с 

присоокуплением обращения в 
христианство Осетии и других 

горных народов по 1-е января 1825 
года

М 1853

М 184 Соковнин, С. П. Опыт исторического словаря всех 
в истинной православной греко-

российской вере

М 1784

М 185 Смирнов, П. История христианской 
православной церкви

СПб 1900

М 190 Филарет Начертание церковной-библейской 
истории

М 1816

М 197 Снегирев, И. Очерки жизни московского 
архиепископа Августина

М 1848

М 198 Аполлос, 
архимандрит

Начертание жития и деяний 
Никона, патриарха московский и 

всей Россией

М 1852

М 201 Рудаков, А. П. История христианской 
православной церкви

СПб 1858

М 202 Макарий, епископ История русского раскола, 
известного под именем 

старообрядчества

СПб 1858

М 211 Филиппов, Т. Современные церковные вопросы СПб 1882
М 212 Житие и писания молдавского 

старца Паисия Величковского
М 1847

М 214 Макарий, епископ История русского раскола СПб 1855

М 215 Исторические памятники 
вероучения армянской церкви, 

относящихся к XII столетию (пер.             
с арм. Ал. Худобашев)

СПб 1847

М 264 Соколов, И. И. Епархиальное управление 
Константинопольской церкви

СПб 1914

М 271 Ивановский, Н. И. Руководство по истории и 
обличению старообрядческого 

раскола

Казань 1886

М 273 Попруженко, М. Сороколетие учении Ф. Успенского Одесса 1912

М 274 Лепорский, П. История тессалоникского экзархата 
до времени присоединения его к 

Константинопольскому патриархату

СПб 1901
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М 276 Лашкарев, П. А. Отношение римского государства к 
религии вообще и к христианству 

в особенности до Константина 
Великого включительно

К 1876

М 277 Березин, И. Н. Православная и другие 
христианские церкви в Турции

СПб 1855

М 278 Успенский, Ф. Неизданное церковное слово 
о болгарско-византийских 

отношениях в первой половине X в.

Одесса 1894

М 279 Йона, архимандрит Римский папа и православный 
Восток

СПб 1913

М 281 Чешское торжество православия СПб 1901
М 282 Гиляров-Платонов, 

Н. П.
Нечто о русской церкви в обер-

прокурорство К. П. Победоносцева
Лейпциг 1888

М 283 Бердников, И. С. 
(сост.)

Дополнении к краткому курсу 
церковного права православной 

Греко-российской церкви

Казань 1889

М 284 Лебедев, А. Греческая церковная история IV, V, 
VI веков

М 1890

М 285 Чистович, И. А. Пятидесятилетие (1839 – 1889) 
возсоединения с православной 

церковью западно-русских униатов

СПб 1889

М 286 Йона, архимандрит Протестантская пропаганда среди 
православных христиан Востока

СПб 1911

М 287 Малышевский, И. Александрийский патриарх 
Мелетий Пигас

К 1872

М 301 Соколов, И. И. Очерки истории православной 
грековосточной церкви в XIX веке

СПб 1901

М 302 Церковные вопросы в России Браила 1896
М 306 Макарий, 

архимандрит
Истории християнства в России 

до равноапостолского книги 
Владимира

СПб 1848

М 307 Н. Д Йерархии всероссийской церкви М 1872
М 309 Ястребов, И. С. Податци за историю Српске цркве 

(из путничког записника)
Београд 1879

М 310 Лашкарев, П. А. Право церковное в его основах, 
видах и источниках

К 1886

М 312 Ивановский, Н. И. Руководство по истории и 
обличении старообрядческого 

раскола

Казань 1887

М 313 Дмитриевский, А. А. Патриарх Паисий Александрийский 
и Макарий Антиохийский

К 1904
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М 315 Филиппов, Т. Вселенский патриарх Григорий VI. 
Греко-болгарская распра

СПб 1870

М 331 Йона, архимандрит Свет с Востока СПб 1903
М 335 Киреев, А. А. Ответы отцу протойерея Мальтцева М 1899
М 336 Глубоковский, Н. Н. Памяти покойного (†1908) проф. А. 

П. Лебедева
СПб 1908

М 344 Корольков, И. Преосвященный Филарет, епископ 
Рижский, как ректор Киевской 

духовной академии

К 1882

М 345 Дмитриевский, А. А. Поминки преосвященнаго 
Порфирия Успенского и проф. 

Московской духовной академии 
И. Д. Мансветова (Краткий очерк 
учено-литературной деятелности 

их)

К 1886

М 351 Недетовский, Г. И. Святые Кирилл и Мефодий, 
просветители славян

Воро-
неж

1885

М 353 Соколов, И. И. Антиохийская церковь СПб 1914
М 355 Казанский, П. С. Истории православного русского 

монашества на Восток, т. 1
М 1854

М 368 Соколов, И. И. Церковно-религиозная и 
общественная жизнь на 

православно-греческом Востоке в 
XIX веке

СПб 1902

М 371 Муравьев, А. Н. Сношения России с Востоком по 
делам церковным

СПб 1858

М 436 Деяния на светият велик събор, 
състоял се в Константинопол в 
патриаршеския храм на светия 
и славен великомъченик Георги 

Победоносец за църковния 
български въпрос в лето 

спасительно 1872, през месец 
август и септември

Цари-
град

1872

М 451 Документ Высокого порта и 
Вселенской патриархии по поводу 
церковных привилегий и дебатов 

архиереев-схизматиков

М 1891

М 484 Соколов, И. И. О византинизме в церковно-
историческом отношении

СПб 1909

М 490 Маляревский, А. Святитель Йоасаф, епископ 
Белгородский

СПб 1911

М 520 Московский митрополит Филарет СПб 1892
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М 560 Дурново, Н. Н. Судьбы грузинской церкви: по 
вопросу о грузинской церковной 

автокефалии

М 1898

М 567 Махров, Н. Дечанская летопись с предисловием 
и комментариями к ней

СПб 1908

М 570  Тихон, епископ  Письма келейные  М 1837
М 583 Йона. архимандрит Свет с Востока СПб 1910
М 604 Булгаков, М. П. История Киевской духовной 

академии
К 1843

М 605 Антоний, епископ Полное собрание сочинений, том 1 Казань 1900
М 610 Йосиф, игумен Просветитель, или обличение  

ереси жидовствующих
Казань 1857

М 613 Скворцов, И. М. Краткое начертание истории  
церкви новозаветной

К 1847

М 635 Карашев, А. О новооткрытом памятнике 
“Учении двенадцати апостолов”

М 1896

М 660 Тихон, епископ Сочинения, т. 1 СПб 1825
М 667 Разумовский, Дм. Церковное пение в России, опыт 

историко-технического изложения
М 1867

М 669 Сообщения императорского 
Палестинского общества, том 17

СПб 1906

М 674 Крамарев, Г. Н. О влиянии христианской веры на 
политическое могущество России

Киев 1849

М 679 Соколов, И. И. Православный греческий Восток СПб 1913

М 718 Курганов, Ф. Устройство управления в церкви 
королевства греческого

Казань 1871

М 719 Житие преосвященнейшего 
Илариона, митрополита 

суздальского (памятник начала  
XVIII века)

Казань 1868

ЛИТУРГИКА
N 3 Книга житии стихи М 1840
N 7 Триодион, сиреч Трипеснец М 1841
N 9 Пролог М 1843
N 10 Типикон, сиреч Устав 1838
N 11 Типикон 1844
N 12 Апостол 1851
N 13 Служба 1855
N 14 Устав новгородского первокласного 

монастыра
М 1832
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N 15 Требник М 1884

N 19 Жизнь святых СПб 1896

N 47 Амфилохий, 
архимандрит

Древлеславянская псалтирь 
Симоновская до 1280 года

М 1881

N 60 Правило, готовившихся к служению 
литургии…

К 1883

N 61 Никольский, К. Пособие к изучению устава 
богослужения православной церкви

СПб 1894

N 62 Дебольский, Г. Дни богослужения православной 
кафолической восточной церкви

СПб 1858-
1868

N 63 Сергий, 
архимандрит

Полный месяцослов Востока М 1876

N 64 Орлов, М. Литургия святого Василия Великого СПб 1909

N 71 А. П. У. Вероучение, богослужение, 
чиноположение и правила 

церковного благочиния египетских 
христиан (коптов)

СПб 1856

N 73 Пападопуло-
Керамевс, А.

Сборник греческих неизданных 
богословских текстов IV–XV веков

СПб 1909

N 74 Амфилохий, 
архимандрит

Древлеславянская псалтирь 
Симоновская до 1280 года

М 1890

N 75 Муравьев, А. Н. Жития святых российской церкви, 
также иверских и славянских

СПб 1856 

N 77 Вениамин, 
архиепископ

Новая скрижал, или Объяснение 
о церкви, о литургии и о всех 
службах и утварях церковных

СПб 1859

N 86 О богослужении православной 
церкви

К 1857

N 91 Иннокентий, 
архиепископ 

Светлая седмица СПб 1838

N 94 Миней М 1845

N 96 Минеи четиих (январь) М 1836

N 98 Молебник пении М 1879

N 99 Полный християнский месяцослов К 1856

N 100 Ирмология М 1844

N 101 Молебник пении М 1844

N 102 Октоих Цари-
град

1843

N 136 Псалтирь М 1856
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N 172 Гумилевский, Ф. История русской церкви М 1853

N 183 Амфилохий, 
архимандрит

Кондакарий XII–XIII веков М 1879

N 200 Койнацкий, А. Ф. Практическое руководство 
для священнослужителей при 
совершении святых тайнств

М 1883

N 203 Юришич, Г.
 

Дечанский первенец, описание 
высокодечанской свято-троицкой 

лавры в Старой Сербии (пер. с серб. 
Н. Махров) 

СПб 1904

N 204 О неизданных в канонах в 
служебной февральской греческой 

минеи

М 1870

N 215 Дмитриевский, А. Древнеюдейская синагога Казань 1893

N 216 Дмитриевский, А. Богослужение в русской церкви в 
XVI веке

Казань 1884

N 226 Сказания о мучениках 
христианских, чтимых 
католической церковью

Казань 1867

N 232 Дмитриевский, А. А. Современное богослужение на 
православном Востоке

К 1891

N 236 Чин священной и божественной 
литургии арменской церкви (пер. с 

арм. на рус.)

СПб 1857

N 237 Дмитриевский, А. А. Евхологион IV века Сарапиона, 
епископа тмуитского

К 1894

N 238 Собрание древних литургий СПб 1878

N 247 Типальд, К.
(пер. Неофита)

Служба иже во святых отца нашего 
и равноапостола Фотия, патриарха 

Цареграда, исповедника  

Констан-
тинопол

1849

N 256 Дубакин, Д. Влияние християнства на семейный 
быт русского общества в период до 

времени появления Домостроя

СПб 1880

N 260 Семенов, К. Служба святой мученицы 
Параскеви

СПб 1858

N 299 Часослов М 1845

N 302 Каноник или молитвослов М 1842

N 326 Палестинский патерик СПб 1842

N 331 Виноградов, Н. Воскреснии пeсмии Београд 1874

N 336 Йоан, архимандрит О богослужении западной церкви СПб 1849
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N 344 Православное исповедание 
католической и апостольской 

церкви восточной, с приложением 
слова Святого Иоанна Дамаскина 

о святых иконах, и изложения 
веры, по Откровению Святого 

Григория Чудотворца, епископа 
Неокесарийского (пер. с греч.)

СПб 1840

N 346 Псалтирь К

СВЕЩЕНА ИСТОРИЯ

Ξ1 Алексeeв, А. Очерки домашней и общественной 
жизни евреев

СПб 1896

Ξ 2 Песоцкий, С. А. Святой Пророк Даниил, его время и 
жизнь и деятельност

К 1897

Ξ 6 Жизнь господа нашего Исуса 
Христа

М 1883

Ξ 13 О страдании и смерти Господа 
нашего Исуса Христа, воскресение 

его и вознесение на небо

К 1882

Ξ 14 Муретов, М. Д. Эрнест Ренан и его “Жизнь Иисуса” СПб 1907

Ξ 21 Лопухин, А. Библейская история Ветхого Завета СПб 1889

Ξ 22 Священная история Ветхого Завета СПб 1703

Ξ 25 Богословский, А. Еврейские цари Казань 1906

Ξ 26 Богословский, А. Общественное служение Господа 
нашего Иисуса Христа по 

сказаниям святых евангелистов

Казань 1908

Ξ 35 Богословский, М. Детство Господа нашего Иисуса 
Христа и Его предтечам по 

Евангелиям св. Апостолов Матфея 
и Луки

Казань 1893

Ξ 36 Иннокентий Последные дни земной жизни 
господа нашего

Одесса 1860

Ξ 40 Филарет Краткое начертание истории 
церквой новозаветной

М 1857

Ξ 54 Жизнь святого апостола Павла, 
составленная на основании 

достовернейших свидетельств

М 1828

Ξ 58 Пророк Илья и влекаемые из 
жизни его уроки, извлечение из 
английского сочинения Чарльза 

Майера

СПб 1892
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Ξ 59 Есипов, Н. Н. Усекновение главы св. Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна

1895

Ξ 60 Астафьев, Н. Общество для распространения 
святого писания в России (1863 – 
1893), очерк его происхождения и 

деятельности

СПб 1895

Ξ 65 Богословский, М. Священная история Ветхого Завета СПб 1857

Ξ 66 Богословский, М. Священная история Нового Завета СПб 1859

Ξ 118 Иннокентий Последние дни земной жизни 
Господа нашего Исуса Христа

Одесса 1857

Ξ 120 Священная история СПб 1871

Ξ 128 Лебедев, А. Братья Господни М 1905

КАТЕХИЗИС
О 12 О должностях пресвитеров 

приходских
М 1841

О 28 Пастырское наставление о 
превосходстве религии, пер. с 

иностр. языка

СПб 1820

О 32 Д. Б. Критика епископа Мелитолского, 
Пастирское богословие

СПб 1858

СВЕЩЕНИ МЕСТА

П 15 Григорович-Барский, 
В. Г.

Странствования по святым местам 
Востока

СПб 1885

П 19 Акты русского на святом Афоне 
монастыря святого великомученика 

и целителя Пантелеймона

К 1873

П 21 Партений Сказание о странствии и 
путешествии по России, Молдавии 

и Святой земли

М 1856

П 22 Казанский, П. История православного монашества 
на Востоке

М 1854

П 23 Муравьев, А. Н. Письма с Востока о 1849–1850 
годах, часть 1

СПб 1851

П 27 Порфирий
(Успенский) 

Второе путешествие в Синайский 
монастыр

СПб 1856

П 28 Обред монашества М 1845

П 31 Голубинский, Ф. Сведения о существующих в 
России лаврах и монастырях

М 1850

П 49 Арсений, 
архимандрит

Заметки поклонника Святой горы К 1864
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П 65 Бинос, игумен Путешествие через Италию во 
Египет на гору Ливанскую, в 

Обетованную землю и Иерусалим 
(пер. с нем.)

СПб 1793

П 70 Римские письма, ч. 1 М 1846
П 84 Новые поборники православия на 

Востоке и во святой земле
М 1892

П 86 Соколов, И. И. Православная организация 
святогорского братства в Йерусалим

СПб 1912

П 97 Коине, Алфонс Палестина под властию 
христианских императоров

СПб 1894

П 102 Чтения о святой земле СПб 1897
П 103 Витлеем и его окрестности СПб 1897
П 104 Виноградов, И. А. Исторические судьбы святого града 

Йерусалима
СПб 1897

П 106 Спутник православного поклонника 
в Святую землю, От Киева до 

Святой земле

СПб 1887

П 108 Токмаков, И. Ф. Краткий историко-археологической 
очерк церкви

М 1890

П 109 Палестина и Синай, часть 1 СПб 1886
П 110 Спутник православного поклонника 

в Святую землю, От Киева до 
Святой земле

СПб 1887

П 116 Голубинский, К. Преподобный Сергий Радонежский 
и созданная им Троицкая лавра

Сергиев 
посадь

1892

П 117 Путеводитель по Святой земле Одесса 1886
П 126 Барский, В. Г. Странствования по святым местам 

Востока с 1723 по 1747, часть 4 
(под ред. Н. Барсукова)

СПб 1887

П 133 Успенский, П., 
архимандрит

Писмена Кинея Манаты на 
синайских утесах

СПб 1857

П 135 Мансуров, В. Базилика императора Константина 
в Йерусaлим

М 1885

П 139 Дамаскин, игумен Валаамское слово о Валаамском 
монастыре

СПб 1871

П 141 Дмитриевский, А. А. Православное русское 
паломничество

К 1897

П 147 Дмитриевский, А. А. Патмосские очерки. Из поездки на 
остров Патмос летом 1891 г.

К 1894

П 148 Йона, архимандрит Святая гора Афон СПб 1911
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П 158 Отрывки из дневника в Святой 
земле (от апреля 1889 по октября 

1891 г.)

М 1892

П 162 Дмитриевский, А. А. Русские на Афоне. Очерк жизни 
и деятельности игумена русского 
Пантелеимоновского монастыря 
священноархимандрита Макария 

(Сушкина)

СТАР ЗАВЕТ

Р1 3 Библия – Ветхий и Новий завет
Р1 12 Псалтыр с толкованием К 1781
Р1 83 Поспехов, Дм. Книга премудрости Соломона К 1873
Р1 100 Филарет Записки на книгу Бытия СПб 1816
Р1 103 Юнгеров, П. Книга пророка Амоса. Введение Казань 1897
Р1 104 Юнгеров, П. Книга пророка Михея Казань 1890
Р1 105 Борис, архимандрит Опыт объяснения 49 главы книги 

Бытия
М 1868

Р1 132 Толкование на Псалтирь СПб 1880
Р1 170 Юнгеров, П. А. Книга пророка Иеремии Казань 1910
Р1 171 Спасский, И. Исследование библейской 

хронологии
К 1857

НОВ ЗАВЕТ
Р2 6 Хризостомоc, И. Апокалипсис святого апостола и 

евангелиста Иоанна
М 1712

Р2 40 Новый Завет Господа нашего 
Иисуса Христа

СПб 1893

Р2 60 Новый Завет Господа нашего 
Иисуса Христа на четырех языках

СПб 1886

Р2 150 Новый Завет Господа нашего 
Иисуса Христа на четырех языках

СПб 1886

Р2 153 Глубоковский, Н. Благовестие христианской свободы 
в послании апостола Павла к 

галатам

СПб 1905

Р2 188 Успенский, Ф. Никифор Теотокос и издание 
толковании на восьмикнижие

С 1905

Р2 189 Тристрам, Г. В. Восточные обычаи в библейских 
странах

СПб 1900

Р2 190 Никанор, епископ Экзетико-критическое исследование 
послания святого апостола Павла к 

евреям

Казань 1904
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Р2 195 Библейский греческий язык в 
писаниях Ветхого и Нового завета 

(пер. Н. Н. Глубоковский)

К 1914

Р2 196 Глубоковский, Н. Н. Квириниевой переписи по связи ея 
с Рождеством Христовым

К 1913

Р2 199 Агафангел, 
архимандрит

Объяснение послания святого 
апостола Павла к галатам

СПб 1854

Р2 207 Смирнов, С. Филологические замечания о 
языке новозаветном в сличении с 

класическим при чтении послания 
апостола Павла к ефесеям

М 1873

Р2 208 Григорий, иеромонах Чтение великое благовещенское 
путешествие святого апостола 

Павла

М 1892

Р2 223 Новый Завет Господа Исуса Христа СПб 1873

Р2 230 Гречулевич, В. В. Подробный сравнительный 
обзор Четвероевангелия в 

хронологическом порядке, с 
картою Палестины и другими 
приложениями, как пособие 
к основательному изучению 

евангельской истории

СПб 1859

Р2 324 Богородский, Я. А. Начало истории мира и человека по 
первым страницам Библии

Казань 1909

Σ 5 Царевский, А. А. Пергаменный список Евангелия 
XIII-XIV в.

Казань 1890

Σ 18 Дмитрий, 
архиепископ

Цветы из сада М 1889

Σ 19 Стурдза, А. Ручная книга православного 
христианина, пер. с греч. С. 

Дестунис

Одесса 1849

Σ 54 Беллармино, Р. Руководство к богопознанию, по 
лествице сотворенных вещей (пер. 

с лат.)

М 1783

Σ 55 Гроций, Г. Истинное благочестие христианское 
доказано против безбожников, 

язычников, жидов и махометан, пер. 
П. Алексеев

М 1768

Σ 56 Эмин, Ф. Путь к спасении мира СПб 1780

Σ 57 Наставление о собственных всякого 
христианина должностях

М 1744

Σ 66 Об обязанностях христианина СПб 1848
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Σ 67 Кочетов, Й. Начертание христианских 
обязанностей, по учению 

православной-католической церкви

СПб 1850

Σ 68 Выписки из писаний св. 
церковноучителей и других 

писателей о необходимости и 
пользе чтения священного писания, 

(пер. с нем.)

СПб 1817

Σ 74 Попечение провoславной церкви о 
спасении мира, часть 3

СПб 1857

Σ 76 Черты деятельного учения веры или 
краткое изложение христианской 

нравственности, по духу 
православно-католической церкви

СПб 1846

Σ 97 Методий, митр. 
Старозагорски

Самоубийството, неговите дълбоки 
истински причини

Стара 
Загора

1911

Σ 130 Горазд, И. Щит против боязни смерти или 
утешения всякого православного 
христианина во время искушений 
при конце его жизни (пер. с лат.)

М 1783

Σ 131 Сокровище сладчайших утешений 
против ужасов смерти или 

изящнейший способ спокойно 
умерет, пер. Н. Виноградицкий

М 1832

Σ 132 Альфавит духовный
Σ 163 Торжество евангелия или записки 

светского человека, обратившегося 
от заблуждений новой философии, 
пер. с нем. на фр., а с фр. на русс.

СПб 1821

Σ 187 Таворов, Н. Очерки нравственного 
православно-християнского учения

СПб 1890

Σ 189 Брань духовная или Наука о 
совершенной победе самого себя, 

пер. И. Андреевский

М 1787

Σ 195 Вяра, надежда и любов, учения 
богословского

М 1782

Σ 199 Бедринский, И. И. Вопль истины против соблазнов 
мира

СПб 1801

Σ 196 Душевный дневник Београд 1859
Σ 209 О воспитании детей в дух 

христианского благочестия
СПб 1857

Σ 214 Сперанский, М. М. О подражании Христу СПб 1854
Σ 224 Письма о христианской жизни СПб 1858
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Σ 232 Зритель божих дел во вселеной, ч. 
IV

М 1820

Σ 240 Михаил, митрополит Духовник Београд 1872
Σ 245 Посошков, И. Т. Зеркало очевидное Казань 1895

ДОГМАТИКА
Т 2 Камен веры М 1741

Т 5 Розыск о раскольнической 
брынской вере. О учении их. О 

делах их

М 1783

Т 13 Камень веры, ч. 3 М 1841

Т 14 Кудрявцев, А. Краткий курс лекций по 
православному богословию

М 1889

Т 27 Филарет, 
архимандрит

Православное догматическое 
богословие

Черни-
гов

1865

Т 29 Макарий, 
архимандрит

Введение в православное 
богословие

СПб 1847

Т 32 Руководство к изучении 
христианского богословия

СПб 1869

Т 35 Сабуров, М. И. Об антихристе М 1858

Т 36 Евсевий, 
архимандрит

О божествености христианской 
религии

М 1845

Т 39 Керенский, В. Школа ричлианского богословия в 
лютеранстве

Казань 1903

Т 43 Соболев, М. Действительность воскресении 
Господа нашего Исуса Христа

М 1874

Т 55 Зиновий, инок Истины показание к вопросившим 
о новом учении

Казань 1863

Т 57 Никольский, Т. О молитве за умерших СПб 1837

Т 61 Антоний, 
архимандрит

Догматическое богословие 
православной католической 

восточной церкви

СПб 1849

Т 69 Щапов, А. Русский расколь старообрядства Казань 1859

Т 70 Платон, архиепископ Сокращенное изложение догматов 
веры по мнению православной 

церкви

Костро-
ма

1869

Т 71 Об источниках христианской 
религии по учению православно-

католической церкви

СПб 1845

Т 73 Макарий Православно-догматическое 
богословие

СПб 1856



363Хюсеин Мевсим  –  Книгите на кирилица...

Т 101 Соколов, И. И. Учение римско-католической 
церкви о тайнстве священства

СПб 1907

Т 102 Антоний, 
архимандрит

Догматическое богословие             
на православно-восточной      

церкви

СПб 1869

Т 116 Письма о спасении мира сыном 
божии

СПб 1839

Т 123 Платон, митрополит Православное учение Констан-
тинопол

1844

Т 129 Серафим (Соболев), 
архиепископ

Новое учение о Софии, 
Премудрости Божией

С 1935

Т 130 Булгаков, С., 
протойерей

Агнец божии: О богочеловечестве 1935

Т 224 Догматическое учение о семи 
церковных тайнствах

СПб 1877

Т 225 Пространный христианский 
катехизис

СПб 1840

Т 226 Антоний, 
архимандрит

Догматическое бoгословие 
православной восточной церкви

Киши-
нев

1869

Т 227 Борис, архимандрит О невозможности чисто 
физиологического объяснения 

душевной жизни человека

Харьков 1890

Е 235 Дюлгеров, Д. В. Исус Христос, новозаветен С 1926
Т 255 Никифор, архиепископ Cлавянского 

и Херсонского
М

Т 279 Дергам, В. Естественная богословия или 
доказательства бытия и свойств 

божих

М 1784

Платон, архиепископ Православное учение или 
сокращенная христианская 

богословия

М 1781

Т 327 Прокопович, Ф. Богословское учение о состоянии 
неповрежденного человека или о 

том, каков был Адам в раю (пер. Я. 
Евдокимов)

М 1785

Т 354 Нектарий, патриарх Православное исповедание 
католической и апостолской церкви

СПб 1840

АПОЛОГЕТИКА
У 1 Арсений, епископ Нила Дамилы, иеромонаха 

критского, ответ греколатинянину 
монаху Максиму на его письмо в 

защиту латинских новостей в Вере 
(греч. текст и русс. пер.)

Нов-
город

1895
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У 2 Рождественский, А. Все три степени церковной 
иерархии

Кутаиси 1901

У 3 Киреев, А. А. По поводу книги отца 
протоиерея Е. К. Смирнова „К 
старо-католическому вопросу. 

Православен ли, предлагаемый нам 
старо-католикам? “

Сергиев 
посадь

1894

У 4 Священочерковно-
служитель

Отношение христианства к науке, 
государству и культуре по взгляду 

православного христианина

Екатери-
нослав

1898

У 5 Добротворский, В. 
И.

Основное богословие или 
христианская апологетика

Сергиев 
посадь

1895

У 20 Колемин, Ю. Римский духовный цезаризм перед 
лицом соборной православной 

церкви

СПб 1913

У 21 Янышев, П. И. Мнения уполномоченных 
представителей православия 
и католичества по вопросу о 
соединении старокатоликов с 

православными

СПб 1896

У 42 Йоанн, 
иеросхимонах

Доказательства непоколебимости 
и важности святой, соборной и 
апостолической католической 

церкви восточной

М 1849

У 43 Апокрисис Христофора Филалета в 
пер. на совр. рус. яз.

К 1870

У 47 Слово кафолического православия 
римскому католичеству

М 1853

У 49 Иннокентий, 
архимандрит

Богословие, обличительное ректора 
Казанской духовной академии, т. 1

Казань 1859

У 49 Воскресение Христово, как 
величайшее и достовернейшее из 

чудес

СПб 1903

У 68 Симон, епископ Наставление правильно состязатся 
с раскольниками

СПб 1926

КАНОНИКА

Ф 28 Сборник церковно-гражданских 
постановлений в России, 

относящихся до лиц православного 
духовенства

СПб 1860

Ф 32 Бенешевич, В. Н. Древне-славянская кормчая XIV 
титулов без толкований

СПб 1906
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Ф 33 Павел, иеромонах О должностях и учреждениях по 
церковному управлению в древней 

восточной церкви

СПб 1857

Ф 34 Бенешевич, В. Н. Канонический сборник XIV титулов 
со второй четверти VII века до 883 г

СПб 1905

Ф 35 Номоканон Константинопольского 
патриарха Фотия с толкованием 
Вальсамона, часть 2 (рус. пер. В. 

Нарбекова)

Казань 1899

Ф 36 Бердников, И. С. Государственное положение 
религии в римско-византийской 

империи, т. 1

Казань 1881

Ф 37 Деяние вселенских соборов, русс. 
пер., ч. 1

Казань 1859

Ф 39 Милаш, Н., епископ Православно црквено право Мостар 1902

Ф 40 Бердников, И. С. Краткий курс церковного права 
православной церкви

Казань 1903

Ф 41 Бердников, И. С. Ответ на анонимную рецензию 
на мою книгу “Краткий курс 

церковного права“

Казань 1888

Ф 47 Йоанн, архимандрит Опыт курса церковного 
законоведения

СПб 1851

Ф 61 Бердников, И. С. Основные начала церковного права 
православной церкви

Казань 1902

Ф 67 Записки по церковному 
законоведению

К 1857

Ф 69 Предисловие к пресбитеранами

Ф 70 Феофан, 
архиепископ

Духовный регламент, тщанием и 
повелением всепресветлейшего, 
державнейшего государя Петра 

Первого, императора и самодержца 
всероссийского

СПб 1721

Ф 71 Записки по церковному 
законоведению

К 1857

Ф 95 Мефодий, 
архиепископ

Правило пасхального круга или 
краткое наставление

М 1805.

Ф 104 Дмитриевский, А. А. Ставленник К 1904

Ф 143 Суворов, Н. Церковных наказаниях, опыт 
исследования по церковному праву

СПб 1876

Ф 156 О способах содержания 
христианского духовенства

СПб 1851
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РИТОРИКА

Х 1 Собрание разных сочинений М 1836

Х 2 Соборник, собрание слов 
нравоучительных и торжественных

М

Х 3 Беседы Иоанна Златоуста М 1871

Х 4 Иеромонах Гедеон М 1769

Х 22 Арсений, 
архимандрит

Четыре неизданны произведения 
Нила, Митрополита Родосского

М 1891

Х 25 Кириакодромион М 1796

Х 28 Филарет, 
митрополит

Слова и речи, часть 1 М 1848

Х 29 Собрание поучений на дни 
воскресные и праздничные и дни 

святые четыредесятницы, т. 1

К 1855

Х 30 Нравственные и философические 
беседы из сочинений доктора Блера 

(пер. с англ. А. Бунина)

М 1829

Х 34 Евсевий, епископ Беседы на воскресные и 
праздничные евангелия

М 1855

Х 35 Иннокентий, 
епископ

Собрание слов и речей по случаю 
нашествия неприятельского

Одесса 1855

Х 36 Амвросий, епископ Слова и речи СПб 1856

Х 37 Никанор Слова и речи 1857

Х 40 Иларион, 
архиепископ 

Святая четыредесятница, или 
собрание поучений во святую 

четыредесятницу, часть 1

СПб 1847

Х 41 Путянин, Р. Краткие поучения М 1860

Х 44 Сочинение святого Димитрия, 
митрополита Ростовского, часть 2

М

Х 48 Феофан, епископ Слова на Господские, Богородичные 
и торжественные дни

М 1883

Х 55 Евсевий, епископ Беседы о семьи спасительных 
тайнствах православныя 

кафолической церкви

СПб 1853

Х 57 Стратилатов, К. Катихизические беседы к сельским 
прихожанам

СПб 1858

Х 59 Евсевий, епископ Беседы о семьи спасительных 
тайнствах православныя 

кафолической церкви

СПб 1849
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Х 62 Святого отца нашего 
Иоанна, архиепископа 

Константинопольского, Златоустого 
беседы на разныя места свещенного 

писания (пер. с греч.)

СПб 1861

Х 66 Галахов, А. Полная русская  хрестоматия, ч. 1, 
Красноречие

М 1846

Х 71 Теофан, 
архимандрит Слово СПб 1859

Х 79 Евсевий, 
архиепископ

Проповеди, том 1 СПб 1870

Х 82 Слова, поучения и речи СПб 1858
Х 86 Николай, епископ Беседы, поучения, слова и речи 

(1899 – 1901 г.)
Симфе-
рополь

1902

Х 96 Евламий, 
архиепископ 

Святая пятидесятница, 
заключающая поучения на каждый 
день светлые седмицы и на каждую 
неделю пятидесятницы с прочими 

праздниками и неделею всех святых

М 1858

Х 106 Слова и речи, сочиненные и 
говоренные Симонова монастыря 

Мельхиседеком в симоновской 
обители

М 1845

Х 107 Иннокентий, архиепископ СПб 1850
Х 113 Антоний, 

архиепископ
Из истории христианской 

проповеди, очерки и исследования
СПб 1895

Х 116 Святого отца нашего Кирилла, 
архиепископа Иерусалимского 

огласительные и тайнстводственные 
поучения с еллино-греческого на 

рус. яз.

М 1824

Х 142 Страстная седмица СПб 1837
Х 147 Беседы, в разных местах и в разные 

времена, том 1
М 1854

Х 162 Страстная седмица Харьков 1845
Х 164 Макарий, епископ Слова и речи, том 1 СПб 1859
Х 186 Беседы, избранные святого отца 

нашего Иоанна Златоустого, часть 1
М 1784

Х 187 Преподобного отца нашего 
Макария Египетского, духовные 

преполезные Беседы, часть 1

М 1782

Х 195 Анатолий, 
архиепископ

Слова и беседы, част 1 СПб 1853
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Х 
199(1-

2)

Беседы на евангелия иже во святых 
отца нашего Григория Двоеслова, 
книга 1 (пер. с лат. архимандрит 

Климент)

СПб 1860

Х 204 Хрисанта, блаженнейшего 
патриарха иерусалимского Беседы, 

часть 1

М 1784

Х 205 Феодорит, епископ Поучительные слова о промысле М 1784
Х 219 Функе, О. Рожденный (пер. с нем.) СПб 1896
Х 220 Пастыря или беседы священника с 

прихожанами (пер. с нем.)
СПб 1896

Х 221 Гулиев, В. В Иерусалим и на Афон, путевые 
заметки

1892

Х 222 Беседы христианского семейства (В 
часов Благовещения)

СПб 1895

Х 223 Избранные мысли спасительных 
поучений Платона, митрополита 

Московского

СПб 1895

Х 242 Преподобного отца нашего 
Макария Египетского, духовные 
беседы, послание и слова (пер. с 

греч.)

Сергие-
ва лавра

1904

Х 250 Анастасий Синаит Слово о святом собрании и 
о том, что не следует судит 

и злопамятствоват (с греч. Т. 
Пасхалидис)

СПб 1894

Х 251 Гликас, Никифор, 
митрополит

Слова СПб 1895

Х 252 Борис, архимандрит Слова на воскресные и 
торжественные дни

СПб 1897

Х 292 Амфитеатров, И. Беседы об отношении Церкви к 
христианам

СПб 1847

Х 295 Макарий, епископ Слова и речи Макария, том 2 СПб 1859
Х 301 Надгробные слова Боссюэта, 

епископа Мосского (пер. с фр.)
СПб 1822

Х 438 Кирил, патриарх 
български

Слово на живота С 1953

Х 464 Кирил, патриарх 
български

Път господен С 1957-
1959

МУЗИКА

ХII 
162

Мокранац, Ст. Духовна музика (Musica Sacra) Београд 1964
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ДРУГИ

XIII 
74

Покровский, Н. Очерки памятников православной 
иконографии и искусства (с 150 

рисунками)

СПб 1894

XIII 
75

Благовещенский, А. История старой Казанской 
духовной академии (1787 – 1818)

Казань 1875

XIII 
76

Описание рукописей Соловецкого 
монастыра, находящихся в 

библиотеке Казанской духовной 
академии.

Казань 1881

XIII 
90

Савва, архимандрит Указатель для обозрения 
Московской патриаршей (ныне 

синодальной) ризницы и 
библиотеки

М 1855

Р1 339 Библия С 1925
Р2 514 Святое евангелие Канада 1948
N 563 Служебник С 1951
N 566 Требник С 1949

116 Библия, сиреч книгите на 
свещеного писание на Ветхия и 

Новия Завет

С 1925

117 Кирил, патриарх 
български

Екзарх Антим (1816 – 1888) С 1925

118 Требник
119 Годишник на Духовната академия 

(т. V, 1956; т. VI, 1956 – 1957; т. VII, 
1957 – 1958; т.VIII, 1958 – 1959; т. X)

С

120 Кирил, Пловдивски 
митрополит

При извора Плов-
див

1943

121 Милев, Ал., 
Михайлов, Ат.

Учебник по гръцки език за 
духовните училища

С 1956

122 Речник на съвременния български 
книжовен език, т. 1 – 3

С 1955

123 Българско-гръцки речник С 1957
125 Служебник С 1951
126 Кирил, патриарх 

български
Слово за живота С 1953

127 Кирил, патриарх 
български

Граф Игнатиев и българският 
църковен въпрос

С 1958

128 Кирил, патриарх 
български

Път господен С 1957
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988 Кириакодромион М 1808
М 

1399
Слова и поучения блаженной 

памяти митрополита Владимира
Париж 1961

М 
1417

Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви Париж 1959

М 
1484

Ежегодник православной церкви в 
Чехословакии

Прага 1966

М 
1490

Кирил, патриарх 
български

Екзарх Антим (1816 – 1888) С 1956

М 
1492

Кирил, патриарх 
български

Граф Игнатиев и българският 
църковен въпрос

С 1958

М 
1646

История христианской церкви (до 
разделения церквей, 1054)

Брюс-
сель

1964

М 
1877

Кирил, патриарх 
български

Католическата пропаганда сред 
българите през втората половина на 

XIX век (1859 – 1865)

С 1962

M 
1878

Кирил, патриарх 
български

Екзарх Антим (1816–1888) С 1956

М 
1879

Кирил, патриарх 
български

Граф Игнатиев, изследвания и 
документи, I

С 1958

М 
1880

Дуйчев, Ив. Априлското въстание и българската 
православна църква

С 1977

М 
1881

Авторски колектив Десет години българска 
патриаршия (1953 – 1963)

С 1963

М 
1882

Данков, Ст. Международното положение на 
българската православна църква 

след Освобождението на България

С 1933

М 
1883

Георгиев, Ем. Люлка на старата и новата 
писменост

С 1980

М 
1904

Калев, Д., 
свещеноиконом

Свети Горазд, славянски 
просветител

С 1970

М 
2035

Арсений, Стобийски 
епископ

Принос към биографията на отец 
Неофит Рилски

С 1984

М 
2036

Пимен, митр. 
Неврокопски 

Под купола на храма С 1990

М 
2037

Пимен, митр. 
Неврокопски

Отец йеромонах Неофит Рилски С 1984

П 321 Авторски колектив Бачковски ставропигиален 
манастир “Успение Богородично“

П 322 Троянски ставропигиален манастир
П 323 Рилски ставропигиален манастир
П 368 М,.Йованович 1990
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П 444 Из прошлости манастира 
Хилендара

Београд 1998

П 454 Ангелопулос, А. Монащка зайедница Свете горе, 
история

1997

П 464 От Луки Св. Евангелие Греция 1990
Ф 359 Бобчев, Ст. С. Черковно право С 1927
N 645 Новый Завет С
N 646 Типикон М
N 647 Требник М
N 648 Служебник М
N 807 Служебник, беседа Нови сад 1993
IX 472 Алпатов, М. В. Андрей Рублев М 1959
IX 514 Пандурски, В. Църковен историко-археологически 

музей
С 1973

IX 612 Государственая оружейная палата М 1990
IX 745 Танасийевич, Д. С. Приближаванье Хилендару 

(фотографийе)
Сало-
ник

1997

XII 168 Божественая служба Београд 1964
О 222 Врачански, С., 

епископ
Катехизически, омилетични и 

нравоучителни писания
С 1989

Р2 668 Библия С 1991
XIII 
437

Священник в поклонении Киши-
нев

2000

Бележки
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MYTHOLOGISATION OF BULGARIAN-RUSSIAN LINGUIS-
TIC KINSHIP IN 20th-CENTURY RUSSIAN POETRY

Dechka Chavdarova
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Abstract: A poet has inherent an acute interest in language, the matter of poetry. 
Therefore poetry often contains conceptualisation of a language, own or other. The role 
of language is also very important in communicating with the Other. In 20th-century 
Russian poetry, a kinship is mythologised of Russian and Bulgarian peoples, expressed in 
language in accordance with the ideologeme/mythologeme of “brotherly camaraderie”. The 
mythologisation of Bulgarian language is manifested in the following poetic concepts: idea of 
the unnecessity of translation (in support of which it is often resorted to poetic manipulation, 
contrary to linguistic fact); discovery of an Old Slavonic linguistic layer in Bulgarian language, 
thus recognising in a foreign language the history of the native; aestheticisation of the sound 
of Bulgarian names of Slavic origin, detecting proximity of their semantics to the semantics 
of Russian words of the same root (e.g. “Svetlin”, “svet”), and the metaphorisation of these 
semantics; idea of mutual understanding without the help of language, through soul kinship 
and love (when differences are discovered between both languages). Observations imply that 
Russian poet, when coming to Bulgaria, does not encounter something new and unknown, but 
seeks what is coherent with an image of Bulgaria and Bulgarian already formed within him 
by historic memory, texts of culture, and ideology.

Keywords: conceptualisation, mythologisation, Bulgarian language, Russian 
language

Болгарская тема с разной степенью интенсивности присутствует 
в русской литературе с начала ХІХ в. до наших дней. Это обусловлено 
активными культурными и политическими связями между Болгарией и 
Россией, порождающими множество стереотипов, идеологем и мифологем. 
Представление о том месте, которое занимает образ Болгарии в творчестве рус-
ских поэтов, дает антология „Болгария в русской поэзии” [Болгария... 2008]. 
Имея ввиду неодинаковый эстетический уровень включенных в ней текстов и 
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декларативность многих из них, можем мотивировать обоснованность описания 
такого материала идеями русского формализма и структурализма: Ю. Лотман, 
отсылая к В. Жирмунскому, В. Шкловскому и В. Виноградову, утверждает, что 
в массовых, „средних”, наиболее стандартизированных текстах „общая норма 
художественного языка обнажена отчетливее всего” [Лотман 1998: 28]. На фоне 
массовых текстов, утверждающих идеологические стереотипы, можно выявить 
индивидуальность и оригинальность интерпретации отдельных поэтов. 

Опираясь на упомянутую антологию, я ограничусь рамками русской 
поэзии ХХ в., рассматривая ее только в одном аспекте – концептуализации 
болгарского языка. Значимость этой концептуализации в поэзии, по сравнению 
с другими дискурсами (политическим, публицистическим и т.д.), объясняется 
обостренным вниманием автора к языку1. Тематизируя отношения поэта и 
языка, П. Антокольский, например, метафорически связывает язык с дружбой: 
„Что для поэта дружба – служба / В погранохране языков” [Антокольский 
2008: 204 – далее в цитировании стихотворений из упомянутой антологии 
указывается только страница]. Роль языка очень важна и с точки зрения общения 
с Другим. Чужестранец, как отмечает Э. Левинас, „остается трансцендентным 
по отношению к Я. Отношение же Я и Другого осуществляется через язык, 
через речь, где Самотождественный выходит за собственные пределы” [цит. по 
Еселев 2013].

Тема родства двух народов – магистральная в стихотворениях русских 
поэтов. Ее интерпретация является поэтическим выражением идеологемы 
„братская дружба” в социалистической культуре (этому предшествовала 
мифологизация России-Освободительницы болгарской культурой ХІХ в. 
в период национального Возрождения). Упомянутая тема включает идею 
близости болгарского и русского языков и, как следствие, представление 
(ставшее мифом как в болгарской, так и в русской культуре) о ненужности, 
избыточности перевода2. В стихотворении Н. Грибачева „Брат” примером 
такой близости выступает слово „брат” из семантического поля „родство”. Это 
слово функционирует как семейная метафора в обоих языках: „При встрече 
русского болгарки/ Зовут семейным словом “Брат” (с. 235). Родство двух языков 
интерпретирует и Б. Слуцкий, используя другую семейную метафору:

Скажем, шофер въезжает в Софию,
проехав тысячу заграниц.
Сразу его обступает стихия:
С вывесок, с газетных страниц,
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В возгласах любого прохожего
Стихия родного, очень похожего,
Точнее, двоюродного языка.

Но примеры близости, которые приводит поэт, свидетельствуют о 
манипуляции, выраженной в присвоении чужого (или о незнании): „Русские 
имена у греков/ Русские фамилии у болгар”. В контексте утверждения 
коммунистической идеологии востребованными становятся слова „пролетариат” 
и „коммунизм”, которым приписывается русское происхождение:

Но справа и слева заводы гудят,
Напоминая снова и снова
Про русское слово „пролетариат”,
Про коммунизм (тоже русское слово).

   [из цикла „Когда мы пришли в Европу”, с. 277]

Идея языковой близости может основываться на словах, отражающих 
концепты языковой картины мира. В стихотворении А. Недогонова „Слова 
говорят” ими являются „хлеб” („хляб”), „пушка”, „вода”, „ура”:

По-русски и по-болгарски
мы говорим – вода;
................................
По-русски и по-болгарски
мы произносим – хлеб;
.................................
по-русски и по-болгарски
пушка – слово одно;
..................................
По-руски и по-болгарски
воинственный клич: „Ура!” (с. 252)

Некоторые примеры в этой интерпретации лингвистически не корректны, 
что вполне объяснимо: поэтическое „знание” не совпадает с научным. Слово 
„пушка” по-болгарски означает „ружье” (его использование в тождественном 
русскому значении – результат интерференции), а слово „ура” заимствовано 
из русского языка. В соответствии с лингвистическими фактами в концепцию 
автора вместо слов „пушка” и „ура” можно было бы включить „небе” („небо”), 
„земя” („земля”), „дъжд” („дождь”), „вятър” („ветер”), „сняг” („снег”), „дом” 
и др. Но поэт выбирает „пушка” и „ура”, поскольку идея дружбы между 
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народами включена в контекст темы воинской дружбы, чья концептуализация 
в социалистической культуре содержит идеологему „двойное освобождение”.

Близость двух языков может утверждаться через открытие в болгарском 
древнеславянского семантического пласта, т.е. через узнавание истории 
своего языка в другом языке. В одном из стихотворений Л. Озерова из цикла 
„Болгарская тетрадь” эксплицирована идея такого узнавания: „Как будто слышу 
заново / Слышанное давно”. Поэт и переводчик болгарской поэзии улавливает в 
языке болгарских поэтов „слово Бояна”:

„Дéн денýвам” мне Яворов пел, как певал Святослав,
Мне у Ботева слышались вещие струны Бояна,
И казалось, что, к корню славянства влюбленно припав,
Ощутил я всем сердцем далеких веков обаянье.

  [„Я услышал в Болгарии говоры Древней Руси...”, с. 259].

Похожий мотив возникает в стихотворении О. Постниковой „Язык 
Болгарии”. Автор открывает „корни славянские” в болгарских словах „летище” 
(„аэропорт”), „риза” („сорочка”), „аз” („я”). Сходство этого стихотворения с 
текстом Озерова можно воспринимать как сознательную межтекстовую связь 
– звуки болгарского языка напоминают автору древнерусский литературный 
памятник „Слово о полку Игореве”:

То – голосов глубокие низы,
Славянства архаический призыв.
И очи, точно черные черешни…
Как бы воспомнив „Слово о полку”,
Сама, дрожа, на болгарски реку,
Что пусты храмы, будто все безгрешны (с. 444).

Вс. Кузнецов тоже утверждает идею близости двух языков на основе 
обнаруженного в болгарском слове „есен” („осень”) древнеславянского корня. 
Подчеркивая русскость формы „есен”, путем ассоциации с фамилией „Есенин” 
поэт развивает семантическую связь Есенин – осень:

Наш словарь славянский тесен,
Поглядите, как близки
Меж собою языки:
По-болгарски осень – „есен”...
Это слово нам не ново,
Древняя его основа



377

Родила фамилию –
Русскую и милую:
Осень – есен,
Мир из песен,
Грусть-печаль осенняя, –
Добрый стих Есенина.

   [„Наш словарь славянский тесен…”, с. 416]

В некоторых стихотворениях интерпретация основывается на 
случайном корневом сходстве болгарских и русских слов, несмотря на 
различие грамматических и фонетических форм. Более того, это несовпадение 
мифологизируется. В стихотворении Р. Казаковой „Болгарские имена” отличие 
болгарской культуры от русской в области антропонимики приобретает особую, 
мелодическую, привлекательность:

Румяна, Росица, Светлин...
Болгарский рассвет в именах розовеет.
Лозою и розой от вин и долин,
От тихих предгорий загадочно веет.

В славянском наречье болгар
Для русского
Мир этих звуков прекрасен!
Ласкает мне слух:
Светомир,
Лучезар,
Калинка,
Вербинка,
И Явор
И Ясен.

Счастливое утро таит
Надежду на детскую радость свиданья.
Старинная церковь стоит –
Прикрыта ладонью высокого зданья.

Растает рассветный туман,
Рисунок неведомой жизни проглянет
И образом силы полуденной встанет:

Дечка Чавдарова  –  Мифологизация русско-болгарской...
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Буряна,
Боян,
И Стоян,
И Огнян... (с. 345 – 346).

Мифологизация звучания слова, где эстетическая функция берет верх 
над коммуникативной, – характерное явление при восприятии чужого языка. 
У Казаковой эта мифологизация становится способом выражения любви к 
болгарскому языку. Причем, автор не останавливается на уровне мелодики. 
Поэт извлекает семантику имени, сохранившуюся в русских словах с тем 
же корнем, но выражает ее метафорически. В поэтическом дискурсе, таким 
образом, взаимодействуют два механизма: акустическое восприятие чужого 
имени, подобно тому, как мы воспринимаем звучание мелодии, и его вторичная 
семантизация на более высоком, по сравнению с лингвистическим, уровне. 
В результате значения „румяный”, „роса”, „свежесть” вписываются в образ 
рассвета, а значения „буря”3, „огонь”, „стоять” – в образ „силы полуденной”. 
Инаковость болгарского имени отчасти снимается заменой одних звуков 
(несуществующих в русском языке или трудных для произнесения) другими: 
вместо Лъчезар – Лучезар, вместо Върбинка – Вербинка. Такая замена, 
позволяющая транскрибировать болгарские имена, делает ясной для русского 
читателя их этимологию.

Звучание болгарского языка мифологизируется и в стихотворении 
Г. Прашкевича „Кокиче и момиче”: „Мне нравится язык болгар, / Язык 
нежнейший... Приятны слоги твердые его и обороты мягкие” (с. 429). 
Эстетический критерий в оценке болгарского языка сочетается здесь с 
этическим4. Пример – рифмовка болгарских слов „кокиче” и „момиче”, чья 
семантика (в отличие от семантики имен в стихотворении Казаковой) не 
прозрачна для носителя русского языка:

Он добр – язык славянский.
Да и как не быть
ему таким,
когда, стихи услышав,
ты узнаешь, нисколько не дивясь,
что рифмой к слову девочка
болгары
берут подснежник (с. 429 – 430).
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Установление связи между звучанием слова (план выражения) и его 
значением (план содержания) – характерная черта поэтического сознания. Хотя 
подобный механизм используется и в других дискурсах (например, в рекламе), 
в художественном произведении он включен в концепцию языка как выразителя 
национальной картины мира. Подход поэта к этой проблеме отличается от 
подхода ученого в той степени, в какой поэтическая этимология отличается от 
научной.

Во многих стихотворениях указанной антологии семантика болгарского 
языка интерпретируется как „сходство в различии”, „победа любви над тем, что 
нас разделяет”. Так, сопоставляя русское ”я люблю” с болгарским „аз обичам”, 
П. Антокольский настаивает на преодолении расстояний (пространственных и 
языковых) любовью:

И мы друг друга в песне кличем,
И, расстояньям вопреки,
Есть я люблю
И аз обичам –
Два рукава одной реки [„Болгарская рапсодия. Вступление”, с. 205].

В стихотворении О. Хлебникова „Выступление в Роженском монастыре” 
(цикл „Из болгарской тетради”) понимание, о котором мечтает поэт, обусловлено 
исторической памятью. Это связано с образом Шипки как ”места памяти”:

Чтоб здесь сегодня поняли меня –
отнюдь не хуже, чем в родной отчизне, –
на Шипке, в Плевне столько же земля,
тебе понадобилось русских жизней! (с. 504)

Таким образом, понимание вновь достигается на эмоциональном, а 
не на лингвистическом уровне. Ценность такого понимания подчеркнута тем, 
что оно противопоставлено банальному и неясному слову, сказанному через 
микрофон:

И я сказал от имени страны
Косноязычных три-четыре фразы
что микрофоном были как-то сразу
от смысла ясного отстранены. (с. 504)

Смысл этой интерпретации имплицитно содержит антитезу „под-
линность, память – искусственность, риторика”. Можно сказать, что своей 
интерпретацией Хлебников преодолевает идеологические клише, характерные 
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для стихотворений многих поэтов, обращающихся к теме Шипки – символа 
„братской дружбы”.

Помимо исторической памяти, объединяющей народы, понимание 
между русским гостем и болгарами мотивировано душевной близостью. 
Идея душевной близости – одна из устойчивых мифологем в интерпретации 
русскими поэтами болгарской темы. Так, в стихотворении Л. Озерова “Приятна 
разходка” – сказал мне прохожий болгарин...” пожелание “приятна разходка” 
понятно русскому гостю не столько благодаря прилагательному „приятный”, 
семантически тождественному в обоих языках, сколько экстралингвистическим 
факторам – жесту, мимики, взгляду:

“Приятна разходка!” – сказал мне прохожий болгарин.
Я понял: приятной прогулки он мне пожелал.
И поднял я руку, обрадован и благодарен,
Как гость поднимает наполненный влагой бокал.

Добра и душевности родственное проявленье
Мне вдруг озарило в пути и народ, и страну.
Иду я дорогой болгарской, и там в отдаленье
Навстречу мне море зеленую катит волну (с. 258).

Подобную интерпретацию встречаем в стихотворении В. Соколова 
„София” (цикл „Любовь к Болгарии”), где лирический субъект, не зная 
болгарского языка, испытывает определенные трудности:

Я шел
И был иностранцем,
Не знающим языка.
О чем-то у продавщицы
Спросил по-болгарски я.
Задумалась продавщица.
Задумался с ней и я (с. 297 – 298).

Однако возможностям коммуникации помогает близость русского языка 
болгарам:

Но девушка в яркой блузке,
стоявшая рядом с ней,
Сказала: „ А вы по-русски
Мы, может, поймем скорей”.
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Понимание порождает восприятие чужой страны как близкой. Это 
воплощается в описании Софийского пейзажа. Пуантой такого восприятия 
становится восклицание: „Какой, к чертям, иностранец / На этих улицах ты!” 
Устойчивая в стихах русских поэтов идея душевной близости мотивирует 
желание лирического „я” Соколова выучить болгарский язык: „Простите меня, 
болгары, / я выучу Ваш язык”.

В стихотворении В. Соколова „Самолет, воспоминание” (цикл „Из 
софийской тетради”, с. 315 – 316) лирический субъект, напротив, выступает в 
роли переводчика. Поэт превращает в прием знание болгарского языка (многие 
советские поэты были переводчиками болгарской поэзии). Этот мотив, как и 
непонимание на вербальном уровне, вписан в центральную в русских стихах 
о Болгарии тему родства двух народов. В стихотворении разворачивается 
мотив дома. В самолете из Москвы в Болгарию участники цыганского хора 
поют романс „Я ехала домой...”. Это вызывает вопрос у одного из русских 
пассажиров: „Чего они поют... там, что ли, дом у них?” Следует ответ („А ваш 
вопрос, дружок, / Родной товарищ мой, не более, чем грешка”) и перевод на 
русский болгарского слова „грешка” – „ошибка”. Осмысление ошибочности 
представления о Болгарии как о чужой стране завершается пуантой: „А я все 
вспоминал, что все лечу зимой, / Что все лечу домой. Из дома в дом. Из дома”. 
Выражением близости русского и болгарского пространства становится также 
мотив зимы/снега5: „Болгария другим как золотая осень. / А я там все зимой, 
как у родной избы...”

Различие между двумя языками и его преодоление составляет смысл 
пятого стихотворения М. Горбунова из цикла  „…И с Шипки юными сошли”. 
Это различие зафиксировано на паралингвистическом уровне (известные 
болгарские жесты, выражающие утверждение/отрицание):

Откуда б ведать –
скор привал тем паче
меж грозовых походов и атак, –
Что по-болгарски „да”,
а не иначе,
как  „нет” у нас читаемый тот знак (с. 287).

В семантической структуре стихотворения несовпадение пара-
лингвистических знаков возмещает созвучие душевного склада:

Как летний день,
что дождичком притушен,
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Как ясные болгарские цветы,
пусть и живет
понятный нашим душам
единый знак
славянской
чистоты (с. 287).

Преодоление языкового барьера при помощи языка природы и души 
находит воплощение в стихотворении Л. Васильевой „Разлука на Витоше”. Его 
основная тема – любовь русской к болгарину:

Что с того, что по-болгарски знаю
еще хуже, чем по-русски ты?
Я слова у ветра занимаю,
у листвы, у солнца, у воды (с. 388).

Эта поэтическая интерпретация любовного языка в метрической форме 
5-ст. хорея6 вызывает ассоциации с есенинской строкой „о любви в словах не 
говорят” („Я спросил сегодня у менялы…”). Противопоставление невербального 
языка любви словесному общению восходит к идее о невыразимости чувства (ср.: 
„главного я не договорила / и, наверно, не договорю”, „тайну солнца разгадать 
не в силах / не хочу напрасно толковать”). Стихотворение Васильевой – один из 
примеров интерпретации любовного сюжета как частного проявления любви 
между двумя народами, в результате чего политические идеологемы обретают 
„человеческое лицо”. Интимное чувство здесь возводится в ранг национального. 
Этот пример особенно интересен с точки зрения противопоставления 
постмодернистами „большого нарратива” (grand recit), включающего в данном 
случае официозные тексты социалистической идеологии, и „маленького 
рассказа” (petit recit).

Концептуализация болгарского языка в стихотворениях русских поэтов, 
до сих пор остававшаяся вне поля зрения исследователей, является важным 
дополнением к русскому литературному образу Болгарии. Для поэтического 
мышления близость языков – весомое доказательство близости двух народов/
культур, а отличие болгарского языка от русского получает эстетический и 
этический смысл. Приезжая на Балканы, русский поэт привозит с собой багаж 
исторической памяти и многочисленных текстов, которые определяют его 
восприятие, заставляя искать подтверждения тому образу Болгарии, который 
сложился в культуре.
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Бележки
1 Ср. с мифологизацией алфавита в русской поэзии, которую исследует И. Ионова на материале 
стихотворений В. Брюсова, В. Маяковского, И. Бродского, Л. Лосева, А. Вознесенского и др. 
[Ионова 2005]. 
2 Этот миф с легкой иронией разрушает И. Вазов в своих воспоминаниях.
3 Открытие значения „буря“ в имени Боряна (через замену фонемы „о“ фонемой „у“), 
свидетельствует о поэтической этимологии, поскольку этимологию имени „Боряна“ выводят из 
значений „храбър“, „борещ се“.  
4 Ср. с концептуализацией/мифологизацией родного языка в известном высказывании И. 
Тургенева: „О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!”
5 Такое восприятие вступает в контраст с русским стереотипом „солнечная Болгария”.
6 Наблюдение над метрикой – А. Г. Степанова, которому выражаю благодарность.
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