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ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ

РАЗКАЗ ЗА ПРОВИНЦИЯТА: “ВОДЕНИЦАТА НА РЕКА ФЛОС“ 
НА ДЖОРДЖ ЕЛИЪТ

Н. Белгин Елбир

NARRATING THE PROVINCE: GEORGE ELIOT’S THE MILL ON 
THE FLOSS

N. Belgin Elbir, Atılım University, Turkey

Abstract  This article discusses George Eliot’s The Mill on the Floss (1860) as an example 
of mid-Victorian provincial novel. The aim is to examine the significance of the presence 
of the author-narrator and her authorial intrusions in the novel in terms of the ethical and 
aesthetic concerns of the author. 
Key words regional/provincial novel, George Eliot, mid-Victorian novel, natural history, 
realism. 

In his essay “The Provincial or Regional Novel” in A Companion to the 
Victorian Novel (2002), Ian Duncan describes George Eliot’s contribution to the 
genre in the following words:

Eliot brings the provincial novel to its fullest development and beyond, to 
its mid-1870s point of dissolution. If the Loamshire of the early chapters of Adam 
Bede (1859) seems very close to Barsetshire, the famous defense of realism in the 
seventeenth chapter is itself a regionalist convention. […] Eliot goes on to enrich 
the ideology of provincialism with a burden of philosophical and literary allusion: 
in her hands the provincial novel enlarges the project of Scott’s historical fiction, 
drawing on the Wordsworthian discourse of a moral resource of “common life” 
found amid natural forms and traditional associations. Eliot’s last novel, Daniel 
Deronda (1876), states the doctrine: 

A human life, I think, should be well rooted in some spot of a native land, where 
it may get the love of tender kinship for the face of the earth, for the labours men go 
forth to, for the sounds and accents that haunt it, for whatever will give that early 
home a familiar unmistakable difference amidst the future widening of knowledge.

The narrative context gives this meditation an ironic as well as elegiac cast. 
The heroine’s upbringing, the opposite of “well rooted”, makes her immune to the 
influences of a timeless provincial England (which Eliot here calls “Wessex”). The 
novel goes on to unfold a crisis of national representation, as it narrates the failure 
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of the genre associated with provincial and country-house settings, the female 
bildungsroman. The novel engineers a catastrophic split between its domestic plot 
of courtship and provincial life, and its world-historical plot directed to an alien 
nation, Israel. (331-332)

The passage is significant for it draws attention to both a distinctive 
literary genre, the provincial novel, in a particular historical era; and also to the 
special and unique role, in its development and dissolution, of one of its major 
practitioners, George Eliot. Duncan’s remarks are highly pertinent to the aim of 
this paper, where I discuss one of her early novels, The Mill on the Floss (1860) in 
relation to the genre of the provincial novel during the mid-Victorian era. I argue 
that the presence of the author-narrator, and her identity as an intellectual are an 
inseparable part of the narrative, and as such play an essential role in enriching 
and complicating the “project” of the provincial mode. I would like to begin by a 
survey of various critical views that discuss the place and importance of the genre 
of regional/provincial novel within the broader context of the nineteenth century 
English literature.

In the “Introduction” to The Literature of Region and Nation (1989) R.P. 
Draper defines regionalism in English literature as “a response to the Industrial 
Revolution” (2), and describes regional consciousness as “characterized by a 
regretful recognition of the loss which inevitably accompanies change” (2) and 
also as “prompted to a fuller awareness of the complex reality of what was under 
threat and a desire to preserve its essentially human value” (2). He adds that in 
spite of the growing influence of London as the centre, Victorian novelists such 
as “Mrs. Gaskell, the Brontes and George Eliot resisted its pressures and helped 
to cultivate in the minds of their readers the notion of a regional/provincial 
counterbalance to its homogenising influence” (3). 

Robin Gilmour in his essay “Regional and Provincial in Victorian 
Literature” (1989) also regards the sense of region in literature as a “product of 
social change” (53), coming “with the awareness of disruption and dislocation” 
(53) and states that the English regional novel was born in the 1840s out of a 
recognition of change (53). Gilmour’s argument asserts that “provincial” in the 
novels of the Brontes, Gaskell and Eliot “is not the inevitably lesser and pejorative 
term it is in the novels of Stendhal and Flaubert, and this is surely a sign of strength 
in the English tradition” (54). What he emphasizes in the essay as a significant 
aspect of the work of these mid-Victorian novelists is an absence of the separation 
of the provincial from the national; a separation that he sees as a characteristic 
of the provincial in late Victorian culture (54). Ian Duncan develops Draper’s and 
Gilmour’s arguments and notes that most critics recognize “a distinction between 
the categories of ‘regional’ and ‘provincial’ in nineteenth-century fiction” (322), 
but regards the relation between the two categories as “more variable, because 
historically produced, than the commentary tends to allow” (322). According to 
Duncan, the region “is a place in itself, the source of ts own terms of meaning 
and identity, while the province is a typical setting defined by its difference from 
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London” (323). However, “the hierarchy implicit in this latter difference by no 
means necessarily subordinates the province” (323). In mid-Victorian fiction, 
in the “great novels of Gaskell, Trollope and Eliot the provincial country town 
or parish becomes the generic and typical setting of a traditional England,” and 
provincial life “assumes the burden of national representation” (323). In Duncan’s 
opinion, the provincial setting of these novels is “responsive to the pressures of 
modernity (politics, debt, fashion, crime) that have overwhelmed metropolitan 
life, but resisting or absorbing them -if only ambiguously, if only for a time” (323). 
Duncan agrees with Gilmour that in the third quarter of the nineteenth century 
provincial life as it is portrayed in the novel becomes the dominant literary mode 
to represent national identity, attending to “the inter-relations between local 
customs, natural settings and the larger temporal and political frames of history 
and the nation (323). His comment that “historical change -modernization- is the 
condition through which the province or region becomes narratable” (323) is, in 
fact, significantly relevant to an understanding of George Eliot’s contribution to 
the English novel in general, and the provincial mode in particular. 

By the time Eliot started to write works of fiction, she had spent many 
years “on the frontier of Victorian intellectual life” (Gilmour 1986:127). As a child 
she was greatly attached to her home and family, especially her brother. In the 
Midlands where she was born, and later in London she translated influential 
works from German and wrote essays and reviews for London journals, including 
the prestigious Westminster Review which she edited for some time. She became, 
as Simon Dentith (1986) remarks, “engaged on intellectual tasks absolutely 
central to the problems of mid-nineteenth-century Britain” (17). She became 
familiar with the ideas and arguments of major European thinkers, scientists and 
writers, the advanced middle-class intellectuals of her time. With her writings 
she participated in intellectual debates concerning the crucial problems of the 
period. Her intellectual development can be understood, in Dentith’s words, “as 
part of a general attempt to construct a middle class, anti-aristocratic culture 
based on a belief in science […] embracing both the necessity for change and 
the necessity for that change ordered and to come from the internal dynamics of 
society itself” (20). Notions of development and a progressive vision of society 
are, indeed, present in almost all her writings, but as Robin Gilmour (1986) has 
stated, her faith in progress was very much “an English and Wordsworthian 
version: qualified by reverence for the past and a great tenderness for the human 
need and longing” (129). 

In the essays and reviews Eliot wrote it is possible to find her thoughts 
about history, society, human nature, and also art that would prove to be central 
to her work as a writer of fiction. Of particular importance and relevance to 
her provincial novels is the essay on Wilhem Von Riel, “The Natural History of 
German Life”. This essay was published in the Westminster Review in July 1856. In 
the essay she identifies a problem she has observed in English culture: “How little 
the characteristics of the working classes are known to those outside them, how 
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little their natural history has been studied, is sufficiently disclosed by our Art as 
well as by our political and social theories” (108). After illustrating this statement 
with references and comments concerning various artistic representations, she 
writes, in a frequently quoted passage, the following remarks:

[…] our social novels profess to represent the people as they are, and the 
unreality of their representations is a grave evil. The greatest benefit we owe to 
the artist, whether painter, poet, or novelist, is the extension of our sympathies. 
Appeals founded on generalizations and statistics require a sympathy ready-made, 
a moral sentiment already in activity; but a picture of human life such as a great 
artist can give, surprises even the trivial and the selfish into that attention to what 
is apart from themselves, which may be called the raw material of moral sentiment. 
When Scott takes us into Luckie Mucklebackit’s cottage, or tells the story of ‘The 
Two Drovers’, -when Wordsworth sings to us the reverie of ‘Poor Susan’, -when 
Kingsley shows us Alton Locke gazing yearningly over the gate which leads from 
the highway into the first wood he ever saw, -when Hornung paints a group of 
chimney-sweepers, -more is done towards linking the higher classes with the lower, 
towards obliterating the vulgarity of exclusiveness, than by hundreds of sermons 
and philosophical dissertations. Art is the nearest thing to life; it is a mode of 
amplifying experience and extending our contact with our fellowmen beyond the 
bounds of our personal lot. All the more sacred is the task of the artist when he 
undertakes to paint the life of the People. Falsification here is far more pernicious 
than in the more artificial aspects of life. It is not so very serious that we should 
have ideas about evanescent fashions –about the manners and conversations of 
beaux and duchesses; but it is serious that our sympathy with the perennial joys 
and struggles, the toil, the tragedy, and the humour in the life of our more heavily-
laden fellow-men, should be perverted, turned towards a false object instead of the 
true one.

This perversion is not the less fatal because the misrepresentation which gives 
rise to it has what the artist considers a moral end. The thing for mankind to know 
is, not what are the motives and influences which the moralist thinks ought to act 
on the labourer or the artisan, but what are the motives and influences which do act 
on him. We want to be taught to feel, not for the heroic artisan or the sentimental 
peasant, but for the peasant in all his coarse apathy, and the artisan in all his 
suspicious selfishness. (110-111)  

The comments in the passages quoted above go a long way towards 
illuminating not only the realism of the portrayal of the fictional world of Eliot’s 
novels, but also the tone, form and function of her authorial intrusions. As Dentith 
has remarked, the entire essay “can be read as a remarkable artistic manifesto” 
(30). The problem she has identified has both social and ethical implications: the 
absence of a study of the natural history of a certain class, namely the ‘working 
class’, the ‘peasantry’, the ‘people’ all of whom she brings together under the term 
‘People’. The problem is then linked with the ‘task’ of the artist ‘whether painter, 
poet, or novelist’. The ‘task’ is stated explicitly: ‘the extention of our sympathies’ 
defined as the ‘moral end’ of art that can be achieved by a ‘picture of human 
life such as a great artist can give’. Allusions to Scott, Wordsworth, Kingsley 
and Hornung serve to illustrate her point. The portrayal of natural history, she 



13Н. Белгин Елбир - Разказ за провинцията... 

argues, will enable the artist to present the ‘real’, as opposed to the ‘false’. She also 
stresses that she is not concerned with ‘artificial’ aspects of the lives of ‘beaux’ and 
‘duchesses’, but with the ‘perennial joys and struggles’, and also the ‘tragedy’ and 
the ‘humour’ of the ‘People’. It is necessary that we extend our sympathy to the 
‘People’, for this will link different classes in society by strengthening the sense 
of community. The ‘we’ of the passage excludes the objects of her observations, 
the ‘lower’ class, as well as the aristocratic class of the ‘beaux’ and ‘duchesses’, 
and thus appeals to a community of middle class. The artist’s task, then, is to 
teach this community, who needs to be ‘taught’ to feel sympathy. It is obvious 
that conceived in this way, the concept of sympathy acquires an ideological 
significance and function. As Eliot writes in a later passage, “ a wise social policy 
must be based not simply on abstract social science, but on the National History 
of social bodies” (131). Such a notion enables the writer to observe and examine 
society as the object of a social project.  

It is not difficult to see that in The Mill on the Floss Eliot saw herself in a 
similar effort to present a closely observed natural history and to depict qualities 
of landscape, behaviour, habit and morality. However, this does not mean that 
her novels are important only as formulations of organicist views. Therefore I 
argue that the novel carries ‘the burden’ of philosophy, but transforms it into 
art, along with autobiographical and personal material, through the imaginative 
and creative powers of the artist. The intellectual, social project thus becomes an 
artistic project.  

The Mill on the Floss is set in the period of Eliot’s childhood and youth, in 
the 1820s and 30s. The world of the novel, in other words, is a remembered world 
out of the author-narrator’s past. Gilmour (1986) relates this aspect of the novel 
to “a combination of nostalgia for the past, with a natural imaginative gravitation 
to the world of her childhood” (130), and also to her aim to write a natural history 
of English provincial life, an aim that “drove her back to the time of her own 
childhood and beyond, where the web of society, to use one of her favourite 
metaphors, could be held securely in memory” (131). The voice of the narrator in 
the opening chapter of the book as she describes the landscape enacts the act of 
remembering and establishes a long, retrospective perspective: 

A wide plain, where the broadening Floss hurries on between its green banks 
to the sea, and the loving tide, rushing to meet it, checks its passage with an 
impetuous embrace. On this mighty tide the black ships –laden with the fresh-
scented fir-planks, with rounded sacks of oil-bearing seed, or with the glitter of 
coal –are borne along to the town of St Ogg’s, which shows its aged, fluted red 
roofs and the board gables of its wharves between the low wooded hill and the 
river brink, tinging the water with a soft purple hue under the transient glance of 
this February sun. […] Just by the red-roofed town the tributary Ripple flows with 
a lively current into the Floss. How lovely the little river is with its dark, changing 
wavelets! It seems to me like a living companion while I wander along the bank 
and listen to its low placid voice, as to the voice of one who is deaf and loving. I 
remember those large dipping willows… I remember the stone bridge…
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And this is Dorlcote Mill. […] Even in this leafless time of departing February 
it is pleasant to look at –perhaps the chill damp season adds a charm to the trimly-
kept, comfortable dwelling-house, as old as the elms and chesnuts that shelter it 
from the northern blast. The stream is brim full now, and lies high in this little 
withy plantation, and half drowns the grassy fringe of the croft in front of the 
house. As I look at the full stream, the vivid grass, the delicate bright-green powder 
softening the outline of the great trunks and branches that gleam from under the 
bare purple boughs, I am in love with moistness, and envy the white ducks that 
are dipping their heads far into the water here among the withes-unmindful of the 
awkward appearance they make in the drier world above. (53-54)

The author-narrator is describing a place that she remembers vividly and 
fondly as a loved memory, and her tone is personal, intimate and nostalgic. Yet 
all this is a dream world, for towards the end of the chapter the author-narrator 
wakes up and realizes that she has dozed off and dreamt that she was “standing 
on the bridge in front of Dorlcote Mill as it looked one February afternoon many 
years ago”. (55) The passages describe a world of youth that can be recaptured only 
in a dream. This landscape is also the setting of the novel. The rural landscape of 
Dorlcote Mill is, in fact, where the main characters Maggie and Tom Tulliver grow 
up. It is presented in the passages above, and later in the novel, in relation to the 
trading town of St Ogg’s whose inhabitants are the professional provincial classes 
that include the Dodsons, the Tullivers’ middle-class, well-off and respectable 
relatives. The author-narrator’s tone as it affectionately recalls the past occurs 
in several other passages in the early chapters that are concerned mainly with 
the childhood experiences of Maggie and Tom. One such passage can be found 
after a detailed presentation of several scenes showing Tom and Maggie as young 
children playing together, quarreling and becoming reconciled: 

Life did change for Tom and Maggie; and yet they were not wrong in believing 
that the thoughts and loves of these first years would always make part of their 
lives. We could never have loved the earth so well if we had had no childhood 
in it […] What novelty is worth that sweet monotony where everything is known 
and loved because it is known? The wood I walk on in this mild May day, with the 
young yellow-brown foliage of the oaks between me and the blue sky, the white 
star-flowers and the blue-eyed speedwell and the ground ivy at my feet –what grove 
of tropic palm, what strange ferns or splendid broad-petalled blossoms, could ever 
thrill such deep and delicate fibres within me as this home scene? […] Our delight 
in the sunshine on the deep bladed grass today, might be no more than the faint 
perception of wearied souls, if it were not for the sunshine and the grass in the far-
off years, which still live in us and transform our perception into love. (94)

The comment underlines the emphasis on ‘memory’ already established 
in the opening chapter, and creates a tone and mood in which the experience of 
the past and the childhood acquires a timeless and universal significance. The 
assertion that ‘life did change for Tom and Maggie’ is full of implications for the 
future, a glimpse of which has already been offered by the author-narrator in an 
earlier comment after Tom has treated Maggie harshly:
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We learn to restrain ourselves as we get older. We keep apart when we have 
quarreled, express ourselves in well-bred phrases, and in this way preserve a dignified 
alienation, showing much firmness on one side, and swallowing much grief on the 
other. We no longer approximate in our behaviour to the mere impulsiveness of 
the lower animals, but conduct ourselves in every respect like members of a highly 
civilized society. (91)

The passage implies that the warmth and spontaneity of childhood will be 
lost in the civilized adult world. There is irony toward the restraint ‘we learn’ as 
we grow up, a universal truth, it is implied, that is valid for all humanity. In terms 
of the development of the plot, the references to the adult world foreshadow a 
time which the tensions of childhood serve to prefigure. The comment on the 
world of grown-ups, in this way, foreshadows future events in the story, events 
that will also reveal the validity of the author-narrator’s remark that the past 
would make ‘a part of their lives’. The passages quoted above invite the reader to 
reflect upon remembered places and feelings, and to participate in the author-
narrator’s rememberences. The awareness of the inevitability of change inscribed 
in the passages, and reinforced by ‘did change’, links these remarks to the dream-
memory at the beginning of the novel and makes Eliot’s ‘teaching’ an observed 
and felt experience. The vividly realized details and recaptured emotions of the 
dream-memory gain poignancy and significance in relation to the later remarks 
on how our past ties make us people capable of feeling love: and in Antonia Byatt’s 
(1979) words in the “Introduction” to the Penguin edition of the novel, teach that 
“strong and deep roots that make good men” (9). The author-narrator’s comments 
help put the reader in a responsive and contemplative mood, needing and willing 
to be taught how to cherish the familiar. It is also noteworthy that, in spite of 
the universalizing tone, there is conveyed a sense that this is a typically English 
scene, a ‘home-scene’, not ‘tropic’ or ‘strange’, and therefore typical in terms of 
geography and nation.     

Particularity of setting is, indeed, a characteristic aspect of the novel. In 
her depiction of provincial society, the author-narrator portrays the particular 
town and society in historical depth and from the retrospective perspective 
established in the opening chapter. There is in these descriptions an analytic 
and ironic tone, however, which is absent in the memories associated with the 
childhood scenes. The description of the fictional St Ogg’s, the old town by the 
river Floss, is a striking instance of this tone. Since it is a rather lengthy passage I 
will be quoting only parts of it:

In order to see Mr and Mrs Glegg at home, we must enter the town of St Ogg’s 
– that venerable town with the red-fluted roofs and the broad warehouse gables, 
where the black ships unlade themselves of their burthens from the far north, and 
carry away in exchange, the precious inland products, the well-crushed cheese and 
the soft fleeces, which my refined readers have doubtless become acquainted with 
through the medium of the best classic pastorals. 

It is one of those old, old towns which impress one as a continuation and 
outgrowth of nature as much as the nests of the bower birds or the winding galleries 
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of the white ants: the traces of its long growth and history, like a millenial tree, and 
has sprung up and developed in the same spot between the river and the low hills 
from the time when the Roman legions turned their backs on it […] It is a town 
‘familiar with forgotten years’. (181)

The first paragraph refers back to the description of the opening 
paragraph of the novel, with its references to ships, the ‘cheese’ and ‘fleeces’. 
The literary allusion to the ‘best classic pastorals’ draws attention to the fact 
that the novel belongs to a different genre, and the phrase ‘my refined readers’ 
includes an irony directed towards the inadequacy of the reader’s knowledge, an 
inadequacy which the author-narrator is going to remedy. The description that 
follows is a natural history, going back to the time of the Romans in tracing the 
growth of the town. The description continues with the legend concerning St 
Ogg, and the floods that visited the town and “troubles of the civil wars when it 
was a continual fighting place” (183). It then focuses on the town as it appeared 
at the time of the story:

In Mrs. Glegg’s day there was no incongruous new-fashioned smartness, no 
plate-glass in shop-windows, no fresh stucco facing, or other fallacious attempt to 
make fine old red St Ogg’s wear the air of a town that sprang up yesterday […] Ah, 
even Mrs. Glegg’s day seems far back in the past now, separated from us by changes 
that widen the years. War and the rumour of war had then died out from the minds 
of men, and if they were ever thought of by farmers in drab greatcoats who shook 
the grain out of their sample-bags and buzzed over in the full market-place, it was 
a state of things that belonged to a past golden age when prices were high […] The 
mind of St Ogg’s did not look extensively before or after. It inherited a long past 
without thinking of it, and had no eyes for the spirits that walked the streets. (184)         

There are three periods of time contrasted in these sentences: Mrs. Glegg’s 
time that is the present of the story; the time of the actual writing and reading 
of the novel indicated by the ‘now’ contrasted with the ‘then’ of Mrs. Glegg’s day; 
and the long past of the town that was troubled by war and the rumour of war, 
the past that made St Ogg’s ‘a town familiar with forgotten years’, an allusion to 
Wordsworth that is significant as an instance of the ‘burden of literary allusion’, 
and implies a Wordsworthian attitude, a feeling of reverence and love for the past 
and for things familiar. The authorial descriptions and comments also evoke an 
informed and detailed knowledge of the history and customs of the provincial 
town and its inhabitants, all of which suggests the presence of an intelligence that 
sees everything in historical depth and complexity, and evaluates all by historical 
comparison. The aim of extending sympathy implies a distance between the author 
who will ‘teach’ sympathy and readers whose sympathies are to be extended, 
on the one hand, and characters whom the reader will learn to understand and 
sympathize with. This is a privileged distance on the part of the author-narrator 
for it invests her with the authority to teach and educate her readers. Yet, if the 
notion of sympathy is going to be effective, the author-narrator needs to underline 
the sense of sharing in a common humanity. In other words, both distance and 
identification are necessary to validate the moral value of this story of the Tullivers 
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and Dodsons, which the author-narrator describes, in Chapter 1 “A Variation of 
Protestanism Unknown to Bousset”, as a “sordid life” (362), and continues:

You could not live among such people; you are stifled for want of an outlet 
towards something beautiful, great or noble: you are irritated with these dull men 
and women, as a kind of population out of keeping with the earth on which they live 
–with this rich plain where the great river flows for ever onward and links the small 
pulse of the old English town with the beatings of the world’s mighty heart. […]

I share with you this sense of oppressive narrowness; but it is necessary that 
we should feel it, if we care to understand how it acted on the lives of Tom and 
Maggie how it has acted on young natures in many generations, that in the onward 
tendency of human things have risen above the mental level of the generation 
before them, to which they have been nevertheless tied by the strongest fibres of 
their hearts. The suffering, whether of martyr or victim, which belongs to every 
historical advance of mankind is represented in this way in every town and by 
hundreds of obscure hearts […]. (363)

The above remarks, and the entire chapter, in fact, are presented after 
the ‘narrowness’ in the Tulliver and Dodson way of life has been demonstrated 
by several scenes and authorial intrusions in earlier chapters. In this chapter the 
author-narrator explains how it came about and relates it to social structure. Her 
concern is, self-declaredly, the effect of this ‘narrowness’ on the young people, Tom 
and Maggie. It is for this reason that the emphasis is on the ‘oppressive narrowness’ 
that “may have weighed upon you in watching this old-fashioned family life on the 
banks of the Floss, which even sorrow hardly suffices to lift above the level of the 
tragi-comic” (362). The author-narrator also defends the Dodsons and their moral 
code, and states that “society owes some worthy qualities in many of her members 
to mothers of the Dodson class, who made their butter and fromenty well and 
would have felt disgraced to make it otherwise” (364). Yet, in a paradoxical way, the 
realistic rendering of the provincial life and its ‘narrowness’ complicates the task of 
the writer for it becomes difficult to sympathise with these people who repeatedly 
fail to understand the young people, and thus prevent them from fulfilling their 
potential to contribute to the growth and improvement of social and personal 
life. The difficulty of eliciting sympathy for the provincial society while observing 
the impact of the ‘narrowness’ on Maggie whose “imaginative and passionate 
nature” (367) has been in conflict with the habits and attitudes of this society, yet 
who, at the same time, is deeply attached to it, an attachment the moral force of 
which she feels and acts upon in her renunciation of the possibility of personal 
happiness with Stephen Guest. George Eliot’s own alienation from her roots by 
her search for personal and intellectual fulfillment is probably an element and 
influence in her assessment, from a privileged aesthetic distance, not only of the 
meaning and value of this attachment, but its restrictive and crippling power. Her 
authorial explanations and comments are essential to highlight the significance 
of small and trivial incidents of ordinary lives, so that the reader is taught how to 
discern their importance despite their very ordinariness and dullness, and learns 
to feel sympathy for them. She has already invoked a grand literary genre, tragedy, 
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and referred to great writers in remarks such as “Mr. Tulliver had a destiny as 
well as Oedipus,” (198) and later in relation to Mr. Tulliver’s difficulties due to the 
lawsuit concerning irrigation, that leads to his bankruptcy and finally to the loss 
of the mill:

And Mr. Tulliver, you perceive, though nothing more than a superior miller 
and maltster, was as proud and obstinate as if he had been a very lofty personage, in 
whom such dispositions might be a source of that conspicuous, far-echoing tragedy 
which sweeps the stage in regal robes, and makes the dullest chronicler sublime. 
The pride and obstinacy of millers and other insignificant people, whom you pass 
unnoticingly on the road every day, have their tragedy too, but it is of that unwept, 
hidden sort, that goes on from generation to generation and leaves no record –such 
tragedy, perhaps, as lies in the conflicts of young souls, hungry for joy, under a lot 
made suddenly hard to them […]. (275)

The author-narrator alludes to tragedy to attribute significance to 
the sufferings of people like the Tullivers; the expression ‘millers and other 
insignificant people’ is both particular and general in that it describes ordinary 
people, who are, in terms of class, different from ‘lofty personages’. ‘Conflicts of 
young souls’ is a reference to the children of such people, who, like Maggie and 
Tom, suffer because of the troubles of their parents. The ‘tragedy’ of the Tulliver 
family, however does not go unrecorded; it is the task of the author-narrator to 
record it. On the other hand, the author-narrator admits that the claim to tragedy 
may not be compatible with this story of provincial society, when she uses the 
term ‘tragi-comic’ to refer to their sorrows. The ambivalance about the use of the 
terms ‘tragedy’ and ‘tragi-comic’ seems to be a sign of what Raymond Williams 
(1973) identifies as the “unease” (174) in The Mill on the Floss. Robin Gilmour’s 
(1986) assertion that in the novel the authorial commentary moves “sometimes 
fluently, sometimes uneasily between the different responses of irony, nostalgia 
and ‘scientific’ detachment” (131) draws attention to a similar concern on the part 
of the author about how to define the troubles and sufferings of these provincial 
people. Another source of this ‘unease’ arises out of the fact that the realism that 
characterizes the descriptions and comments, the realism that rests upon the 
conviction that only by conveying a truthful picture of the lives of people that 
the author-narrator can extend the sympathies of her readers, is used to reveal 
the basic and essential human qualities beneath social and economic differences. 
This is the realism that, as James Eli Adams (2009) defines it, is an “instrument 
of moral education” in George Eliot’s hands (189). The insistence on common 
humanity in spite of such differences can be seen as obscuring and simplifying 
important issues, both national and universal. That Eliot was aware, and also 
‘uneasy’ about such implications can be detected in a passage where she connects 
Maggie’s sense of suffering and need after her father’s bankruptcy with the 
suffering in national life, a connection that does not seem to be warranted by 
Maggie’s particular dilemma which is the outcome of her personality and the 
‘oppressive narrowness’ of the society in which she lives:
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In writing the history of unfashionable families, one is apt to fall into a tone of 
emphasis which is very far from being the tone of good society […] But good society, 
floated on gossamer wings of light irony, is of very expensive production; requiring 
nothing less than a wide and arduous national life condensed in unfrogrant 
deafening factories, cramping itself in mines, sweating in furnaces, grinding, 
hammering, weaving under more or less oppression of carbonic acid […]. (385) 

To conclude, in Eliot’s awareness and recognition of the complexity of her 
task in The Mill on the Floss, in the ambivalance and ‘unease’ revealed in her 
authorial voice it is possible to find what Ian Duncan has distinguished as leading 
to the ‘mid-1870s point of dissolution’ of the genre of provincial novel in her last 
novel Daniel Deronda. The unique quality of her achievement in The Mill on the 
Floss lies in the way she does not allow the ‘burden of philosophical and literary 
allusion’ to cause a division in the stucture of the novel. 

In one of her critical essays, ‘Woman in France: Madame de Sablé” (1854) 
Eliot writes that in France alone, “if the writings of women were swept away, a 
serious gap would be made in the national history” (9). The contribution she 
herself made to English fiction with The Mill on the Floss bears testimony to the 
validity of this claim for her own writing.              
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Abstract The aim of this study is to discuss the characteristic aspects of the Turkish 
regional novel taking Yaşar Kemal’s novel Ortadirek (The Wind from the Plain) as an 
example, in terms of its ability to refer to universality between man and nature while 
featuring a particular geographical venue and a particular local people who inhabits this 
region.

Key words regional novel, local colour, universality, man and nature
 

Regionality in Turkish literature developed with the development of 
Turkish novel especially in the mid-20th century. It is a known fact that Modern 
Turkish novel evolved in the 19th century during the Reformation Era in the 
Ottoman Empire and in line with the modernization initiatives, but nearly a 
century had to pass for the Turkish novel to embrace a social and distinctive 
tone as well as to develop characteristics of its own. The emphasis upon the 
rural and the native against cosmopolitanism in the Turkish novel may not be 
as sharp as those in the American or the French novels of the same periods. 
The hints at a deeper interest in the identity and struggles of the regional man 
as opposed to the man in a big town or city provided the Turkish authors with 
a convenient venue in which to expand and elaborate his / her subject-matter 
and narrative. This interest in the local colour with a geographical scope as 
well as its cultural reflections in terms of concrete and abstract issues was 
made manifest through the presence of local characters in the narrative. The 
important thing about the Turkish regional novel is that, while the treatment 
and subject matter have a universal dimension, the geographical elements 
contribute to create profoundity which contain social criticism and everyday 
topics. On the other hand, regionalism in Western novels especially in the 
American novel is seen as limited and anti-universal, which is voiced by Scott 
Herring in his quotation from Duvall as such:

While we should be wary of collapsing metropolitanism with modernism 
and regionalism with ruralism, this scenario remains commonplace in 
contemporary literary criticism. …. Conflated with a quaint local color, 
“regionalism” thus figures as an antiquated and effeminized (dainty, delicate, 
minute, skimpy) literary form that international modernisms eclipsed, and 
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despite the rich recent scholarship on regionalism’s complex formations, its 
movements can often seem antimodernist at best, the “antithesis” to modernist 
studies at worst (qtd. in Herring, 2009: 3)

My argument in this paper is that the Turkish local, or regional novel 
embraces modernist elements contrary to its American counterpart. The 
modernist techniques of narration, the focus on the individual’s senses and 
imaginative faculties; the style and stylistic elements in the Turkish regional 
novels echo a parallelism with modernist tendencies without excluding realist 
elements in its affinity with social criticism and, a realistic portrayal of the 
condition of the rural man in a very real geographical location and time span. 
In that sense Turkish regional novel may also be regarded as provincial novel, 
and one of its leading representative is Yaşar Kemal.

Before delving into the regional and provincial qualities of Yaşar Kemal 
novels, it may be worthwhile to say a few things about this major Turkish 
novelist. According to Handan İnci in her article “Türkiye’nin toplumsal 
hafızası Yaşar Kemal’e Veda” (A Farewell to Yaşar Kemal, the collective 
consciousness of Turkey) (March 2015, Milliyet Sanat), labels that go by Yaşar 
Kemal are Anatolia, Çukurova region, epic, story, province etc. These are some 
of the qualities of his novels but of course his novels are much more than those. 
Yaşar Kemal is regarded as a canonical Turkish author who has established a 
fresh breath of style and narrative techniques in the Turkish novel while at 
the same time transferring the spirit of the old epics and narratives into the 
modern novel (qtd. in İnci, 2015). According to Orhan Pamuk, Yaşar Kemal’s 
strength sprang from the child within who could not be killed by any sort of 
evil, jealousy, threat or antagonism (qtd. in İnci, 2015) His local focus was the 
Çukurova region (Mediterranean) mainly, but for Selim İleri he could not be 
regarded as solely provincial since he wrote about metropolitans towards the 
last phase of his authorship (qtd. in İnci, 2015). According to Semih Gümüş, his 
greatness came from his ability to probe into the universal roots of the feelings 
of hope, rebellion, sorrow, joy, fear and agony (qtd. in İnci, 2015). From all the 
comments above, Handan İnci concludes that one can easily infer that Yaşar 
Kemal is the first native novelist who has succeeded to become a universal 
author as well. She goes on to say that, the essence that enlivens Yaşar 
Kemal’s novels is mainly his love of nature which is the unifying element. The 
relationship he establishes between the noble person and nature and the elegy 
he sings for the forsaken and devastated nature are the main themes of his 
which are to be passed on to the generations to come (İnci, 2015). His novels 
are loaded with the passionate love he feels towards birds, flowers, trees, plants 
and his fury against evil (İnci, 2015). In Kemal’s own words; 

The World is a culture garden with a thousand and one flowers. Until the 
onset of armed imperialism, cultures have nourished each other everywhere, and 
so have civilizations. I would like to cite the example of the Mediterranean. This 
is a place where a thousand and one flowers blend. The Mediterranean region 
has a cultural diversity rarely seen elsewhere in the World. …. When we look at 
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history, we can see how transportation has created miracles... (Kemal, 2007)

The cultural diversity Kemal mentions is parallel to the diversity 
of nature he finds in the Çukurova region. There are countless birds, trees, 
flowers, grass, bugs and all sorts of creatures of nature in his beloved Çukurova 
where all these animate objects are displayed in flesh and blood in the overall 
fabric of the narrative; they form the unity and the integrity of his characters 
in the plot almost to a degree of universality. The geographical and regional 
characteristics and plantation do not exist in Kemal’s novels for the sake of 
local colour; they are the links that connect man to nature, to universe, in the 
confinement of a particular time and place. Nor are the flowers, trees, bugs 
and all the creatures the same or uniform; they display all the peculiarities of 
diversity just like the human beings that they encircle. In his own words:

Now our World is in trouble. We are rushing toward an age in which a single 
culture is poised to prevail. This will deprive humanity of its human dignity. 
Let us try to imagine what humanity will look like under the domination of a 
single culture humanity will be hostage to a single flower, to a single color, to a 
single scent… and to a single language. (Kemal, 2007)

In Yaşar Kemal’s novels, regional quality or provincialism, as is 
mentioned above, a complementary characteristic of human beings. 

This juxtaposition of man and nature in his novels are best described 
in his own words:

In my novels, a fundamental theme is how humans face new conditions 
and how nature is transformed as society changes. This aspect of human 
experience has always fascinated me. In my land of the Chukurova, the forests, 
the swamps, and the reed beds disappeared in a few years – as if a magic wand 
had been waved over the land. This was the work of the introduction of the 
tractor in 1949… Nature’s destruction is a great danger to humanity. With 
changes in the ecosystem, our own nature change too – witness the unbalanced 
people who have appeared. The people of the Chukurova plain that I once knew 
no longer have the wholeness of former times (Kemal, 2007) 

This excerpt from Kemal’s 2007 speech in Lillehammer University 
College, displays his unifying vision of man and nature, their complementary 
wholeness and how the balance and harmony is undone when either of them 
is harmed.

It is true that the focal point of region in Yaşar Kemal’s novels is 
Chukurova, as he himself puts forth. In his recitations, Chukurova, or Cilicia 
is one of the world’s most fertile lands. In his Norway speech, he underlines 
the roots of his epic style which appropriates all the regional and universal 
characteristics into an inseparable whole and which surrounds almost all his 
narratives as in the following manner:

I grew up in a land where the remnants of the epic tradition survived. My 
masters are those who passed on the oral literature of my country. But Stendhal, 
Dostoevsky, Gogol and Dickens are also part of my roots… I came from the 
language of epics and tales and knew the power of language. I was a folklorist 
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in my youth. That helped me a lot in my work. Wouldn’t you agree that in 
Faulkner’s work the traditions and customs of his land have their place?... We 
carry traditions in our blood, so to speak. Men are attached to the values they 
have created in their homelands. Humanity does the same with its attachment 
to the values it imposes on itself and that we label “universal”. (Kemal, 2007)

Hence, the universality of the attachment to regionalism and to the 
values it brings about and its connection with the human being is described 
in the profound expressions of his own recitation. In that sense, the novel 
Ortadirek (The Wind from The Plain) serves as a microcosm where the above 
themes and narrative techniques achieve the highest quality. Fethi Naci writes 
the following about Ortadirek.

Ortadirek is the best Turkish novel I have read so far. I do not remember 
any such flesh and blood and detailed depiction of the Turkish man who lived 
under certain conditions and who belonged to a fixed historical and social 
time; or any such vivid, rich, alive depiction of the nature in any of our novels 
(Naci, trsl. mine)

All throughout the novel you do not see, but feel, the author’s vast 
knowledge of the region he tells about, like an iceberg under the water. For that 
reason his characters are not flat unlike other provincial novels. (Naci, trsl. 
mine) 

The antagonist in the novel is the road. In fact, this echoes the road in 
Ben Okri’s novel The Famished Road. The metaphorical quality of the road in 
both novels is allegorical as well. It is the force that works against the humans. 
It is devouring; devastating and extremely challenging:

Meryemdje’s hands dropped to her sides.” Well, you’ve caught up now my 
daughter,” she said despondently. She felt so exhausted that it was as though 
she no longer had any body, feet or arms. She took two steps forward.” You’ve 
caught up, as you see” she repeated and her voice was so bitter and hopeless 
that Elif ’s eyes filled with tears. Meryemdje’s face frightened her. It had taken 
on the ashen hue of sick people nearing death (Kemal, 1989: 107)

In the novel, Meryemdje is the main character and the mother, 
grandmother and mother-in -law of the family. The family sets out to reach 
Chukurova on foot, in the hope of finding work and shelter there. It is the hope 
of almost all Chukurova peasants. Cotton collection is the sole occupation 
on plains and the nearly famished family has undertaken the challenge of 
reaching there on foot. Meryemdje in that sense is the epitome of the strong, 
wilful Anatolian woman who is at the same time helpless in the hand of social 
and regional conditions. All throughout the journey the road to Chukurova is 
alive as much as Meryemdje and her family and the struggle to overcome one 
another is the metaphorical motif of the universal theme of the connection of 
man and nature. On the one hand Meryemdje and her family can only exist as 
long as they are nourished by the Chukurova soil; on the other hand, they are 
confronted with the threat of being destroyed by the steep and indomitable 
road that leads to Chukurova:

Meryemdje’s inner dialogue is as follows:



24 Провинциализъм и космополитизъм

How many days is it from here to Chukurova, she wondered. She counted 
in her mind all the stops on the road. The ascents, the dark forests, the black 
streams barring the way, the graveyards beside the road, the Tiger’s Crag… 
People have heard huge tigers with fangs of flame roaring on this crag. They 
say that these tigers snap a man’s head right off his body. And then there’s the 
Forsaken Graveyard, long and dark and terrifying, its gravestones aslant and 
untended... (Kemal, 1989: 189)

The dichotomy of nature on Chukurova plains and human nature are at 
once in harmony and in conflict. The conflict is ever present in the journey, in 
the form of the road and the travel motif. It is depicted like another character 
in the story and, as a living thing which is evil and beautiful at the same time:

The first rays of the sun would soon be lighting up the slopes of the 
mountain opposite, which seemed to be drawing a deep breath and stretching 
itself as it awaited the warm bright day. With its yellow, red, greenish-blue, 
mauve-circled, luminous-winged wild bees, its long-legged ants crowding about 
the entrances of their holes, its eagles, one-eye always open, nestling in their 
eyries, its cloud-white mountain-doves huddling together in a single hollow, 
its savage hawks and falcons, its thousands of ladybirds filling the ball-shaped 
thistles that are called fairies’ nests, its mountain goats and timorous jackals, 
its foxes, their long red tails tossing like flames, its soft purple bears lying full-
length in their winter sleep over the withered yellow leaves, its springing sad 
deer, their languid eyes like those of a love-lorn girl, its worms, its large and 
small birds, with all its creatures above the earth and beneath it, the mountain 
lay, with bared breast and open mouth, waiting for the warm sun to strike its 
flanks (Kemal, 1989: 135)

The description of the mountain at daybreak, with all the bugs, birds, 
eagles, bees etc. waiting for the sun to rise is a new day with new hopes and 
aspirations for the mankind and for Meryemdje and her family on the road. 
However, on the other hand, the mountain is also the metaphor for the roads 
to be taken, to be walked and conquered in order to arrive in Chukurova.
The same description of the mountain evokes feelings of dread and helplessness 
in Ali, Meryemdje’s son:

The sun first lighted the space of a threshing floor on the mountain slope. 
Then the light crept down into the valley. Two ants at the entrance to their nest 
groped at each other lengthily with their feelers before crawling off in opposite 
directions. The sun then touched Ali’s forehead and he woke up, but for a while 
he could not gather his thoughts and remember where he found himself. Then 
his eyes rested on the peak of the mountain and a heavy pain settled within 
him like salt water... (Kemal, 1989: 136)

Within the diachronic relation of the region and the humans existing in 
it, one cannot ignore Yaşar Kemal’s vision of the complementary and unifying 
relationship between man and nature, which is expressed as such in Ortadirek:

He plucked the dried stalk of an autumn asphodel and broke off its end. 
A tiny bee buzzed out in a flash of blue. Then he slit the stalk into two. It 
was filled with honey which he started lapping up with his tongue. He broke 
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another stalk, then another and another. The honey had a strange acrid taste 
that went to his head. It carried the smell of new, green herbs. Drunk with sleep 
and honey, it seemed to Ali that all the scents of the mountain were flowing 
through his veins (Kemal, 1989: 136)

The smell of mountain is flowing in Ali’s blood at that moment of 
heightened feelings of dread, anguish and bliss. The above passages show the 
contradictory, challenging and even antagonistic relationship between nature 
and man while displaying also the inseparable, unifying and complementary 
relationship between the two. For Yaşar Kemal, to most convenient medium 
for expressing this vision is the novel genre:

I have always believed in the power of the word. The Word is one of 
the most important values created by man, the great magic that binds us so 
powerfully to life. And the novel is the most powerful of the verbal arts. In 
any novel, the reader re-creates the novel from beginning to end. If there is an 
olive tree in the novel, the olive tree in the reader’s garden takes its place in the 
novel… A novel lives on because of this process of certain. (Kemal, 2007)

Chukurova region is the dominant motif of nature in Yaşar Kemal’s 
novels. It is his joy and his grief simultaneously, likewise for his characters in 
Ortadirek in his own words:

And my main grief is with nature. All my life nature has been a close 
companion. The Chukurova is the endless plain where I was born, the Tauruses 
are the mountains where we spent five summer months each year. In the Taurus 
mountains, the forests, the flowers, the clouds, the springs, the fruit, they are 
all legendary. No forest scent is like those of the Tauruses. Life in the Tauruses 
is a joy. Unfortunately, the Taurus forests are depleted as fast as many other 
forests of our World. (Kemal, 2007)

To conclude, regionalism depicted as in Yaşar Kemal, one of the major 
authors in Turkish Literature and who is also a representative of provincial 
or regional novel in Turkey, is a metaphorical entity. For Yaşar Kemal, the 
Chukurova region becomes a site where he can explore the universal and 
timeless relationship between human beings and nature without suggesting 
the negative characteristics of the provincial setting, associated with the word 
“provincial”. It is the force, and the element that binds man to nature and it 
is an object to express the harmonious unifying as well as the antagonistic 
relationship between man and nature.
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АСПЕКТИ НА КОСМОПОЛИТИЗМА В ЕСЕИСТИКАТА НА 
ИЛИЯ ТРОЯНОВ
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ASPECTS OF COSMOPOLITANISM IN ESSAYS OF ILIJA 
TROJANOW
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Abstract The study of the phenomenon of cosmopolitanism in the essayistic works 
of Troianov is a challenge against the current development in Europe and worldwide 
– attempted denial of multiculturalism as a life philosophy and image of the world and 
returning to the limitations and “domiciles” of nation-states, to the conservatism of borders 
and building new walls, to the opposition from cultural and religious point of view. The 
article thematizes problems of multicultural societies counter conservative arguments for 
maintaining national and ethnic identities as a panacea for the survival of humanity.
Кеy words cosmopolitanism, national and ethnic identities, multiculturalism

В речта си, озаглавена „Космополитизмът днес“ и произнесена по 
случай откриването на дните на Лесинг в Хамбург през 2010 г., Tроянов 
изтъква на преден план тезата, че „ние като индивиди, но и като човечество 
нямаме друг избор, освен да се превърнем в космополити, ако искаме да 
продължим да съществуваме и да оцелеем на тази изтощена планета“ 
(Trojanow 2010). Опирайки се на известната „Притча за пръстените“ на 
Лесинг, Троянов очертава аспектите на космополитизма като дискурс, в 
които прозират личните му житейски приоритети и основно принципът 
за конфлуентността на културите, „вливането на културите една в друга“ 
(„Kulturen fließen ineinander“, Trojanow 2009c) в диахронен и синхронен 
план. Изконната хибридност на цивилизационните модели („няма чисти 
култури“) е фундаментът, върху който са изградени както есеистичните, 
така и фикционалните текстове на автора. „Събирачът на светове“ (Trojanow 
2009а) Троянов улавя допирните точки, пресечните пространства 
и общите, свързващите звена между различията, проследявайки 
исторически тяхното развитие. Изследването на тези интеркултурни 
феномени в есеистичните му произведения (Trojanow 2008b, 2008c, 2009b) 
е предизвикателство на фона на съвременното развитие в Европа и света 
– опита за отричане на мултикултурализма като житейска философия 
и образ на света и връщането към ограниченията и „уседналостта“ на 
националните държави, към консерватизма на границите и издигането 
на нови стени, към противопоставянето в културно-религиозен план. 
Причината, Троянов да тематизира проблематиката на мултикултурните 
общества, е именно неговата имунизираност срещу консервативните 
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аргументи за запазване на националните и етнически идентичности 
като панацея за оцеляване на човечеството. В същото време не се 
отчитат исторически потвърдени факти, че именно капсулираността 
на определени национални и етнически общности стои в основата на 
явления като ксенофобия, расизъм, геноцид. В споменатата реч Троянов 
акцентува върху често игнориранaта обща основа на различните 
културни модели – този единен произход авторът въплъщава в метафората 
„наративна подземна река“ („narratives Grundwasser“) – общите митове, 
легенди, притчи, алегории и свещени места (Йерусалим), от които черпят 
легитимността си световните религии. Според лично признание Лесинг 
е заимствал своята „Притча за пръстените“ от „Декамерон“ на Бокачо, 
който, от своя страна, е почитател на „Хиляда и една нощ“, чиито извори 
можем да открием в още по-ранни, староиндийски текстове. Според 
Троянов „Притчата за пръстените“ се появява и като еврейски разказ, 
който, преведен на латински език, след края на Реконкистата въплъщава 
християнската символика. Неслучайно авторът сравнява този набор от 
основополагащи наративи с „подземна река“ – аналогията е в унисон 
със схващането на писателя за „вливащите се една в друга“ (Trojanow 
2009c) култури като динамичен процес, който по-скоро ги събира, 
отколкото разделя. Затова и притчата на Лесинг за общото „добро“ във 
всички религии, което ги свързва, звучи толкова актуално днес на фона 
на повсеместния отпор срещу естественото, изконното многообразие 
на света. Комплексността на света се поставя под въпрос чрез отказа 
да се признаят исторически установени културни универсалии, които 
сякаш сме забравили и за които пледира Троянов. Не опростенческото 
разпокъсване на нации и етноси, не присвояването на основополагащите 
митове от историята на човечеството, а „несистемното, интуитивното, 
парадоксалното, фрагментарното, амбивалентното мислене“ съответства 
на сложността на света, в който живеем (вж. Riedel 2014). Точно обратната 
позиция заемат радетелите за опазването на личностната и общностна 
идентичност посредством чертаенето на понякога доста имагинерни 
граници. 

В съавторство с Хоскоте в есеистичния том „Отказ от борба. 
Културите не се борят една с друга – те се сливат“ („Kampfabsage. 
Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen“, Тrojanow 2009c) 
Троянов привежда пример за това, как привидно „независими“ един 
от друг цивилизационни модели като християнската и персийската 
култура използват едни и същи наративи: „Почти всички елементи 
от (християнското – С.Б.) учение за Спасителя водят началото си от 
Зороастризма, религия в Стара Персия“ (Тrojanow 2009c: 20) като напр. 
актът на евхаристията (светото причастие), подялбата в общността на 
миряните на тялото и кръвта на Спасителя. Този акт се корени в мита 
за бога Адонис и неговия храм Баит-ла-Хаим, (от което произлиза името 
на родното място на Христос Витлеем) – според преданието в този храм 
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плътта и кръвта на Адонис са били поделени сред вярващите (Тrojanow 
2009c: 21). Основен акцент у Троянов представлява конфлуетността 
(общият произход) на културите, предопределяща философията 
на космополитизма в съвременен план. В този смисъл писателят 
убедително обосновава дефицити както в европоцентричния, така и 
в националистическия модел на поведение с метафората за реката. 
Реката, въпреки че носи едно име от извора до устието си, има безброй 
много притоци, които са по-близки до устието в сравнение с извора; 
името следователно не изразява същността на реката, „на смесването 
и вливането“, названието на реката като че ли игнорира именно това 
смесване и вливане на притоците, премълчава истинския произход. „За 
да се разбере напълно същността на реката, трябва да се изследват онези 
места, където водите се съединяват“ (Тrojanow 2009c: 15), където нещо се 
добавя, променя, обновява. В този прагматичен подход към понятието 
култура, олицетворено от метафората река, доминира както житейското, 
така и поетологическото кредо на писателя, напр. в образа на индийския 
учен Упаниче от романа „Събирачът на светове“, който чрез изследване 
на произхода на думите (в случая в езика хинду, подложен на безкрайни 
трансформации) се опитва да преодолее враждебността между културите. 
За „мъж“ в хинду съществуват две думи: „Адми, това идва от Адам, който 
според мюсюлманите се е родил в тази част на света, и Манав, това идва 
от Ману...от индуистката традиция“ (Тrojanow 2009а: 91). Общото между 
традициите проличава и в езика, то остава обаче често неразпознаваемо 
или пък бива умишлено игнорирано. Утопията, че индиецът може да 
бъде едновременно мюсюлманин и хинду, е твърде предизвикателна и 
бързо се разпада в реални условия: „Да не сме толкова претенциозни...
да сме доволни, че те (мюсюлманинът и хинду – С.Б.) живеят мирно 
един до друг“ (Тrojanow 2009a: 148). Както героят на Троянов, така 
и той като автор са стъпили здраво на земята и очертават границите 
между възможното (мирното съвместно съществуване – един до друг, 
nebeneinander) и утопията (съвместяването на различията – един със 
друг, miteinander), като се ограничават с ангажимента на внимателни 
наблюдатели, само вербално подкрепящи идеята на главния герой в 
романа Ричърд Бъртън, че можем да бъдем едновременно едно, второ 
и трето. Този вид социално поведение се припокрива с убеждението на 
Троянов, изразено в интервю (вж. Trojanow 2011), че писателят е задължен 
да изпълнява социалната функция на „учител, посредник, който строи 
мостове“ между етноси, нации, култури. В тази връзка той изрично 
се противопоставя на европоцентричното високомерие на някои 
автори, привеждайки следния аргумент: индийският интелектуалец, 
изследвал редица санскритски текстове, добре познава и имена като 
Кант, Хайдегер и Хабермас, докато европейският интелектуалец в редки 
случаи е запознат с индийските класици в литературата и философията. 
С този пример Троянов подчертава водещата роля и важността на 
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интелектуалния елит в съчетанието космополитизъм-литература-
социален ангажимент (вж. Trojanow 2009a: 29). 

Във времена, когато особено надмощие вземат антиглобалист-
ките и националистически движения, Троянов обръща специално 
внимание на обстоятелството, че космополитизмът и патриотизмът 
не са взаимоизключващи се понятия, проблематично е единствено 
абсолютизирането на едната (националната) гледна точка: „От XIX 
в. насам броди призракът на есенциалистката теория за единната 
култура и нация, опираща се на Хегелианската представа за „духа“, 
тази теория доминира политическия дискурс. Националната държава, 
дефинираща се чрез обединение навътре и разграничаване навън, 
отрича всички останали, различаващи се от нея структури, водейки се от 
екзистенциалната си потребност да противопоставя герои на предатели“ 
(вж. Trojanow 2009c: 16), т.е. проблемът е не в самата национална държава 
като такава, а в невъзможността да си представим паралелно нещо 
друго, различно от нея. Троянов е оптимист именно по отношение на 
тези различни форми на съжителство, посочвайки в споменатата реч, че 
междувременно наблюдаваме нараснало съзнание за основни правила на 
поведение, свързани с универсалния принцип да се отнасяш с другите 
така, както искаш да се отнасят с теб (вж. Trojanow 2010: 9). Този принцип 
дава повод на Улрих Бек да въведе понятието „космополитична емпатия“, 
емпатия, отнасяща се не само до тесен кръг от хора, а разпростираща се 
в глобален план – „глобализация на емоциите“ (Beck 2004: 15) – на пръв 
поглед подобно понятие е оксиморон от гледна точка на интимността на 
емоционалната сфера. Tроянов обаче съвместява частното, родното, от 
една страна, и глобалното, от друга, в схващането си за планетата Земя 
като родина: 

Общо погледнато всички хора имат една родина, а именно Земята. 
Но тъй като малцина от нас са летяли до Луната или до космическата 
станция Мир, ни липсва оня особен поглед от далечината, който събужда 
носталгични чувства и чрез който е възможно да се идентифицираме със 
Синята планета. Повечето от нас не изпитват подобна глобална носталгия 
(Trojanow 2001: 2). 

В цитата очевидно отсъства илюзията за повсеместното приемане 
на Земята като глобално понятие за родина. Но все пак не можем да не 
отбележим споделеното от малцината, погледнали Земята отгоре, че тя 
е цяла, една за всички и много красива – думи в подкрепа на описаното 
от Троянов космополитно възприемане на общия ни дом. Пресечна точка 
между частното и универсалното откриваме и в литературния образ 
на индийския гуру в „Събирачът на светове“ – „космополитен патриот“, 
въплъщаващ събирането на глобалното и локалното като двете същности 
на едно цяло (Appiah 1996). Троянов не възприема горната констелация 
като противоречива с аргумента, че „нарастването на обема на културните 
универсалии не води непременно до унификацията ни“ (Trojanow 2010: 
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10). От друга страна, авторът влага в понятието „разбиране на другостта“ 
ново значение – няма нужда да разбираш другия на всяка цена, защото 
толерантността започва именно там, където разбирането стига до своите 
граници, т.е до невъзможността да разбираш другостта. Там, където 
очевидно не може да се постигне съгласие, културните различия не би 
трябвало да се абсолютизират, а да се разглеждат като „променливи 
величини“, временни проблеми, при които не бива да се изключват 
последващи решения (Trojanow 2010: 11). В този смисъл може да се тълкуват 
изискаването на Троянов за неедностранчиво мислене и призивът на 
Улрих Бек за диалогичност в условията на глобалния свят и неговото 
културно многообразие (вж. Beck 2004: 10), за да се устои на различията и 
да се установи космополитна транскултурна етика в отношенията между 
различни индивиди и общности. 

Тезите на Троянов и Хоскоте в „Отказ от борба“ противостоят на 
заключенията на Самюел Хънтингтън в „Сблъсъкът на цивилизациите“. 
Основната причина за възприемането на постановките относно 
хибридността на културите като утопични е обстоятелството, че 
културната дифузност, макар и добре аргументирана, съвсем не е толкова 
очевидна. В много по-голяма степен очевидни са границите между т.н. 
монокултури. Каква е разликата между „сблъсъка“ на Хънтингтън и 
„отказа от сблъсък“ на Троянов: 

Докато един сблъсък предполага победител..., но и много разруше-ния, 
загуби, недоверие, нови стени, то отказът от сблъсък залага на общност, 
интерес един към друг, поносимост (толерантност), приемственост 
(традиция), обновяване (иновация), креативност (трансформация), както и 
на разбиране (транслация) (Kalverkämper 2008: 141). 

Ясно е, че сблъсъкът произвежда много повече последици, видими 
в краткосрочен план – победител и победен, разрушения, стени, отколкото 
отказът от сблъсък – толерантност, традиция, креативност, иновация, 
чиито проявления могат да се забележат единствено като дълготрайна 
тенденция.

В друг том с репортажи и есета „Щурият глобус“ Троянов илюстрира 
своята теза за отказ от борба между културите с будистката метафора 
за „мрежата на Индра“ – безкрайна мрежа от нишки обхваща света, 
хоризонталните чертаят пространството, вертикалните – времето, във 
всяка една пресечна точка се намира по едно живо същество, приличащо 
на кристал, светлината осветява всеки един кристал, който отразява не 
само светлината, отразена от другите кристали, но отразява отразяването 
на светлината в цялата мрежа (вж. Trojanow 2008a: 183). Вследствие на това 
безкрайно отразяване всеки акт на насилие според Троянов засяга цялото, 
не само жертвите, но и насилниците, следователно не можем да повредим 
една единствена нишка, без да засегнем всички останали (вж. Trojanow 
2008a: 184). Рискът да се унищожи цялото, унищожавайки частното, е 
реален в този „зависим“ свят, което ни връща отново към тезата на автора 
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за изконната свързаност на културите, за първичната им хибридност, 
за възникването им в процеса на тяхното сливане. Множеството гледни 
точки, от които са изградени наративите в „Събирачът на светове“, е 
проекция именно на този взаимосвързан свят – разказвачите в романа са 
равнопоставени, независимо от произхода и социалния си статус, никой и 
нищо не е преекспонирано. Многобройните и различни по стил „гласове“ 
олицетворяват културния релативизъм – основен белег в текстовете на 
Троянов. 

В подкрепа на авторите на „Отказ от борба“ се явява и 
аргументацията на Едуард Саид за невъзможността рязко да се разграничат 
културните стандарти (вж. Said 2004: 74), критикуваща Хънтингтън като 
„идеолог, който иска да превърне културите в това, което те не са: Иска 
да им сложи катинар и да запуши пролуките за безбройните течения 
и контратечения, от които се храни историята на човечеството и които 
векове наред са допринесли за това, в историята освен религиозни и 
експанзионистични войни да има обмен на ценности, общностност и 
взаимно оплождане“ (Said 2002: 81). Саид и Троянов/Хоскоте използват 
една и съща метафора за реката и нейните притоци, когато противостоят 
на абстрактното разделяне на културните модели. От друга страна, 
в рецензии за тома „Отказ от борба“ се критикува гледната точка на 
Троянов/Хоскоте с твърдението, че са допуснали именно „онази грешка...
която книгата им трябва да поправи“, представяйки само едната страна 
на културно влияние – на исляма върху християнските култури (вж. 
Jeismann 2007). Това, за което авторите непрекъснато апелират – да не се 
разкъсва цялото на парчета – и в което обвиняват привържениците на 
тясно национални идеи, критиците отбелязват като дефицит на техния 
метод на изследване – а именно, нарушено равновесие при оценката 
на взаимодействието между християнството и исляма. Не липсват, 
разбира се, и несериозни, иронични намеци, че едва ли не и откритието 
на Гутенберг – книгопечатането – е заслуга на арабската иновационна 
мощ (вж. Medicus 2007). Така изложените разнопосочни погледи към 
проблематиката още веднаж подчертават нейната сложност, както и 
опасността от елементаризиране и нарушаване на баланса в случаите на 
лекомислено обобщаване на съжденията при отсъствие на диференциран 
и конкретен анализ. Но това едва ли може да бъде „задача“ на есеистиката 
или литературата като жанрове, това е приоритет на академичния подход 
и научните методи на изследване.

Събирането на литературния и политическия дискурс е неминуемо 
при автори като Троянов. Както есеистичните, така и художествените му 
текстове са доминирани пряко или косвено от критичния поглед към 
съвременното общество. На термина „глобализация“ авторите на „Отказ 
от борба“ противопоставят позитивно конотираното (според тях) понятие 
„космополитизъм“: „Предположението, че глобализацията е довела 
до по-интензивно и по-динамично взаимодействие между културите, 
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е погрешно“. Тъкмо обратното: изчезват езици, изразни средства, 
алтернативни начини на живот (Trojanow 2009c: 29). Не глобалното, но в 
същото време унифицирано съвремие и пространство тип макдоналдс, а 
средновековието и началото на XX в. като епохи, както и пристанищните 
градове като топоси са примери за отворени културни пространства, 
напр. градове като Александрия в началото на християнската епоха:

Гръцки саркофаг, охраняван от египетски богове с римско 
снаряжение... индийски саду (последователи на Шива – С.Б.) се разхождали 
по улиците и дебатирали с гръцки философи, еврейски ексегети и римски 
архитекти (Trojanow 2009c: 49). 

На фона на съвременните Александрии – метрополиите – Троянов 
извежда принципа на формиране на идентичността – тя не е даденост, 
константа, основана най-често на произхода, традициите, т.е. на миналото 
на човека. Идентичността в нейното развитие представлява процес, траещ 
до края на живота, тя се формира от множество фактори, включително 
от транскултурните влияния (срещите с чуждостта) и житейските 
приоритети на личността или общността в настоящето, от визиите за 
бъдещето. „Борбата“ на Троянов е с рефлекса за преекспонирането на 
значението на миналото, в българския случай на „славното“ минало, на 
т.н. „корени“ в житейския път на човека. Разбира се, че е важно, откъде 
идваш, още по-важно е обаче, накъде отиваш. Хора с алтернативни 
или хетерогенни представи за живота често се квалифицират като 
потенциално шизофренни личности, на подобни провокации авторите 
Троянов и Хоскоте дават логичен отговор: 

Повечето хора се състоят от едно многообразно Аз, което разширяват 
чрез учене и приспособяване, променят идентичността си от тактически 
съображения или защото социалният контекст или личните представи 
за живота го изискват, така те се адаптират към предизвикателствата 
в конфликтни ситуации, без безусловно да им се подчиняват. По тази 
причина идеята за борба между културите е безсмислена. Културата 
е част от човешкия опит и начин на изразяване, която не може да бъде 
отъждествявана с примитивността на конфронтацията (Trojanow 2009c: 138). 

Тезата на Троянов за начина на формиране на идентичността 
предполага първо наличието на свободна воля за житейски избор 
въпреки действащите, понякога доста безалтернативни, обществени, 
политически и етически принуди. Освен това самоопределянето в 
този процес изисква способност да саморефлектираш, критично да се 
самонаблюдаваш,  способност, която далеч не е толкава разпространена 
сред представителите на човешкия род така, както е убеден Троянов 
(„повечето хора“), т.е. тук става дума за потенциал, за възможно житейско 
поведение на една сравнително ограничена социална група, към която не 
принадлежат всички онези „набедени“ космополити, които са принудени 
да бъдат такива по силата на политически и икономически фактори и 
зависимости. Съвсем отделен е въпросът, че всяка принуда може  да се 
превърне в шанс за ново начало, за промяна на правилата и приоритетите, 
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за съвместяване на различните културни стандарти и за преодоляване 
на конфронтацията между тях. Именно в това се състои посланието на 
авторите на „Отказ от борба“, създавайки в есеистиката и литературата 
(Троянов) възможни (модални, „Lebensentwürfe“), а не реални модели на 
житейско поведение. Ето защо авторите не могат да бъдат обвинявани 
нито в едностранчивост, нито в наивна илюзорност, както това се случва 
в споменатите рецензии. За разлика от академичния дискурс есеистиката 
и литературата анализират не само актуалното състояние на нещата, те са 
визия за възможно бъдещо развитие при определени условия, свързани 
с дългосрочни трансформации в сферата на мисленето и поведението 
(манталитета). Да се очаква, че подобни визии могат да отговорят сега 
и веднага на потребностите на съвремието, е откровена илюзия. В този 
смисъл текстовете на Троянов представляват дългосрочна „програма“ за 
развитие, трудно осъществима, но не невъзможна.

Смисълът на изследваните есета, не на последно място, е чрез 
емоцията и провокацията да увлекат масовия читател, който едва ли ще 
прочете строго научните изследвания в областта на културологията. 
Да се търси обективност и баланс в по своята същност литературно 
съчинение, означава липса на адекватен подход – есетата на Троянов, 
въпреки тяхната фактологична подплатеност, не бива да се четат като 
научни трактати. Прави впечатление присъщото за жанра есе „популярно“ 
смесване на дискурсите (това е видно и от приложената библиография 
в края на тома „Отказ от борба“) – митология, история, странознание, 
литература, психология, социология, политика. Стилът се характеризира 
със съзнателно опростяване (симплификация) и сгъстеност (краткост) 
на изказа в заключението – от конкретен пример, разказан пространно, 
се извежда кратка сентенция. Три примера в тази посока – от сферата 
на научния и литературния дискурс и от сферата на всекидневната 
комуникация:

1. От психологически обоснованото многообразие на Аза се прави 
краткият извод за невъзможността културите да се конфронтират. 
Твърде индиректен подход за директна връзка между комплексното 
понятие Аз и още по-сложното взаимодействие между различните 
културни влияния (Trojanow 2009c: 138).

2. В споменатата реч „Космополитизмът днес“ изложението започва 
с позоваване на констелацията на героите в два индийски филма 
(Trojanow 2010: 2), което ни отвежда до „Притчата за пръстените“ 
на Лесинг, чиято предистория подробно се проследява през 
„Декамерон“ на Бокачо, през староиндийски и римски източници, 
след което отново ни връща към притчата от „Натан Мъдреца“, 
произнасяйки в крайна сметка сентенцията: християнството, 
ислямът, юдейството са тясно свързани помежду си в една обща 
„юдео-християно-ислямска традиция“ (Trojanow 2010: 6).
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3. Кризисен мениджмънт в рамките на корейска авиокомпания е 
конкретният повод да се направи изводът за важността на погледа 
отвън – в моменти на опасност по време на полет езикът в кокпита   
от корейски  се сменя с английски, тъй като чуждият език е по-
неконвенционален и следователно по-въздействащ в проблемни 
ситуации. Отдалечаването от конвенционалното (външният 
поглед) прави възможен анализа на проблема (погледа навътре) 
(Trojanow 2010: 11).
И трите примера демонстрират постигане на правдоподобност 

чрез конкретни примери от различни сфери на живота и чрез обвързване 
на наративите в една мрежа (Vernetzung) от взаимозависимости, които 
изглеждат разбираеми, но не следват непременно каузално една от друга. 
Идеята и практиката на интернет съществува далеч преди нейното 
осъществяване. Самият акт на писане, говорене, четене, слушане е според 
Троянов космополитен акт на oбВЪРЗВАНЕ на дума с дума, топос с друг 
топос. Ние нареждаме буква до буква, събираме думи. Написаното от 
своя страна се обвързва с читателя, който пък разпростира мрежата още 
по-нататък, и така текстове, топоси, хора се свързват в едно цяло (вж. 
Trojanow 2008a: 183).

Популяризиране на научния дискурс в областта на транс-
културализма и социална ангажираност Троянов демонстрира в още 
едно съчинение в съавторство с Юли Це – „Атака срещу свободата. Мания 
за сигурност, държавата-биг брадър и ликвидирането на граждански 
права“ („Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der 
Abbau bürgerlicher Rechte.“, Trojanow 2009d), където понятията свобода и 
сигурност се намират в непримирима опозиция. Основната цел на така 
построения антагонизъм е да покаже, че мерките за сигурност, които 
се вземат срещу терористичните заплахи, неминуемо водят до все по-
голямо ограничаване на свободата, безусловно подкопават правата на 
личността и по този начин заплашват демокрацията, част от която е 
идеята за космополитизма – свободното придвижване в пространството 
на гражданите на света. Без да омаловажават антитерористичната 
политика на Запада в защита на най-важното човешко право – правото на 
живот – авторите привеждат примери за израждането на тази политика в 
средство за следене, дори преследване и шпиониране в публичното, но и в 
част от личното пространство. (Новите технологии и интернет отдавна и 
сполучливо превърнаха частната сфера в публична.) Хората лекомислено 
пренебрегват тази намеса в личния периметър на принципа: „Няма какво 
да крия“ и тъкмо това самоуспокоително пасивно отношение към сценария 
„стъклен човек“ (вж. Mittermayr 2011: 50) улеснява правителствата под 
маската на антитерористична превенция да окупират голяма част от 
личното ни пространство. „Наблюдаването“ на публичното пространство 
достига степени на откровено вмешателство в личния суверенитет: 
„Отдавна контролът (на гражданите – С.Б.) надминава по обем сферата 
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на борбата с тероризма и обхваща здравната система, данъчната 
система, трудовите взаимоотношения, потребителските навици и дори 
всекидневния живот на улицата“ (Trojanow 2009d: 134). Стига се до абсурди 
– подобно „наблюдение“ в публичното пространство е повод в полицията 
да се подадат оплаквания, че децата безпокоят съседите с врявата, която 
вдигат на улицата, „проследява“ се защо родителите записват децата си в 
училище, различно от посоченото им, и т.н. (Trojanow 2009d: 134). По този 
начин т.нар. борба с тероризма се превръща в оръжие в ръцете на капризни 
провинциални бюргери, обсебени от манията за ред и дисциплина, а 
обществото като че ли започва да прилича на трудово-възпитателно 
училище. Т.е. антитерористичните мерки разглеждат едва ли не всеки 
гражданин, който по някакъв начин се отклонява от писани и неписани 
правила, като потенциален престъпник. Отнемат се граждански права и 
свободи, трудно извоювани в продължение на столетия, без това да влияе 
особено на общата ни сигурност. 

В заключение: На фона на непрекъснатите заплахи от тероризъм, 
на фона на реалните ежедневни терористични действия дефиницията 
за космополитизъм – свободно придвижване на хора от едно място на 
друго – става все по-проблематична. За съжаление Троянов, Хоскоте и Це 
се оказаха пророци: основният извод от посланията на двата есеистични 
тома е, че докато доминира противопоставянето Изток-Запад, Ислям-
Християнство, докато се търси у другия непременно врага, а не партньора, 
докато политиката, респ. идеологията, дефинира свое и чуждо (напр. 
чрез експроприацията на държавността в Африка от транснационалния 
капитал под маската на нейното демократизиране), ще наблюдаваме 
явления, актуални за съвременното състояние на света и в частност 
на Европа – самокапсулиране и отхвърляне на чуждото, игнориране на 
общото между културите, разделяне на ценностите на наши и ваши,  
затваряне на граници, издигане на стени. 
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КОСМОПОЛИТНО, БАЛКАНСКО И/ИЛИ РОДНО?
От София до Париж, през Цариград до Европа. Метафизичният 
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Abstract The article discusses the image of the city in Balkan cultures in thematic, 
comparative, historical, structural and semiotic aspects. The city is seen as a common 
topic, cross-point and cultural topos in Bulgarian, Serbian, Greek and Turkish literatures. 
The discussion is based on the genre specifics of the novel and travelogue, and on the themes 
(related to history and civilization) of the city as a topos, symbol and motif in different 
texts from Balkan literatures, with a particular focus on Bulgarian literature. The present 
discussion is theoretically grounded in the works of Ernest Renan, Fernand Braudel, Italo 
Calvino, Bozidar Jezernik, V. Galsworthy and Pierre Nora.

Key words city, topos, symbol, civilization, novel, travelogue

Градът е жив организъм, който изследваме по аналогия с хода на 
историята на видовете, както и на човешката история. Така разсъждава 
Итало Калвино в есето си „Божествата на града”. Преди всичко трябва да го 
изчистим от всякакви наслоени представи и да обединим разпръснатите от 
него фрагменти, за да конструираме отново цялото. Защото той еволюира. 
„Мислим си, че гледаме същия град, но той е вече друг.” (Кalvino 1990: 218) 
Неговата програма ще преоткриваме всеки път отново и отново.

Трансцендентният живот на града са усещали по интуиция древните, 
изобразявайки духа на града посредством някаква географска особеност 
(река, растителност, планина) или митологично същество – основател на 
града. Тези образи го персонифицират.

Градът има пряко отношение спрямо представата за нация, раса и 
държава. В тази посока разсъждава Ернст Ренан. Градът е ключов цивилиза-
ционен концепт, той е ориентацията ни по хоризонтала и вертикала на време 
и пространство; център и периферия; прогрес и регрес. Спрямо координатите 
и мащабите на града ще дефинираме представите си за свое и чуждо, столица 
и провинция. Градът ни помага да се идентифицираме с държавността – не 
просто с етноса, а с нацията си. Посредством града се разтваряме в света.
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Вероятно и затова градът като художествен образ в балканските 
литератури е сюжетно пряко обвързан с романа, но и с темата за 
непосредствените отношения между род, фамилия и личност. Индиректно 
е обвързан и с голямата тема за историята в литературните творби, което е 
естествено – обикновено възходът на един ключов град в държава, общност 
или култура е индикатор за прогреса и напредъка им. В българската 
модерна литература шедьоврите на града обаче изневеряват на най-
престижния жанр – романа. Ще ги уловим в съвършената им съзерцателна 
представа в такива жанрове като разказа, повестта, пътеписа. И... може би 
в най-странния роман в българската литература: това мотивира настоящия 
текст в подбора на текстове като разказите и мемоарите на Константин 
Константинов, съавторския му роман със Светослав Минков „Сърцето в 
картонена кутия” и пътеписа „Цариград” на Ангел Каралийчев. Последният, 
така да се каже, затваря параболата на панегиричния дискурс Истанбул 
в балканските литератури въобще. А първите два очертават цялостната 
палитра на българските представи за литературния град – от глухото 
провинциално градче, през столицата и бляскавите европейски столици 
мегаполиси. А Истанбул, или по-скоро предпочитаният знаков Цариград, 
дефинира максимално пълно представата за връзката на балканеца със 
света, космополитните му усещания за екзистенция. 

Градът често е критичният топос – хронотоп, но и паралелен-
еманципиран персонаж в литературната монада. Градът често е 
интерпретиран като проводник на злото или напротив – като съперник, 
който трябва да бъде победен, любима, която трябва да бъде обладана, 
царство, което трябва да бъде завоювано; в библейските му конотации 
на блудница, на гробница, на чудовище или на господар. „Формирана 
отначало чрез насилие, а по-късно поддържана от взаимен интерес, тази 
огромна агломерация от градове и провинции, напълно различни едни от 
други, е нанесла най-тежкия удар върху идеята за расата.” (Renan 2012: 594 
– 698) Градът утвърждава личността, но консолидира общността. Затова и 
неговите прочити в патерналистични култури, каквито са балканските, са 
контрапунктни.

Градът живее пълноценно по етажите на цивилизациите, твърди 
Фернан Бродел, но на равнището на отделните култури той е едва загатнат. 
Решаваща е например ролята на античния град (полисът държава), а 
след това – и на средновековния и ренесансовия град във формирането 
на цивилизационния проект на Азия и Европа. Градовете на Балканите 
обаче имат уникални двойствени лица – те много се различават от своите 
европейски съперници, но и като двойници си приличат помежду си и се 
уподобяват един на друг. Свързва ги обща съдба. Оглеждат се един в друг, 
напомнят един на друг, съперничат за първенството на съществуването си, 
борят се за любовта на своите деца. На хората, които ги населяват. Но и 
на онези, които бленуват за тях. Градът е ключов концепт в балканските 
литературни светове. В българската литература, на фона на балканските 
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литературни контексти, той е по-скоро отсъстващ като зрим и осезаем 
локус на всекидневието, повече e метафизичен и въобразен. Особено 
родният град. Вкусът към чужди пространства, земи и пристанища, като че 
ли надделява. И все пак...

 „Градовете са острови на стагнацията на изостаналите им страни. Те 
са предобрази на обществото и цивилизацията, които са някъде в бъдещето.” 
(Brodel 2014: 61) Срещата на ислямския Изток с христианския Запад, тук, на 
Балканите, – твърди Бродел – рефлектира особено осезаемо именно върху 
архитектурата на градското пространство, върху бита и всекидневието на 
неизбежното мултикултурно съществуване; върху парцелирането на център 
и периферия, на квартали, религии, раси и езици. Градовете са двигателите 
на мощното културно и икономическо придвижване, на размяна на ценни 
блага и идеи, защото всичко минава през тях: стоките, товарните животни, 
хората, дори най-ценните културни блага. „Градове, пътища, кораби, 
кервани, поклонничества – това е едно цяло: това са снопове от движения, 
силови линии на мюсюлманския живот – твърди Луи Масиньон.” (Brodel 
2014: 120) И не само на мюсюлманския.

И, обратно на впечатлението, споделено от Георг Зимел в есето му 
„Метрополис и ментален живот”, а именно, че „жителят на града реагира с 
главата, вместо със сърцето си (...) осамотен и изгубен в метрополната тълпа” 
(Simel 1976), балканският човек чувства града с всички фибри на тялото си. Но, 
както ще допълни Зимел, от друга страна обаче градът ни тласка към осво-
бождение, помиряване и толерантност, може би точно защото е съчетание на 
огромно количество сетивни стимули (звуци и гледки, ритъм, анонимност, 
регулирано време, мултипликациии и др.). (Stoimenska-Elzeser 2015: 418)  

Градовете си приличат помежду си, твърди Божидар Йезерник в 
книгата си „Дивата Европа през погледа на западните пътешественици”, 
имайки предвид не само Балканите, но особено много тях. Там градовете 
вечно искат да се уподобят на своите по-големи и красиви западни или 
източни побратими – те пък успяват да се видят обикновено в най-
непривлекателния си вид. И да бъдат хем космополитни, хем пък и 
да съхранят своето автентично родно. „Малките Парижи и Големите 
Букурещи” (Yezernik 2013: 232) – така често обичат да се титуловат помежду 
си. Поне така наричат Букурещ Бъртън, Нойс, Фийлд, Лейди, Моор, Рийд 
и други западни пътешественици. Всички преживяват своите „истории и 
митологии, които често са преднамерено преплетени” (Yezernik 2013: 237), 
своите комплекси, наследени от древните гърци. Всеки балкански град 
страда по своя Едипов или Ахилесов комплекс.

Метафизичният призрачен град и градът като такъв в неговите 
съвсем реални зрими очертания в българската литература е безспорен 
факт. Противоречив, старомоден, но и ултрамодерен е неговият образ, 
подлежащ на множество трактовки, също тъй противоречиви като него. 
Стародавен, патриархален и селски или напротив – градски, модерно-
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чувствителен е обликът на нашата българска литература въобще? Това е 
проблем, който ни терзае поне от времето на Вазов насам. В подчертано 
„балканско-медитеранската, нордическо-мистична” по дух българска 
чувствителност в литературата ни, образът на града очевидно липсва, по  
наблюденията на Светозар Игов. (Igov 2000) Или поне липсва интензивната 
активност на темата и контекста на града в българската литература от 
гледната точка на литературния канон и в нейната цялост. Това ни тласка 
към едно светоусещане повече провинциално, отколкото космополитно, 
възпрепятствайки чувството ни за цялостност и единение със света. 
Формира в родовото ни читателско съзнание едно усещане, което може би 
Орхан Памук най-добре ще дефинира, (а именно) като усещане за живот 
и съществуване „далеч от центъра на нещата” (Pamuk 2011) – там някъде, в 
периферията на страната и света, на голямата библиотека. В провинцията 
на европейската цивилизация. За Памук образите на града, света и 
библиотеката (хармонична, пълна и добре устроена по Борхесовски) са 
еквиваленти.

 Разбира се, в поезията на символистите ни неизменно присъстват 
болката и самотата на града, отчуждеността, но и насладата от нея. Така 
е в поезията на Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Т. Траянов, Ем. 
Попдимитров, Н. Райнов. Факт е манифестираната възторжена активност 
на градския човек, чиито утопии за социална промяна и справедлива победа 
се случват именно там, на „улицата-огнен змей” (Смирненски), сред пóлета 
на „мъртвите площади” и героиката на градските „барикади” (Вапцаров). 

В подчертано диаболична, акмеистична или футуристична проекция 
ще усетим болката и насладата в образа на градските екстериори в текстовете 
на поети от поколенията на 30-те и 40-те години – А. Далчев и Е. Багряна, 
А. Разцветников, Ламар, Н. Вапцаров, Б. Райнов, Ал. Вутимски. Градът е 
технически конструиран (Ч. Мутафов) като метафизика на модерната душа. 
Или като карнавална маска (Г. Райчев), скрила гримасите и мимичния 
израз на същата тази душа. Сам, градът е карнавал от маски. Героите го 
населяват, но и сам той е вътре в тях, върху тях. (Hristov 2015: 443) Тези 
български модерни автори категорично ще се разграничат от идиличните 
патриархални селски представи, наложени ни от стереотипите на канона 
– те на практика ги надрастват, подобно на града, който опровергава 
патриархалния модел. Така  в белетристиката ни градът определено ще 
се установи и като екзотичен образ, като модерна провокация, но и като 
реално и зримо, привлекателно художническо присъствие. Творчеството 
на Г. Стаматов, например, вижда града като “малък Содом”, въплъщение 
на политическа поквара и социална разруха, на лично човешко нравствено 
падение (Lukova 2007). А в 20-те години авторите авангардисти овладяват 
урбанистичната проблематика през интересните и привлекателни 
чужди оптики, опити и призми на немския диаболизъм (Ч. Мутафов), 
на фантастичната гротеска и антиутопия (Св. Минков), на аналитичния 
психологизъм (Вл. Полянов, К. Константинов).
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Именно Константин Константинов, една „благородна (и рядка за 
балканските предели) издънка на традиционния европейски хуманизъм, е 
създател на модерна психологическа белетристика, сред която се открояват 
с прозренията си за драмата на отчуждението у съвременния човек разкази 
като “Една нощ” и “Седем часа заранта”” (Igov 2000). Цялостната визия на 
Константинов по отношение на конструирането на Аза на модерния човек 
и възможностите за неговото „разпознаване и саморазпознаване”, като 
идентифициране в големия свят и малките индивидуални родови светове 
(което е еквивалент на провинциалното или напротив – на космополитното 
усещане на българина) е съизмерено с образа на града в творчеството му. 
Човекът живее и се разтваря в градските пространства, но и те го обсебват. 
Човекът обживява града, но и обратното – градът оживява в човека. А 
„концептът място, разработен като инструмент за анализ, е многослоен 
конструкт, който осмисля мястото като компонент на схващането на 
Аза за себе си и в този смисъл мястото е и топос, и зона, и пространство, 
и оцялостностяваща общост, заедност и разподобяване с другия.” Така 
„провинциалният град и мегаполисът” се схващат като „места във времето” 
(Antonova 2015: 8), но и като места извън него.

Творчеството на Константин Контантинов акцентира върху 
„качествено новите лица на човека и човешкото”, върху „противоречията 
в динамиката на живота и облика на градския човек” и градските 
сюжети на живота в литературата ни. (Dushkova 2013) Интересното е, че 
диференциацията между малкия провинциален  и големия космополитен 
град у Константинов е екзистенциално обвързана с усещането за 
идентичност, смисъл и пълнота, хармония, с проблема за изтичащото 
време. Провинциалната пустота на градчетата е механизъм за обезсмисляне 
на съществуването и ограничаване на възможностите на човека да живее 
пълноценно своята всекидневност. А всекидневието е видяно и като 
проклятие, и като хармонично благо за мъдрата и съзерцателна човешка 
натура. „Нищетата на делника” превръща героите в „автори на събития”. 
Защото именно там „измислянето, въобразяването, спомнянето, четенето 
са дейности, ... които придържат света в цялост, (...) стимулират, създават 
памет” (Stoyanova 2012: 514 – 525). Те са възможни единствено в града (в 
селото не можеш да се обособиш, да се усамотиш) – прогонването от него е 
като прогонване от рая. 

В рая на Константинов се контаминират два архетипа на – рая като 
градина и раят като град”, облян със светлини, ухаещ на липи, лайкучки, 
чимшири, фунийки и пълзящи цветя, потънал в бухлата зеленина, тръпчив 
смокинов и орехов вкус, денонощно и непрестанно. Такива усещания навяват 
разкази като „Заник”, „Вяра”, „Старият град”. (Antonova 2015: 25) 

Това са осезаеми усещанания, които селото и природният бит не 
могат да доставят именно поради липсата на урбанистичния контраст на 
другите усещания (бензинови пари, неонови светлини, пространство в 
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мащаб) въпреки стереотипните представи, плод повече на предубеденост 
– за чуждия, неприветен, отчужден и зловещ град, който превръща и 
обитателите си в свои подобия. Градовете са „местата отвъд времето”, които 
носят вкуса и мириса, но и зримите образи на детството – те задължително 
притежават своите конкретни имена („Старият град”, „Сливен”, „Панаирът”, 
„На улицата”, „Мелник”, „За София”, Ловеч от „Път през годините” и др.) 
Обратно – големият, милионният, обикновено чужд, космополитен град 
(Марсилия, Париж, Венеция, Хавър, Авиньон), неизменно носи усещането 
за геометрична симетрия, трескавост и динамичност, разсечена на 
„многобройни темпорални зони”, „различни пластове култура и време” 
(Аntonova 2015: 75), в които има толкова много живот и очарование.

Големият град е еквивалентът на живота и широкия бял свят и 
не на последно място, защото той обикновено мие бреговете си в голяма 
река или море – истински космогонични великани, по чийто широк гръб 
лениво се влачи и протича времето. Метафората е на Вера Мутафчиева, 
която в есето си „Градове” обяснява технологията на влюбване именно в 
града, в селото – не. Причините са чисто интелектуални, екзистенциални 
и съзерцателни. (Мutafchieva 2009: 8) Градът създава усещането у читателя 
за тоталната сетивна и духовна пълнота и цялостност на човека, той 
неочаквано се превръща в образ на родното – в противовес на усещането 
за провинциалност. 

Провинцията е другото, опакото на родното място, образът на родното, 
който остава във времето. Споменът откликва на импулса за припомняне, 
в негативната, времево зависима представа родният град постепенно 
потъмнява, погрознява, натъжава. Място на човешкото време, той е 
амбивалиран, отблъскващ, но и неудържимо привличащ... (Аntonova 2015: 89)  

Така или иначе, импулсът на спомена девалвира ценността вечност, 
оставена от представата за големия космополитен град – „проект на 
свръхвремето и свръхпространството” (Аntonova 2015: 91), център на онова 
бленувано желано „там”, където се случва живота. 

В своята принадлежност към отминалото и красивото (и, бихме 
вметнали в този смисъл и на непостижимото – бел. моя)... мегаполисът 
е мястото на много времена... и е усвоен като място без време, в своята 
принадлежност на движението, той е усвоен като място във времето... 
дистанциран, непознат, за да бъде достроен, довършен като идея, идеално 
усвоим... (Аntonova 2015: 96). 

И именно поради което – привлекателен и прекрасен.
Константин Константинов е сред художниците в литературата 

ни, сравними с балканските литературни разказвачески и художнически 
тенденции в прозата за града и проблематиката на провинциализма и 
космополитизма, с явна урбанистична чувствителност и ерудиция. Става 
дума за съвременни разказвачи, у които градът и човекът са видени в 
синхронен (в художнически план – от натура, тук и сега), а не в историко-
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художествен план. Впрочем именно Константинов е българският разказвач, 
който бележи, заедно с Йовков, онази допирна точка на близост спрямо 
балканския белетристичен дискурс. Става дума за автор като Иво Андрич, 
когото Константинов внимателно чете (есето „Срещи”), и в чиито знаци 
по кръстопътните посоки на литературата той акуратно се вглежда. Иво 
Андрич, на свой ред, чете в захлас Йовков.

У Константин Константинов градът има космополитна физиономия 
и точно затова притежава в повечето случаи чужди имена. Той е там 
някъде, сред просторните полета на Фландрия: това е „мъртвият Брюге на 
Роденбах” („Брюге”) с празните площади и каменни настилки, откънтяващи 
под нозете на случаен минувач в хладната нощ, с готическите църкви. 
Градът може да се притаи, закодиран в съзнанието на миналото: ту като 
Атина – с широките булеварди и бледорозовия Партенон („Микени”) на 
път към Пелопонеските хълмове и буколически пейзажи, познати от Омир 
(Морея, Микени, Навплия); ту като Фонтебло – в ореол, извисил в сияйната 
си шир „всичките слави на Франция” и блясък на Версай, скрит зад старите 
кестени и ромона на Дианиния фонтан. Той може да бъде и същият онзи 
стар Париж с легендарните площади Конкорд, Венсан, Етоал и Шан дьо 
Марс, сред „ефимерната същност на сградите денем, бели палати, стройни 
изискани дворци, храмове отпреди десет века”, казина с прозвънващи 
жетони и цялата пъстра екзотична тълпа от раси, народи, облекла и езици, 
под бодрия звън на камбанарията Сен Женевиев („Оазис”, „Празникът”, 
„Белите”). (Кonstantinov 1968: 392, 381, 385, 377, 366) Градове романи, градове 
светове.

Париж е европейският голям град, който „предполага една удобна 
анонимност (...), а многолюдността позволява да се поглежда и отстрани, 
да се наблюдава, да се анализира – нещо, което не би могло да се случи в 
селото, където всеки знае всичко за другия и като във всяка малка общност 
отношенията са много по-близки, почти без дистанция. (Dushkova 2013: 70) 

Но, ще добавим, тъкмо тази измамна близост очертава усещането за 
дълбоката отчужденост и дори ожесточеност между хората. Познаваме я от 
множество красноречиви примери от класическата българска белетристика 
– достатъчно е само да споменем колоритните селски и градски (в това 
число и т.нар. „интелигентски”) разкази на Елин Пелин. Селският човек 
не е нито по-добър, нито по-човечен и съпричастен от градския жител, от 
човека на мегаполиса. А малкото пространство на обитание от идилично 
може лесно да се превърне в клаустрофобично. Общата самота на хората 
или самотата на многото (за тези феномени говори Св. Игов в поезията на 
българските символисти) де факто е несамота, а духовно съпричастие – 
необходимост за модерната космополитна душа.

Градът на Константинов може да се казва и Арл, Авиньон, Марсилия, 
Нормандия, Кан („аристократичната красавица на Ривиерата”), Ница. А 
по окъпаните му дъждовни булеварди проблясват фарове и профучават 
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„Пакар”, „Хиспано” и „Ролс Ройс”-ове надолу към безлюдните кейове (на 
океана, на Сена или Рона) и безкрайните еспланади с вековни жилести 
чинари и разперени палми. Някъде, в кестеновите корони, се провижда 
статуя на Благославящата Богородица („Авиньон”, „Арл”, „Пътьом”, 
„Нормандия”, „Марсилия”, „Лазурният бряг”). И независимо дали това е 
огромен френски, скандинавски град или провинциално северно белгийско 
градче, крайморски и океански курорт или столица, той притежава 
универсалните черти на чуждата култура и вечно дъждовния нероден 
пейзаж. Ако ли случайно носи отпечатъка на родното, близкото и милото, 
то ще е някак срамежливо сгушено в „собствената си незначителност 
между рошави хълмове”, с „крайпътни камъни” и „изсъхнали дънери” 
в дългите предиобедни часове. Ще мирише на катран и прах, в бистра, 
бездънна и лъчиста тишина и катранено черен дълбок нощен сън, там 
някъде на пътя „към Узунджово, Едирне и Стамбул”. Събития в градчето 
няма, освен грохотът на талигите, идването на следователя от големия град 
или вечерята на съдията. Градът е очарователен със своите звуци и шумове 
– той напомня симфония на живота. 

В тоя същи час блесналите улици на милионни градове бучат от 
движение, електричество и тълпи. Под стъклените куполи на грамадни 
гари пъхтят под пара бързи влакове, хора тичат по шумните перони, качват 
се в светли купета, усмихват се, махат кърпички. Из огромните пристанища 
излизат океански параходи със стотици светнали прозорчета, цели звучащи 
от трескава глъчка, музика и смях. Излизат с трикратен рев и потъват в 
нощта, запътени през океаните, към далечните непознати брегове на земята. 
(„Градчето”) (Кonstantinov 1968: 37 – 39; 327 – 329)

Животът, раят, промяната и времето са някъде далеч и вън от нас, 
от тук и сега.

„Едно много интересно и извънредно характерно явление се 
наблюдава в нашето изкуство и особено в литературата ни – пише с пенчо-
славейковски патос в края на 30-те години Йордан Бадев – господството на 
селото и на селския бит. Вижда се много ясно в разказа, романа и после в 
драмата. Наложило се е и на вдъхновението на поети, които по литературно 
възпитание и по поетически мироглед минават за най-чисти елини…” 
(Badev 2002). Това характерно, но странно, по думите на Бадев, явление – 
да се чете градът в диспропорция с носталгичното пространство на селато 
-вероятно е естествено. Мнозина от авторите ни, продължва той, са родени 
и възпитани в градски условия, но защо ли лицата на техните герои са „или 
царе и велможи, или селски чорбаджии и ратаи. Обстановката – или тъмни 
старинни царски дворци, или селски стаи с опушени стени, с кандилце в 
единия ъгъл и с поличка в другия и няколко цветни пръстени паници върху 
нея. Костюмите – или сърмошити болярски доспехи, или сукман и черни 
потури” (Badev 2002). Най-интересното според критика е, че социално 
погледнато, столицата ни напомня действително на голям европейски град 
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„с типичния център и надменното доволство и охолство, с лицемерния 
морал и с изтънчения потулен разврат”, с кискащите се големи сгради и 
„елегантно изкусителните подземия на кабаретата, с ниската прихлупена 
периферия...” Но литературата ни и в частност белетристиката е вгледана в 
„селския мегдан, към сукмана и потурите, към жетвата и седенките. Градът, 
столицата с всичката многоликост на живота в нея не задържа погледа ... и не 
се мярва в творбите...” (Badev 2002). Дали защото в живота на съвременния 
български град няма „материал за драма”? Или защото липсва потенциал и 
образованост у авторите ни да снемат картините на битието, тържеството 
и всекидневието му; да опишат сблъсъци на мирогледи, естетики, 
нравствености, човешки антиподи? Въпреки че и в драмата, и в романа, 
и в късия разказ, и в поезията – твърди категорично Бадев – тогава, в 30-
те, нашите балкански колеги автори „не са ни изпреварили твърде много” 
(Badev 2002). 

И ако все пак темата за града се налага властно в литературата ни 
именно от този период, то заслугата за това е повече на експресионистите, 
отколкото на писателите реалисти (Вазов, Стаматов, Елин Пелин). Защото 
нашите реалисти мислят последователно града в диспропорцията, 
упадъка, ужаса от разрушаването на човешкото, на колективистичния блян 
и родовата задруга, от една страна, и на личностната хармония от друга. 
Константин Константинов обаче разрушава този стереотип и приобщава 
родните литературни търсения в друга – повече европейска и балканска 
литературна посока. Защото градът е еквивалент на хармония, смисъл и уют 
за модерния човек. Позитивизмът впрочем съвсем не е лишен от афинитет 
към изобразяването на градските прослойки и на социалните напрежения 
в градовете. Вниманието на експресионистите обаче не е насочено към 
градският бит; „те разкриват експанзията на града в човешкото съзнание, 
в психиката на масите, на конкретния индивид от началото на XX век, 
психика, чувствителна към бунта, болката, смъртта, болестта и самотата.” 
(Georgieva 2016) Градът на Ламар, Димо Хаджилиев, Гео Милев и Чавдар 
Мутафов е иреалният метафизичен град, „визионерският град декор” на 
световния космос, на бъдещето. Това е литературният проект на града 
гротеска, а не градът картина, блян и спомен, градът размишление и 
медитация, градът себепознание (К. Константинов). Градът е метафизичен 
симулакрум на още по-нереалните бленувани културни топоси: Париж, 
Берлин, Виена, в който някакси се намесва и мнимата София със своите 
фрагментарни сюжети и урбанични траектории на булеварди, улици, 
здания, кръстовища, в „геометрични и стереометрични очертания” 
(Georgieva 2016) А одушевяването на вещите и оживелите урбанистични 
пространства са твърде условни, необживeни – площади, улици, паважи, 
реки, сгради; с акценти върху болестните дестинации по него – на аптеката, 
моргата, болницата, гробището. Хипнотично и халюцинационно звучи 
симфонията на големия град – тя е иреалност. Мостове, мансарди, балкони, 
локали, кабарета, театри, покриви, трамваи, електрични глобуси и пр. се 
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свързват не с тържеството и насладите, с вакханалията на живота, с пъстрота 
и космополитизъм, а единствено с изоставеност, самота и смърт. Градът, 
бил той родният български град или чуждите градове легенди на Европа, 
е пейзаж на душата на модерния човек, видяна от експресионистите като 
разконцентрирана, хаотична, умъртвена. Човекът е положен не само отвъд 
града, но е и живеещ отвъд света.

В експерименталния роман гротеска, плод на рядко за литературата 
ни съавторско дело на Светослав Минков и Константин Константинов 
„Сърцето в картонената кутия” (1933), младият поет Валериан Пламенов 
преживява необикновеното приключение по загубата и преследването 
на своето сърце, разбира се в декора на модерния град. Космополитът, 
изгубил себе си вън в света, няма шансове да се намери в провинциализма 
на родовата душа. Такава няма, липсва и каквото и да е познание за 
провинциално пространство: 

Около него фучаха автомобили, тичаха малки крещящи вестнико-
продавчета, по слънчевите тротоари се търкаляха първите пролетни 
колички с румени бебета, чиито бистри очи пиеха учудено далечния лазур 
на небето. Влажната земя димеше като запалена, хората крачеха бодри 
и усмихнати, отнякъде долитаха веселите звуци на латерна. (Мinkov, 
Кonstantinov 1986: 71). 

Много бързо ще стане ясно, че идеално устроената картина на света 
град е въображаемото пространство на условното човешко съществуване. 
То е непреодолимо литературно, то напомня на „дълбоката и сгъстена 
поема” на измисления от литературния човек свят, в който той сам се е 
въобразил ту като Онегин, ту като някой друг сред майското разточително 
великолепие на градски градини, паваж, разтворени прозорци, почти 
доловим аромат на люляк и влажна пръст, синкавото опалово очарование 
на вечерните улици, градските кестени и пламващите вечерни лампи. А 
в сияещото великолепие на урбанистичния пейзаж почти случайно се 
намесват и реални отправни точки като сградата на Агрономическия 
факултет, кафенетата, където „точно в 7 и ½ вечерта” се събира духовният 
елит на страната; бар „Риуоне” с полуголи жени под сини прожектори, 
джаз, танго и кубинска румба; дворцовият парк с пеещи славеи; нежно 
звучащата река; градската градина; светещите прозорци на книжарници 
и витрини; мокрият паваж на централния булевард (Мinkov, Konstantinov 
1986: 71). Господи, иде ни да възкликнем, нима някога изобщо София 
е изглеждала и звучала по този начин? Или фантастичната сатирична 
гротеска е в състояние да си въобрази в най-невъзможния проект (най-) 
големия български град? Това е град, в който със сигурност е невъзможно 
да се изгуби едно поетическо сърце. И затова наетият детектив Томи Бляк 
не дълго ще обикаля като фантом софийските улици. 

Като че ли най-естественото състояние на търсещия роден дух е 
заминаването ... отново за Париж? 
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Валериан Пламенов най-после в Париж! Безбройните клаксони на 
автомобилите, трясъкът на товарните коли, бодрият шум на огромния 
град, който се събужда, всичко се е приготвило да му се представи така, 
както той го е виждал в най-хубавите свои мечтания. (Мinkov, Кonstantinov 
1986: 71). 

И отново се зареждат конкретните очертания и точки на града 
с имената им: Гар дьо Лион, Шамбр де Депюте, Плас дьо ла Конкорд, 
Авеню Анри Мартен, Камарата, Площадът на съгласието, улицата на 
букинистите, Нотр Дам, Авеню дьо л’Опера, Порт-Роял, Айфел и Фоли 
Бержер, брегът на Сена, Авеню Виктория, Площад на Отель дьо Вил, 
Джамията, Жарден де Плант. Грамадни сгради, без следа от балканска 
скромност, напротив – високомерие и спуснати клепачи на щорите, сини 
сенки върху тротоарите, пъстри тенти на кафенетата, хора, смучещи 
със сламка цитронада или с кутии сладолед в ръка, градска жега, 
спасителните хладилни дупки на метрото, автобуси, подобно на лениви 
зелени бубулечки пълзят сред мирис на бензин и асфалт. Така би могъл 
да изглежда всеки голям европейски град. 

Като неуловим фантом синята кола плува из горещия океан на 
безкрайния град. Мерва се при Пантеона, слиза край Люксембург, спира 
при гроба на Наполеона. Виждат я под арките на Айфел. Виждат я да слиза 
към Трокадеро. Минава край гробищата на Паси, сетне се спуска край нея. 
Реката лъщи ослепително, замирисва на тиня, откъм летните бани се чува 
глъчка и смях. След няколко минути автокарът спира пред парадния вход на 
Лувър. (Мinkov, Кonstantinov 1986:71). 

А после – Ла Плас Вандом с прочутите парфюмерийни къщи, 
обелискът Конкорд, Мостът на Александър ІІІ, Елисейските полета, Арката 
и паметника на незнайния воин, Етоал, Монмартр, кабаретата, блясъкът на 
Пигал и Сакре Кьор, Площад Сен Мишел и Сен Северен ... Светослав Минков 
и Константин Константинов разказват географски плътно и пунктуално, 
почти като в туристически наръчник или пътепис, картографирайки 
своя литературен град. Една география на литературата или литературна 
география, която допълва към ореола на Париж метафизиката на идеалния 
за приключения град. „Тълпата шуми, весела, пъстра, космополитна. 
Отсреща Куполът и Домът греят в оранжево-сини блясъци. Какво прави 
сред тоя океан от чужди и непознати хора Валериан Пламенов, в тоя 
огромен, потаен и лукав град – сам, с тая празна чаша пред себе си” (Мinkov, 
Кonstantinov 1986:71). Не смеем да повярваме на искреността на този въпрос, 
въпреки балканските си предразсъдъци обаче. Защото този град със 
същия успех може да бъде всеки друг, който и да е град. И той преживява 
метаморфозата на другия още тук – става Венеция, после Ню Йорк... Тук, в 
романа-гротеска, в седем невероятни приключения, безкрайно тесните и 
тъмни парижки улици ще ни поведат към световете на Бодлер, към кораба 
на сънищата и неизвестността...
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 Два диаметрално противоположни културни и визионерски модела 
на представата на града и градското пространство предлага литературата ни 
само по протежение на едно единствено десетилетие – това на 30-те години 
на ХХ век. През 1939 година Ангел Каралийчев пише своя пътепис очерк 
за Истанбул („Цариград”). Така нашия настоящ литературно-исторически 
разказ ще затвори параболата си, завръщайки се отново към се темата 
Истанбул – Градът на градовете на Балканите. Разказът пътепис на 
Каралийчев очертава траекторията на едно пътуване, започнало от София, 
през Ихтиманското поле с влак, после зад гърба на нашите пътешественици 
угасват прословутите светлини на Одрин, следва полунощно филджан-кафе 
на Узун кюприя, а призори блесва над Чаталджа утринната розовина на 
изгрева. 

Разказът на Каралийчев е изключително плътно интертекстуално 
и интратекстуално наситен. „Тук някъде стануват земляците на Йовков” 
– отбелязва той. Чаталджа и Сан Стефано са толкова знакови български 
места, Каралийчев обаче ги описва, вкарвайки ги в устойчивия 
медитерански стереотип на земята-райска градина, по която препускат 
„някогашните позлатени кочии”, заприличали днес на мидени черупки; 
„дървени къщи”; „нежна млечна морска шир”, „малки езера, тъмнолисти 
смоковници”, „градини, ангенарии, цветя.” (Karaliychev 1967: 27) Неговите 
герои пътешественици са един писател (самият той, Константинов) и 
един поет (Трифон Кунев), а тържественият им вход в Цариград следва 
изцяло разпознаваемата приказна картина на града на Босфора с цялата 
емблематика на градския екстериор. 

Пред очите на читателя Цариград заискрява в своеобразна рамка 
на Великата крепостна стена, опасала подобно спасителен пояс града и 
възвеличала го точно като египетските пирамиди и Вавилонската кула. 
Над града се извисяват „погрознелите стени на двореца Седем кули 
(Йедикуле), минаретата на Ахмедовата джамия и църквата „Света София”, 
а „първата тясна улица”, по която поемат, носи името Балтоглу. И това име 
отключва историческия разказ за българина адмирал Балтов – наречен 
с признателност от османлиите герой Балтоглу, който пристигнал от 
Галиполи на помощ на Мехмед ІІ и скъсал подводната верига, затваряща 
града със слабите му заливни стени откъм Златния рог. В пътеписа на 
Каралийчев наративните ядра, разиграващи историята на града като на 
сцена от векове и времена, не са рядкост. Но художникът-поет е изкушен 
(съвсем като Памук в неговия нобелов роман „Истанбул. Спомените и 
градът”) да рисува импресии и да запечатва моментни снимки (понякога в 
драматико-анекдотични диалози) на душата на града. 

Пред очите ни се роят картини: водните кафенета под Моста Галата, 
сладки кафета и тънки наргилета; „по радиото предават източни народни 
песни, глас на млада жена – чувствен и сладък като мухалеби”; а „гълъб със 
зелена шия”, кацнал на рамото му „с портокалови очи и розови крачета” 
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повежда цял ням разговор с пътника-„птица без криле” за историята и 
живота. В мисления разговор с птицата се роят истории: за страшния хан 
Крум, натопил краката на войниците си в Мраморно море; за кладата на 
Василий Ересиарх и неговия палач Алекси І Комнин; за бунтовниците на 
Хиподрума; за белия кон на Мохамед ІІ, преминал през Романовата порта; 
за славната битка на Мустафа Кемал Ататюрк с гърците при Сакария. Четем 
и асоциираме алегориите на Вечния град с поуките от историята... 

Картографирането на града продължава и Каралийчев описва в 
коректни детайли подробности от разположението на забележителностите 
на стария град – Хиподрума, Чешмата на Вилхелм Кайзер, Змийската 
колона от Делфи, обелиска на Теодосий Велики от Хелиополис и 
паметника на Колоса; арената на Хиподрума с императорските ложи, пред 
които дълго препускат бронзовите коне, продадени на венецианския 
дож Енрико Дандоло за входа на венецианската красавица, базиликата 
„Сан Марко”. И продължава с фактите от историята: тук се разиграват 
кървавите драматични сцени: казънта на Юстиниян ІІ и позорът на 
Андроник Комнин, нашествието на бичовете божии Атила и Василий 
Българоубиец, дързостта на нашия цар Симеон срещу Роман Лакапин,  
поучителната сцена с крадеца на кораби и император Теофил, съсипването 
на Ат Мейданъ и божествените статуи от Фидий и Праксител. Следват 
възрожденските истории: за подвига на Неофит Бозвели, Иларион 
Макариополски, патриарх Йоасаф и Евтимия, Стефан Богориди и Петко 
Славейков. Пейзажите на Цариград и вътрешния пейзаж на този град 
пази нашите спомени за историята. Съхраняват и метафизиката на 
нашите души.

Две паралелни картини, два свята изтъкават разказа-пътепис на 
Каралийчев – преди и сега. Пътепис, който притежава сетивни и наративни 
натрупвания, достатъчни поне за роман. „До късно стояхме в градинката 
на едно кафене и гледахме високите минарета на Ахмедовата джамия, с 
пръстени-викала от мраморна дантела...” Динамиката и пиршеството на 
живота в настоящето потапят всяка тъга и носталгия в забрава: деца гонят 
футболната топка, войници дъвчат семки, сред здрача мигат светлинките 
на отсрещните прозорци „като очи на средновековни котараци”, а кораби 
се плъзгат „като прилепи” по черните води на Босфора... „Радиото предава 
танго ноктюрно. Един бюлбюл чурулика над главите ни.” (Каraliychev 
1967: 34)

Многоезичието и полифонията на града се сливат в безкрайната 
мистика на неговите багри и полутонове – във всичко прозира тържеството 
на празника и всекидневието. Следват картини от посещението на „Свети 
Стефан” и джамията-някогашна църква „Кахрие” (Кайрийе). Стенописът  
Света Анна в своята градина отключва болката на спомена за покойната 
дъщеричка на писателя: „От коя градина къса зелени листчета моята 
мъничка закръглена ръчица, която влезе под земята миналата пролет?” 
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(Каraliychev 1967: 36) Конотациите на града-рай и земята-рай тук неочаквано, 
но зазвучават в драматичната доминанта на личния спомен за собственото 
нещастие, за преживяната трагедия (смъртта на малката дъщеричка на 
писателя). И още по-неочаквано тук, в големия космополитен мегаполис, 
са разпознати небесните селения. Това е божественият град, спуснат тук, 
на земята. В него бродят сенки на близки мъртъвци, тук си дават среща 
миналото и бъдното, времето на историята, споменът, фантазията и блянът, 
пречупени през всекидневното.

Голямата история е разказана от Каралийчев като приказка, а 
Цариград е не просто литературен топос, а средищен концепт в голямата 
балканска приказка за прословутата източна тъга (хюзун). 

До късно стояхме в едно Фенерско кафене. Слушахме турски народни 
песни, чиито тонове излизат с устрем нагоре, изтъняват и се губят като върховете 
на минаретата в небесната синевина. (...) Вечеряхме в градината „Джумхуриет” 
над нашия хотел Лондра. Насреща, отвъд тъмните води на Златния рог, лежеше 
Истанбул – страшен и мълчалив, като ковчег на покойник със запалени свещи. 
(Каraliychev 1967: 39)  

В този пътепис оживява изцяло познатата стилистика от „Ръж” на 
писателя Каралийчев, но и от „Жертвени клади” (на приятеля Разцветников) 
и въобще цялостната поетика на българското септемврийско поетическо 
поколение. Нещо повече – оживява и цялата декоративна поетика и 
естетическите образи на времето и мястото на родното (манифестирани в 
естетиката на „Родно изкуство”). Тук родното е припознато в амбициозния 
му балкански-ориенталски-средиземноморски ареал и читателят се 
чувства така близко и познато тук, на бреговете на Босфора. И се оказва, 
че, бидейки Медитерания, Балканите съвсем не са провинцията на Европа 
и света.

 „Денят се ражда в пустините на Мала Азия. Той пристига, нарамил 
един кош, в който има краставици, череши, ягоди, дуди като бял корал. В 
четири часа сутринта Големият мост затваря параходите, които са влезли 
през нощта в Златния рог...” (Каraliychev 1967: 40)  И картината се развихря 
в пищно обилие от образи на кервани с коне и камили, натоварени с 
зеленчуци, хлябове, заклани овни, въздух, „пропит с дъх на риба”, а морските 
риби се изсипват по тържища и пазари като от рога на изобилието – лаврак, 
барбуни „със седефен блясък”, лефери, калъч, мерджан, Христова риба „с 
черна следа от пръстите на Исуса, когато я докоснал при Генисаретското 
езеро”, омари, мастиленосини морски зайчета, морски кучета и невестулки, 
купища лакерда... Из въздуха се носи мирис на мастика и обилие от 
българска глъч. Езикът ни е навсякъде. Това е и наша земя, прошепва 
пристрастно разказвачът. 

Прелестните натюрморти на разказа, в които живее художникът-
фотограф, напомнят ренесансовата пищност от маслените платна на 
старите майстори. Картини от натура (питорески) снемат пейзажи на 
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човешки присъствия ето как: „в джамийния двор клекнал бездомник и 
заспал, главата му пропаднала между краката, конник без глава, ... упоителен 
сутрешен сън...”; „джентълмен със закърпена дреха. Шалче. Левият крак 
напред. Пуши и чака. Хиподромник”; „Балкапан – търговското средище на 
българите от миналото столетие... диви лози и смоковници са поникнали 
между корнизите...най-старите прозорци са тесни и дълбоки, с ръждиви 
мрежи...”; „... низ от почернели ковачници..., към Баязидие – дом на аллаха... 
джамията на гълъбите” (Каraliychev 1967: 41).  И навсякъде хюзун...

Тук оживяват контрастите на града, разиграни в сцени от историята, 
от вековете и настоящето – защото животът протича именно тук и сега, в 
някогашния старопрестолен град. А тя, историята, е заключена в случки, в 
сюжети, но и в парадокси; в поезия и митове. Така от множеството красиви, 
вълнуващи и невероятни истории, които разказва Каралийчев за Цариград, 
научаваме как поколенията запомнят Юстиниян – с най-величествената 
църква „Света София”, а Велизарий – с изкланите четирисет хиляди на 
Хиподрума, за да спаси Юстинияновата корона. Същият онзи император, 
който уж „бил син на българин” (?). Когато влизат двамата със своя 
спътник в храма, потресени от мащабите и могъществото на невидимите 
колони, върху които е опрян куполът, Трифон Кунев въздъхва: „Хайде да 
излизаме, защото ще се сгромоляса върху главите ни.” Как не, след като 
ангел е проектирал това чудо на архитектурните чудеса и той донесъл 
плановете на императора. Тогава Юстиниян възкликнал: „Аз те надминах, 
Соломоне!” и заповядал в памет на вдовицата Ефразия, поила с водица 
добитъка на строителите, да обезсмъртят името й в храма. Евангелската 
притча за лептата на вдовицата зазвучава в нов оркестриран вариант за 
пореден път в литературата ни. Годината е 1939, само преди няколко години 
Елин Пелин е завършил своя дълголетен цикъл „Под манастирската лоза”, 
където помества един разказ върху този мотив („Занемелите камбани”). 
Тук, в Каралийчевата интерпретация, знаковата мисия на името Ефразия 
(Евразия?) се вплита в символичната прегръдка между изтока и запада, 
вярата, прошката, благодорния жест на даровете и обещанието за спасение. 

Пунктуалното описание на вътрешната архитектура и украса на 
храма е съпроводено с поредицата нови разкази върху историята – този път 
на кръстоносните походи и подвизите на Енрико Дандоло, а след това и 
героиката на последния император Константин ХІІІ, османските нашествия, 
архитектурните чудеса, сторени от султан Ахмед и отново от византийците 
(Бин бир дирек – Юстинияновите водохранилища); Покритият пазар 
и неговите чудеса (сред които миниатюри от „Шахнаме”), дворецът на 
Абдул Меджит Долмабахче, крепостите Румели и Анадолу Хисаръ, Йеди 
Куле и Златната врата на страшния Крум, легендата за кръчмарката 
Теофана и нейният пъклен син Василий Българоубиеца, Топкапъ, „Света 
Ирина”, подземната гробница Сидон. Разказът тече подобно река, подобно 
морските проливни води; разгръща се в оригинално подбраната форма 
на свидетелското време и гледната точка на посветения, очевидеца. 
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Обстановката предразполага именно това. А също и демонстрации 
на анекдотичния дар, толкова рядко чувство в лирическата проза на 
Каралийчев. Показателна е например историята с Трифонкуневата развята 
от вятъра брада, тогава, в Ататюрковите времена, когато „всичките бради 
в Цариград са обръснати”, а нашият поет събира уважителни аплаузи от 
типа на „мерхаба, ходжа ефенди”. Анекдотичното е, че самият той, Кунев, се 
титулува като „новия рицар Барбарус, който ходил да се бие със сарацините 
на гроба господен.” (Каraliychev 1967: 54) 

Като в сън преминават последните мигове от разказа за престолния 
град и спомените на историята за Цариград. С небесната литургия и 
последното причастие на Константин ХІІІ, който с невидима ръка ръси 
безброй звезди над Тракия. С огромната „замислена огнена глава на 
месечината... излязла от водите на Мраморно море да изпроводи своите 
гости” (Каraliychev 1967: 54), завърнали се в собственото си минало, за 
малко удома. В своя град. 

Оказва се, че все пак, сред всички експресионистични и 
модернистични фантазии, сред пътешествията до сърцето на Европа, 
все пак метонимията на Балканите си остава Градът с множество лица и 
имена. Градът на сложната и противоречива културно-историческа памет. 
Градът на враждите и любовите, на динамиката и нирваната, на радостта и 
меланхолията, на екстаза и хюзуна. Балканският и световен град на градовете 
Истанбул. И още – оказва се, че в българския литературен манталитет 
мащабите нямат особено значение. Защото милионният мегаполис може да 
бъде и домашно обживян, почувстван със сетивата на историческата памет, 
с осезателния спомен на привичките, дрехите, кухнята, със сантимента по 
езика (иначе лингвистически безкрайно чужд, но все пак съдбовно близък). 
Париж може да бъде усвоен, дори Венеция, Арл, Авиньон. А Истанбул се 
чувства близък. София да изглежда далечна. Провинцията на родовия 
спомен да звучи като най-отчужденото и непостижимо място в света.
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ДОМ МЕЖДУ ГОРНОУРАЛСК И ПАРИЖ
Бележки върху семантиката на художественото пространство

 във  филма „Журналист” (1967 г.)

Наталия Няголова

A HOME BETWEEN GORNOURALSK AND PARIS1

Notes on the Semantics of the Artistic Space in the Film Journalist (1967)

Nataliya Nyagolova, University of Veliko Turnovo, Bulgaria

Abstract The article offers observations on the semantics of the artistic space in Sergey 
Gerasimov’s film Journalist (1967). It traces the models of the socialist realism canon, 
the poetics of Khrushchev’s Thaw, the mythopoetic tradition, and the author’s original 
approach in constructing the spatial scheme of the film. We outline the cinematic 
narrative’s connection to the sociocultural processes of the 1960s in the Soviet and pan-
European context.
Key words topos, cinematic narrative, Khrushchev’s Thaw, mythopoetics, socialist 
realism

В своята сравнителна монография „Град и дом в съветското и 
френското кино на 60-те години“ Наталия Баландина очертава границите 
на функциониране на двата топоса в културната епоха на Размразяването: 

...често образът на града в техните филми (на „шестидесетниците”- бел. 
моя Н. Н.) се разкрива в съотнасянето с образа на дома, а отношенията между 
тях изграждат общ сюжет в изкуството на 60-те години. В съветското кино 
те в много случаи се пресичат, но рядко влизат в стълкновение един с друг. 
Напротив, тези понятия се разполагат в общо смислово поле: град – улица – 
двор – дом. (Balandina 2014: 9). 

Материалът от съветското кино, който анализира изследователката, 
е представителен за разглеждания период, а неговите създатели са водещи 
фигури от поколението на 60-те – Г. Шпаликов, М. Хуциев, Г. Данелия, Ф. 
Миронер, Й. Оселиани, А. Тарковски. 

В настоящата статия са предложени коментари върху структурата 
и функционирането на пространствената схема в творчеството на един от 
най-популярните съветски режисьори – Сергей Герасимов, който остава 
извън пределите на кинематографичното поколение на 60-те (не само 
поради възрастови, но и поради естетически причини), като същевременно 
използва в редица свои филми множество похвати от киноезика на 
Размразяването.
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В периода 1962 – 1972 г. Герасимов създава цикъл киноромани, 
които демонстрират родствени особености с кинопоетиката на „шести-
десетниците” – лиризиране на бита и ежедневието, интериоризация на 
екзистенциалните и исторически дилеми на съвремието, черно-бяла 
колористика. Към този цикъл можем да отнесем „Хора и зверове” („Люди и 
звери”, 1962), „Журналист” (1967), „Край езерото” („У озера”, 1969), „Да обичаш 
човека” („Любить человека”, 1972). По това време Герасимов е вече утвърден 
режисьор, ръководител на майсторски клас във ВГИК, носител на три 
Сталински премии и на множество международни награди. Той е претърпял 
сериозна творческа еволюция, тръгвайки от ФЕКС – авангардистката школа  
на Г. Козинцев и Л. Трауберг, и впоследствие преминавайки в редиците на 
епическия соцреализъм. Но и в най-каноничните свои картини Герасимов 
съумява да запази една богата и изтънчена кинематографичност на 
визуално-семантичния план, която напомня за „формализма” на фексовци. 
След 30-те години Герасимов (както и цялата официална съветска култура 
на Желязната епоха) отхвърля игровите експерименти на авангардистите. 
През този период режисьорът снима няколко филма, отразяващи патоса 
на десетилетието – големите строежи, подвизите на трудовия и на 
професионалния фронт, борбата с остарялото мислене. Следвоенните 
години идват за Герасимов с две епични киноплатна – „Млада гвардия” 
(„Молодая гвардия”, 1948) и „Тихият Дон” („Тихий Дон”, 1958). През 70-те 
години режисьорът ще се обърне към типичния за киноепохата на Застоя 
жанр на мелодрамата с картината „Дъщери и майки” („Дочки-матери”, 1974), 
а творческия си път ще завърши с автомитологичния филм „Лев Толстой” 
(1984), в който ще изиграе ролята на руския класик. Професионалната съдба 
на Герасимов се превръща в отражение на етапите, през които минава 
съветското кино от 20-те до 80-те години на ХХ век.

Кинонаративни ядра в структурата на филма „Журналист” 
Кинороманът „Журналист” излиза по екраните само година преди 

Пражката пролет и въплъщава в художествения си свят романтичния 
опит на Размразяването да преодолее пропастта между двете световни 
политически системи, да повдигне Желязната завеса и да приеме реалното 
съществуване на „другия” свят. Това усилие във филма придобива формата 
на сюжет посвещение, в който главният герой ще премине през три 
кръга на изпитания: йерархията на столичната съветска интелигенция, 
догматичните правила на провинциалния живот, изкушенията на Запад-
ния свят. 

По думите на самия Герасимов това е историята на „млад журналист, 
който, преминавайки през своите жизнени университети, от бързо узрял 
всезнайко се превръща в човек на своето време, на своето общество, 
на своята идея” (Musskiy 2006: 261). Но зад този напълно отговарящ на 
соцканона инициационен сюжет (Кlark 2002: 139 – 153) прозират множество 
допълнителни семантични пластове, които разколебават неговата 
идеологическа и художествена еднозначност. 
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Перспективният млад журналист от централен столичен вестник 
Юрий Алябиев (Юрий Василиев) – московчанин, възпитаник на 
Държавния институт за международни отношения – е изпратен в малко 
уралско градче, за да разследва сигнали на гражданката Аникина (Надежда 
Федосова) за корупция и аморално поведение. Младежът лесно се оставя да 
бъде въвлечен в сложните взаимоотношения между жителите на градчето 
и преждевременно напуска Горноуралск, не стигайки до разрешение на 
казуса. В Москва го очаква преместване в нов отдел и пътуване до Женева 
и Париж като член на съветска журналистическа делегация. В лавината 
от нови впечатления Алябиев с учудване разбира, че той не е забравил 
случилото се на Урал, и връщайки се от Западна Европа, заминава отново 
там, за да изпълни журналистическата си задача и да признае любовта си на 
девойката, която е обикнал. 

Привържениците на наративния анализ в сферата на кино-
изкуството считат, че филмовият наратив има три важни съставящи – 
„време, пространство и причинно-следствена връзка” (Еfimenko 2013: 87). 
Трите съставящи са неотделими една от друга в структурата на филма и 
влизат в определени отношения помежду си. Строежът и семантиката на 
художественото пространство се определят от сюжетното разгръщане на 
творбата. Композиционно филмът „Журналист” се строи в две серии (любим 
похват в кинороманите на Герасимов), което откроява прелома в съдбата 
на главния персонаж. Първата серия е наречена „Срещи” („Встречи”) и това 
название определя клочовата роля на сблъсъка на Алябиев с трима герои, 
които радикално променят неговото жизнено кредо. Тези срещи могат да 
бъдат определени като семантични ядра на киносюжета, реализиращи 
„изменение на сюжетната ситуация” (Shmid 2003: 14) и влизащи във „верига 
от необратими, еднократни действия или произшествия, изграждащи 
някаква история” (Tyupa 2002: 27).  

Първата среща е част от редакционния живот, в който младият 
напорист журналист се сблъсква с талантливия, но алкохолизиран колега 
неудачник Евгений Сергеевич Карпачов (Василий Шукшин). Герасимов 
обича да снима във филмите си Шукшин – в „Тихият Дон” Василий 
Макарович играе в епизод, а във филма „Край езерото” му е поверена 
главната мъжка роля. Макар и малка, ролята на Карпачов в „Журналист” 
е възлова за разгръщането на сюжета – тя представлява първия „сигнал” 
за това, че успешната жизнена стратегия на Алябиев е морално погрешна. 
Пиянското избухване на Карпачов срещу изместилия го млад колега 
потриса ловкия, светски Алябиев. Остават без отговор цяла поредица 
въпроси към Юра: „Что ты видел? Что ты знаешь? Что ты любишь?”. В образа 
на Евгений Сергеевич личи генетична връзка с характерния за селската 
проза и драматургията на Размразяването маргинален герой, лайтмотивен 
образ и в творчеството на самия Шукшин  – стихиен чудак, чиито опити 
„да се издигне, да набере височина се профанизират, придобиват формата 
на ексцес, на истерика” (Kovtun 2012: 83). В „Журналист” чрез образа на 
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Карпачов този типаж се появява в света на кариеризма, психологическата 
субординация, йерархичната професионална среда, за да ги оспори и 
дискредитира. Стъкленият мастодонт на столичното московско издание 
става пространствено-веществена емблема на света извън стените му. 
Седалището на вестника в „Журналист” удивително напомня зданията 
на редакциите индустрии от следвоенното американско кино, а самият 
Алябиев носи нещо от чара и елегантността у героите журналисти на 
Грегъри Пек в „Джентълменско споразумение” („Gentleman‘s Agreement”, 
1947) и „Римска ваканция” („Roman Holiday”, 1953), нещо от упоритостта на 
неговите персонажи Филип Грийн и Джо Брадли в усилията им да съхранят 
докрай своята чувствителност, такт, вътрешна сила. Във филма на Герасимов 
сградата на вестника е гнездо на медийна империя, която непрекъснато 
работи, следва своите вътрешни правила и застрашава с неумолимата си 
подреденост човешката индивидуалност. В полза на подобно внушение 
работят не само визуалните решения, но и епизодите в отдел „Писма” и в 
кабинета на главния редактор (Юсуп Даниялов).    

Втората съдбоносна среща за Алябиев е срещата с Шура Окайомова 
(Галина Полских). Уралската девойка – кръгло сираче, работничка в 
леярски цех, изучаваща английски език, страстна певица и танцьорка – 
нанася нов удар върху самооценката на привлекателния столичен красавец. 
Макар и влюбена в него, тя отблъсква страстта му и не му дава никаква 
надежда за близост. Във функционирането на сюжетната линия Алябиев – 
Шура може да бъде разчетен експлоатираният в епохата на Размразяването 
кинематографичен модел за „възпитателната функция на периферията”, 
при който всички варианти на периферийната топография (Целината, 
Провинцията, Сибир, Северът) представляват „привилегировано място за 
строителството на „новия свят” и местожителство на „нравствено чисти 
и здрави хора, които поправят „заблудените” граждани от столицата” 
(Semerchuk 2002: 133). Подхождайки към Шура с мерките на големия град 
и неговите прагматични правила, Алябиев влиза в конфликт със самото 
природно начало на мястото. Суровите нрави в провинциалното градче 
получават своето оправдание и обяснение чрез принадлежността си към 
сферата „природа”. 

Ключ към семантиката на топоса Горноуралск дава сцената на 
риболова. По средата на огромната река край градчето Алябиев и местният 
журналист Реутов (Сергей Никоненко) разговарят за силата на природата 
и нейната роля в човешкия живот. На твърдението на Юра, че „от природата 
трябва да се взема”, Реутов скептично отговаря: „Все это так, конечно. 
Только с такими убеждениями много от природы не возмешь. Она ведь 
хитрая, природа, и открывается на любовь самозабвенную.” В приятелския 
разговор прозират не само психологически и социални различия, в него 
звучи ехото на големите политически движения на епохата. На сталинския 
и хрушчовския апел към борба за подчинение на природните условия 
чрез строежите на века и измененията на климатичните дадености в 
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2 В главата „Идилическият хронотоп в романа” М. М. Бахтин пише: „Движението на романа води главния 
герой (или героите) из големия, но чужд свят от случайности към малкия, но сигурен и здрав роден 
малък свят на семейството, където няма нищо чуждо, случайно, непонятно, където се възстановяват 
истинските човешки отношения, където на семейна почва се възстановяват  древните съседства: любов, 
брак, детераждане, спокойна старост на намерените родители, семейни трапези” (Bahtin 1983: 428).
3 Тази джендър специфика на топоса в руското културно съзнание е пространно анализирана в статията 
на Олег Рябов «Отстоим Волгу-матушку!»: Материнский символ реки в дискурсе Сталинградской битвы” 
(Ryabov, 2015: 21).

Наталия Няголова - Дом между Горноуралск и Париж

субкултурата на Размразяването се противопоставя копнежът по естест-
вен живот и един своеобразен „русоизъм” в целомъдрието на чувствата. 
В цикъла от киноромани на Герасимов природното водно пространство 
става лайтмотивен топос. Подобна чeстотност се наблюдава в текстовете 
на Размразяването като цяло: „В началото на 60-те цяла поредица от 
литератори смятат за необходимо да направят брега на морето или 
езерото важно място на действието в своите произведения” (Lebina 2016). 
Възможното обяснение на този факт може да бъде търсено в архетипната 
връзка между граничното пространство на реката и инициационния 
сюжет (Perkiemyaki 2015: 289). Индикация на тази гранична семантика 
в образа на речните брегове можем да разчетем в репликата на Реутов: 
„Это сама мать-природа сработала и как видишь, неглупо получилось. Ты 
чувствуешь устойчивость берегов – гранит ...”

Водният топос във филмите на Герасимов е вариативен (езерото 
Байкал, северната река), често е свързан със ситуацията на риболова, 
която активира цяла поредица архетипни значения и се вписва в един 
идиличен хронотоп по класификацията на М. М. Бахтин1. Тази идиличност 
се основава на „отделеността от външния свят на един „малък свят”, който е 
самодостатъчен, запазвайки в локалността на пространството „единството 
в живота на поколенията”, както и единството на човека и природата” 
(Grodetskaya 2015: 237-238). На брега на реката риболовците водят задушевен 
разговор за същността на щастието, в който председателят на градската 
управа Пустовойтов (Иван Лапиков) ще формулира границите между света 
на Мъжа и Жената: 

А женщина самой природой призвана удерживать наше строптивое 
племя от самоизбиения...Мы смеемся над ними, грубостью и безрасудством 
своим портим их, восстаем против здравого смысла, а они хотят мира  и 
спокойствия. 

 В сцената се събират няколко семантични линии – силата на 
природата като контрапункт на „вземащата без да връща” цивилизация, 
инициационната семантика на топоса на реката, паралелите между 
„женското пространство” на реката2 и образа на Шура Окайомова, 
ситуацията на риболова като идилична среща на няколко поколения на 
фона на природната картина. Водещата „природна” характеристика във 
филма е „чистота”. „Больно чистая” е водата на реката, а битието на Шура 
също е свързано на първо място с чистотата: „её инстинктивная чистота и 
боязнь греха”, „в своих двадцать лет она самый здоровый и чистый человек 
из всех каких я знал”.
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Третата важна за кинонаративната структура среща Алябиев 
преживява в Западна Европа. Това е срещата с американския журналист Сид 
Бъртън (Анатолий Крижански). Двамата младежи са връстници, с една и 
съща професия, вълнуват се от едни и същи въпроси – политиката, морала, 
любовта. Явно е, че те трябва да представят двата различни модела на 
мисленето на младежта от противоположните страни на Желязната завеса, 
при което съветският журналист да се наложи със своята „правдивост” 
и „искреност” пред американеца. Но това сравнение във филма не дава 
еднозначен резултат. На фона на разкрепостения Сид Бъртън Юра изглежда 
скован и праволинеен. Оригиналните, провокативни изказвания на Сид 
го принуждават да се стъписва и да отговаря с идеологически клишета, 
сякаш взети направо от страниците на „Правда”: „Мы считаем печать 
огромной силой, но при этом считаем, что вся сила эта в правде”, „Правда 
в истории”, „Кто предложил первым уничтожить всё оружие?”. Бъртън е 
остроумен, дружелюбен, малко циничен, интуитивен, самоироничен. 
Макар че двамата младежи са на една възраст, Сид изглежда доста по-зрял 
и уверен в себе си. Диалогът, написан от самия Герасимов, предполага 
представянето на американския журналист не като „идеологически 
враг”, а като „горещо сърце” на 60-те, като доброжелателното отношение 
към Бъртън е надхвърлено чрез цяла група кодифициращи моменти във 
филма – изискаността и непринудеността в облеклото и поведението, 
темпераментните реакции, виртуозно изпълнената с англоезичен акцент 
руска реч, професионалната журналистическа закалка на Крижански 
като дългогодишен репортер в американската и канадската редакция на 
московското радио... Алябиев е твърде съветски, твърде национален, 
твърде ограничен в своята „порядъчност”, а Бъртън представя свободата на 
гражданина на света. На поведенческо ниво е изведен взаимният респект у 
двамата герои – Юра е впечатлен от разкрепостенността и професионализма 
на Бъртън, докато американецът цени чувствителността и неизкушеността 
на съветския журналист. Решението на идеологическите противоречия 
е намерено в сцената с въображаемото изхвърляне на цялото световно 
въоръжение в Женевското езеро, което завършва с възторжената реплика 
на Сид: „Давай обнимёмся, брат!”. Побратимяването се извършва не къде 
да е, а на балкона на Шильонския замък – важен топос за европейската 
култура на романтизма, и това побратимяване се извършва в типичен за 
Размразяването дух – онова, което не може да бъде решено на нивото на 
идеологията и политиката, се решава на нивото на личността.

Доминация на пространствената схема във филма – механизми 
и функции
Соцканонът предписва водещо място на времето като художествена 

категория. От една страна, времето е инструмент в обожествяването на 
фигурата на Вожда или както пише Х. Гюнтер: „За съветската култура 
възниква проблемът за насилственото съкращаване на времевия 
промеждутък, необходим за митологизацията на историческите лица, 
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който, по принцип, заема столетия или като минимум десетилетия.” 
(Gyunter 2000). От друга страна, соцреалистическата концепция създава 
собствена визия за историческия процес, в който миналото е „полуфабрикат 
на соцреализма, негов подготвителен етап” (Кruglova 2005: 31), настоящето 
е борба за утвърждаване на „новия световен ред”, а бъдещето е свързано 
с победата на този ред. В културата на Размразяването доминацията на 
категорията „време” многократно се разколебава. Героите на В. Аксьонов, 
В. Розов, А. Володин често излизат извън времевата конкретика и стават 
герои на Пътя, на живота като приключение и стремеж към нови непознати 
пространства. Във филма на Герасимов се съхранява и поколенческият 
поглед на „бащите и децата”, на „авторитетните и идеологически 
съзнателни наставници” (Gyunter 2000), характерен за соцреализма. Той 
е представен чрез героите Алексей Колесников и Олга Панина, изиграни 
от самите Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Режисьорът е склонен 
към създаването на автомитология и в редица негови филми („Да обичаш 
човека”, „Дъщери и майки” и др.) тази звездна двойка на съветското кино 
нееднократно влиза в „родителски” образ. Част от тази художествено-
жизнена роля е и ръководството на творческата лаборатория от двамата 
кинематографисти във ВГИК, където обучаваните млади артисти се ползват 
с особено личностно и професионално покровителство. В „Журналист” 
Панина и Колесников са твърде дидактични в изказванията и поведението 
си, а Юрий Алябиев, прекалено скован от присъствието на утвърдените 
журналисти, се държи към тях със страхопочитание, което надхвърля 
колегиалното възхищение и създава впечатление за зависимост и 
подчиненост. Възрастовите граници се оказват непреодолими във филма, а 
утвърдените авторитети – неубедителни като жизнени образи. Истинските 
си уроци Юра получава не от йерархичните „бащи”, а от своите връстници, 
които искат „да усъвършенстват света на основата на собствените си 
несъвършенства”, по думите на Колесников. 

Реалните пътешествия дават на героя от 60-те години повече 
знание за света, отколкото менталните. Пътешествията на Алябиев са 
лишени от аксесоарите на експедициите с раници и китари от времето на 
„шестидесетниците”, когато походът става мечта почти на всеки съветски 
човек – 

и на този, който е принуден да го направи по служебен дълг (геолозите 
например), и на този, чиято работа съвсем не го изисква...той след това 
се връща вкъщи, мие се, бръсне се, облича пуловер и тръгва към своята 
лаборатория да щурмува атомното ядро или живата клетка. (Idlis, Leybin, 
Тarasevich, Тоrgashev, Hestanov 2014). 

Алябиев заминава за Горноуралск, за да може да напусне отдел 
„Писма” и да стане „международник”, заминава без патос, под насмешливите 
подмятания на колегите си. Той не иска да се слее с тамошната среда, на 
него му харесва да играе ролята на „Другия”, на московския журналист, 
който е дошъл да въведе ред в историята с Аникина. Природата му е чужда 
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4 Монетен автомат за наблюдение през окуляри на кратки движещи се видеосюжети, които обикновено 
имат еротично или порнографско съдържание.

и по думите на Реутов Юра има манталитет на „дачник”. Горноуралск е 
промишлено градче от „домовладелци”, типичен пример за регионалната 
урбанистика от първата половина на века, където множество заводски 
селища още през 30-те години придобиват статуса на градове, а изначалният 
им облик запазва селския си характер – дървени къщи, малки обработваеми 
участъци, големи дворове. И именно в подобен контекст възниква явлението 
„Аникина”, очернящо и клеветящо, въплъщаващо в себе си характерния за 
60-те години „еснафски мит”. Този мит според наблюденията на Владимир 
Семерчук заменя в изкуството на Размразяването сталинската „вредителска 
митологема” и срещу него се насочва патосът на обществената съпротива 
(Semerchuk 2002).

Москва остава далеч от Алябиев – с уютния си бит, с широките си 
улици и „неизбежни пороци”. Московският пейзаж е решен във филма 
необичайно за тенденциите на киното на границата между 50-те и 60-те 
години, където руската столица е „добра, великодушна и много любима”, тя 
е „град-дом, гостоприемен приют за странниците, получаващи тук званието 
„пешеходци” (Balandina 2014: 16). Светлите летни улици от „Аз крача из 
Москва” („Я шагаю по Москве”) и обживените задни дворове от „Заставата на 
Илич” („Застава Ильича”) у Герасимов са сменени от парадни входове, пусти 
междублокови пространства и студената зала на Шереметиево. Московската 
урбанистика във филма напомня отчуждените градове на Антониони, в 
които героите интелектуалци се чувстват изгубени като в пустиня. 

Алябиев поема към първото си задгранично пътешествие като към 
спасение. Той вярва, че в далечните страни ще намери някаква нова истина, 
която да го успокои и да му върне вярата в собствените сили. Снимките от 
натура в Женева и Париж, с които Герасимов особено се гордее, са само 
част от стратегията на режисьора да придаде документална достоверност 
на изобразения Западен свят. Режисьорът сякаш иска да увери зрителя, 
че всеки кадър е автентичен, започвайки с най-разпознаваемите обекти – 
емблеми на двата европейски града – фонтана Jet d’Eau, щаб-квартирата 
на ООН, Айфеловата кула, Дома на инвалидите, зданието на Юнеско. Той 
представя на фона на френската столица цяла поредица от образи камео – 
Роберто Роселини, Виторио де Сика, Ани Жирардо, Мирей Матьо. Гледките 
са динамични, помпозни, блестящи и младият журналист се сблъсква със 
ситуации, напълно непознати за съветската младеж. Особено показателен е 
епизодът с мутоскопа4 в женевското бистро, в който обещаният стриптийз 
се оказва само комерсиален трик. Мутоскопът във филма метафоризира 
филмовата концепция за същността на Западния живот с неговата външна 
привлекателност, нескрита порочност и прагматична мотивировка. 

Само сред природата, в околностите на Париж, Алябиев се чувства 
спокоен. Кадрите на крайградската разходка са монтирани веднага след 
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5   Когато те налегнат мрачни мисли,
  eла в моя град, ела на моята улица.
  Когато приятелите и любовните приключения те карат да страдаш,
  eла в моя град, ела на моята улица.
 (Превод от оригинала – М. Няголова)

шумната сцена на дискотеката, в която западните връстници на Юра 
танцуват рок в транс под звуците на песента с „говорещото” название „They 
don’t know” („Те не знаят”) на групата Mona Lisa. За първи път от началото 
на своето пътешествие младежът вижда нещо родно във френския 
пейзаж, познати цветя, познати птици. Той признава, сочейки близките 
къщи: „Вот там вообще так похоже, что мне кажется будто я дома.” Следва 
стъписващият отговор на Мишел (Татяна Мясина): „Вы и есть дома. На 
земле все люди дома.” Париж парадоксално връща Алябиев към спомените 
му от Горноуралск. И този паралел се строи не само чрез сюжетните 
реминисценции и разговорите със Сид за Шура. Той се подплатява от един 
надсюжетен ход, който е свързан с кода на песента. Генералната репетиция 
на самодейния концерт в уралското градче се оказва последният тласък в 
страстта на Алябиев към Шура. С всяка песен от концерта емоционалното 
напрежение у Юра расте. Първият стих в арията на Настася от операта 
„Чародейка” на Чайковски: „Где же ты, мой желанный, я здесь, поскорей 
приходи”, която изпълнява Шура, прозвучава за Алябиев като любовен зов. 
След неговите аплодисменти към танца на Окайомова наивната поезия 
на хоровата песен „Дорожная” Юра приема като публично разобличение 
на чувствата му: „А колёса говорят: „Любит, любит, любит...”. Песенното 
дублиране на любовната тема продължава и в Париж. В репетиционната 
на зала „Олимпия” Мишел, Сид и Алябиев слушат изпълнение на Мирей 
Матьо, която пее своя шлагер:

Quand le cafard tourne en rond dans ta tête  
Viens dans ma ville, viens dans ma rue  
Quand les amis, les amours font la tête  
Viens dans ma ville, viens dans ma rue.5

 И плачещото момиче от песента, което прилича на изгубено дете, 
и самата Мирей, „едва деветнадесетгодишна дъщеря на зидар”, с нещо 
напомнят за онази уралска девойка с ленени коси, която вярва, че „всичко 
в света може да се устрои по най-добрия начин, стига само да искаш и да 
действаш.” Песента е химн не само на една любов, но и на един град, 
пристигането в който може да премахне цялата печал на света. И в разговора 
между Сид и Юра в късните вечерни часове става ясно, че столицата на света 
– Париж – е  помогнала на московчанина да намери името на този обетован 
град. То е Горноуралск.

Митопоетичен подтекст. Сюжетът „Пепеляшка”
В структурата на филма последователно се строи сложен семантичен 

ред „град – дом – герой”. Подобна одушевеност на пространството е 
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традиционна особеност за руската култура (Van Baak 2009). Герасимов 
максимално използва тази особеност, изграждайки богата, семиотично 
натоварена парадигма на художественото пространство на дома. 

Втората серия на филма носи заглавие „Градина и пролет” („Сад 
и весна”). От диалозите между героите става ясно, че това заглавие 
съответства на един приказен сюжет от книгата, която чете Шура. При 
любовното обяснение на Алябиев девойката сравнява техните отношения 
с приказните герои: 

Видите ли, там царевна одна была. Один чудак в неё влюбился. А 
это было ни к чему. Потом злые люди разрубили её на куски, а потом она 
сраслась, ожила...Я еще не сраслась, только начинаю срастаться.

Индикациите за активността на приказния сюжет в структурата 
на филма са многобройни – и преминаването от „свят в свят” на Алябиев, 
и социалната неравностойност на двамата влюбени, и редуцираното им 
семейно обкръжение (Юра няма баща, а Шурочка е кръгло сираче). „Злите 
хора” от приказката получават две въплъщения – на доносницата Аникина 
и на събранието, което заклеймява „прегрешенията” на Шура. Завръзката 
на приказния сюжет във филма е свързана с топоса на Горноуралск – градче 
от периферията с измислено название, което функционира като топос по 
някакви загадъчни морални и административни правила (затвореност, 
нелогичност, семейственост, догматизъм). Аникина в своите писма ще 
отъждестви градчето с пространството на речния остров, на който се развихря 
в празничните дни същински Содом – според нейните думи по време на 
неделния риболов на местните началници се устройват оргии, а отдиха 
им „подслаждат” артистките от местната самодейност. Комсомолското 
събрание, на което „рухва репутацията” на Шура, е изведено извън кадър. 
Виновниците за нейната душевна травма остават анонимни и абстрактни. 
Публичното обсъждане на личния живот на героинята има своите корени 
и в социално-политическата действителност на Размразяването.  По 
време на управлението на Хрушчов рязко се увеличава ролята на т.н. 
„другарски съдилища”, които разглеждат „дела за недостойно отношение 
към жената, неизпълнение на задълженията по възпитанието на децата и 
недостойно отношение към родителите” (Lebina 2014: 91). Тези съдилища, 
по утвърждението на изследователката, обикновено вземат страната 
на жената и „прегрешението” на Шура не е вписано в досието й, а тя е 
преместена да живее в общежитие „за нейно собствено спокойствие”. За 
статуса на героинята вмешателството в личния й живот приема формите на 
лишаване от дом, от собствено пространство. В контекста на вълшебния 
сюжет подобно лишаване има катастрофален смисъл. И Аникина, и Шура 
като героини, вписани в митопоетичния подтекст, са особено свързани с 
пространството на дома, за тях той е репрезентативен топос: 

От една страна, домът принадлежи на човека, олицетворявайки 
цялостния предметен мир на човека, а от друга, домът свързва човека с 
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външния свят, представлявайки в определен смисъл негова реплика, умалена 
до размерите на човека (Tsivyyan 1978: 65). 

Допълнителни конотации в мотива за изгубения дом на Шура внася 
фактът, че тя е принудена да замени къщичката, в която живее „заради 
мама, заради паметта,” с общежитие – символичен заместител, „временно, 
необвързващо жилище, освободено от бремето на паметта, историята, 
отговорността пред рода” (Кovtun 2012: 87). 

Още преди лично да се запознае с Аникина, Алябиев вижда дома й. 
Тъкмо там го настанява Реутов, за да съвмести в едно „мястото на работа 
и мястото на живеене”. Определенията и атрибутите, чрез които се описва 
домът от Саша, кореспондират с митопоетичното: 

Приближаемся к владению Аникиной. Вот её камни, вот её дом, два 
входа, оба заколочены, так что входить будем со двора. На воротах надпись 
„Злая собака”…

Най-често споменаваният атрибут, свързан с дома на Аникина, 
е катинарът. Всички тези елементи се обединяват около семантиката 
на разграничаването, обособеността на домашното пространство и 
респективно на самата героиня. В двора на Аникина има малка постройка, 
в която живее Шура. Така в топографията на филма се реализира 
митопоетичният модел на „големия дом и малката къщичка”, който в 
класификацията на Проп се свързва с акта на инициацията (Propp 1996: 
207). На нивото на персонажната схема тройката герои Алябиев – Шура 
– Аникина отговарят на актантите в приказния сюжет „Пепеляшка”, 
което е подсказано чрез неравностойното социално положение на 
младежа и девойката, чрез връзката на Шура със стихията на огъня, чрез 
отрицателната роля на „мащехата” - Аникина, която в раздразнението 
си Алябиев дори ще нарече „чертова баба”. Отделен мотив във филма 
представлява „сиротството” – всички герои младежи (Нина, Юра) във 
филма са деца на непълни семейства, Шура е кръгло сираче, а Аникина 
има приемен десетгодишен син, на когото диктува своите доноси. 
Архетипната безпомощност, уязвимост на героите сираци се съчетава в 
„Журналист” с интерпретацията на сиротството от соцреалистическата 
поетика, където „новото общество” поема върху себе си функциите на 
голямо семейство, даващо възпитание и оценяващо действията на 
младите хора (Gyunter 2000). Но митологемата на „Голямото семейство” в 
контекста на Размразяването се деактуализира, а разпадът й се превръща 
в един от най-актуалните проблеми на киното на 60-те (Lebina 2016). Тази 
деактуализация личи и в цяла поредица епизоди в „Журналист”: своите 
изгубени родители си спомнят Алябиев и Шура в нощта след разрива 
помежду им, а не обществените си „възпитатели”; положителният облик 
на градската номенклатура от „наставници” е силно проблематизиран, 
а „търсачката на злото” Аникина само с присъствието си унищожава 
всичко красиво и положително: „Ах, вот, когда Аникина прошла...да, 
да, да, когда Аникина прошла всё изменилось сразу. Почему? Мы так 
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же стояли как и стояли...А когда она прошла, всё вдруг стало стыдно, 
нечестно” – мисли Шура. 

В дома на Аникина Юра заема не стая, а ъгъл, кътче, което вместо 
врата има завеса. Младежът не може да се опази от демоничната сила на 
хазяйката си – тя прониква във всичко около него, той непрекъснато я чува, 
вижда, дори сънува. А последния си донос – срещу самия Алябиев и Шура 
– Аникина диктува на Боря на висок глас в присъствието на своя наемател. 
Най-семиотичният детайл в интериора на дома на Аникина е стенният 
часовник, който не само отброява минаващите часове, но и сякаш наблюдава 
присъстващите благодарение на едрия план и повтарящия се ракурс, в 
който е представен предметът. В контекста на филма часовникът е грозен, 
натрапчив материален предмет, а не символ на „жизнения ритъм на града” 
или „личното време на персонажите” като звъна от кремълската кула във 
филмите на Хуциев и Данелия, като оръдейния залп от Петропавловската 
крепост в „Денят на щастието” („День счастья”, 1963) на Й. Хейфиц.   

В представянето на дома на Шура също са заложени митопоетични 
значения. Той е семиотично разделен на две части – тъмна и светла. 
Тъмната половина на закритата веранда (т.н. „сени”) се свързва с негативни 
събития – на нея се случва и разривът между влюбените младежи. Светлата 
половина – стаята – е организирана около масата с актуализация на 
архетипните значения на предмета (сакрален център, обединяващ в едно 
началото и края на Пътя) (Тoporkov 1997).  В тази двуделност на домашното 
пространство се проявява не само драматизмът в съдбата на героинята, 
пресата на провинциалната среда върху нейната емоционална, чиста 
натура, но и особената функция на светлината в киното на 60-те. Отказът 
от цвета е характерен не само за филмите на съветското Размразяване, 
но и за европейското изкуство от онова време като цяло. Той предоставя 
„изобразителна алтернатива на режисьорите в авторското кино или 
се превръща в допълнителен контрапункт на цветното изображение” 
(Sarkisova 2002: 11). Черно-бялата колористика предоставя голяма свобода 
при боравенето със светлината като художествено средство и именно върху 
играта със светлината е изградена цялата нощна сцена на размисъл в дома 
на Шура – съмненията и любовните трепети на девойката са дублирани от 
движението на светли и тъмни петна по стените и предметите в стаята. 

Домовете на героите в Москва и Париж също търпят семиотизация. 
Тя се изгражда върху опозицията „ред” – „хаос”, която в случая има не 
толкова митопоетичен, колкото морално-мирогледен смисъл. Филмът 
започва с кадри, представящи дома на Алябиев, в които се създава 
представата за отдавна утвърден порядък – сутрешният вестник, 
отмерените движения на майката, координацията между нейните действия 
и действията на сина. Интериорът в стаята е интелигентски, столичен. 
Репрезентативни предмети в него са библиотеката и пишещата машина. 
Подобна семантика личи и във визуализацията на дома на Нина (Жана 



67Наталия Няголова - Дом между Горноуралск и Париж

Болотова) – светли мебели, красиви полилеи, телевизор. Цялата обстановка 
е подчинена на порядъка и функционалността. На опитите на Алябиев 
да скъси емоционалната дистанция помежду им, Нина презрително 
отговаря: „Брось ты! Все эти твои порывы...не в духе времени...”. И двете 
жилища са подчинени на една и съща жизнена философия – прагматизма, 
желанието да контролираш поведението и емоциите си, стремежа към 
власт над собствената територия. Това не е типичният дом от съветското 
кино на 60-те години – препълнените със стари мебели камерни жилища 
(„Заставата на Илич”), комуналните квартири („Денят на щастието”), 
демодираните стаи с високи тавани в дух „сталински ампир” („Фокусник”). 
Като контрапункт на московския образ на дома във филма функционира 
апартаментът на Сид в Париж. Неговата основна характеристика е „хаос” – 
така го определя самият Бъртън. „Хаос” е и личният живот на Сид – той е 
любовник на омъжената френска журналистка мадам Мишел Обри, която 
идва и си отива внезапно и алогично. „Хаос” е и професионалният му 
живот, той няма строгите идейни принципи на Алябиев и често се оказва 
противопоставен на различни журналистически лагери. В образа на Сид се 
долавя далечно ехо от образа на младия американски журналист в Париж 
Ърнест Хемингуей, чийто личностен образ и творчество стават особено 
популярни в съветската култура на 60-те години, когато „в жилището на 
всеки „шестидесетник” е закачен портрет на брадатия „татко Хем” (Bokova, 
Zaporozhtseva 2015: 23). При първото посещение на Алябиев в дома на Сид 
американецът го убеждава: 

Не обращай внимания на детали, возьми это как целое. Дом граждани-
на мира, талантливого одинокого американского журналиста в начале пути. 

Хаотичният начин на живот на Сид трябва да бъде намек за 
неправилната стратегия на Западния начин на живот като цяло. Но в този 
хаос личи и симпатията към особената прослойка на „бохемата”, която 
според „шестидесетниците” единствена може да пренесе наследството на 
цивилизацията (Vayly, Genis 2013). В грозното заводско общежитие, сред 
мръзнещия в ранната зима Горноуралск, Алябиев ще признае пред Шура:

- Видел другой мир, других людей...
- Какие они? 
- Да в общем, в чём-то такие же как и мы, а в чём-то ничего общего...

Пространствената стратегия на С. Герасимов в „Журналист” – 
канон и новаторство 
В една от статиите, посветени на творчеството на Сергей Герасимов, 

четем: „Герасимов има свой соцреализъм, подобен на официалния, 
но все пак свой” (Yakovleva 2015). В пространствената схема на филма 
„Журналист” този „собствен соцреализъм” се провява достатъчно ярко. 
Запазвайки формално основните опозиции на соцреалистическия канон 
СССР – Запад, столица – провинция, град – природа, режисьорът успява 
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да предложи нови семантични проекции на познатите и експлоатирани от 
идеологията топоси. В по-голямата си част този набор от нови значения е 
плод на влиянието на Размразяването, което остава в рамките на основните 
идеологически параметри, но чрез цял ред естeтически прийоми всъщност 
ги разколебава.

Ако Сталин създава тоталния стил, то Хрушчов внедрява в съветския 
живот нещо не по-  малко важно – еклектиката, безстилието. Тоест, внася 
идеята за алтернатива. (Vayly, Genis 2013).

Както и в представителните кинотворби от епохата на 
„шестидесетниците”, Герасимов избира във филма си за основни 
пространствени координати топосите „град” и „дом”. Но той не спира 
дотук, на него подобен мащаб вече му е недостатъчен. Пет години по-
рано в киноромана си „Хора и зверове” той вече е използвал необятните 
световни пространства, за да разкаже за чудовищното пилигримство на 
военнопленника Алексей Павлов (Н. Ерьоменко – старши), който преминава 
през три континента, преди да се завърне в Родината си след Втората 
световна война. Въпреки опита да покаже „капитализма с човешко лице” 
в първия от кинороманите си (за което филмът е забранен от цензурата 
за двадесет и четири години), пространството не надмогва картата на 
политическото противопоставяне между двата световни лагера и наличието 
на „хора” отвъд Желязната завеса се възприема като изключение. 

Художествената топография на „Журналист” се конструира 
още по-смело. В нея понятията „провинциализъм”, „патриотизъм” 
и „космополитизъм” съжителстват, без да се отричат.  През същото 
десетилетие, в което излиза по екраните филмът на Герасимов, Иля 
Еренбург – предтеча и „кръстник” на епохата на Размразяването – ще 
напише:

Казват, че нашата планета е отдавна изследвана, че сега е ред на Марс 
или Венера.  Да, на картографите са известни всички възвишения, всички 
острови, всички пустини; но обикновеният човек още знае много малко как 
живеят връстниците му на отдавна открития остров, в страните, открити 
твърде отдавна, па дори и в страните, които са се смятали за откриватели 
(Erenburg 1966: 122). 

И пак Еренбург ще подеме борба за включването на съветската 
култура в европейската цивилизация. 

Вече става дума не за направления или школи, а за историческото 
място на Русия на картата на света. Най-общо казано, къде преминава 
границата на Европа – по Урал или по Карпатите? «По Урал!» – заявява Иля 
Еренбург (Vayly, Genis 2013). 

Тъкмо в тези географски и ментални рамки – от Урал до Париж 
– ще  разположи своя кинематографичен сюжет Сергей Герасимов в 
„Журналист”. И това ще бъде един от последните пространствени полети 
преди брежневския Застой, в изкуството на който Домът ще се превърне в 
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строго национално и строго семейно понятие и между четирите му стени 
световните трагедии ще приемат измеренията на лични драми.  

Журналистическата задача на Алябиев – да разобличи „явлението 
Аникина” – не получава разрешение във филма, което е косвено признание 
за дълговечността на това явление. Професионалната победа на героя 
е подменена с победа над самия себе си, която в контекста на филма се 
приравнява с „щастие”. „Порастването” на Юра придобива измеренията 
на овладяване на някакво свое място в света, което няма конкретни 
географски измерения, и неслучайно последният, нечут от зрителите 
диалог между двамата влюбени се случва на Пътя – топос на едно ново 
начало, на „борба, промени и надмогване”. От културната столица на света 
до малкото заводско градче пред степите на Азия Герасимов ще създаде 
едно общо културно, диалогично пространство, в което неговите млади 
герои ще търсят истината за живота си. И това пространство ще въплъти 
мечтата за общ световен Дом, в който „всички хора на Земята са си вкъщи.” 
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Abstract The problem of the center and the periphery of the province and the global has its 
own specific reflection in the establishment and development of the new national states in 
the periphery created between the Ottoman Empire and the Central and Western Europe in 
the 19th century and the beginning of the 20th century. Once established, these states exert 
all efforts possible to integrate with “the civilized world”, the Western center. The fate of the 
small monarchies from the Caucasian belt differs due to the decades-long conflict between 
the Russian empire and the Ottomans. Due to the weak commitment of the Western 
powers and the logical supremacy over the Sultan and his regional allies, Russia gradually 
but permanently succeeds in domineering the Caucasian and the Transcaucasia region, 
enforcing both its interests and its real state authority.
Keywords Bulgaria, Russia, Caucasia, Dadiani, Dadian-Mingrelsky

Проблемът за центъра и периферията, за провинцията и глобалното 
има свое специфично отражение в създаването и развитието на новите 
национални държави в периферията, създадена между Османската империя 
и Централна и Западна Европа в периода ХIX – началото на XX век. Веднъж 
създадени, тези държави влагат всичките си усилия за приобщаването 
към „цивилизования свят“, към западния център, стараейки се да загърбят 
ориенталската провинция, за чиито представители биват считани дълго 
време. 

Различна е съдбата на малките монархии от кавказкия пояс, върху 
чиито територии в същия период се развива десетилетният конфликт 
между Руската империя и османците. Поради слабата ангажираност на 
западните сили и логичното превъзходство над султана и регионалните му 
съюзници Русия постепенно, но трайно успява да наложи в Кавказието и 
Задкавказието както интересите, така и реалната си държавна власт. От 
екзотични княжества с незначителна влияние и провинциални параметри, 
създадени след упадъка на по-големи държави, тези страни стават 
окончателно и безвъзвратно част от Руската империя. Управлявани са от 
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1 FERDINAND PrinzvonSachsen-CoburgundGotha (26/14.2.1861 Виена-10.9.1948 Кобург), княз 1887-1908,цар 
на българите 1908-1918. Венчан последователно за Мария Луиза принцеса де Бурбон-Парма (1860 
Парма-1899 София) и Елеонора принцеса фон Ройс-Кьостриц (22.8.1860 Гера-12.9.1917 н.ст.двореца 
Евксиноград при Варна).

Провинциализъм и космополитизъм

„центъра“ и продължават провинциалното си съществувание, но вече като 
съставна част от един централизиран организъм.

По странно стечение на обстоятелствата през 1886 г. руският цар 
Александър III, подпомаган от крайни консервативни кръгове в админи-
страцията, медиите и дипломацията, се опитва да наложи за български 
владетел един кавказки княз, подлагайки на съкрушителна жертва не 
само собствения си престиж и престижа на държавата си в международен 
план, но и проваляйки за десетилетие българско-руските отношения, като 
така оставя на западните сили (на първо място Австро-Унгария) отворена 
врата за пряко влияние на Балканите. Казано схематично – един ключов 
централен фактор опитва да реши проблем на една провинция чрез лице 
от друга провинция, без да държи сметка, че междувременно проблемът на 
периферията е станал глобален.

Статията изследва основно контекста на кандидатурата и личността 
на Николай Дадиан-Мингрелски за княз на българите – въпрос, който е 
слабо проучен в българската историография. „Строителите…“ на Симеон 
Радев го разглежда маргинално и донякъде пристрастно, без да вникне 
нито в изкривения до абсурд образ на кавказеца в българските медии, нито 
в интересната ниша на личната драма на обречения кандидат. Уникална 
е статията на Иван Стоянов, посветена изцяло на проблема (цитирана по-
долу).  

На 26.08./07.09. 1886 г. княз Александър I окончателно напуска 
България, като назначава регентство начело със Стамболов (с членове 
Муткуров и Каравелов, заменен впоследствие от Георги Живков), което 
ръководи държавата до заклеването на принц Фердинанд1 на 2/14 август 
1887 г. Скоро след това Стамболов се превръща в кошмар за Александър III, 
а Батенберг – за канцлера Бисмарк. Последният пише още през октомври 
до Санкт Петербург: „Считаме за полезно, ако руснаците номинират своя 
кандидат [за българския трон], за да могат трите двора [Санкт Петербург, 
Виена и Берлин] да се обединят около него; ние ще приемем всекиго“ 
(Bussmann 1964: 396). С това топката остава в ръцете на руснаците, на които 
тя не носи нито забава, нито успех.

Зимните месеци на 1886 г. са изпълнени с объркващо многообразие 
от проекти, кандидати и ноти. Барон Каулбарс вече е прекъснал дипло-
матическите отношения между България и Русия. За връщане на 
Александър няма реални шансове, макар антируският фронт, даващ 
надежда на управляващите в София, да е в прогрес. Заради липсата на руско 
потвърждение на избора на Валдемар Датски отпада и тази благоприятна 
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2 Унгарската фамилия Dadányi de Gyülvész, получила благороднически статус в 1874 г., се позовава 
на мингрелския си корен, но най-вероятно произхожда от православен род търговци от района на 
Македония. Виж: P e y f u s s , Max Demeter. Vuks Gastgeber im Banat. Die Familie Demelić von Panyova. In: 
ÖOH 29, 1987. SonderheftVukSt.Karadžić. S.122-133, Anm.76.
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и приета от Запада възможност за решаване на конфликта. Поставен пред 
необходимостта да реагира и успокоен, че Берлин се движи напълно в руския 
курс по българския въпрос, Петербург най-сетне пуска неофициалната 
вест, че се обмисля кандидатурата на някакъв мингрелски княз. 

Дадиани (руски: Дадьяновы) е и до днес разпространена в Грузия 
благородническа фамилия. По подобие на фамилията Багратиди и тя има 
арменски родов клон (Tulgaci 1993; Toumanov 1976). Дадиани произхождат 
от княз Георги Чикованис дзе Мингрелиен, който в 1800 г. приема името 
на едноименната стара грузинска династия (XIII-XVII в.). Баща му, Ка-
ция Чикованис дзе, е лечксумски благородник („азнаур“), възкачил се на 
мингрелския трон в края на ХVII век (Bleichsteiner 1919; Yazyki Azii i Afriki 
1979; Bihl 1975).2 

Територията около град Зугдиди в Западна Грузия, приблизително 
отговаряща на древната област Колхида, се казва на мингрелски Самаргало, 
на грузински Семегрело, на руски Мегрелий или Мингрелия и около 
1800 г. наброява около 100 000 жители. Днес около 450 000 души говорят 
мингрелски, един близък до грузинския и лазкия език, и принадлежат към 
Грузинската православна църква.

От средата на XVII век Мингрелия се намира в нарастваща близост 
с Русия, формализирана в 1803г. с клетва за вярност към руския цар, 
гарантираща на княжеството вътрешна самостоятелност. След селското 
въстание от 1857 г. княгиня Екатерина Александровна, майка на кандидата 
Дадиан-Мингрелски, предава властта на руския губернатор на Кутаиси, 
княз Александър Барятински, и се преселва в Санкт Петербург (Р Б С  6: 32 
f. и 37; Kcartculi sabčotca encciklopedia 3, 1978: 329 и сл.).

Обективната и трезва оценка на личността и заложбите на 
княз Дадиан-Мингрелски в качеството му на кандидат за българския 
престол – особено на фона на крайно едностранчивите и често неверни 
интерпретации за неговата личност и на  делото на дедите му от страна на 
правителствената преса и политическата класа у нас – изисква едно кратко 
посвещение на мигрелската история и фамилната среда на княза.

Напълно в стила на управляващите поместни феодали родът Дадиани 
манифестира властта си в множество резиденции, централизирани около 
прочутия дворец в град Зугдиди. От XVII век имаме следния разказ на 
един италиански мисионер: „Князът притежава над 50 дворци, сред които 
дворецът в Зугдиди е най-красивият. Построен е от много красив камък, а 
вътрешните покои са издържани в персийски стил“ (Lamberti 1911).
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3 Договор от Кючук Кайнарджа – мирен договор от 21 юли1774 г., между Русия и Османската 
империя след (петата) Руско-турската война от 1768-1774 г. Договорът отстъпва Керч и няколко други 
черноморски пристанища на Кримския полуостров на Русия и обявява останалата част от Кримското 
ханство за независимо. Позволено е на руски търговски кораби да плават в турски води. Молдова и 
Влашко са възстановени под сюзеренната власт на султана, но Русия придобива правото си на намесване 
във Високата порта (съдът на султана) от името на тези две княжества. Освен това, Русия придобива 
определени права върху Представителството от името на гръцките православни поданици на султана. В 
отделен договор (1775 г.) Турция отстъпва Буковина на Австрия. Договорът от Кючук Кайнарджа улеснява 
анексията на Крим от Русия (1783 г.) и лежи в основата на по-късните претенции на Русия като защитник 
на християните и християнството в Османската империя.

Провинциализъм и космополитизъм

В запазения си днес вид дворецът е от направен през 1873-1878 
г. за княгиня Екатерина Дадиани (родена Чавчавадзе), регентка на 
непълнолетния си син Николай (1853-1866). Съперничи в регионален 
план дори на прочутия англо-мавритански дворцов комплекс на княз 
Михаил Воронцов в Алупка на Крим (и двата двореца са проектирани 
от чужденци). По-малкият дворец в Зугдиди, този за самия Николай, 
е построен през 1880 г. по проект на руснака Леонид Василиев. Около 
дворците е разгърнат ботанически парк върху 26.4 хектара, планиран от 
западни ландшафтни архитекти.

Вследствие на атаките на Тамерлан (Тимур) към края на XV в. 
единството на силната грузинска монархия окончателно завършва и през 
1490 г. тя се разделя на три независими царства: Картлийско (в централните 
и източни части), Кахетинско (Източна Грузия) и Имеретинско (Западна 
Грузия). Така, като част от Имеретинското царство, е формирано и княжество 
Мингрелия, макар само след век да е завладяно от Османската империя до 
1774 г., когато е освободено по силата на договора от Кючук Кайнарджа.3 
Стратегическото географско положение, липсата на достатъчен собствен 
ресурс и претенциите на двете съседни империи обричат княжеството 
още от неговото създаване на зависимост и анексия. Ролята на неговите 
номинални господари не е в това в какви рамки да запазят властта си, а 
при какви най-изгодни условия да я предоставят на Русия, засилваща 
превъзходството си над Османската империя.

Макар и доказуем от по-рано, родът на претендента на българския 
престол, княз Николай Мингрелски, се осветлява в средата на XVII в. 
с неговия прадядо Кация Чиковани (починал през 1682 г.). Носител на 
донякъде условни в тежестта си титли като Лечхум-батони (княз Лечхуми), 
княз Салипартиано, княз Саинасаридзо, Кация се издига твърде типично 
както за времето, така и за средата. Безспорно произхожда от дворянския 
род Чиковани, но дворът не го счита за нещо повече от обикновен „азнаур“ 
(благородник, дворянин) от село Горди, чийто баща е произвеждал мед. Едва 
благодарение на брат си, хиротоносан като епископ Чкондидели, Кация „се 
възвиси и се ползваше с уважението на царете и по тази причина го слушаха 
лечхумците. После [княз] Леван [IV] Дадиани го дари със Салипартиано и 
го направи свой близък довереник, и той беше човек мъжествен и делови, 
макар и безбожник и кръвожаден. Той даваше съвети на [княз] Дадиани и 
избиваше одишските (мингрелските) велможи“ (Bagrationi 1976: 340).4  След 
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4 Салипартиано – малко княжество в североизточна Мингрелия на границата с Имеретия. От XVI век 
се предава във владение на младите синове на мингрелските владетели. В 1662 г. е дарено от Леван IV на 
Кация Чиковани. 
5 Павел Дмитриевич Цицианов (груз. პავლედიმიტრისძეციციშვილი; Павле Димитрис дзе 
Цицишвили, 08.09.1754, Москва - 08.02.1806, доБаку), руски пълководец и администратор. Произхожда 
от грузинския княжески род Цицишвили, по майка Багратион. Изключителен военен, бързо израства в 
кариерата, генерал от пехотата (1804). Участва във всички важни кампании на епохата си. В края на XVIII 
век се отправя в Кавказ по желание на Екатерина II. Астрахански ген.-губернатор и главнокомандващ в 
завладяната Грузия. Присъединява към Русия множество малки монархии в Закавказието, Дагестан и 
Каспийското крайбрежие. Застрелян под стените на Баку при капитулацията на града. Отрязаната му 
глава е изпратена на шаха на Персия.
6 Признаването на този акт от страна на Османската империя (както и присъединяването на Бесарабия) 
става съгласно Букурещкия мирен договор от май 1812 г. Виж: Стоянов, Иван. Руският кандидат за 
българския престол през 1886 г. В: Исторически преглед, г. XLV, 1989, кн. 6. С.55. (=Стоянов).
7 Статсдами – най-висок придворен ранг за жени в Руската империя. Числят се към придворния щат на 
императорския двор и носят йерархични (за Русия седем на брой) звания или чинове.
8 Редут-кале (след 1917 г. Кулеви) – град-крепост, построен от руснаците на брега на Черно море в 1804 г. 
на около 17 км северно от Поти в устието на р. Хопи. Заложен е като укрепен пункт за защита на Мингрелия 
от турците, които го наричат „Кремпл“, „Корго“ или „Куле“. Реално няма пристанище, което прави транс-
портирането на товари от корабите до сушата опасно и трудно. Ана ́клия (груз. ანაკლია) – селище, курорт 
край Зугдиди до границата с Абхазия. Разположено близо до устието на р. Ингури. Съвременното му име 
идва от древната колхидска колония Хераклея. През XV-VIII в. е укрепено пристанище на Мингрелското 
княжество. От 1723 г. е търговска фактория на османците с оживена търговия на роби. В 1770 г. влиза в 
състава на Имеретия, след като е окупиран от руснаци и грузинци. В началото на XIX в. става ябълка на 
раздора между Мингрелия и Абхазия. В съветско време е малка база на Черноморския флот.
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смъртта на своя благодетел и възшествието на сина му Леван IV към края 
на века Кация го отстранява от власт и заема престола на княжеството.

Флиртът по сметка между Мингрелия и Русия започва в началото на 
XIX в. и завършва с неравен брак половин столетие по-късно. Поглъщането 
на малкото княжество от имперската сила е напълно логично в контекста 
на времето и разположението на силите, а за това претопяване най-малка 
вина има кандидатът за българския трон княз Николай.

През 1801 г. към Русия е присъединено Кахетинското (Източното 
грузинско) царство. Две години по-късно управляващият княз Григол 
(Григорий) Кациевич Дадиани затяга отношенията си със своя формален 
сюзерен имеретинския цар, който заплашва да завземе провинция 
Лечхуми. Поставил се в безизходица, Дадиани търси помощта на руския 
наместник в бившето Грузинско царство, заплащайки с васалитета си. 
Командващият руските войски в Грузия ген. Цицианов5 присъединява 
и Имеретинското (Западното грузинско) царство към Русия.6 Срещу 
клетвата си за вярност Григорий получава поданство, генерал-майорски 
чин, ордена „Св. Александър Невски“, златна грамота за въвеждането си 
във власт, чин „сердар“, държавно знаме и шашка с брилянти. Оставено 
му е вътрешното управление и гражданското съдопроизводство. Страната 
е спасена от имеретинската заплаха чрез окупация, князът неочаквано 
умира, а съпругата му е извикана в Петербург да завърши дните си като 
статсдама.7 Синът на Григорий, Леван, отстъпва на империята ключовите 
пунктове Редут-кале и Анаклия8 на Черно море (Stoyanov 1989: 55).
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Бащата на Николай, същият княз Давид I (23.01.1813 - 30.08.1853), е 
син на Леван V и княгиня Марта Церетели, дъщеря на един от най-богатите 
и влиятелни грузински феодали. Внук е на последната имеретинска царица 
Мария, племенник на последния абхазки господар Михаил Шервашидзе 
и (по майчина линия) правнук на последния грузински цар Георги XII. 
Възпитаван е от двама руски генерали аристократи. Самият Давид скоро 
прави бърза военна кариера.  

Още приживе на баща си, през 1840 г., поема управлението на кня-
жеството при празна хазна и застрашителен безпорядък. С възшествието 
си Давид предприема основни реформи, отхвърлящи досегашния ред: 
въвеждане на териториално окръжно деление, сменяемост на съдиите, 
църковна реформа. Радикалните промени, налагани от княза последователно 
и често с жестоки мерки заради гарантираната от руския гарнизон власт, му 
спечелват масово врагове както сред селяните, така и сред дворянството и 
духовенството. Заплахата от гражданска война кара руснаците да предложат 
на Давид да им предаде властта срещу възнаграждение, в отговор на което 
той поисква да запази всичките си имоти и да получи 30 000 червонци 
(злато). След руски ултиматум да загуби автономията си Давид смекчава 
управлението. Умира едва 40-годишен със състояние от около 1 милион 
златни рубли. Въпреки безспорните му управленски качества и създадения 
през 1849 г. дворцов музей за ценности и артефакти от грузинската история, 
княжеството отдъхва след смъртта му през 1853 г. Прочутият генералщабен 
лекар на Кавказката армия и на князете Воронцови, Андреев, е лаконичен: 

Неговата [на княз Давид] смърт зарадва Мегрелия, защото угнетените 
мегрелци се надяваха на решителна и действителна намеса на руското 
правителство в тяхното положение. В Мегрелия нямах ни брат, ни сват, но 
знаех какво патят мегрелците от Дадиани и как Дадиани използваше руската 
власт за придобиване на повече и повече влияние (Zapiski 1913: 169). 

Цар Николай I признава владетелските права на съпругата на 
покойния княз, която поема регентството над сина им Николай. С началото 
на Кримската война в Мингрелия нахлуват османски части. Екатерина 
получава предложение от командващия  Омер-Лютфи паша княжеството 
да мине под властта на султана, на което тя отвръща, като лично предвожда 
войската в контранастъпление. След края на войната е сред почетните гости 
на коронацията на Александър II, като ефектното й появяване предизвик-
ва фурор в двора (Dumin, Chikovani 1998). Плановете й за трайно усядане 
в столицата заедно със сина й, подкрепени от издигането й до статсдама 
и последвани от предаване на властта в Мингрелия под попечителството 
на нейния девер, не се сбъдват. През 1857 г. Екатерина е принудена да се 
завърне заради започналото селско антифеодално въстание, породено най-
вече от нарасналата след опустошителната война експлоатация. Начело с 
ковача Уту Микава въстаниците скоро завладяват Зугдиди. Неспособна да 
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се справи с нарасналата до 10 000 човека селска войска, княгиня Екатерина 
вика на помощ руската армия. Управлението на Мингрелия е предадено 
на руски генерал-губернатор, а с царски декрет на доскорошната регентка 
безалтернативно е предложено да се установи в Петербург под предлог 
доброто възпитание на децата (Borozdin 1885, Lemondzhava 1957). 

На 07.09. 1857 г. Александър I подписва рескрипт, гарантиращ 
на майката владетелските права на княз Николай над Мингрелия 
след навършване на пълнолетие, апанаж за него от 10 000 сребърни 
рубли ежегодно в продължение на 24 години – по царска милост като 
компенсация за загубите от войната (Arhiv, kol. 238, op. 2, ed. hr. 175/5, l.10. 
Cited in Stoyanov, 1989: 56). В последващите години княгиня Екатерина 
полага големи усилия в единствената посока да подсигури материално 
семейството и бъдещето на сина си, като води кореспонденция с висши 
администратори в столицата и първосвещеници в Тифлис. От писмата й 
личи голяма неувереност в добрия краен резултат (op. cit.).

Регентката княгиня Екатерина принадлежи към висшата 
аристокрация от неруски произход. Тя е дъщеря на княз Александър 
Чавчавадзе, който, освен генерал, поет и общественик, е безалтернативно 
приет в дома Романови като кръстник на императрица Екатерина Велика. 
Майка й е княгиня Саломе Орбелиани, правнучка на цар Иракли II 
Грузински, сестрите й са омъжени съответно за Александър Грибоедов 
и за барон Александър Николай, министър на народното просвещение. 
Маниерът й на живот позволява да бъде рисувана от Франц-Ксавер 
Винтерхалтер, вероятно най-известния придворен художник на XIX век, 
личен портретист на Луи Филип, кралица Виктория, Наполеон III, търсен 
от баденския и испанския двор (Karabanova 1992, Gorgidze 1976).

В знак на особено преклонение в 1860 г. Йохан Щраус-син й посвещава 
своя Romance No. 1 in D minor op. 243. Освен няколко известни грузински 
поети свои стихове й посвещава и самият Лермонтов, като например текста 
от 1838 г. (цитирам първите две строфи):

Как небеса, твой взор блистает 
Эмалью голубой, 
Как поцелуй, звучит и тает 
Твой голос молодой; 
За звук один волшебной речи, 
За твой единый взгляд 
Я рад отдать красавца сечи, 
Грузинский мой булат             (Lermontov 1989: 23).

Каквото губи от отсъствието й кавказката родина, това печели 
светът на изящните изкуства в столицата: резиденцията на Екатерина в 
Петербург е известен салон за руската и грузинската интелигенция. Едва 
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9 В 1990 г. в Зугдиди трайно се заселва семейството на принц Ален Мюра и принцеса Вероника (родена 
дьо Шабо-Трамекур). Създават фонд „Мюра в Грузия“ и чрез Европейския съд опитват да си върнат 
имуществото на Дадиани. От своя страна съществуващият грузински фонд за спасение на дворците 
на Дадиани поддържа твърдението, че в 1919 г. княжеските наследници са се отказали официално от 
наследството си.
10 REUß ZU KÖSTRITZ, Heinrich VII. Prinz (14.07.1825, Клипхаузен, Саксония-02.05.1906, Требшен/Тшебехов 
в Силезия), пруски и германски дипломат. Завършва право в Хайделберг и Берлин. След кратка военна 
служба постъпва (1853) в дипломатическия корпус. Пруски пълномощен министър вКасел и Мюнхен. 
Извънреден пратеник и пълномощен министър на Северногерманския съюз (1868-1871) и посланик 
на Германския райх (1871-1873) в Санкт Петербург. Генерал-адютант на кайзер Вилхелм I (1873-1876). 
Посланик в Цариград (1877-1878) и Виена (1878-1894). От брака си с Мари принцеса Сакс-Ваймар-Айзенах 
има шест деца.

Провинциализъм и космополитизъм

десет години по-късно й разрешават да замине за Париж, където през 1868 
г. омъжва дъщеря си Саломе за Шарл Луи Наполеон Акил Мюра, внук на 
известния маршал. Благодарение на това странно родово преплитане в 
Мингрелия попадат редица бонапартистки реликви, включително и една от 
трите запазени смъртни маски на императора.9 Края на живота си Екатерина 
прекарва отново в Мингрелия като частно лице.

Класовият статус и фамилната история на кандидата за българския 
престол княз Николай Дадиани показва, че в негово лице имаме наследник 
на род, типичен за пъстрата като произход висша аристокрация на Руската 
империя, генерационно близък до двора и монарха, управленчески 
обвързан и претопен в машината на държавното управление при запазване 
на максимален размер привилегии. В годината на номинирането си 
Мингрели е политическа „безгласна буква”, с протоколно влияние сред 
аристокрацията, без целево образование или държавнически опит, както и 
без познание за балканския регион. Изборът от страна на цар Александър 
(под давление или с одобрение на министър Гирс) пада върху княз Николай 
заради неговата незначителност на международния фон, предпоставена 
пълна лоялност към Петербург, достатъчно висока титла и класово 
безукорен произход. 

Неласкава в личен план за Николай е и оценката на германската 
дипломация – най-лоялната спрямо руския си съюзник външна служба в 
Европа. Определението на меродавния посланик във Виена, принц Ройс10, 
още в самата зора на кандидатурата е: „Този княз, потомък на отдавна 
детрониран грузински полукняз, води безгрижен живот в Санкт Петербург 
и Париж и се смята за успял само при дамите и в шаха“ (Politisches Archiv … S. 
181). Нищо от тази гибелна оценка не напуска кабинетната поверителност. 

Интересни в този случай са пропагандните клишета и свързаните 
с това обвинения към княз Николай Дадиан-Мингрелски, които 
Стамболовата държавна машина тиражира, полугласно подпомагани 
както от Високата порта, така и от Балплац. В преобладаващата си част 
те са не само неверни, но и гротескни, което не значи, че не постигат 
целта си. 
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Кампанията, започнала яростно броени дни след официалната руска 
номинация на Мингрели, се оглавява от Захари Стоянов, подпомогната от 
неговия кръг колеги и съмишленици. За постигането на отрицателен образ 
на кандидата не се скъпят никакви определения и удобни взаимовръзки. 
Целта е бързото постигане на негативно обществено мнение спрямо 
руския кандидат, при това ловко се избягва очернянето му заради просто-
то обстоятелство, че е царски поданик. Обратно, в статиите между Дадиани 
и Русия няма знак за идентичност, няма прехвърляне на негатив от 
„руското“ към кандидата. В битката „срещу” се използват главно аргументи 
от нравствено, морално, „човешко“ естество, които логично попадат по-
устойчиво и бързо в читателската нива.

Ударът срещу Мингрели е и „добродетелен“, консервативно-
патриархален. Изграденият образ на кандидата събира в себе си всички 
характерни черти, ужасяващи както възрожденеца поборник, така и еснафа. 
Мингрели е представен като непопулярен, азиатец, предател на родината, 
посредствен, безделник, некадърник, лош съпруг.  

Още в първата си програмна статия Захари Стоянов не дава никакъв 
шанс на баланса и на историческата истина: „тоя кандидат е някои си 
княз, за съществуването на когото даже и в 100-милионната Русия едва 
ли са подозирали и стотина души“ (Stoyanov 1886: 1). Изграждането на 
негативния образ следва по-скоро прокурорска схема на обвинения (или 
каноническа, ако ги отнесем към смъртните грехове): „като човек той е 
лекомислен, но добродушен“ (op. cit.). Затишието е кратко и пропагандата 
уцелва точно душите на родните пуритани: „като съпруг той се е 
свадил с жена си твърде скоро и даже е довел работата до развод“ (op. 
cit.). На подобни определения не се е „радвал“ никой от кандидатите за 
българския престол: „умственият му багаж е толкова бляскав, щото само 
руското правителство не е счело за нужно да го повиши в по-горен чин от 
полковническия, гдето той кисне от 1875 г. насам, па нямало е и изглед, че 
ще бъде наскоро произведен“ (op. cit.). 

От политическа гледна точка най-тежкото (и напълно непростимо 
от гледна точка на конюнктурния момент) обвинение е националното 
предателство. На фона на руските попълзновения към България, на 
твърде близкия спомен от въстанията, кланетата и войната и ежедневно 
витаещата из Княжеството външна заплаха образът на Мингрели като 
неморален разсипник се вписва напълно в най-цветните образци на 
„черния“ политически пиар: 

като домакин той е прахосал почти всичкото си бащино наследство 
в първите години на своето младоженство (…) новият руски кандидат за 
нашия нещастен престол е човек преимуществено търговец, т.е. знае да 
разменява земя за пари и да разпилява каквото намери готово (op. cit.).
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С класически журналистически маниер, достигнал върха на 
негативния образ и пълен със сарказъм („няма съмнение, че подобен добър 
домакин много ще се хареса на нашия народ, а пък за нашата интелигенция 
не ще и питане“), Стоянов завършва с тезата, че е невъзможно Николай 
Мингрели да е сериозен кандидат дори на държава като Русия, но допълва, 
че ако в Петербург са на обратното мнение, то значи са сбъркали пътя 
генерално. И някак всяка слабост на характера и образованието може да 
е простена, освен една и тя в онази България е равносилна на смъртна 
присъда: „достатъчно е, че той знае да предава своите владения на руския 
цар срещу титули и злато“ (op. cit.).

Официозът на руската реакция в. “Московски новости“ не 
закъснява с просторна статия, която опровергава всяка теза на Захари 
Стоянов. В опита си да неглижират негативната българска пропаганда 
руснаците постигат обратен ефект, рисувайки фалшивия образ на 
Мингрели като високо образован, патриотичен („русофилски”), та-
лантлив и светски европеец. Подчертава се, че князът е завършил не 
Пажеския корпус (сякаш това е обидно?!), а е получил многостранно 
образование в Париж, където невярно се твърди, че е посещавал 
университет. Унизителният образ на неуспелия полковник, обрисуван 
от Захари, е заменен с бляскавата военна кариера на флигел-адютант. 
Накрая (по недоглеждане или от глупост) анонимният автор поправя 
българския си опонент, че не бащата на Николай Мингрели е предал на 
руския цар държавата си, а това е сторил самият той. За Захари Стоянов 
това е неочакван и ценен коз, който той не пропуска дебело да подчертае 
непосредствено след цитираната руска статия (Knyaz Mingrelskiy, 
Svoboda 1886: 1). 

Важен пасаж от статията ни показва отношението на меродавни 
кръгове около царя и свитата към проблемите и възможното развитие на 
княжеския въпрос в България. Паралелно с еднозначното настояване на 
Александър III за кандидатурата и налагането на Дадиан-Мингрелски в 
София около него съществува влиятелна група (тази на наскоро починалия 
Катков), която вижда нещата от друг ъгъл:

Рано е за това [руска кандидатура на Мингрели], защото не може 
той най-после да отиде в страната, управлявана от Стамболовци & С-ие, 
гдето всичко е в ръката на Батемберга, и гдето е нужно да се въведе по-
напред порядък. При сегашните обстоятелства едва ли ще е съгласно 
с достойнството на Русия да предлага каквато и да било кандидатура, 
тъй като софийските правители ще вземат всички мерки, щото руският 
кандидат да претърпи фиаско. Само след въдворението на порядъка 
възможна е сериозна кандидатура от наша страна (Knyaz Mingrelskiy, 
Svoboda 1886: 1).
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За обективна оценка на ситуацията около медийната война срещу 
Мингрели е редно да дадем трезва оценка на нападките и на тяхната 
достоверност. 

Първото обвинение е, че Николай е продал княжеството си на 
руснаците, което изнесените данни вече обориха. Мингрелия попада 
не само в руска орбита, но постепенно и в целеви плен 85 години преди 
събитията около българския трон – още при прадядо му Кация в 1803 г. За 
последно хватката на руснаците се затваря при майка му в 1857 г., за което 
десетгодишният Николай не може да има никаква вина. Да не говорим, 
че след Кримската война окончателното присъединяване на малките 
господарства към империята е напълно необратим процес. 

Второто обвинение – че нямал княжество, а бил някакъв дерибей, 
е чисто безпочвено очерняне, дало блестящи пропагандни резултати. 
Какво общо с кандидатурата му има този факт? В момента на номинацията 
си Николай не е управляващ, а номинален княз – каквито са Александър 
Батенберг, Фердинанд, Богориди или Йохан Орт. Окачествяването му 
като „дерибей“ е абсурдно в реалното значение на термина (=османски 
феодален земевладелец с широка автономия в управлението), но идеално 
„върши работа” в наложилото се сред българското население определение 
за „сатрап, самозабравил се експлоататор“. 

Не по-малко абсурдно е обвинението, че Николай бил просто 
„черкезин“, с което директно се атакува умозрителната връзка на 
българина с черкезките заселвания и золуми в XIX век, които са една от 
основните причини за българските въстания. Още повече, че е странно 
черкезин да бъде наричан един човек, прекарал живота си разкъсан между 
петербургското висше общество и Париж. 

Винаги са пропускани заслугите на Мингрели към освобождението 
на България, защото са безспорни и документирани (тоест не подпомагат 
пропагандата срещу самия него). Без да е военен от европейска величина, 
по брой на сражения, ордени и почетни дарове в хода на Освободителната 
война 1877-1878 г. Николай Мингрели вероятно превъзхожда самия 
Александър Батенберг. 

Единственото основателно подозрение спрямо Николай като канди-
дат е очакването да работи за руската страна, но това е съмнение, което може 
да се отнесе към всички кандидати, обвързани по някакъв начин с руския 
двор, включително и към принц Валдемар. В крайна сметка в кандидатурата 
на Дадиани има дори нещо трагично, доколкото е предварително неизбира-
ема заради наложеното й (невярно) клише, заради бруталната настойчивост 
на ограничения руски монарх и – не на последно място – поради пълното 
отсъствие на лична воля и мотивация на Мингрели да заеме рискования 
пост, за което навярно и никога не е бил питан сериозно.
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Пропагандната война на правителствената преса е спечелена. 
Тя успява да засили негатива и на моменти да истеризира образа на 
номинирания руския кандидат за българския трон. Но в голяма степен 
руското твърдоглавие и липса на далновидност по княжеския въпрос има 
свое огледално отражение в безмерната медийна грубост срещу Петербург 
от българска страна. Патовата ситуация е ясна и в края на 1886 г. изглежда 
нерешима: „Двадесет години да стояхме още в преходно положение, 
двадесет князове да избирахме, тя [Русия] пак нямаше да се съгласи, ако 
избраният не беше Мингрели или някой нему подобен“ (Petkov 1887: 1).

Княз Нико (Николай) Давидович Дадиани е роден на 4 януари 
1847 г. в Зугдиди като син на управляващия княз на Мингрелия. Едва 
седемгодишен (1853) поема трона след смъртта на баща си. Заради 
малолетието му държавните дела се водят от майка му Екатерина и 
регентски съвет на чичовците му Григорий и Константин Леванович. 
Преживява военната кампания в родината си по време на Кримската 
война, след което придружава майка си на коронацията на цар 
Александър II, който го произвежда във флигел-адютант и го зачислява 
в лейбгвардейския Кавказки ескадрон към конвоя на Н.В.Императора. В 
1857 г. не отпътува с майка си обратно, а е изпратен по царска милост да 
завърши образованието си в Париж. 

Навечерието на пълнолетието на Николай е период на откровен 
руски натиск за отстъпване на владетелските права и окончателното 
присъединяване на Мингрелия към империята. Стратегическите 
интереси на Русия в региона и ключовото нахождение на Мингрелия 
карат цар Александър II да пренебрегне собствените си гаранции 
към княжеския дом. От 1861 до 1866 г. регентката Екатерина в Санкт 
Петербург, както и опекуните в самата Мингрелия, са посветени на 
търсене на максималното икономическо обезщетение на все по-осезателно 
отдалечаващата се политическа власт в княжеството. А евентуалните 
загуби за владетелския дом са значителни, въпреки маргиналността на 
държавицата: безнаследствено право, конфискационно право, феодално 
право, право за въвеждане на данъци и налози, износно право и прочие. 
Въпреки верноподаническия стил, всъщност в официалната си записка до 
ръководителя на руското правителство и председател на Държавния съвет 
опекуните на непълнолетния княз признават, че дори не са в състояние да 
изчислят цялостните загуби от евентуално лишаване от владетелски права, 
но и ясно подчертават ползите от този акт за Русия (Arhiv… l. 35-37. Cited in 
Stoyanov 1989: 57-58).

На 23 декември 1866 г. (4 януари 1867 г. нов стил) Мингрелското 
княжество престава да съществува и става част от Кутаиската губерния на 
Руската империя. С факта на отказа си от владетелски права в полза на 



83

11 На брат му Андрей е предписано да приеме титлата „Светлейши княз Дадиан-Мингрелски“, което не 
влиза в противоречие с цитираното от Стоянов, че Андрей е получил „същата фамилия“. 
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руския император Николай Давидович се явява последният управляващ 
княз на Мингрелия (1853-1866). 

Така е по протокол, откъм бляскавата страна на церемониала. 
Всъщност прощаването на Николай с владетелските му права е процес 
тягостен за него, икономически ако не руиниращ, поне сигурно неизгоден, 
а развитието на дългата му преписка с царя и държавното ръководство 
показва един човек с позиция и чувства, склонен да даде дори повече патос 
на писмата до господаря, отколкото е прието в строгия протокол. Първата 
му записка до царя за отказ от права (неизпратена) от декември 1866 г. не 
излиза от дипломатичната рамка, но ясно свидетелства за негативната 
нагласа на автора си: 

(…) Като на Монарх нищо повече не мога да кажа, но благоволете, 
Господарю, да погледнете в сърцето ми – каква нравствена борба понасям 
аз и каква отговорност поемам върху себе си в самото начало на моя живот. 
Разрушавам надеждите на моите предци да застана начело на семейство 
– майка, брат, сестра и да решавам тяхната съдба; страхувам се да ги видя в 
нужда, страхувам се накрая от упреците на бъдещите поколения (оp. cit.).

Първият опит видимо не намира добър прием у посредника княз 
Гагарин, затова следва втори, подписан от княза на 4 януари 1867 г. 
Въпреки някои минорни нотки, той е по-умерен и най-вече – поставен 
върху оправдателната аргументация на стартиращата аграрна реформа, 
която предстои да обхване и Кавказския регион. 

Още на същия ден Сенатът, с който получава правото да се нарича 
„Светлейши княз Мингрелски“ с предаване на обръщението „Светлост“ 
по първородство.11 В добавка получава от руското правителство 1 милион 
рубли и запазва личните си имения в Мингрелия, включително дворците в 
Зугдиди и Горди. Царската милост и стратегическите руски интереси отново 
се разминават: запазените родови владения са с променени граници, които 
изключват черноморското крайбрежие. Прошението до Гагарин в обратен 
смисъл удря на камък. На 25 февруари 1867 г. Министерство на финансите 
съобщава на Мингрели, че цар Александър „повели: Вашето ходатайство 
за отпускането на един милион рубли, определени за Ваша Светлост с 
височайши указ от 4 януари 1867 г. като възнаграждение за владелческите 
Ви права по управление на Мингрелия, да се отклони“. През март с.г. му 
се отказва и предварително изплащане на лихвите за единия милион за 
една година (Arhiv…l. 38. Сited in Stoyanov 1989: 58-59). Както изключително 
правилно предполага Иван Стоянов, при липса на всякакви доказателства 
за противното можем да предположим, че въпросният милион въобще не е 
бил изплатен (Stoyanov 1989: 60).
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12 Чин в руската кавалерия, непосредствено преди ротмистър (капитан).
13 Николай има и извънбрачна дъщеря, Меник (1880-1954), от княгиня Кесария Кишвардовна Чиковани, 
припозната при раждането и носеща титлата и името на баща си, омъжена за княз Индико (Андрией) 
Геловани.

Провинциализъм и космополитизъм

През 1868 г. Николай е произведен в щабс-ротмистър.12 Ползва се с 
приятелството на престолонаследника (бъдещ цар) Николай. Взема участие 
в Руско-турската война от 1877-1878 г., сражава се при Търново, Казанлък и 
на Шипченския проход, награден е за храброст с ордена „Св. Владимир“ IV 
степен и позлатена сабя с надпис „За храброст“. В 1877 г. става подполковник, 
а на 30 август 1878 г. – генерал-майор (със зачисляване в запаса на войската 
и с правото да запази униформата си) (RBS 1962: 39-41). Макар да се числи 
към добрата „златна среда“, след абдикирането от владетелски права княз 
Дадиан-Мингрелски никога не е третиран от двора и централната власт по 
предишния начин.

Княз Николай утвърждава мястото си във висшето руско дворянско 
общество и с брака си (14.04.1874) с графиня Мария Александровна Адлерберг 
(1849-1926), дъщеря на генерал от пехотата, министър на императорския 
двор и най-близък довереник на Александър II. Бракът дава живот на 
три деца: Екатерина (1875-1875); Николай (1876-1919), втори и последен 
„Светлейши княз Мингрелски“, камерюнкер, причислен към външното 
министерство, убит от болшевиките в Петербургския затвор; Саломе-Миа 
(1878-1961), фрейлина, омъжена за княз Александър Н. Оболенски.13

Умира на 24 януари 1903 г. в Санкт Петербург. Тялото му е пренесено 
в Мингрелия и положено в родовата крипта на Мартвилския катедрален 
събор. Опелото му, съпътствано от паралелни заупокои из множество 
църкви в губернията, събира представители от цяла Грузия (Radde 1886, 
Erckert 1887). 

По ирония на съдбата най-веселата и талантлива нота, с която 
Николай Дадиани остава в „концерта” на своето време, не е нито българската, 
нито мингрелската, а тази, която Йохан Щраус-син му посвещава в 1859 
г. със своята „Niko-Polka“, Op.228, наречена на княжеското галено име. 
Подобни „посвещения“ не са рядкост във високото петербургско общество, 
на което т.нар. “екзотични лица“ (особено от Кавказ и региона) придават 
нов живот и които будят различни импресии в изкуството. През юли с.г. 
Щраус лично дирижира премиерата на полката в павилиона на гарата в 
Павловск край Петербург. Според музиковедите произведението описвало 
дванайсетгодишния Нико като човек, изпълнен с шега и смях. И нататък: 

Още в началото на творбата една руска народна песен (поднесена 
от фагот и чело) се сблъсква с такава суверенно съвършенство с веселата 
мелодия на цигулка, че въпреки елегичния ‘мол’ се постига един кръг от 
привлекателна радост. Също така грандиозни са наслагващите се един 
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след друг контрасти на финала: изглежда сякаш полката ще потъне, с 
отзвуци от арфа мелодиите се отвяват. Но точно тогава твърдият финален 
акорд потвърждава, че тази привидна меланхолия е била просто шега на 
композитора. По средата прозвучава едно флиртуващо трио – всичко заедно, 
една майсторска творба в руски стил (http://www.naxos.com/mainsite/
blurbs_reviews.asp?item_code =8.223234 & catNum=223234&filetype=About%20
this%20Recording&language=German).  

Определение за една полка на Щраус, което чудесно би подхождало 
и на живота на княз Николай Мингрелски.

Още при самото й обявяване кандидатурата на мингрелския княз 
не се посреща с възторг от Портата, макар Виена и Берлин да я разглеждат 
като „доста сериозна“ за Петербург. В разговор с Греков Великият везир 
не пести черните краски за кандидата, с което е в унисон с българските 
настроения: „той [Николай] е отстъпил Княжеството си на руский 
император и това е лош прецедент (…) той не е княз, никога не е бил, но 
е един от времешните Кавказки деребейове“ (Kumanov, Svirachev, Ilieva 
1994: 206). Всъщност Дадиани не е онзи кавказец, извикващ в западното 
съзнание от XIX век класически ужасяващ образ. Да не говорим за подобни 
представи в България. Там отблъскването на Дадиани се свързва директно 
със забраните на Берлинския договор за заселване на черкези – една 
заблуда, умело раздухвана от правителствената пропаганда.

До пълнолетието си Николай Давидович на практика е живял през 
по-голямата част от живота си в Петербург и Париж, отколкото в кавказката 
си родина. Заради незначителността му външният министър Гирс го смята 
за идеалния кандидат: 

Той не е руснак, а русифициран кавказец; не е богат, но не е и беден; 
негов тъст е влиятелният руския граф Адлерберг; не е с аристократично 
потекло, но все пак не е изключен от ‘Готския календар’, войник е, обаче без 
всякакъв опит и амбиция (PAAA, Bulg. 20, Nr.1).14

Дори и в лицето на самия кандидат идеята за българския трон не 
среща особено въодушевление. От Виена се научава, че Дадиани е последвал 
царската покана за среща в Петербург с нежелание. Цар Александър надали 
е особено зарадван от изповедта на фаворита си Дадиани, че е отстъпил 
мингрелската корона, за да се избави от тежко бреме, и не желае да поема 
ново такова (Statelova, Popov 1993: 19). Докато Гирс е умерен поддръжник 
на кандидатурата, царят я налага последователно и решително, вероятно и 
заради дългогодишното им лично другарство на младини.

14 „GothaischerHof kalender“ – алманах на царстващите династии и висшата аристокрация, основан в 
1763 г. в германския град Гота. До втората половина на 19 в. той е посветен изключително на действащи 
суверени, други княжески родове предимно от Германия, Италия и Франция, както и на аристократични 
родове, сравними с управляващите княжески. 
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Поради факта, че според Берлинския договор само Високата порта е 
в правото да номинира кандидат за българския престол, руският посланик 
в Цариград Александър Нелидов15 не спира сондажите. Според очакванията 
руското предложение се сблъсква с недоверие и безмълвно несъгласие. Но 
тъй като за Великия везир Кямил паша не съществува друг изход освен 
преговори, той формално приема предложението, при условие че великите 
сили се съгласят и Народното събрание бъде свикано, за да избере княза. В 
апогея на неофициалната война между София и Санкт Петербург подобни 
условия се равняват на отказ. 

Още на 10 ноември външният министър Начович уверява, че подобен 
избор е невъзможен (Radev 1990: 474-476). Втвърдява се и общият антируски 
фронт. Изборът на Мингрели се възприема от Лондон за пробив в дългого-
дишните усилия на империята да ограничи руското влияние (Pantev 1972: 
148). Външният министър на Австро-Унгария е притискан от унгарците, от 
една страна, от друга – предизвикан от руската слабост към окончателно 
отхвърляне на Мингрели. Берлин определя Калноки като „адвокат на Бъл-
гария за отхвърляне на кандидатурата“. Пред германския посланик във 
Виена принц Ройс графът дори я нарича „срам за Русия“ (РААA 1887: 181).

Заради наложителното сътрудничество с Англия по въпросите на 
Северна Африка Рим се превръща в трибуна на антируския блок.

В периода на ясни знаци от Портата, че предложението на Петербург 
вече е минало, Русия продължава да залага на Дадиани. Ярко доказателство 
за това е една бележка в дневника на помощник външния министър:

Господин Гирс вчера е добил впечатлението, че господарят Александър 
III стои зад кандидатурата на мингрелския княз повече от всякога и че 
както Негово Величество, така и Нейно Величество, които наскоро имаха 
възможността да разговарят с княза в [двореца] Гатчина, са получили 
възможно най-положително впечатление от него (Lamedorf 1926: 5]. 

На телеграмата от Нелидов от началото на декември, че тази 
кандидатура „наистина е дискредитирана“, царят изписва собственоръчно 
„ще видим тепърва, аз не вярвам“ (op. cit.). 

Естествено, длъжни сме да предположим наличието на мнения у 
запознати представители на руския елит (особено дипломатически), според 
които кандидатурата на Дадиани е обекти9вно неприемлива. В едно свое 
писмо до издателя на в. “Новое время“ Суворин генерал Каулбарс твърди, 
че е бил достатъчно компетентен да разбере, че „лице, непринадлежащо 
15 НЕЛИДОВ, Александр Иванович (11.06.1835, Дубровки край Смоленск - 17.09.1910, Париж), руски 
дипломат, дворянин. Завършва гимназия в Кишинев, източни езици и право в Ст. Петербург. Сред 
поредицата от дипломатически постове е този на съветник на посолството в Цариград 1874-1877 и 
участник в преговорите и подготовката на Сан Стефанския договор. Посланик в Цариград (1883-1897), 
Рим (1897-1904), Париж (1904-1910). Застъпва отделяне от Германия, близост с Франция и подялба на 
Османската империя. Два брака, с Елена Анненкова и с княгиня Олга Хилкова, с която имат пет деца.



87Петър Стоянович - Между две провинции...

към владетелски дом, не може да има влияние и авторитет в България 
и че князът, избран от простосмъртните, няма да бъде приет от нито 
един българин (…) Още след първите неофициални слухове за тази 
кандидатура аз побързах да изкажа, на когото трябва, тези свои мисли“ 
(Stoyanov 1982: 212). Схващайки едноплановостта на подобно становище, 
в отговор сп. “Вестник Европы“ твърди, че не простосмъртният произход 
на Мингрели, а неясните му намерения като евентуален владетел са дали 
аргументи в ръцете на противниците му (Vestnik Evropy 1890: 424. Cited in 
Stoyanov 1982: 61).

Когато в Санкт Петербург научават за пътуването на тричленната 
българска депутация из европейските дворове, руснаците правят опит да 
представят случая Дадиани за решен (т.e. гласуван от Великото Народно 
събрание), с което да попречат на мисията на дипломатите. Безизходното 
надиграване е прекратено от самия тъст на Дадиани, граф Адлерберг, 
който официално оттегля кандидатурата на зет си въпреки настойчивите 
молби на външния министър да се спести бламажа на императора. Гирс се 
оплаква пред Бюло, че по-добра кандидатура никога не може да се намери. 
За „политически генерали“ като Дондуков или Игнатиев не можело да 
става дума; дори лица като Лойхтенбергски или Олденбургски щели да 
ангажират Русия прекалено много (PA A A  1887: Nr.1).
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1 Диоген Лаерций или Диоген Лаертски е древногръцки историк на философията, вероятно роден през 
200 г. в малоазийския град Лаерта. Той е най-популярния древен биограф на философите, автор на 

КОСМОПОЛИТНИЯТ СВЯТ НА АНТИЧНОСТТА В ИНОВАТИВНИТЕ 
ПОДХОДИ НА УЧЕБНИЯ ДИСКУРС

Цветана Иванова

THE COSMOPOLITAN WORLD OF ANTIQUITY IN THE INNOVATIVE 
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Abstract The article presents the problem of culturological interpretation of Ancient history 
specifics that found place in the new Bulgarian 5th grade textbooks. It makes thematic 
semantic analysis of selected educational narrative highlights. Around those accents are 
situated syncretic interactions in the Ancient world - migration, cities, religion, empire, art 
and science. We emphasize some didactic elements of the textbooks. They require the use 
of innovative approaches in the development of the historic matter and allow the activation 
of the students’ cognitive abilities.
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Преподаването на история в глобалния свят е предизвикателство.  
Информационната епоха открива невероятни възможности за достигане 
до обеми информация, която трудно може да бъде обозряна, асимилирана, 
анализирана и интерпретирана в учебен дискурс. Въпросът за преподава-
нето на история на античния свят е интересен от дидактическа гледна точка 
поради отдалечеността във времето на процесите и явленията и напълно 
различните светоусещания на древните хора, от липсата на фундаментални 
за днешния свят категориални опори, каквато е например нацията и др., 
за обясняване на сложните взаимодействия в развитието на човечеството. 
Древната история е още по-интересна поради цивилизационния синтез 
(Landa 2005: 1-2), който съпътства развитието ѝ и продуцира културно-
историческите общности и главните действащи лица, творци на 
античния свят. Това определя и неограничеността на цивилизационните 
взаимодействия, довели до създаването на много синкретични по своята 
същност конструкти – както материални, така и духовни. 

Тези цивилизационни взаимодействия раждат един космополитен 
свят, който се открива в миграциите на човешките общности, в строежа 
на пътища и градове, в развитието на търговия и съобщения, в културния 
диалог, довел до взаимно проникване и многобройни влияния в архитектура, 
изкуство, митология, ежедневен бит. Ако се доверим на историка на 
философията от III в. Диоген Лаертиус1, то най-ранното свидетелство за 
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компилативно, състоящо се от десет книги съчинение „Животът на философите”, написано към края на 3. 
век. Този труд е издаден на български език: Диоген Лаерций. Животът на философите. С., 1985.
2 От гр. kosmos – свят и polites – гражданин.
3 Подробно за употребата на термина „западна” като синоним на „европейска” цивилизация виж: Han-
ington 2015: с. 57-59.

Провинциализъм и космополитизъм

съществуването на гръцката дума „космополит“ (kosmopolitês)2 може да бъде 
отнесено към IV век пр. н. е. Диоген Лаертиус го приписва на мислителя 
киник Диоген, за когото се твърди, че е починал през 323 г. пр. н. е. Думата 
се намира в един от поредицата анекдоти, разкриващи Диогеновото 
„остроумие и усет към чужденеца: “Когато го попитали веднъж откъде 
е, той отговорил: „Аз съм космополит“, т.е., гражданин (politês) на света 
(kosmos)” (Konstan 2015).

Това светоусещане за неограниченост на принадлежността на 
индивида (той може да се определя например като атинянин или спартанец, 
но и елин, почитател на Зевс и др.), възможността да се придвижва 
свободно, да комуникира с хора от различни религии и общности, да се 
покланя и на техните божества, без по този начин да „обижда” своите 
всъщност прави античната цивилизация космополитна. Там светът е някак 
общ или поне ние го виждаме така, вероятно поради верността на теорията 
на Бродел за „дългото време” и „третия план” на историята (Brodel 2014: 72-
81). Цивилизацията се приема като културно единство (Hantington 2015: 50) 
и именно в това единство се заключава фундумът на нейното съществуване. 
От друга страна, важно за образователната парадигма е, че класическото 
антично наследство се определя като едно от ядрата на западната/
европейска цивилизация3. То включва гръцката философия и рационализъм, 
римското право, латинския език и християнството (Hantington 2015: 93). 

Характерът на античната епоха изисква внимателно осмисляне при 
преподаването на тази историческа материя в училище. Многообразието 
на култури и светове в античността може да остави у ученика усещането 
за еклектичност, за липса на свързаност, тъй като от гледна точка 
на съвременните възможности за обмен на информация античните 
общества са в значителна степен по-изолирани помежду си – тъй като 
няма бързи комуникации, но пък срещите и общуването са били само на 
живо – пълнокръвни и истински. В българската образователна система 
античната история се изучава в 5. клас (Закон 2015). Характеризирайки 
тази възрастова група, Фернан Бродел казва: „Те са възхитителна публика, 
спонтанно възторжени, пред които можеш да разгръщаш историята като 
при прожекция. Големият проблем при тях е да ги накараш да открият 
перспективата, действителността на отминалото време, посоките и 
значенията, които то включва, последователните събития, които, като го 
бележат, го очертават и му дават разпознаваемо лице” (Brodel 2014: 30-31). 
Ако трябва да добавим нещо към това описание на чудесната 11-12-годишна 
възраст на човека, то ще бъде, че в българската образователна практика 
именно в 5. клас учениците за пръв път имат самостоятелен учебен предмет 
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история. Тази тяхна първа среща с историята като наука е от особена 
важност за изграждане на модели на отношение към света, в който живеят. 
„Не трябва да се заблуждаваме – пише именитият френски историк Марк 
Феро - образът на другите народи или собственият образ, който живее в 
нашата душа, зависи от това, как в детството са ни учили на история. Това 
се запомня за цял живот” (Fero 1992: 8).

Нормативните документи определят като водеща цел в изуча-
ването на история днес „да бъдат разбрани историческите корени на 
съвременния свят” (Naredba N 5, 2015: 63). Безспорно тази релация минало 
– съвременност е основополагаща за историческото образование, защото 
„няма съвременна цивилизация, която да бъде разбрана, без да се познават 
изминатите пътища, старите ценности, преживеният опит. Цивилизацията 
винаги е минало, едно живо минало. Следователно историята на дадена 
цивилизация е търсене сред нейните старинни координати на тези, които 
и днес още остават валидни. Не става дума да кажем всичко, което знаем за 
гръцката цивилизация..., а всичко онова, което от онзи някогашен живот 
остава ефикасно и днес. Всичко онова, чрез което минало и настояще се 
свързват често през дистанцията на много векове” (Brodel 2014: 69). И 
така, ако античната история задава координати на днешната европейска 
цивилизация, то учебният дискурс трябва да ги кодира и транслира по такъв 
начин, че да станат разбираеми в зависимост от възрастта на учениците, 
да ги превърне в опори на идентичността, които трябва да бъдат открити 
и разбрани. Затова важен е въпросът как в учебния дискурс е очертана 
връзката между античния и съвременния свят и особено има ли въпроси, 
които провокират нейното осмисляне, които помагат на учениците да 
възприемат многообразието на култури, раси, религии, битови особености 
като естествена характеристика на света, в който живеем. 

За да потърсим отговор на този въпрос, ще анализираме определени 
аспекти в учебното съдържание на новите учебници по история и 
цивилизации за 5. клас. Ще проследим как е интерпретирана античната 
история и доколко учебният дискурс дава модели на културно съжителство 
и синкретизъм, на толерантно отношение и приемане на различията, на 
многообразието в античния свят. В този контекст от особена важност е 
как е представена срещата на култури и взаимодействието между хората 
от различни ареали в античния свят не само като фактографска пълнота и 
стилистика на текста, но и доколко чрез адекватни дидактически решения 
толкова различният античен свят се „приближава” до съвременния ученик. 
Налични ли са разнообразни методически идеи, които да провокират 
учениците да вникват в светоусещането на античния човек, да осмислят 
историческото време и по този начин да разбират отдалеченото на 
хилядолетия развитие на света. 

Спецификите на една цивилизация ясно се маркират от про-
странството, в което тя се локализира. Цивилизациите са пространства, 
казва Бродел, всяка цивилизация е свързана с пространство, чиито граници 
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са почти стабилни (Brodel 52-54). Своеобразен център на античната 
цивилизация е Средиземно море. Това е огромно за мащабите на тогавашния 
човек пространство, където се събират три континента – Европа, Азия и 
Африка. То се характеризира с многообразие от етноси, религии, раси, 
култури, социално-политически и стопанско-икономически модели. Тази 
пъстра етнокултурна мозайка създава уникална възможност за общуване 
поради обстоятелството, че в Древността морските пътища функционирали 
по-редовно и се приемали за по-безопасни, отколкото сухопътните (Landa 
2005: 1). Допълнително многообразие в контактите създава и възможността 
на един етнос или култура да общува не само със своите съседи, а и с 
други, значително по-отдалечени, но достъпни за т.нар. таласократични 
цивилизации (Brodel 2014: 53). Тези срещи не рядко приключвали с ожесточени 
конфликти. Но това, което Бродел определя като „взаимопроникване под 
знака на насилието” (Brodel 2014: 80), всъщност създава и вероятностите за 
синкретично съжителство. Егейската, елинистическата и гръко-римската 
цивилизации се определят като синкретични (Landa 2005: 3). Доказателства 
за това са миграциите и културният диалог, градовете като център на това 
многоаспектно взаимодействие, изкуството и литературата, театърът, 
развитието на науките и усъвършенстването на бита. 

Анализът на учебното съдържание позволява да се твърди, че 
в съвременния образователен дискурс ясно са изведени смисловите 
акценти, които задават параметрите на космополитния античен свят. Те 
са организирани в няколко проблемни кръга. Миграциите са представени 
като среща на култури и междуцивилизационно взаимодействие. Например 
за гръцката колонизация ученикът научава, че: „Разселването на опитни 
мореплаватели, търговци и занаятчии довело до важен цивилизационен 
напредък в Средиземноморието... Контактите на гърците с други култури 
обогатили и елинската култура. Под влияние на финикийците елините 
възприели азбучното писмо... гръцката азбука станала основа на латин-
ската, а векове по-късно и на кирилицата” (Kolev 2016: 55).

Взаимодействията са разгледани в широк културен контекст. 
В урока „Културата на Древна Елада” се изтъква, че „древните гърци 
дали на света философията, театъра и олимпийските игри. Те създали 
архитектура и изкуство, които се превърнали в модел за подражание”. 
Театърът е представен като място за общуване и културен обмен. Интересен 
акцент е поставен на олимпийските игри: „на стадиона се срещали и 
общували зрители от всички краища на гръцкия свят. Игрите сплотявали 
хората и поддържали общоелинския дух”. Формулираните към урочната 
статия въпроси насочват петокласниците към търсене на обяснение за 
значимостта на представените факти: Обяснете ролята на театъра като 
място за общуване; С кои свои постижения елинската култура стои в 
основата на европейската цивилизация? Дайте примери; Разсъждавайте 
валидни ли са ценностите на древните елини в наши дни. Обосновете 
отговорите си (Lekov 2016: 82-83). Темата за значимостта на достиженията 



93Цветана Иванова  - Космополитният свят на античността...

на древните елини за съвременна Европа е продължена и в урочна статия 
за упражнение „Театърът и олимпийските игри”, където акцент е поставен 
върху съвременните измерения на древногръцкото наследство. Задачите са 
за проучване и съпоставка и насърчават изследователския дух на ученика 
сам да достигне до значимостта на античното наследство за съвременния 
свят (Lekov 2016: 84-85). 

В контекста на избраната проблематика особено внимание 
заслужава въпросът как е представен елинистическият свят. Резултатите 
от успехите на Александър Македонски са интерпретирани не просто 
като завоевание и създаване на най-голямата държава в античността, 
а като стремеж за обединяване на познатия тогава свят под скиптъра на 
един владетел. Неговата личност е представена като своеобразен център, 
около който се ситуират културните взаимодействия: „Александър Велики 
вярвал в мирното сливане между победители и победени в един народ... 
оженил се за персийска принцеса... мечтаел да слее в едно победители и 
победени” (Lekov 2016: 72-73). Резултатите от завоеванията на Александър 
Македонски са интерпретирани и в цивилизационен план: „За кратко 
целият цивилизован свят в Европа и Близкия Изток попаднал под властта 
на един владетел. ... Александър бил мъдър държавник. Той създал 
в завладените територии общ модел, основан на елинската култура 
(елинизъм), в който се вплитали и източни традиции. Липсата на граници 
и политически ограничения довела до подем в икономиката, търговията 
и комуникациите. Развила се грандиозна строителна дейност. Издигнали 
се редица градове, които станали проводник на новата цивилизация и 
култура” (Kolev 2016: 61). Въпросите за учениците насочват към размисъл 
и оценка на вероятността да се съхрани една толкова обширна държава, 
създадена със силата на оръжието: „Как Александър смятал, че може да 
обедини и помири победители и победени в своята империя? Обсъдете 
осъществимо ли е било това начинание” (Lekov 2016: 72-73).

Промените в античния свят, настъпили в резултат на политиката 
на Александър Велики, продължена и от наследниците му, когато се ражда 
синкретичната елинистическа цивилизация, са представени в темата 
„Елинистическата епоха и нейното наследство”: „от взаимното проникване 
и сливане на културите на Елада и Изтока се оформила цивилизацията 
на елинизма.” В този контекст са разгледани и новосъздадените градове, 
превърнали се в центрове на културните взаимодействия, постиженията 
в архитектурата и изкуството като резултат от взаимните влияния на 
различните общества: „Традициите на източните народи, обединени с 
представите на елините за естетика и хармония, родили изящни храмове, 
театри, обществени сгради и гробници” (Kolev 2016: 66). Изтъкната е ролята 
на владетелите, които финансирали обществените строежи, културата и 
науката. Представен е създаденият в Александрия пръв „Музей – храм на 
музите”, в който работели учени от целия свят. Атмосферата на диалог и 
конструктивно взаимодействие е обяснена благодарение на възможността 
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за комуникация, която се създавала благодарение и на общия език, който 
бил използван: „Всички те говорели на гръцки език. Свободното общуване 
насърчило невиждан дотогава обмен на идеи и научни знания” (Lekov 2016: 
86-87). Въпрос кара учениците да потърсят обяснение на какво се дължат 
постиженията в архитектурата и науките през елинистическата епоха.

Надграждането на постиженията на другите от страна на елините 
е изтъкнато особено по отношение на науката, като е акцентирано и 
върху значимостта на тези достижения за съвремието: „Древногръцките 
математици обобщили знанията на древноизточните народи и превърнали 
математиката в цялостна наука... Питагор създал прочутата теорема..., 
която се изучава и днес... Талес... Архимед установили закони, които 
станали основа за по-късните изследователи. Така те направили възможни 
достиженията на съвременната математическа наука”. (Kolev 2016: 67). 
Ученикът научава, че едни от основополагащите закони в съвременните 
точни науки всъщност са станали възможни, благодарение на толерантната 
атмосфера в космополитните антични градове. 

С оглед обясняване на пътищата за взаимно проникване на 
културите в учебните текстове е отделено внимание и на синкретизма на 
пантеоните в античността. Ученикът разбира, че именно чрез религията 
античният човек си е обяснявал света и допускайки съществуването на 
божество от друга религия, включвайки го в своя космогоничен ред, той 
емпатийно възприема обяснението на света на другата култура. Процесът 
е представен многостранно не само по отношение на елинистическия свят. 
Характерен пример е приемането на някои тракийски божества в гръцкия 
пантеон: „Тракийската религия също оказала влияние върху духовните 
вярвания на елините. През V в. пр. Хр. в атинския полис бил въведен 
култът към тракийската богиня Бендида. Един от популярните персонажи 
в древногръцката митология ... Орфей бил тракиец...” (Kolev 2016: 84). 
Като доказателство за взаимното проникване на култове и обичаи е дадено 
свидетелство на Херодот за тракийско светилище на сатрите: „Жрица дава 
прорицанията точно както в Делфи – няма нищо по-различно” (Kolev 2016: 
85). Темата е доразвита и в урочните статии посветени на римската история: 
„Римляните били отворени към чуждите религии и със завоеванията 
възприели източни божества като Изида... Римската религия обединила 
римските вярвания с тези на покорените народи” (Lekov 2016: 118). Този 
аспект на представяне на религиозните взаимодействия е особено важен, 
тъй като подчертава, че съществуването на една религия не пречи на друга, 
че те не са враждебни, не са агресивни. По този начин се очаква у учениците 
да се изгради отношение на религиозна и културна толерантност, което е 
една от основните ценности на гражданското общество днес. 

Друга проекция на религиозното взаимодействие е потърсена във 
вертикална времева релация: „Митовете за олимпийските богове и за 
подвизите на героите обединявали духовно гръцкия свят. Те били втъкани 
в европейската литература и изкуство и станали част от културното 
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наследство на Европа” (Lekov 2016: 80) и въпрос за обяснение „Защо казваме, 
че елинските митове са част от културното наследство на Европа?”, а в 
рубрика „Машина на времето” се провокират учениците да обяснят изрази 
като ахилесова пета, кутията на Пандора, ябълката на раздора и др., които 
са базирани на древногръцката митология, но са се превърнали в част от 
лексиката на съвременния европеец (Lekov 2016: 81).

Пространството на културните взаимодействия в античността е 
ситуирано около Средиземно море. Фактографски е изяснено на учениците 
защо тогава го наричали  „Римско езеро” (Lekov 2016: 112). Експанзията на 
Рим е цивилизационно интерпретирана, като по удачен за петокласниците 
начин е обяснено значението за съвременния свят на този период от 
човешкото развитие: „Римската власт, закони и култура се разпрострели 
над почти цяла Европа и Средиземноморието... От сливането на римската 
с елинистическата култура се оформила гръко-римската антична 
цивилизация, която залегнала в основите на днешния свят” (Lekov 2016: 
116). Римляните построили пътища, които „свързали Средиземноморието в 
едно цяло и се превърнали в маршрути на търговията и обмена на културни 
ценности и идеи” (Lekov 2016: 126). Разказът за завоеванията на Рим излиза 
извън традицията на хронологичното проследяване на военните кампании 
и се фокусира върху цивилизационните промени, настъпили в резултат 
на това „взаимопроникване под знака на насилието” (Brodel 2014: 80). 
Така например включването на днешните български земи в пределите на 
римската империя се разглежда като „приобщаване на Тракия към римската 
цивилизация” (Lekov 2016: 130). Политиката на Рим за създаване на селища 
на ветераните в завладените земи също допринася за оформянето на един 
космополитен свят, на хора от различни култури и религии, съжителстващи 
на една територия.

Особено внимание заслужава фактът, че в учебното съдържание са 
включени самостоятелни теми, посветени на идейното наследството на 
античния свят в европейската цивилизация. Учебният дискурс изтъква, че 
„Елада завещала на Европа велики ценности и идеи. Идеите за свободата на 
човека и за общността на гражданите, които решават колективно бъдещето 
на своята държава са живи и днес. Те са основата на обединението на 
Европа и модел на цивилизования свят” (Lekov 2016: 61). В същия идеен 
план е разгледано и наследството на гръко-римската цивилизация: „От 
контактите между римляни и елини се оформила гръко-римската антична 
цивилизация, която е основата на съвременната европейска култура. 
Основите на римското право са вплетени в днешните закони... Гръко-
римските постижения са в основата на европейската култура”. Отново в 
рубриката „Машина на времето” учениците се провокират да обяснят 
римски сентенции, които използваме и днес и звучат актуално: Живот без 
свобода е нищо, Алчността е коренът на злото, Знанието е сила. (Lekov 
2016: 126-127). Това задание насочва към разбиране на основни ценностни 
ориентири на хората в античността и тяхната проекция в съвременния свят.
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В урочна статия „Културното наследство на Древен Рим” 
сполучливо са изведени важни смислови акценти. Първият въпрос 
от урочното съдържание е озаглавен: „Нов модел на цивилизационно 
развитие”. Авторовият текст изтъква: „Римляните обогатили създаденото 
от древногръцката и елинистическата култура и изградили могъща 
цивилизация. Постиженията им били особено големи в строителството 
и инженерната мисъл” (Kolev 2016: 108). Латинският език е вторият 
акцент изведен като самостоятелен елемент в авторовия текст: „... от него 
произлезли т. нар. романски езици като италиански, френски, испански, 
португалски и румънски. Голяма част от думите и в английския, немския и 
славянските езици също имат латински произход. Латинският е запазен и 
като професионален език, който се ползва от медици, юристи, биолози”. Има 
и въпрос в тази връзка за осмисляне: Защо твърдим, че латинският език 
помага за духовното и научното обединяване на Европа? (Kolev 2016: 109). В 
друг случай в урок упражнение ученикът има задача да открие значението 
на съвременни думи от латински произход (Lekov 2016: 132).

Наблюдението върху начина на структуриране на учебното 
съдържание в учебниците за 5. клас позволява да се забележи една обща 
тенденция към обмислено включване на подбрани тематично урочни 
статии както за упражнения, така и за практически дейности, каквото 
е новото, заложено в учебната програма прецизиране. В тях водещата 
цел на историческото образование за системно изграждане на умения 
и компетенции е намерила реципрочно и на пръв поглед сполучливо 
решение. Като удачно би могло да се определи структурното фиксиране на 
функционалността на урочните единици за упражнение в две равнища – за 
основни, базисни умения и за комплексното им съчетаване и прилагане при 
решаване на разнообразни познавателни задачи. Онасловени по различен 
начин в различните учебници, те всъщност насочват ученика към важни 
аспекти на културно-историческото наследство и задават цивилизационно-
културулогичния прочит на историята, без това да променя дидактически 
същността на урочната статия. В стилово и езиково отношение би могло 
да се твърди, че това поколение учебници по история за 5. клас запазва и 
продължава добрите традиции, като маркира стремеж за структуриране на 
учебната материя по начин, който да стимулира активното обучение.

Съвременни образователни принципи, които работят в тази насока, 
са персонализираният подход, геймификацията, ученето чрез действие. 
Методите, съответстващи на тези дидактически принципи, са проектно-
базирано обучение, симулационни и игрови методи и използване на разно-
образни онлайн инструменти. Дидактическото осмисляне на спецификите 
при преподаване на антична история в прогимназиална степен продуцира 
интересни методически разработки, които биха могли да бъдат определ-
ени и като иновативни. Те са фокусирани върху активното обучение 
(Molerovich 2001), използване на технологиите (Stamenova 2009) и принципа 
на геймификацията (Andreeva 2001; Trapova 2011). Публикувани са модели на 
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добри педагогически практики за реализиране на междупредметни връзки 
в т. нар. бинарни уроци (Chakarov 2010).

На базата на направения анализ на новите учебници по история 
и цивилизации за 5. клас може да се твърди, че се открива значително 
приложение на изброените по-горе принципи. Налични са урочни статии, 
които така композират учебното съдържание, че изискват използването на 
определени методи. Например принципът на геймификацията се открива 
в тема за упражнение „Един ден в Рим”. Ученикът трябва да влезе в ролята 
на журналист – метода на ролева игра, като са зададени две ситуации. В 
първата се изисква ученикът да вземе интервю от римлянин, в чиято роля 
влиза негов съученик. Зададени са осем възможни персонажи, в т. ч. и на 
дете и жени – посочени с възраст, професия и други характеристики. Във 
втората ситуация се очаква ученикът, в ролята на репортер, „да предава 
директно от мястото на събитието” – Форума или Игри в Колизея (Lekov 
2016: 122-123). 

На същия принцип, но по метода на симулационно-ситуативни 
игри се организират дейности в рубриката „Машина на времето”. 
Ситуацията се задава например като: „Годината е 2016 пр. Хр. Пътувате по 
р. Нил. Опишете на какъв кораб плавате, как сте облечени и защо, откъде 
ще си набавите храна, какво виждате по време на плаването, какви звуци 
чувате, какви хора срещате” (Lekov 2016: 33). Или при други теми в същата 
рубрика: „Попаднали сте на атинската агора през V в. пр. Хр. и въпроси за 
ученика: Кого срещате, за какво разговаряте, с какво се занимават хората 
(Lekov 2016: 75); „Вие сте войници на Александър Велики. Участвате в похода 
на изток от началото до неговия край. Откъде тръгвате? През земите на 
кои народи минавате? Как ви посрещат местните хора и т.н. (Lekov 2016: 
73). Този подход, системно приложен в рубриката „Машина на времето” 
към всяка тема за нови знания в учебника на издателство „Просвета”, дава 
идеи и възможности на учителя да насърчава своите ученици чрез ролево 
ситуативното поставяне в определена историческа епоха, пространство, 
персонификация да осмислят и разбират начина на живот на античните 
хора и взаимоотношенията в обществото. Същевременно чрез подобни 
задачи биха могли да се проверяват и знанията на учениците.

Принципът за учене чрез действие е много широко застъпен 
при различни задачи в темите за упражнения и в наречените „Уроци за 
практически дейности” (Yakimov 2016) и  „Работилница” (Mihaylova 2016). 
В урочни единици, онасловени „Стъпка по стъпка” (Lekov 2016), ученикът 
научава например „Как да открием древните цивилизации в Интернет”. 
Зададен е прецизен алгоритъм за съставяне на описание и представяне 
на исторически обект. Това умение е от изключителна важност днес, 
когато Интернет дава неогарничена по обем информация и за индивида 
става важно нейното верифициране, подбор за определени цели, 
организиране с оглед модела на презентиране на постижението. В тази 
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учебна тема се открива и прилагане на проектно базирано обучение в 
отделен дидактически елемент „Проекти на класа”. На учениците се дава 
възможност за избор от три варианта, по които биха могли да работят – 
да съставят туристически гид, да направят стенно табло или да създадат 
електронна папка в сайта на училището (Lekov 2016: 56-57). В друг случай 
в „Историческа работилница – Олимпийските игри в миналото и днес” 
(Matanov 2016: 92-93) също се дават добри алгоритми за проектна дейност 
на учениците и „съвети за успешна работа”. В други варианти на учебници 
проектно базираният подход е не така удачно приложен. Например в някои 
под надслов „моят проект” се изисква ученикът да вземе ½ кг пшенично 
зърно или лимец, два плоски камъка с гладка повърхност и дървена дръжка. 
Да направи хромел ...да смели брашно... и да опече хляб?! (Kolev 2016: 24) 
или да пише с йероглифи върху хартия, навита като папирусово руло (Kolev 
2016: 48). Плурализмът продуцира разнообразни методически решения при 
поднасянето на историческата материя за учебни цели. Те са подчинени на 
идеята за активното обучение, за даване интелектуална свобода на ученика 
да открива сам своите знания, за използване на Интернет и технологиите 
конструктивно, за работа в екип и др.

Космополитния свят на античността дава възможност за 
културологично интерпретиране на сложната историческа материя за 
учебни цели. Взаимодействията в различни аспекти могат да се проследят 
в целия времеви хоризонт на античната история, те пронизват учебния 
дискурс като свързваща идейна нишка и биха могли да се определят като 
водеща концепция в историческия наратив в учебниците по история и 
цивилизации за 5. клас. Извеждането на историческия разказ в учебниците 
от едномерната плоскост на войните, политическото и икономическо 
развитие и представянето му в широкия цивилизационен прочит на 
човешкото развитие дава на образователната парадигма възможности за 
изграждане на ценностна система на младежите, основана върху принципите 
на културния диалог и толерантното възприемане на различията. Така 
историята като учебен предмет става важен градивен елемент за формиране 
на гражданската култура на демократичното общество, което е главна цел 
на съвременното българско училищно образование.
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ТУРСКИЯТ ЕЗИК В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ:  
СРЕЩА НА КОСМОПОЛИТНОТО И ПРОВИНЦИАЛНОТО 

Трейси Спийд

THE TURKISH LANGUAGE IN NORTHEASTERN BULGARIA:  
AN INTERSECTION OF THE COSMOPOLITAN AND THE 

PROVINCIAL

Traci Speed, Fulbright Researcher, USA

Abstract This article presents my research on language attitudes and maintenance in the 
Turkish minority communities in Northeastern Bulgaria. Though situated far from the 
Turkish border, this population has maintained its language, religion, and some aspects of 
its culture for generations, despite pressures towards assimilation. However, globalization 
presents opportunities for a different kind of assimilation – with Turkish-language 
populations outside of Bulgaria. I discuss the competing tensions of provincialism and 
cosmopolitanism on the language of this population, rooted by both its residency in villages 
and small- to mid-sized towns and by its very particularity in the provincial, while at the 
same time expressing cosmopolitanism through cross-border communication, travel, and 
family ties. 
Key words Turkish, minority language, code-switching, language attitudes

Five centuries of Ottoman rule bestowed on Bulgaria a sizeable Turkish 
population. Bulgaria won its independence from the Ottoman Empire more 
than 100 years ago, but at least 10% of the population still speaks Turkish. I am 
carrying out a research project1 examining how Turkish speakers maintain their 
language in a society in which Bulgarian is the dominant language and what 
the Turkish language means to their identity. Considering this issue in terms of 
cosmopolitanism and provincialism offers a different perspective, and one not 
usually considered in linguistics. The linguistic situation is far from simple, 
and though there is no easy answer for where the Bulgarian Turkish-speaking 
community fits into a provincial/cosmopolitan dichotomy, considering the 
possibilities allows us to look at this bilingual community in a new way.

Provincialism, Cosmopolitanism, and Language
The terms provincialism and cosmopolitanism represent two different 

approaches to looking at ourselves, our society, and the world itself. Cosmopolitanism 
even constitutes its own academic field, cosmopolitan studies. (Provincialism as 
such does not have a thriving academic area of inquiry, but issues associated with 
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provincialism are studied in a variety of disciplines.) Cosmopolitan studies as a 
field, however, is still not precisely defined. In their recent book on the subject, 
Zlatko Skrbiš and Ian Woodward assert that social scientists, philosophers, and 
political scientists understand the concept of cosmopolitanism in quite different 
ways, but they define the essence of cosmopolitan identity as demonstrating “a 
relational affiliation with difference, underpinned by an attitude of openness 
within spaces of cultural flow” (Skrbiš, Woodward 2013: 11). Victor Roudometof, 
however, displays some apprehension at what he calls “the cosmopolitan agenda,” 
stating that it “represents a slippery slope whereby researchers are invited to label 
various practices as cosmopolitan irrespective of whether social actors do so” 
(Roudometof 2015: 124). With this murky state of affairs in mind, I approach this 
idea of cosmopolitanism with both apprehension and an acknowledgement of its 
multifarious interpretative possibilities. 

In addition to the above caveats, provincialism and cosmopolitanism are 
not concepts commonly applied in the field of linguistics. While it is easy enough 
to imagine that a “cosmopolitan” language would be a supranational world 
language, the term “provincial” usually implies a negative value judgment that 
a linguist would be loath apply to a language, especially, as the term “provincial” 
would suggest, a regional language. Provincialism, or rootedness in a local culture 
distant from the major centers, could in theory be value-neutral, but in practice 
it is defined as a sort of narrow-mindedness born through fear or ignorance of 
the – by implication – more developed, better educated, and sophisticated 
cities. Linguists strive to describe and analyze language usage without ascribing 
normative values to different language varieties. And while a world language as a 
lingua franca is irrefutably useful for communication, linguists usually advocate 
for the protection of languages with fewer speakers because of the vulnerability 
of such languages. Therefore, the common connotations of cosmopolitanism 
and provincialism must be questioned when applying these terms linguistically. 
Nevertheless, speakers routinely judge language use by their own value systems, 
and I believe that the ideas of provincialism and cosmopolitanism do in fact 
enter into perceptions about and decisions concerning Turkish language usage in 
Bulgaria, affecting usage and attitudes in the process.

With regard to language, cosmopolitanism can suggest more than 
one idea. On one hand, nationalist allegiance to a local language of limited 
communicative value outside of one’s own region could be seen as provincialism, 
while embracing a supranational language outside of one’s national and ethnic 
group is cosmopolitan. On the other hand, cosmopolitanism values diversity, 
which includes ethnic diversity and multilingualism. Selma Sonntag describes one 
goal of linguistic cosmopolitanism as being the reconciliation of the dichotomy of 
language as a medium of communication (its instrumental function) and language 
as a marker of identity (its affective function). She asserts that cosmopolitanism 
prioritizes the instrumental function, seeing its affective function as fueling “the 
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2 I am basing this estimate mainly on the last official census results from 2011, at which time 8.8% of the popula-
tion identified as Turkish, but I am rounding up to at least 10% for a few reasons. There have been some demo-
graphic changes in Bulgaria over the past six years, and many people I talked to in Shumen believe the number 
of Turkish speakers to be higher now (although this may be a matter of perception). Moreover, the Pew Research 
Center’s recent report “Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe” reports that 15% 
of the population in Bulgaria identifies as Muslim, and the majority of Bulgarian Muslems (though far from all) 
are Turkish speakers. Full census data is available online at censusresults.nsi.bg

parochial violence of nation-state, i.e., the violence and hostility of monolingual 
nationalism” (Sonntag 2015: 205). This implies that cosmopolitanism means an 
abandonment of national and ethnic identification rather than an acceptance 
of multiculturalism, for with no national or ethnic cultures to contribute to 
a cultural plurality, there can be no multiculturalism. But in fact, another side 
of cosmopolitanism advocates for acceptance of cultural diversity—as Sonntag 
admits, advocates of local languages in India consider themselves to be champions 
of a cosmopolitan multilingualism (Sonntag 2015). 

Linguistic provincialism, interpreted from the common implications 
of the term “provincialism,” suggests a form of linguistic nationalism based on 
closed-mindedness. On one hand, this could be the western, Herderian idea of 
one nation, one language, extended to the degree of advocating monolingualism; 
on the other hand, it could be an insistence on speaking in a local dialect viewed 
by outsiders as backwards or uneducated. While the former approach to language 
is indeed judged as undesirable by linguists, the latter approach may have the 
merit of preserving dialects, a feature usually considered favorable by linguists. 
Therefore, it is worth considering the idea of provincialism with regard to 
language, but keeping in mind that what is considered provincial and whether 
this is value-laden or value-neutral may differ between a linguist and an ordinary 
speaker. 

In short, a neutral assessment of how language and language use is either 
cosmopolitan or provincial may be difficult to achieve. A non-linguist considering 
this problem may arrive at an interpretation that is actually a value judgment of 
approval or disapproval. Despite this, ideas of the cosmopolitan and the provincial 
give us a new and productive perspective on an issue that has vexed citizens of 
Bulgaria since the country’s independence from the Ottoman Empire in the 19th 
century and continues to be a salient issue today.

The Bulgarian Turks and Their Language
Bulgarian Turks make up around 10%, or slightly more, of the population 

of Bulgaria2, making them the largest minority population in the country. Almost 
all Bulgarian Turks have maintained Turkish as their mother-tongue. While a 
small number of Slavic Bulgarian Moslems have begun to identify as Turks since 
1990 (see Brooks 2002, for example), and these would therefore number among 
self-identified Turks who do not speak Turkish, there is also a significant (and 
difficult to count) Romani population in Bulgaria with Turkish as a mother-
tongue, more than counterbalancing those who identify as Turks without 
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2 For an overview of Turkish languages education in Bulgaria, see Rudin and Eminov 1993, which provides a good 
summary.

speaking Turkish. Bulgarian Turks are an integrated population that can be found 
all over the country, but they are concentrated in the southern regions along the 
border with Turkey and in the northeast region around the provinces of Razgrad, 
Târgovishte, and Shumen. The city of Shumen, for example, is more than 12% 
Turkish (according to the 2011 census), while the entire province of Shumen 
(consisting of 10 municipalities) is more than 30% Turkish.

Turkic peoples have long been a part of Bulgaria’s history, and many Proto-
Bulgarian words have a Turkic origin, but Turkish immigration to Bulgaria began 
in earnest in the late 14th century, when Bulgaria was conquered by the Ottoman 
Turks. Bulgarians spent the next 500 years as a part of the Ottoman Empire in 
what is often referred to as Turkey in Europe. A large number of Turks moved 
into the region in this period, primarily farmers from Anatolia attracted by fertile 
land (Kappler 2002). Many Turks withdrew to Turkey proper during the years 
following Bulgaria’s independence from the Ottoman Empire (a process which 
began with its liberation in 1878 and became official with the declaration of 1908), 
but a large Turkish population remained in Bulgaria. They regard themselves as 
Turks by ethnicity, but they consider Bulgaria their homeland. They have retained 
their religion and many of their customs, traditions, and folklore, including some 
traditional forms of clothing, to an extent similar to ethnic Bulgarians: that is, 
while traditions and beliefs are important, they are more evident in rural areas 
than urban areas, and while most people have a religious identity, they may not 
seem particularly religious. Their most obvious Turkish characteristics are their 
language and their names.

The attitude of Bulgarians towards the Turkish minority has generally 
been tolerant and neighborly, but language policies have varied greatly over 
the years. Turkish language education in Turkish schools was the practice after 
liberation and well into the first decades of the 20th century, but support for Turkish 
schools began to wane in the 1920s3. In 1946, the Communists nationalized the 
Turkish schools but continued education in Turkish, even expanding educational 
opportunities for Turkish speakers, while teaching them Bulgarian as well. Rudin 
and Eminov (Rudin, Eminov 1993: 50) characterize the language policies of this 
period as “encouraging bilingualism among members of the Turkish minority,” 
and they call this a time of “substantial freedom in education and cultural matters.” 
In the 1960s, however, assimilation policies increasingly went into effect: Turkish 
schools were merged with Bulgarian, education in Turkish was eliminated, and 
periodicals in Turkish first became bilingual in Turkish and Bulgarian and then 
Bulgarian only, before eventually ceasing publication altogether. In 1985 came 
the campaign of forced assimilation, the most tangible manifestation of which 
was the requirement that Bulgarian Turks change their full names to Bulgarian 
names. The speaking of Turkish in public was also forbidden, as was Turkish 
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2 The same census 2011 census indicates the overall number of Turks living in cities or towns as 221,522 (4.6% of 
the urban population), while 366,796 Turks live in villages (that is, 20.2% of Bulgaria’s rural population). 

music and traditional Turkish clothing. In 1989, some 300,000 Bulgarian Turks 
left the country in period of just a few months and immigrated to Turkey. 

After Živkov’s regime ended in 1989, the government reversed the policy 
of forced assimilation, and around half of the Turks who had left eventually 
returned to Bulgaria. A political party was formed advocating for the rights of 
minorities, and Turkish speakers (as well as other linguistic minorities) were given 
the right to request elective classes in their mother-tongue at school. However, 
many Bulgarian Turks have not taken advantage of this right to study Turkish, 
for various reasons: some believe it unnecessary, as they already speak Turkish; 
some prefer to take another western language or other subject during that elective 
slot at school; and some schools do not actually offer the courses, so interested 
students must go to another school to study Turkish. Moreover, exposure to 
literary Turkish is greater than ever before, giving young people the opportunity 
to improve their Turkish in a more natural setting. Although only some people 
have had the opportunity to go to Turkey, everyone I have talked to has some 
relatives living in Turkey, and maybe more importantly, Bulgarian Turks seem to 
watch most of their television in Turkish.

Bulgarian Turks could be viewed as either provincial and cosmopolitan, 
depending on what aspects one focuses on: rural or urban, educated or not, global 
or nationalist, and so on. Bulgarian Turks are more likely to be rural than urban, 
often living in villages4, but most have ties outside of Bulgaria, and some spend 
time in Turkey. Their native Turkish is a dialect; most people have not made a 
strong effort to learn the literary language, but the literary language is influencing 
local speech. Is the identity of Bulgarian Turks as Turks one that roots them in a 
minority status, thereby narrowing their horizons, or does it lie on a transnational 
continuum, which broadens their worldview and makes them more cosmopolitan, 
even when their surroundings might contradict this?

My Fieldwork in Shumen with Local Speakers of Turkish
My Fulbright project is a sociolinguistic study of language attitudes and 

code-switching among Turkish-Bulgarian bilinguals in northeastern Bulgaria. My 
research, conducted here in Shumen and the surrounding area, consists of two 
parts: interviews with native speakers of Turkish and recordings of conversations 
to analyze for code-switching and dialect features. I am still conducting interviews, 
but in this article I will discuss some of my preliminary findings thus far. I have 
interviewed around 20 people who identify as Turks, choosing questions from 
a list of 25; these questions range from requests for basic information (e.g., age, 
place of birth, occupation, level of education) to questions about what languages 
the respondent speaks, what language is spoken in the home, how well they 
believe they speak each language, and so on. We expand discussion on any of 
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these topics when the respondent is interested, and because my own Bulgarian 
skills far exceed my Turkish skills, after asking questions in Turkish, supplemental 
discussion is often in Bulgarian. Interviews are more in Bulgarian when we 
are in an environment that seems less conducive to speaking Turkish or when 
Bulgarian seems more expedient. In these cases, I rely entirely on my respondent’s 
assessment of how comfortable he or she feels speaking Turkish.

The speakers I have worked with do not hesitate to label themselves as 
Turks first and foremost, although they do sometimes qualify this afterwards with 
the label “Bulgarian Turk” or a phrase such as, “but I live in Bulgaria” (although 
one respondent answered my question about his ethnicity as “Moslem”). But 
many people emphasize, in the course of discussing their ethnicity, how well 
they get along with their neighbors; several respondents described to me how 
they take food to their Bulgarian neighbors on Muslim holidays, and that their 
Bulgarian neighbors do the same for them on Christian holidays (something 
often mentioned to me by Bulgarians as well). It seems important to most of my 
respondents to convey that they are integrated in Bulgarian society – they feel 
that Bulgaria is their homeland and their Bulgarian citizenship is also important 
to their identities. 

The variety of Turkish language in the northeastern region is, in the 
literal definition of the word, provincial. In Ottoman times, this area north of the 
Balkan mountain range was far removed from the capital city of Constantinople, 
and even today, it remains provincial, situated far from Sofia, the present-day 
capital, as well. Thus, the language has developed in an area considered to be the 
provinces, be they Ottoman or Bulgarian, for more than six centuries. Fittingly, 
all respondents express a strong awareness that the Turkish spoken in this region, 
an East Rumelian dialect of Turkish, is different from that spoken in Turkey, and 
they point this out without being prompted. (Bulgarians, too, are aware that the 
Turkish spoken here is not literary Turkish; more on that below.) Bulgarian Turks 
frequently say that the Turkish spoken here is not “correct” or not “real” Turkish. I 
had a very difficult time finding a Turkish tutor in this town where more than 12% 
of the population speaks Turkish as their first language, and at least one factor 
seemed to be the awareness, repeatedly cited, that “the Turkish here isn’t correct 
Turkish.” 

Provincialism, according to Eliza Karczyńska, “is based on the notion 
of inferiority” (Karczyńska 2012: 178), and such a notion is a clear thread in the 
attitudes of almost all respondents towards their native dialect of Turkish. While 
everyone said that they could talk to people from Turkey with few problems, 
many respondents reported feeling some self-consciousness over their dialect. 
One respondent – a waiter – said that he only spoke to customers from Turkey 
in Turkish when he realized that they could not communicate otherwise. (This 
same respondent said he rarely spoke with Bulgarian Turkish clients in Turkish 
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either, so dialect insecurity is not the only factor.) Moreover, respondents who 
had formally studied Turkish were much harsher in their assessments of local 
Turkish, criticizing the ability of most locals to speak Turkish; one respondent 
stated that she did not know how to speak Turkish before studying it (despite 
admitting to having used the language in her home growing up). Complaints 
about the Turkish of the local speakers center primarily on three features of their 
language, all related to vocabulary: archaic words no longer found in modern 
Turkish, dialect words that have never been part of the language of the center, 
and the large number of Bulgarian words employed in Turkish conversations.

Respondents who criticize the local Turkish dialect focus much more on 
vocabulary issues – the features that most stand out to people to the untrained 
speaker – and less on other dialect features, but sometimes these characteristics 
garner mention as well. More work has been done on the differences between 
West Rumelian and standard Turkish, but features described as occurring in 
East Rumelian dialects include the mixing of the accusative and dative cases, 
changes in the typical SOV word order, and use of a productive diminutive suffix 
(-čo or -ka) from Balkan Slavic. The only grammatical feature mentioned by 
respondents, however, is the shortening of the present continuous verbal suffix 
-iyor. For example, the widely used greeting ne yapiyórsun ‘what are you doing’ 
(more on this below) uses the 2nd person singular of the present continuous form 
of the verb do, but is pronounced as n’yábiyısın. In addition to the voicing of the 
intervocalic p, we see a stress shift from the tense marker to the root, and -iyor- 
shortening to -iyı- (which sometimes occurs as -iy- as well). This is a routine 
feature of northeastern Turkish dialects.

In my interviews, respondents have used, by and large, standard Turkish, 
or have at least eschewed major dialect markers. Not only have verbal endings 
been standard, but respondents have had few problems with finding the Turkish 
words they needed and have only occasionally had to substitute a Bulgarian word 
or hesitate to think of a Turkish word. This indicates two things: the ability by 
many speakers to speak standard Turkish when necessary, or at least something 
close to standard Turkish; and an awareness of when it might be more appropriate 
to use standard Turkish rather than dialect. I cannot draw strong conclusions 
from this yet, both because I have interviewed mainly educated people, and 
because I have not yet had a native speaker listen to my recordings to see what 
I might have missed. However, this does suggest a preliminary hypothesis that 
the Turkish language skills may not be as low as people generally think—rather, 
the “notion of inferiority” characteristic of provincialism may render people 
more sensitive to mistakes and perceived markers of provincialism—a kind of 
preemptive provincialism.

Although in my interviews I did not hear many Bulgarian words used 
when my respondents were speaking Turkish, in listening to Turkish speakers in 
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other circumstances, it is clear that Bulgarian Turks do use a great many Bulgarian 
words in their conversations. There are three explanations for this, all of which 
play a role. The first is that, indeed, there are some Bulgarian words that are a 
part of the local dialects. These words are often relatively modern words, such 
as the Bulgarian word хладилник ‘refrigerator’ used in place of modern Turkish 
buzdolabı. The second is that sometimes a speaker simply does not know a 
particular word in Turkish just because of a deficiency in his or her particular 
knowledge bank; another speaker might have no problem producing the same 
word. The third, and perhaps most frequently at play, is that Bulgarian Turks who 
live in towns are bilingual, and most of them speak Bulgarian more often than 
Turkish; therefore, code-switching is a natural part of their speech routine. 

Code-switching is the use of more than one language in one and the 
same speech act by speakers who are functionally bilingual, and it occurs when 
the person is speaking to another bilingual. (It is telling to note that Bulgarian 
Turks do not seem to insert Turkish words or phrases, other than Turkisms 
present in Bulgarian, into their conversations with Bulgarians. I even had a 
respondent hyper-correct and reject the use of нейсе ‘never mind; anyway’ in 
Bulgarian because she insisted it was only a Turkish word, rather than a Turkism 
in Bulgarian.) Code-switching may consist of inserting single words or entire 
phrases and sentences from another language into the predominant language of 
the speech act. However, code-switching does not occur only, or predominantly, 
because the speaker does not know the appropriate word in the language being 
spoken. Although the prompts for code-switching are often opaque, it may take 
place either because of a conversational cue or a psychological prompt, such as a 
stronger association with a particular concept in the other language. For example, 
in one overheard conversation, a man was discussing a doctor’s appointment on 
the phone in Turkish, and he used the Bulgarian words for “Monday” and “Tuesday” 
(понеделник and вторник). It is completely possible, but highly unlikely, that this 
speaker knows enough Turkish to discuss his doctor’s appointment in Turkish, 
but not enough to know the days of the week. What is more likely is that he is 
more used to talking about days of the week in a Bulgarian context, or that he 
remembered discussing the appointment days with someone at the doctor’s office 
in Bulgarian and was thereby prompted to switch into Bulgarian at that moment. 
We cannot know his reasons, but the important fact is that he probably would 
have been able to conduct that entire conversation without code-switching had 
he been speaking to a monolingual Turk.

Ironically, this reading of the use of Bulgarian words in Turkish as a 
provincialism, cited by so many respondents as evidence of poor knowledge of 
Turkish, can actually be a mark of cosmopolitanism. Code-switching occurs in 
situations of multilingualism or linguistic diversity, a hallmark of linguistic 
cosmopolitanism. Sonntag finds linguistic cosmopolitanism’s celebration of 
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linguistic diversity facile because, in her assessment, multilingualism among 
immigrants in America leads to monolingual assimilation by the third generation 
(Sonntag 2015: 204), but in Bulgaria, Turks have managed bilingualism for at least 
three generations now with no sign of linguistic assimilation. Sonntag’s critique is 
based on the way the national project in western countries maps a single language 
onto a single state, but Bulgaria has successfully maintained a cosmopolitan 
position so far (despite its attempts to join the one nation-one language program 
in the 1980s).

The language of the Bulgarian Turks is also an expression of cosmopolitanism 
in its function of connecting Bulgarian Turks with the world outside the Bulgarian 
borders. Now that a couple of a million Bulgarians are living outside the borders 
of Bulgaria, everyone has some kind of connection beyond the border, but for 
Bulgarian Turks, these connections do not rely on familial relations. The idea that 
Bulgarian Turks could feel connected to something outside of the Bulgarian state 
does not fit in well with the nationalist project, but it does move a step closer to 
cosmopolitanism. The cosmopolitan ideal is to be a citizen of the world and not 
simply of a second country, but not one of the Turks I spoke with expressed any 
kind of political allegiance to Turkey itself. When national belonging comes up, 
respondents have all emphasized that Bulgaria is their home. However, they all 
know people in Turkey, and they get a large portion of their entertainment media 
from Turkey, thus making a supranational perspective part of their quotidian 
lives. This influence from beyond the Bulgarian borders has an impact on the 
language as well.

The influence of television and media on the Turkish population should 
not be underestimated. My evidence so far is more anecdotal than scientific, but 
every interview I have carried out suggests that Turkish television has helped to 
maintain the Turkish language. Respondents commonly say that most of their 
television viewing is in Turkish, and several older respondents say that their 
children or grandchildren now speak better Turkish than they do as a result. Two 
respondents even described instances of their grandchildren correcting their 
language based on what they had learned from television. While the Turkish of 
earlier generations was maintained primarily through hearing Turkish from other 
dialect speakers, with inconsistent reinforcement in school for a few years, now 
almost all Turks, despite living 300 kilometers or more from the Turkish border, 
regularly hear the standard language, and most people mention ways in which 
this exposure has changed the way they speak.

The main influence of television on the Turkish spoken here is with 
vocabulary. One example cited above, of хладилник ‘refrigerator’ being used in 
place of modern Turkish buzdolabı, comes from an article I read years ago on 
Turkish in Bulgaria, which provided some examples of vocabulary for modern, 
post-Ottoman inventions that had not entered Bulgarian Turkish. However, 
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buzdolabı is now a familiar word, largely because of television. (I am now looking 
into this question more systematically to find words that might eventually be 
displaced by Turkish words from Turkey.) Other examples include the word anne 
‘mother’ being used in place of the dialectal nine (perhaps to disambiguate it from 
its meaning of ‘grandmother’ in Turkey), and evet ‘yes’ increasingly replacing the 
local words for “yes,” which include yea and ti. These words are reportedly still used 
in villages, but some, like dialect words for “yes,” are no longer common in towns, 
and studying these changes provides a window into how language changes in the 
modern world. Some terms that have entered the language without replacing 
dialect terms include afiyet olsun ‘bon appetit’ and eline sağlık ‘health to your 
hand’ (said to the cook when presented with food).

The changes taking place are not perfect standardizations of dialectal 
Turkish, and this is an interesting part of the process as well. The above-mentioned 
greeting n’yábiyısın ‘what are you doing’ is a good example. The literal meaning 
is ‘what are you doing’, but the communicative meaning is ‘how are you’, to which 
the standard answer is iyi ‘good’. This is still the common greeting in villages and 
does still occur in towns, but it is frequently replaced with either the standard 
pronunciation ne yapiyórsun or with the standard way of asking ‘how are you’: 
nasılsın ‘how are you’. Both of these represent efforts to shift to the standard 
language, but the former is an imperfect attempt – the pronunciation has been 
changed, but the actual vocabulary of the phrase retains its typical Bulgarian 
Turkish construction. Change effected through the influence of television 
requires two things: a desire to change and an awareness of linguistic differences. 
Television may change language all over the world, but even with generations 
raised on television, regional and dialect differences still exist. The fact that 
Bulgarian Turkish is changing under the influence of television suggests that 
speakers have a desire to change their language, which would not be surprising 
given the negative assessment of the local speech patterns expressed by so many 
of my respondents. The awareness of what the differences between the two forms 
of the language are beyond vocabulary, however, is more difficult to attain without 
some formal language education. 

The question of Turkish language education is another important part 
of the equation. While most respondents report having taken some Turkish 
in school, it is usually inconsistent and limited to a few (typically three to six) 
years. A systematic study of how many hours a week and for how many years 
people have studied Turkish, as well as what these lessons have consisted of, is 
a logical component of a study on language attitudes and maintenance, but this 
is beyond the scope of my present project. What I have surmised so far is that 
most respondents do not feel that they learned enough Turkish in school to be 
competent with the language (again, in spite of speaking it fluently by most other 
measures). Reasons for not studying Turkish include not only lack of availability of 
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lessons or time for supplemental lessons cited earlier, but also the perception that 
studying Turkish is not really necessary. As one respondent who “does not want 
to burden” her daughter with Turkish lessons told me, “It’s her mother language. 
There’s no way for her to not know it or to forget it. It’s in her blood.” This is a more 
extreme statement than I heard from most people (although I heard something 
similar from Roma respondents with regard to Romani language), but it is 
emblematic of a provincial kind of essentializing around language and ethnicity: 
a language is inextricably connected with a people and cannot simply be shed. In 
reality, we know that languages can be lost with disturbing ease, but the evidence 
from Bulgarian Turkish thus far has not given speakers grounds for worry. 

Despite near universal agreement among respondents that most people 
do not speak Turkish well here, I did encounter from several respondents the 
idea that their language is a more authentic than that spoken in Turkey today. 
Bulgarian Turkish did not undergo Atatürk’s language reforms that began in the 
1920s, and in this way, it has preserved some of the Ottoman-period vocabulary 
expunged in the effort to “purify” (Turkify) the language. This assertion may 
seem paradoxical, given the attitudes displayed by most speakers towards the 
local dialect, but I believe it shows an ambiguity among Turkish speakers that is 
understandable given the circumstances. Pride in dialect features, if encouraged, 
could be a useful step towards developing an appreciation of the unique regional 
culture found here. Joseph Baker, writing about American provincialism at the 
dawn of the Second World War, stated that “The cure for provinciality is a genuine 
regional culture” (Baker 1940: 490), and I believe this holds true here. There is 
beyond doubt already a genuine regional culture among the Turks of northeastern 
Bulgaria, but feelings of provincialism result in a greater valuation of the culture 
of the center, whether that center be Sofia or Istanbul.

Thus, Bulgarian Turks straddle both provincialism and cosmopolitanism. 
Their worldview is increasingly set beyond their local region, and indeed, beyond 
national borders, but they still define themselves in relation to a distant center 
perceived to hold greater cultural authority. For those who are aware of it, this 
situation may be uncomfortable—they can take a cosmopolitan approach and 
throw off their regional language in favor of the standard, but as one respondent 
discussed with me at length, it can be alienating if she uses her educated register of 
Turkish with people who speak the local dialect, and finds herself code-switching 
between different dialects and registers of Turkish. Considering the issue as a 
question of provincialism or cosmopolitanism does not provide any solution, but 
it does lend interpretive insight to the social and emotional factors that affect 
language attitudes and maintenance among this group of Bulgarian Turks.

Provincialism and Cosmopolitanism, Beyond the Turks
The factors affecting language attitudes and maintenance among Bulgarian 

Turks cannot be studied in isolation within the Bulgarian Turkish community. The 
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5 The Bulgarian constitution bans parties formed on ethnic grounds, and the MRF (Движение за права и 
свободи) does not call itself a Turkish party; rather, they state their commitment to defend the rights of all 
minorities. They are, however, perceived as a de facto Turkish party, and most, but not all, of their representa-
tives are Bulgarian Turks. Although the MRF never gets anything close to a majority of parliamentary votes, the 
situation in Bulgarian elections since the institution of democratic elections in 1990, in which the two largest 
winners adhere to ideologies on opposing ends of the political spectrum, ensures that the support of MRF is 
usually necessary to form a government.

Bulgarian Turks are part of a larger community of Bulgarian citizens as a whole, 
and they are strongly influenced by the policies of the Bulgarian government and 
sociocultural factors present in their environment. Because of this, the identity 
of the Turkish speakers is partially constructed and reinforced by attitudes of the 
local Bulgarians; these attitudes can also productively be discussed in terms of 
provincialism and cosmopolitanism.

The relationship between Bulgarians and Turks in regions such as 
Shumen, with unusually high concentrations of ethnic Turks, is sometimes 
complicated. On one hand, people get along well; there is no instability and little 
ethnic tension. Bulgarians Turks in urban areas rarely stand out visually from 
other Bulgarians (except for the occasional female in a headscarf, but even here 
I see fewer women in hijab than I did in California). Turks and Bulgarians are 
friends and neighbors, and almost everyone I talked to emphasized how well they 
get along (including the aforementioned example of how they exchange holiday 
foods on both Muslim and Christian holidays). Bulgarians are rightly proud of 
their history of tolerance and ethnic diversity. Despite good relations and general 
social integration among Bulgarians and Turks, however, Turkish language usage 
meets with attitudes ranging from ambiguity to hostility. Some of my Turkish 
respondents believe that the situation was much better before the assimilation 
policies of the 1980s and that relations have never fully recovered to what they 
used to be. From what I have encountered in studying language attitudes among 
the Turkish population, I believe that a separate study in the future focusing 
on attitudes of ethnic Bulgarians would yield interesting results. In discussing 
Turkish and Turkish speakers with Bulgarians in this area, several themes come 
up frequently; these can be divided into attitudes toward people speaking Turkish 
and attitudes about the Turkish language itself. 

A large number of Bulgarians do not like hearing Turkish in public, and 
they are not shy in our discussions about expressing their disapproval. Discomfort 
with hearing people speak a language one does not comprehend is natural, but the 
emotions Bulgarians still experience over their centuries of Ottoman occupation 
(routinely referred to in Bulgarian as робство ‘slavery’) seems to heighten 
antipathy toward Turkish itself. The presence of a highly visible (and audible) 
Turkish population (all the more noticeable because of its high concentration 
predominantly in two regions of the country) rests uneasily on many Bulgarians. 
Exacerbating the situation is the political power of the party widely known as 
the Turkish party5, the Movement for Rights and Freedoms. To explain Bulgarian 

Трейси Спийд - Турският език в североизточна България



112

opposition to public use of the Turkish language with these few factors, however, 
is reductionist – suffice it to say that the situation is nuanced and complex, but 
the effect is that most Bulgarians do not enjoy hearing Turkish, and all Turks are 
keenly aware of that. 

Turks themselves react to Bulgarian discomfort with Turkish in a variety 
of ways. It is the perception of some of the Bulgarians with whom I have spoken 
that Turks do not care about the feelings of ethnic Bulgarians in this matter, and 
that they freely “parade their language,” as one person phrased it. It is true that 
many people feel no compunction about speaking Turkish in public, and they do 
so whenever it suits them. It is also true, however, that many Turks try to avoid 
speaking Turkish around non-Turkish speakers, and this is something I have 
observed with many of my respondents. One woman described how, as she was 
growing up in the 1980s, her mother would squeeze her hand in public if she 
started to speak Turkish because of the law forbidding it public use of Turkish; 
this same woman now speaks with her daughter only in Bulgarian outside of the 
house (something I can confirm through observation of mother and daughter 
together), and she complained to me about parents who come to their children’s 
classrooms to bring them something and speak to them in Turkish in front of 
their classmates. I have in fact observed a wide range of attitudes among Turkish 
speakers regarding both their right to speak Turkish and the etiquette of speaking 
Turkish in front of Bulgarians. For some, it is indeed a political issue of asserting 
a right they feel they have been denied.

In our discussions, most respondents emphasized to me their good 
relationships with their fellow Bulgarian citizens and friends and the extent to 
which they feel that Bulgaria is their home. However, they voice confusion over 
and frustration with the negative reactions they meet to the Turkish language. 
While Bulgarians often wonder aloud why Turks would choose to stay here but at 
the same time retain their non-Bulgarian language (and names), Turks emphasize 
that this is their home, and Turkey is not: why would they leave their home? 
Numerous respondents mentioned that Bulgarians are proud that Bulgarian 
emigrants abroad make an effort to teach their children Bulgarian, even sending 
them to special weekend Bulgarian schools, and so they do not understand why 
Bulgarians should object to their using their mother-tongue and passing it on to 
their children. The leader of one Turkish community cultural center (читалище) 
I visited outside of Shumen even told me that the children are told not to sing 
any songs in Turkish at festivals; she does not understand this, as one goal of the 
system of cultural centers here in Bulgaria is to preserve and pass on cultural 
traditions. Although only one of my respondents was not at all hesitant to 
immediately label Bulgarian attitudes discriminatory, as we talked further, many 
of the people I talked to eventually shared, if sometimes reluctantly, some feelings 
of being discriminated against. 
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One example of what is perceived as discrimination is the differing 
attitudes towards English and Turkish. Most people who speak some English are 
eager to use it, and I have found people almost too willing to speak English with 
me. While I address everyone here in Bulgarian, upon hearing my foreign accent 
in Bulgarian, people often try to switch to English, and I have to request that we 
continue to speak Bulgarian. One particularly telling incident stands out, though. 
I was talking to the director of a school in the Shumen region (outside of the city 
itself), hoping to speak to a few teachers and students about their experience with 
language in the school. The director asked if I would be interviewing students in 
English, and whether they would need to find only students who spoke English 
well. When I told her that I actually planned to interview them in a combination 
of Bulgarian and Turkish, she told me firmly that this was not allowed under 
Bulgarian law – the official language is Bulgarian, and therefore we could not use 
Turkish in the school. Furthermore, she hoped that the example I, an American, 
would provide by speaking to them in Bulgarian would show them the importance 
of learning foreign languages and of the of Bulgarian language itself. While I see 
the logic of this second assertion, I was curious why it would be acceptable to 
speak in English at the school but not in Turkish. 

I recounted this incident to a number of Turkish speakers in Shumen, and 
many saw this as an example of a double-standard regarding Turkish in Bulgaria. 
English is valued as a western language and people who are able to speak it are 
appreciated. (Indeed, at a pre-election event for one of the political parties here 
in Shumen, I noticed that all parliamentary candidates mentioned which foreign 
languages they spoke, be it English, German, or Russian, but not one mentioned 
Turkish, including the two candidates with Turkish names.) Turkish is not seen 
as important, despite Bulgaria’s Turkish population of over half a million, its 
shared 260-kilometer border with Turkey, and Turkey’s status as one of Bulgaria’s 
major trading partners. In the larger Shumen region, 17 schools offer students 
the opportunity to study Turkish as an additional subject if that is their mother-
tongue, but there are no opportunities for Bulgarian students to take Turkish as 
a foreign language. There are logical arguments for Turkish being considered less 
important as a learning goal: it is not a language of the European Union, of which 
Bulgaria is a member; it is definitely more difficult for Bulgarian speakers to learn 
than English, German, French, or Russian; and many Bulgarians study English or 
German in particular with the goal of studying or working in English- or German-
speaking countries. However, because Turkish is so widely spoken in this region, 
one can also imagine a situation in which the ability to speak Turkish could be 
considered a valuable asset among ethnic Bulgarians as well. A large number of 
Turkish firms operate in Shumen and the surrounding area, with more scheduled 
to open in 2017, and some people believe, correctly or not, that the ability to speak 
Turkish is an advantage in getting hired by these businesses. Economically, there 
is no downside to having greater Turkish language support in Bulgaria. 
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This reluctance to hear Turkish sometimes seems to extend to a general 
lack of appreciation of the Turkish language itself. Most Bulgarians in this region 
know a few words of Turkish (beyond the Turkisms present in the Bulgarian 
language), and they sometimes apply them to ironic effect. Nevertheless, they 
often mention that Turkish words in Bulgarian may actually be of Persian or 
Arabic origin, although the words have indeed entered the Bulgarian language 
through Turkish as Turkish words. Depending on one’s point of view, this could 
be rooted either in an interest in historical etymology or in a desire to downplay 
the Turkish presence in the Bulgarian language.

The most frequently cited fact about Turkish by Bulgarians is its lack of 
gender. I would wager that all adults in northeastern Bulgaria know that Turkish 
has no gender, in part because this accounts for errors in Bulgarian often committed 
by Turks, and in this sense, it is good that there is a ready linguistic explanation 
for these mistakes. However, this fact is often presented as a way in which the 
Turkish language is “simple”; when I mention the six grammatical cases in Turkish, 
Bulgarians are often surprised to learn that Turkish has cases. Interestingly, I have 
never heard the same sense of wonder that English has no gender6. I believe that 
this dismissive attitude fostered toward the Turkish language may contribute both 
to the antipathy among Bulgarians towards hearing (or learning) Turkish as well 
as to ambivalent feelings some Turks have towards their mother-tongue as being 
worth the time it would take to study it in school.  

The apparent lack of appreciation for Turkish grammar is a small thing, but 
it is an example of the sort of provincialism associated with dismissing something 
because of a lack of knowledge. A larger issue is the much-repeated criticism of 
the level of Turkish among Bulgarian Turks, often by the same people who would 
prefer that they not speak Turkish in the first place. I have been told countless 
times, by Bulgarians, that Bulgarian Turks speak a dialect of Turkish that is very 
different from standard Turkish and that is marked as provincial. Bulgarians also 
cite the frequency of code-switching or the large number of Bulgarian words in the 
speech of local Turks. These things are true on the face of it – as described above, 
the Turkish spoken here is indeed the East Rumelian dialect, many Bulgarian 
words have entered this dialect, and code-switching is common. However, these 
are all normal characteristics of a multilingual situation, and the danger of having 
the situation described as one of deficiency is that it may justify for some people 
their opposition to the language. After all, if the local Turks are not even speaking 
real Turkish, and they’re speaking it poorly at that, how can they justify not simply 
switching to Bulgarian? 

5 Here I want to note that while English does have separate words for he and she, which Turkish does not, a large 
number of people use they as a default singular non-gendered pronoun, a development which apparently has 
been in process for some centuries, and one which I myself am trying to accept, though not without difficulty, as 
an example of natural language change.
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One solution to some of the above issues might be better Turkish 
language education, and not just for Turks, but for interested Bulgarians as well. 
The benefits for Turks would be not only an increased competency in standard 
Turkish, useful for business as well as for potential literary production that 
could elevate the status of the region beyond the borders of Bulgaria, but many 
pedagogues consider mother-tongue education to be beneficial for later education 
in the target majority language as well. Although Bulgarians worry that Turks 
fail to learn Bulgarian properly, more formal education in the Turkish language 
should only make a student more aware of and competent with grammar. And 
the reluctance of Bulgarians to learn Turkish even in an area in which Turkish is 
widely spoken might be viewed as a manifestation of provincialism, in opposition 
to the cosmopolitan idea of a culturally diverse, multilingual society. 

The language attitudes of Bulgarian Turks cannot be separated from 
the attitudes of the larger society they inhabit. It is true that the situation is 
complex for both Bulgarians and Turks. In the current political environment (not 
just in Bulgaria, but in Europe as a whole and the United States of America), 
cosmopolitanism and provincialism have taken on different values in recent 
times, with provincialism more frequently embraced and cosmopolitanism 
viewed with some suspicion. With this in mind, it is worthwhile to interrogate 
both cosmopolitan ideals and provincial biases and to consider how they relate 
to the fabric of our daily lives in an arena such as language, which is so intimately 
and inextricably connected with personal, group, and national identity. 

In Conclusion and Moving Beyond
The multiethnic and multilingual region of Bulgaria’s Northeast is a rich 

area for research into language acquisition, language change, and code-switching, 
but it is also a fascinating area in which to study language attitudes formed over 
the course of centuries of social and political change. The competing tensions 
of provincialism and cosmopolitanism continue to influence how people feel 
about the minority language that has thrived here for more than six centuries 
and how that language continues to develop. The pull of cosmopolitanism exerts 
a leveling influence on the dialects of the Turks in this region, and it could also 
eventually help the non-Turkish speakers to value the diversity imparted by a 
linguistic minority. Provincialism may heighten negative attitudes towards the 
local language on the part of Bulgarian and Turks alike, but it is the region’s very 
provincial location that has allowed the interesting and too little studied local 
dialects to develop and flourish in the first place.

Fluency in Bulgarian is undeniably an important issue, and competence 
in Bulgarian is necessary for all citizens in order to be productive members of 
a cohesive society. In my research so far, however, the only people I have found 
who truly lack fluency in Bulgarian are people who are already retired and are 
living in villages, villages that have become increasingly isolated as residents 
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move away and buses stop servicing them. All of the respondents in my research 
have asserted the importance of the Bulgarian language, and their loyalty to 
their mother-tongue does not diminish their respect for the official language of 
Bulgaria. Questions of the place of the Turkish language in Bulgaria may be more 
closely related to issues of provincialism and the affective function of language 
than to effective communication and the instrumental function of language 
valued by cosmopolitanism.

There is indeed a practical issue for communication, education, and 
economic development in managing linguistic diversity. For northeastern Bulgaria, 
though, the issue is complicated by historical attitudes developed over centuries. 
The Turkish language is a reminder for many ethnic Bulgarians that Bulgaria spent 
centuries under Ottoman rule, and the country is still negotiating its cultural 
position between Europe and Asia. Provincialism and cosmopolitanism in this 
highly Turkish region of Bulgaria are intertwined with issues of Orientalism, an 
intellectual phenomenon characterized by Karczyńska (2012) as provincialism, 
and Maria Todorova’s concept of Balkanism. 

There is an Orientalist approach to the Turks of the region, who with 
their Muslim religion and scattered manifestations of Turkish culture are still 
perceived as the Other. Many problems with Bulgarian society, especially the 
more traditional, patriarchal attitudes of this region, are quickly attributed to the 
Ottoman past (without regard to the prevalence of similar patriarchal attitudes in 
provincial areas all over Europe and America). However, the concept of Balkanism 
comes closer to describing the situation, because the “Other” in this case is part 
of the self as well; the categories of East and West are blurred in this part of the 
world, an approach is called for that addresses the specific issues stemming from 
a liminal position (Todorova 1997). As Aleko Konstantinov suggests in Bai Ganyo, 
removing a Turkish cloak and donning a Belgian overcoat will not actually make 
one a European; the Orient is still within, and daily encounters with the Turkish 
language can be a trigger.

For people around Shumen, the Turkish language may be a reminder 
of provincialism as well. Milica Bakić-Hayden introduced the idea of “nesting 
Orientalisms”: Asia is more “East” or “other” than eastern Europe; within eastern 
Europe, the Balkans are seen as most “eastern”; but even within the Balkans, 
some places are more “eastern” than others (Bakić-Hayden 1995). The Turks of 
Shumen are similarly situated in the center of a set of nesting provincialisms: The 
Balkans are doubly provincial: first situated as the Ottoman hinterlands, only to 
be perceived as the hinterlands of Europe (if even part of Europe) after liberation 
from the Ottoman Empire. If this renders even Sofia provincial, Shumen is even 
more so in relation to Sofia, where everything was centered under a centralized 
government and continues to be today. Finally, the disproportionately rural (and 
viewed as “Oriental”) Turks are at the very center, chatting away in Turkish. But 
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just as Bakić-Hayden believes that the “terms of definition of such a dichotomous 
model eventually establish conditions for its own contradiction” (Bakić-Hayden 
1995: 918), the situation of the Bulgarian Turks could as easily be inverted and 
embraced as cosmopolitanism. 
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ЛИНГВИСТИКА / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / ИСТОРИЯ / 
ЖУРНАЛИСТИКА / ТЕОЛОГИЯ

1 In the European and non-European context, the Rusyn Revival, however, became the fourth Rusyn organisa-
tion (alongside the Rusyn Association; 1983 in Minnesota, Stovaryšiňa Lemkiv; 1989 in Poland; and Obščestvo 
karpatskych Rusínov; February 1990 in Ukraine) in the modern history of Rusyns (as an autochthonous nation, 
living in its territory in the border regions of the present-day Ukraine, Slovakia, Poland, Romania, Hungary), 
which historians named the third national revival.

ПУБЛИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА РУСИНИТЕ НА РОДНИЯ 
ИМ ЕЗИК СЛЕД 1989 г.

(Периодични и непериодични издания)

Кветослава Копорова

POST-1989 PUBLISHING ACTIVITIES OF RUSYNS IN THEIR 
MOTHER TONGUE 

(Periodicals and non-periodicals)

Kvetoslava Koporova, University of Prešov, Slovakia

Abstract The paper presents the post-1989 publishing activities of the Rusyn minority, 
living as a compact community in north-eastern Slovakia. Apart from introducing the 
model according to which these activities are realised (by means of volunteer associations 
and civic societies), the focus is on the quality of the periodicals (their content as well as 
the form – adhering to the language norm), which is closely related to the efficiency of their 
financing, based on projects annually submitted by civic associations and organisations to 
the Slovak Government Office (Department for Ethnic Culture).
Keywords periodicals, non-periodicals in Rusyn, projects aimed at publishing

The post-1989 publishing activities of Rusyns in their mother tongue are 
connected to the establishment of the Rusyn Revival (Rusínska obroda; 1990)1, 
the first Rusyn organisation within the then Czechoslovak Federal Republic, 
albeit the publishing activities of Rusyns in their mother tongue have a much 
longer tradition. It dates back to the second part of the 19th century, i.e. the period 
of intense development of national movements throughout Europe and is related 
to the establishment of national-revival organisations, such as Литературное 
заведение пряшевское (The Prešov Literary Institute; 1850-1856), Общество Св. 
Василія Великаго (The Society of St. Basil the Great; 1866 – 1872), Общество св. 
Иоанна Крестителя (The Society of St. John the Baptist; 1862 – 1874), or Русское 



119

2 Russian – in this context meaning Rusyn. In the given period, the ethnonym “Russian” was used to denote (not 
only) Rusyn inhabitants of Greek-Catholic religion, as national identity was often substituted for confessional 
affiliation.
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културно-присветительное общество имени Александра В. Духновича (The 
Russian2 Cultural-Educational Society of Aleksander V. Dukhnovich; 1923 – 1948). 

It is, thus, not unusual for the publishing activities of Rusyns after the 
Velvet Revolution to follow the traditions of former associations that were more 
or less favourable towards their national revival activities. A favourable national 
revival period also occurred after 1989, when Rusyns were given a new chance 
for their own existence. In the context of the past era and as a reaction to the 
new opportunities given to the minorities in modern Europe, other associations 
and organisations, alongside the Rusyn Revival, were gradually established, 
focusing their activities on publishing periodicals and non-periodicals in their 
mother tongue. The question arises whether the contemporary model for ethnic 
development is suitable in all its aspects and for all national minorities in those 
countries where they live, with regard to their specific historical developments. 
The paper focuses on the following: 

1. Providing an overview of publication activities of the Rusyn minority 
living as a compact community predominantly in north-eastern Slovakia within 
individual associations which take the legal form of civic associations;

2. Pointing out priorities which Rusyns set in the process of revitalisation 
after 1989 and how they compare and contrast with the actual situation in their 
publishing activities;

3. Defining the positives as well as negatives of the current model of 
allocation of finances for the development of the Rusyn national minority in 
Slovakia by means of an analysis of projects focused on publishing activities 
submitted by individual civic associations (in the context of equal allocation of 
finances as well as the quality of individual project outcomes – periodicals and 
non-periodicals).

Media – print periodicals
Since 1991 (in accordance with the priority goals of the Rusyn Revival, 

defined at its first, founding, assembly in Medzilaborce in March 1990), an editorial 
office for periodicals and non-periodicals was established, which started to 
publish a weekly Народны новинкы (National News) exclusively in Rusyn. This 
editorial office (operating, as was mentioned above, within the Rusyn Revival, the 
first pro-Rusyn organisation in the then Czechoslovak Federal Republic and since 
2004 until the present day, it has operated as an independent civic association 
Русин і Народны новинкы (Rusyn and People’s Newspaper). Between 2000 
and 2008, a quarterly for talented school children and youths entitled Русалка 
(Fairy) was part of the weekly Народны новинкы. The role of the appendix 
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3 The title copies the first Rusyn almanac of the period, published by Литературным заведенієм Пряшевскым: 
Поздравленіє Русинов на 1850 рік. Apart from other things, the almanac focused on publishing literary efforts 
(predominantly religious poetry) of the then Rusyn national intelligentsia and was issued by the Rusyn national 
revivalist and Greek-Catholic priest Aleksander Dukhnovich.
4 The greatest state support for these Rusyn periodicals (as the only ones of their kind) was recorded between 
1991 and 1994, which is why, in this period, the newspaper could be regularly published as a weekly and the 
magazine as a monthly, i.e. in accordance with the terms of their registration.
5 This was a team of editors who, after their contracts with the pro-Ukrainian weekly Nove žytťa (New Life) were 
terminated, started publishing the weekly Народны новинкы and magazine Pycин. These two periodicals are 
sill issued today.
6 See the introductory material by the author Anna Kuzmiaková, the then Chair of the Rusyn Revival in Slovakia, 
who, at the same time, deputised as editor-in-chief of the monthly (earlier, an editor of the weekly Народны 
новинкы): Зачінаме. Ін: InfoРУСИН č. 1/2004, p. 1.
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Поздравлїня Русинів (The Greetings of Rusyns3) was to present the most recent 
works of belles-lettres in Rusyn by adult authors. Due to a lack of finances, both 
appendices were only issued occasionally (when the publisher managed to find 
enough funds4). The editorial office, as is also included in the association title 
Русин і Народны новинкы, also issues a cultural-Christian magazine – the 
bimonthly Pycин (Rusyn). In 2006, this magazine was published by the World 
Congress of Rusyns in spite of the fact that it was still prepared by the same 
editorial team5. Due to a lack of finances for the publishing of Народны новинкы, 
the literary appendix Поздравлїня Русинів has, since 2016, been included in the 
bimonthly Pycин. Apart from these two periodicals, providing service for the 
Rusyn media world, another newspaper started to be issued in 2004 – the monthly 
InfoРУСИН (InfoRUSYN), whose publisher is the Rusyn Revival in Slovakia. The 
addition of the new periodical to the media market did not, however, generate 
an appropriate increase in finances, nor in quality in comparison to the existing 
periodicals. On the contrary; the constantly decreasing amount of finances for 
the first two periodicals was only further subdivided, favouring InfoРУСИН. This 
means that Rusyns not only did not acquire finances for the new periodical but its 
birth was also the outcome of conflicts between the Rusyn Revival and the editor-
in-chief of the weekly Народны новинкы. This fact is also confirmed by the 
first issue of InfoРУСИН, where the reader finds out that the newspaper started 
to be issued by the Rusyn Revival based on dissatisfaction with the content of 
the weekly Народны новинкы, as it did not pay sufficient attention to such 
materials which would provide information about the activities of the Rusyn 
Revival as its publisher6. 

Characteristics and content of periodicals
Despite a significantly different financial situation compared to that at 

the start of publishing Народны новинкы, the editorial office has been issuing 
this periodical until the present day with no reduction in the level of quality; 
nevertheless, after many years of restricted funding, its frequency has decreased 
and, since 2011, the newspaper has been issued monthly (in contrast to InfoРУСИН, 
whose frequency, paradoxically, with a decrease in quality, changed in 2008 from a 
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7 Anna Plišková is also a professional linguist who was present at the birth of and is still actively involved in the 
process of the cultivation of Rusyn normative language in Slovakia. As a university lecturer, she forms the young 
generation for the needs of pedagogical practice in national education by means of the teacher-training study 
programme in Rusyn language and literature at the Institute of Rusyn Language and Literature, University of 
Prešov.
8 The readers’ (as professional users of Rusyn normative language, linguists, as well as the general public) 
responses were a stimulus to revise and amend the language norm, adopted in 1995 (Cf.: Плїшкова, Анна – 
Ябур Василь (2005). Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з навчанём 
русиньского языка. Пряшів: Русин і народны новинкы, 128 с.
9 Plišková, Anna. (2006). Списовный язык карпатьскых Русинів: проблемы становліня, кодіфікації, 
акцпатації і сфер функціонованя. Dissertation thesis. Bratislava: Slovak Academy of Science – The Ján Stan-
islav Institute of Slavic Studies, p. 78.
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monthly to biweekly). As the deputy editor-in-chief and copy editor Anna Plišková 
stated, since the very start of its existence, the editorial office has considered 
supporting and mobilising the cultural-national life of Rusyns in Slovakia and 
enhancing the formation of a nationally aware young generation of Rusyns by 
means of normative language as its priority7. That is why Народны новинкы 
has been, since its birth, the one and only Rusyn-language periodical in which 
discussions have been held on nationality, religion, education and literature, as 
well as topics related to the everyday life of Rusyns. The newspaper also provides 
space for linguistic topics, on which readers and academic as well as the broader lay 
public can comment. The views on contemporary standard language (questions 
and comments) are, consequently, dealt with by the Linguistic committee, 
operating at the Institute of Rusyn Language and Literature, University of Prešov8. 
In contrast, Русин is a cultural-Christian magazine with an interregional focus, 
which means that it provides space for a broad spectrum of issues affecting Rusyns 
in all countries of the Carpathian area (Slovakia, Ukraine, Poland, Hungary, 
Serbia, Romania, Croatia), also encompassing the Czech Republic, Germany, 
Russia, USA and Canada. Apart from ethnic topics, the magazine also deals with 
issues of Rusyn literature and the religious life of Rusyns; in its layout, there is 
also a section on fine arts and museum studies (dedicated to Andy Warhol and 
the Museum of Modern Art in Medzilaborce). The published material reflects 
the academic, or scientific, character of the magazine, which bears witness to the 
editorship’s ambition to, in this way, fill the absence of a specialised academic 
magazine focused on national as well as international Rusyn historical, literary 
and sociolinguistic issues. 

As was mentioned above, in 2004, the Rusyn media world was entered 
by a new monthly (since 2008 a biweekly), issued by the Rusyn Revival in Prešov 
– InfoРУСИН. Although each new periodical in Rusyn should be considered 
a success of the post-1989 revitalisation process, the monthly InfoРУСИН, 
unexpectedly, in conflict with the fundamental mission of its publisher defined 
in the statute of the Rusyn Revival in Slovakia (to use the mother tongue in order 
to revive the Rusyn nationality), started to publish, in some of its issues, as much 
as 40 percent of material in Slovak9, which could be considered a competitive 
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10 Cf.: Koporová, K. (2008). Spolky a organizácie v rusínskom národnom hnutí: tradície a súčasnosť. In: Rusínska 
kultúra a školstvo po roku 1989. Anna Plišková (ed.). Prešovská univerzita v Prešove – Ústav rusínskeho jazyka a 
kultúry, Prešov, pp. 49-50.  
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way of attracting the attention of those readers who had subscribed to Народны 
новинкы. Over time it became obvious that the periodical has abandoned Slovak 
(certainly, also as a result of negative reactions from the readers, as well as criticism 
from the Institute of Rusyn Language and Culture at the University of Prešov) 
and, at present, publishes a great majority of texts in Rusyn. Concerning the 
content of the periodical in question, as is implied by its title, the publisher’s goal 
is to provide information on current activities of the Rusyn national movement 
(predominantly those of the Rusyn Revival in Slovakia), publish annual reports 
from individual assemblies of the Rusyn Revival, and also informative materials 
regarding other civic associations, profiles of Rusyn personalities on their 
anniversaries (the column “Rusyn celebrities”), information from the region (the 
column “Our village”), the schedule of national-ethnic broadcasting on the RTVS 
channel, as well as the calendar of performances at the Aleksander Dukhnovich 
Theatre in Prešov. Moreover, the newspaper provides space dedicated for child 
readers – games, riddles, poetry for young learners, etc. InfoРУСИН contains a 
great amount of information which reflects the cultural-social life of Rusyns in 
Slovakia; however, analytical material of more profound character is lacking from 
this periodical. It can be stated that, by its structure and content, InfoPУСИН 
resembles the pre-November model of the former Cultural Association of 
Ukrainian Workers in Prešov which published the Ukrainian-language newspaper 
Нове життя/Nove žytťa (which also provided information on the events and 
the cultural-social life of Rusyns; however, only in Ukrainian and without any self 
critique; this periodical is still issued today for the Ukrainian ethnic community in 
Slovakia as well as those Rusyns who have adopted Ukrainian national identity). 
From the above characteristics it results that InfoPУСИН can be considered a 
periodical (alongside print information media) aimed at the older generation 
who prefer its classical – printed – form, or do not have access to the internet. 
Although in the most recent issues (after 2014 when the administration of the 
Rusyn Revival changed), an increase in the quality of materials published has 
been recorded, InfoPУСИН still plays the role of a mere auxiliary medium in the 
Rusyn revitalisation process in Slovakia by its content as well as the quality of 
individual contributions. With regard to the unfavourable financial situation, 
Rusyn leaders are considering merging InfoPУСИН and Народны новинкы, 
which would enable an increase in frequency as well as the quality of the content.

Non-periodicals
Non-periodicals are publications of scholarly, or popular-academic, 

literature about Rusyns, as well as publications issued in the process leading up to 
the codification of standard Rusyn language, which was one of the priorities defined 
by the Rusyn Revival at its first assembly on March 25th, 1990 in Medzilaborce10 
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11 In 2010, the museum issued a children’s magazine Bobrunka/Babarunka (Ladybird), which however ceased to 
exist after this period.
12 For several years, the following authors have been publishing their own works at their own expense: Jozef 
Kudzej, Helena Gicová-Micovčinová, Štefan Smolej, and, more recently, Kveta Morochovičová Cvik, František 
Dancák and others.
13 Apart from the above organisations, publishing activities in the Rusyn linguistic world (in Cyrillic, or the 
Latin graphic system) are also pursued by both Eastern-rite churches – Greek-Catholic (by means of the as-
sociation Obščestvo sv. Joana Krestіteľa [St. John the Baptist Society] issuing the monthly magazine Artos, as 
well as Grekokatolyckŷj rusyňskŷj kalendar´; the Order of St. Basil the Great publishes the monthly Blahovistnik 
(Благовѣстник); the Orthodox youth issues a magazine Истина (Istyna) which, however, apart from its title 
in Church Slavonic, uses Slovak and the Latin graphic system.
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(Ortografické pravidlá [Orthographic Rules]; 1994, Ortografický slovník 
[Orthographic dictionary]; 1994, Slovník lingvistických termínov [Dictionary of 
Orthographic Terminology]; 1994 and others). There were also the first attempts 
to publish belles-lettres in the mother tongue of Rusyns (first, within the literary 
appendices of Русалка and Поздравлїня Русинів), later issued as self-contained 
collections of poetry and prose. The first recorded publication was a popular-
academic book Мирна наш русиньска путь (Our peaceful Rusyn way; the Rusyn 
Revival within the editorship of Русин і Народны новинкы, Prešov: 1992). It 
was published in Rusyn, Slovak as well as English. The editorship of Русин і 
Народны новинкы, first, as part of the Rusyn Revival, and, since 2004, as an 
independent civic association has prepared more than 120 publications for press 
(apart from belles-lettres and popular-academic literature, also Rusyn language 
and literature textbooks). Besides the publisher mentioned above who, as proved 
by the number of publications, has had the longest tradition and the most 
publishing experience, further associations and organisations with publishing 
ambitions have appeared in the Rusyn world. Apart from the Rusyn Revival 
mentioned above, non-periodicals are also issued by the following associations 
and societies: Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska [The Association 
of Rusyn Writers in Slovakia], Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 
(ZIRS, The Association of Rusyn Intelligentsia in Slovakia), and Spolok Rusínov 
Spiša [The Spiš Society of Rusyns] with its occasional publishing activities. 
Among the most recent are the civic association tota agentura [That Agency], 
the civic association Колысочка-Kolíska [The Cradle] and some other civic 
associations, as well as the Museum of Ruthenian Culture in Prešov (as part of the 
Slovak National Museum)11 and other independent organisations12. These rather 
numerous publishers pursue their activities on the basis of projects, under the 
auspices of the Slovak Ministry of Culture and, since 2011, by the Department for 
Ethnic Culture at the Slovak Government Office13. 

The language used in the publications

Naturally, all those who publish in Rusyn should accept codified standard 
Rusyn language (in 1995) as the language norm. It is, however, surprising that 
some publishers do not respect it, which results in linguistic confusion especially 
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14 Cf. the following material: ТгЛіц. О. Франтїшек Крайняк. Наш літературный язык у практіцї. In: Народны 
новинкы. Културно-сполоченьскый місячник Русинів СР z 5. novembra/2014,  p. 3. 
15 In 2007, a self-standing almanac Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku [Rusyn Language Cul-
ture and Norms] was even issued. Anna Plišková (ed.), as well as the following: 1. Jabur Vasiľ. Ortografičny  prob-
lemy i korekciji v rusyňskim jazyku na Slovakiji. 2. Zozuľak, Alexander. Akceptacija normativnosty v rusyňskij 
publicistici na Sloveňsku. In: Anna Pľiškova (ed.). Rusyňskij jazyk medži dvoma kongresamy. Prjašiv: 2008, pp. 
57-62, pp. 103-112. 
16 From the congress, the following almanac of papers was issued: Русиньскый літературный язык на Словакії 
(20 років кодіфікації)/The Rusyn literary language in Slovakia (20th anniversary of its codification). Executive 
editor PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD. Prešov: Prešovská univerzita – Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry, 2015.
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perceived by the readers14, not to mention teachers of Rusyn and students studying 
Rusyn language in teacher-training programmes at the University of Prešov. The 
Institute of Rusyn Language and Culture, University of Prešov (as the highest 
institution cultivating the language norm and guaranteeing its maintenance) has 
issued several academic works analysing the breaking of the standard language 
norm15, it keeps pointing the issue out by means of a series of linguistic tutorials 
issued in Народны новинкы, as well as in linguistic spots within ethnic broadcasts 
on radio Patria, as well as the Internet FM radio for Rusyns. In order to sum up the 
breaking of the language norm by individual publishers it could be stated that the 
civic associations in question which consult with, or have their to-be-published 
materials proofread by, professionals, do not make significant mistakes, or break 
the language norm (also with regard to its revisions and amendments adopted 
in 2005, ten years after the codification). What is, however, shocking is the fact 
that it is the Rusyn Revival in Slovakia (or its individual members who are, at 
the same time, copy editors of some non-periodicals) which respects neither the 
language norm adopted in 1995, of which it was a supervisor, nor the revisions 
and amendments adopted in 2005. Based on an analysis of the number of cases 
when the language norm was broken, especially in publications issued by the 
Rusyn Revival in Slovakia as well as some other publishers (edited by a member 
of the Rusyn Revival, such as The Spiš Society of Rusyns), it can be stated that the 
publisher (or copy editors of the periodical InfoPycин, as well as editors of non-
periodicals issued by the Rusyn Revival) have not identified with the following:

1. The grapheme –ё- [jo], instead of which they use –ьо- (soft sign + o) 
normally used in Ukrainian orthography.

2. The grapheme –ї- [´i] which softens the preceding consonant.
It seems that the use of the above graphemes in standard Rusyn language 

needs re-evaluating. The inconsistency in the orthographic norm was also a 
leading topic at the 4th International Congress of Rusyn Language on September 
23rd – 25th, 2015 commemorating the 20th anniversary of the codification of Rusyn 
language in Slovakia16. 

Projects: yes, or no?
The issue of publishing activities of Rusyns within projects has several 

aspects. To compare the contemporary situation with that prior to November 
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17 In spite of the fact that, in 2008, following repeated urgent requests by Rusyns, the Museum of Ruthenian 
Culture was established in Prešov, it does not employ a single professional historian specialising in museology.
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1989, it must be claimed that the position of Rusyns as a minority living in 
the Slovak Republic has not improved, the opposite is true. Apart from the A. 
Dukhnovich Theatre in Prešov as a professional institution17, the socio-cultural 
needs of Rusyns are only fulfilled at the level of volunteer activity. In practice this 
means that, while in the past (during the socialist era) Rusyns (then Ukrainians) 
had a well functioning structure of professional employees (in the area of culture 
and education, editorship of periodical and non-periodical national press, as 
well as a full structure of services – photographers, drivers, means of transport, 
premises, technology, etc.), at present (with the exception of the period from the 
1990s until 2004), all publishing activities are based on projects, which means 
there is no opportunity to employ a professional from the above areas. From this 
fact follow problems of finance allocation, assigned for the development of Rusyn 
culture (unfortunately, in favour of folklore festivals, organised by the Rusyn 
Revival, which are also held as part of projects; therefore, with regard to the most 
recent government regulations in the area of taxes paid from part-time contracts, 
a great amount of finances is ‘eaten up’, which is, consequently, paid back to the 
State Treasury). 

Moreover, an increase in the number of civic associations in the Rusyn 
national context cannot be ignored; these are established purposefully with 
the aim of gaining finances, apart from other things also for publishing, or any 
project that could be approved regardless of its contribution to the development 
of the Rusyn ethnic community in Slovakia. These civic associations are primarily 
established in north-eastern Slovakia, which is the region known for the highest 
unemployment within the Slovak Republic.

Based on the above facts it seems that such a model for allocating 
finances to Rusyns is not satisfactory, since it does not make publishing activities 
possible at a professional level (in most cases this is realised by amateurs – 
volunteer nationalist enthusiasts who do it alongside their main jobs; at the same 
time, a great number of young people, or graduates of the study programme 
“Rusyn language and culture”, leave their region where they could find work as 
professionals in the area of Rusyn language and, instead, accept any job to avoid 
unemployment). Moreover, project-based activities cannot be regulated in any 
way (in the sense of quality improvement, adherence to the language norm, etc.), 
as there is no adequate monitoring mechanism in place overseeing the quality of 
project realisation. The Rusyn minority is, apart from other things, specific by not 
having its own country which would meet its socio-cultural needs as opposed to 
other nationalities living in the Slovak Republic, which is why its needs should 
be fulfilled in different ways from those applied to nationalities which have their 
own states.  
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In the context of contemporary priorities, defined at the Rusyn Round 
Table discussion group, established in November 2012, it could be expected that, 
in the allocation of funds intended for the development of the Rusyn ethnic 
minority in Slovakia, significant changes will take place. At one of its sessions 
in Prešov, the Rusyn Round Table declared that media (including print media), 
publishing activities and education will be priorities for Rusyns18. In any case, 
Rusyn leaders should strive for employment opportunities for Rusyns in those 
areas which they defined as priority, while the contemporary model of financing 
(projects) would only function as a supportive mechanism, complementing, 
or assisting in, financing activities realised by professionals from the areas of 
education, media and non-periodical publishing. Only time will tell whether the 
leaders of the Rusyn movement have enough strength to actually pursue all this.
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1  По време на редактирането на „Епически песни“, изживявайки българската социокултурна реалност, 
Пенчо Славейков пише: „За какво са се харесали те (стиховете на Яворов – бел. авт. – С. С.) на българския, 
на безкнижния читател, на фасулковеца на ума – във военна и гражданска форма – на горделивия със 
своето духовно убожество филистер“ и цитирайки критически текстове от онова време, пише още: 
„но поврага с тях, те казват същото горе-долу със същите думи. Съгласие на критици, стояще на онова 
общославянско низко културно равнище, от чиято гледна точка само тъгата се счита за признак на 
избрана от Бога натура... Българският сегашен читател – а с него заедно и критикът – не заслужават 
ни най-нищожно внимание. Защото те дирят, тям се харесва само онзи писател, който стои в умствено 
и нравствено отношение на равна нога с тях. Знайте онези животни, за които пословицата казва, че се 
помирисвали през девет баира? Ето такива животни са сегашните български читатели, а който поет и 
писател е като тях, или им се стори като тях – те го възславят.
На тези читатели и критици им се  с т р у в а, че г. Яворов е от тяхната пасмина. Горко им!
Той ги презира повече, отколкото аз“ (Yavorov 1904: 6 – 7).

ЗА СКИТНИКА ЧУДАК В „СТИХОТВОРЕНИЯ“ (1901, 1904 г.) 
НА ПЕЙО ЯВОРОВ

Сава Сивриев

ON THE WANDERER - WEIRDO IN POEMS (1901, 1904)
BY P. K. YAVOROV

Sava Sivriev, Shumen University, Bulgaria

Abstract In his famous preface to P. K. Yavorov Poems (1904) Pencho Slaveykov wrote that 
the wander’s lyrical character in emotional, spiritual and mental spaces portrayed in the 
poetry book as weirdo is a central character of Yavorov‘s early lyrics. In medieval Bulgaria 
man is self-consciously finding himself as wanderer and alien to the surrounding world. 
His home, which he lost, is in the afterlife and within Jesus Christ. During the Bulgarian 
National Awakening the concept is that home is built-in here - in one’s own land where the 
native rivers, valleys, and mountains are, where one’s generic space - mother, father, and 
brothers are. Leaving is a concept of pain and suffering. The wanderer in a stranger and in 
distant lands he is a martyr.
Key words weirdo, axiology, modern times, Bulgarian poetry, P. K. Yavorov, emotional, 
spiritual, mental, drama, meaning

В известния предговор към „Стихотворения“ (1904) Пенчо Славейков, 
след разпрата си с читателската публика1, пише, че: „поета налита вихърът 
на личните мъки и блъскан от тоя вихър, той излязва на свободен въздух, 
взира се в себе си, оглежда и около си – и ни запява за своя тъга и радост. 
Умраза и злоба няма вече тук, а скръб на здравочувстващ човек, комуто се 
мярка идеалът – не вече партийна програма“ (к. м. – С. С.). И още това, че 
поетът (Яворов – бел. авт. – С. С.) бърза да излезе в полето на деятелността. 

В това поле той се скита до едно време с незнайни никому мисли и 
чувства като  Ч у д а к [...] и привиденията на живота го налитат отвред. Тези 
привидения той е възсъздал словом в цял ред малки стихотворения, в които 
под булото на символа са изразени лични настроения, но тъй обективно е 
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смогнал да ги възсъздаде той, че от лични са станали общо човешки (Yavorov 
1904: 8 – 9).

С малко думи Пенчо Славейков е назовал емоциите, душевните 
преживявания и смислите в съвременната нему лирика – мъки, тъга, лични 
настроения, идеал. Последната категория е негова и както се вижда, тя е 
противопоставена на идеологиите (партийни програми). Надеждата на 
Пенчо Славейков след края на XIX век е българската общност и българинът 
да заменят идеологията с личен идеал. Образец за лирически персонаж той 
вижда в „Чудак“. 

Пенчо Славейков не само предусеща новото явление в литературата. 
Той налага написаното в тази малка книга „Стихотворения“ (1901, 1904) за 
литературна норма2. Скиталчеството на персонажа е, както Пенчо Славейков 
пише, „до едно време“. После г. Яворов намира път. Свой път, различен от 
пътя на другите: „С такава форма и стих са написани и онези стихове на г. 
Яворова, в  които той е дал израз на своите чувства като отстъпник от общия 
път – пътя, по който щъпукат обикновените българи“ (Yavorov 1904: 8 – 9).

Скиталчеството на героите, четено в лириката на 80-те – 90-те години, 
отлива във форми опит, мислене, философия на живота. Скиталчеството е, 
от една страна, отказ на певеца да живее по начин, по който живеят всички. 
Да върви в този техен чужд за него път. От друга страна – липса на решение 
за себе си и за начина, по който да се живее, или намиране на решения, 
които са индивидуални – жените, виното, пътуването (Кирил Христов), 
изживяването на възможната нирвана и на смъртта (Стоян Михайловски). 
Обърканост и безпомощност да бъдат намерени ценности и смисъл (Иван 
Вазов, „Ековете“).

На скиталчеството Пенчо Славейков противопоставя пътя. 
Пътуването (бродене в символизма, непътуване в „Повест“ на Далчев или 
песен в „Песента на колелетата“ на Йовков) е към душевни дълбини или към 
душевна красота. За Пенчо Славейков – пътят е към идеала. И в това е новата 
екзистенциална героика. 

Скръбта на човека, комуто се е мярнал идеал, той вижда и в лириката 
на Пейо Яворов. 

Той оставя „Ч е с т и т и т е...“ да вървят по кокошия си път и тръгва по 
стъпките на един идеал... (к. м. – С. С.). И дивни са стиховете, на които този 
идеал го е вдъхновил – това са химни не вече на злоба или състрадателна любов, 
а стонове на възмущение и пориви за борба... Ако г. Яворов в по-нататъшното 
си развитие като поет излезе победител из борбата, която ни рисува в  Н о щ..., 
в негово лице ний ще имаме един наследник на Ботева, на онези елементи от 
неговата поезия, в които поета-воевода се явява изразител на националния 
дух. Не отрицателя Ботев, не палъмника на разрушителни книжни идеи, а 
певеца на  Х а д ж и  Д и м и т ъ р, Н а  п р о щ а в а н е, в които се чува туптежа 
на българското сърце, възродено за борба и самопожертвуване“ (к. м. – С. 
С.) (Yavorov 1904: 9 – 10). 
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3 По свидетелство на Киро Тулешков „Майце си“ е първото поетично дело на Христо Ботев. „Но преди да 
я прати на Славейкова – пише Тулешков, – той ходи при проф. Григоровича... Григорович я одобри и му 
похвали първия труд, като го насърчи да продължава и занапред“. Това според Тулешков е станало в 1864 
г. (Burmov 1974: 528).
4 Рашко Блъсков препечатва „Майце си“ в сп. „Училище“, г. 2, 1872, № 9, и променя заглавието: „Син 
на чуждина тъжи за майка си“. Бачо Киро в свой сборник също променя заглавието на текста: „Един 
родолюбив българин с патриотическо чувство тъжи за майка си“. Как патриотично е бил четен Ботев, 
личи от тази промяна – този българин е и родолюбив, и с патриотично чувство.

Сава Сивриев - За скитника чудак...

„Борба и самопожертвуване“ – това е идеалът, преназован в „Епически 
песни“ според езика на модерната култура от края на XIX – началото на 
ХХ век, който се чете в текстовете на Пенчо Славейков. Представена е и 
връзката на Яворов с Ботев: „Вникнете в образа на мълчаливия  Ч у д а к  [...], 
то ще чуете без друго „Ти ли си, майко, тъй жално пела“ (Yavorov 1904: 9 – 10). 
Лирическият персонаж на Ботев в „Майце си“ е видян от Пенчо Славейков 
като предобраз на лирическия персонаж в „Чудак“ на Яворов. „Майце си“3 е 
първата печатана лирическа творба на Христо Ботев, която придобива силна 
фолклорна популярност4. („Гайда“, г. 3, № 19, 1867). Още в нея говорещият се 
самоизобразява като скитник:

Ти ли си, мале, тъй жално пела, 
ти ли си мене три годин клела,
та скитник ходя злочестен ази
и срещам това, що душа мрази?

Злочестият скитник е възвишен персонаж и във високата, и в масовата 
книжнина и литература през втората половина на XIX век. Персонажът на 
скиталеца е познат и преди „Майце си“. В „Стара майка се прощава със сина 
си“ на Добри Чинтулов („Цариградский вестник“, 6.08.1849):

Прощавай, синко, много здраве,
едничка рожбо на светът;
така съдбата нам направи
син с майка да се разделят.
 
Това ли чаках аз от тебе,
откак си още малък бил,
та сега в мойто старо време
в път дълъг си се наредил?
 
В страни ти чужди ще да идеш,
къде ти сочи съвестта,
светът и хората да видиш
и да си търсиш там честта.
 
Но мислиш ли ти, рожбо мила,
че ще да имам аз покой,
кога от старост и без сила
любезний образ спомня твой?
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5 Както вече бе отбелязано, диалогични конструкции изграждат структурата и на по-сетнешната 
българска лирика, с изменения на диалогичния статус – в лириката на Вазов, Славейков, Яворов.
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Ако да видя буря страшна
със силен дъжд да завали,
то моята душа нещастна
от страх ще скоро затрепти.
 
Ако трескавицата слушам
и страшен гърмел да гърми,
то аз със страх голям ще думам:
ах, сега де ли е син ми?
 
Когато овците заблеят,
играят, тичат по поле;
когато птичките запеят
под синьо-ясното небе,
 
ще думам аз: ах, птички, овци,
и вий си имате деца,
при вас играят ваште рожби,
но мойта в чужда е страна!
 
Кога се вече ти находиш
по чуждостранни градове
и в тази къща пак си додиш,
кой ще ти помощ подаде?
 
Къде е мойта майка мила,
роднините ще питаш ти,
но само нейната могила
тогаз щът ти покажат тий.
 
Душата ти не ще забрави
това, що ти хортувах аз.
Върви, носи си много здраве
и споменувай пак за нас.

Образът на скиталеца е разгърнат в монолога диалог на тъжащата и 
прощаваща се с него майка5. Тя съгражда картината на скръбта и възможната 
смърт. Майката изживява граничното време на раздялата. Този похват на 
прехвърляне на времето напред се чете и в лириката на Вазов в 80-те – 90-те 
години на XIX век.

В Ботевия текст по сходен начин скиталецът изгражда своята 
изповед, водейки един възможен диалог с майката. Част от събитията също 
са в плана на вероятното, а не в плана на реално случилото се. В текста 
смислово значимо е мълчанието на майката. В този смисъл Христо Ботев 
преобръща техниката на Добри Чинтулов, поставяйки акцента върху сина 
скиталец, а не върху страдащата майка.
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В същата година и в същия вестник Добри Чинтулов печата 
„Изпроводяк на едного българина из Одеса“:

Ти тръгваш, друже наш любезний,
достигна тоз несносен час,
когато вече в път последний
ний слушаме тук твоят глас.
 
Фърчи, фърчи, о, друже, с радост,
фърчи към родните страни;
развесели ти твойта младост
под милите нам планини.
 
Небесна радост там живее
покрай студената вода;
там вятърът кога повее,
в сърца разлива веселба.
 
Там родните ти мили братя
и твойте майка и баща,
да те приемат във обятя,
деня те чакат и нощя.
 
Но там във бащини обятя,
кога те радост огради,
смисли, че общите ни братя
във мрак живеят и мъгли.
 
И чакат те със нетърпене
небесний свят да ги огрей
и в тях да светне просвещене
и мракът тъмен да развей.
 
Ний ще те помним, дето ходим,
деня, нощя и всякой час;
а тебе всинца ти се молим
да не забравяш и ти нас.
 
Земни от нас, о, друже верний,
на вечна дружба тоз залог
и в пътят ти, път най-надеждний,
да ти е всемогъщий Бог.

Лирическото събитие също е емоционално преживяване на нещо, 
което е възможно, което предстои да се случи, но което все още не се е 
случило. Поради това и говорещите „ний“ сътворяват един интенционален 
свят – на възможната действителност такава, каквато те биха искали тя да 
бъде. В нея е свободата на волята и въображението им. И това е подобно 
на много текстове от Възраждането. А също и на гражданската история, 
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която в това време се прави повече като текст, отколкото като политическа и 
обществена деятелност. В 80-те години на XIX век персонажите в „Немили-
недраги“ например също сътворяват в речите и разказите си в кръчмата 
интенционални светове. Интенционалният свят, както се знае, е различен 
от историческата, социалната, гражданската действителност. Но този, 
сътворен свят на свободна воля и свобода, се изживява. 

В „Изпроводяк на едного българина из Одеса“ тъгата е емоционалното, 
душевно и ментално време на „ние“. Тъга изживяват и онези, които са 
останали в дома – братя, майка, баща6, очакващи скиталеца. И в двата случая 
пътят е от или към дома – пътуване, което повтаря и Пенчо Славейков. 

И в двата текста на Добри Чинтулов майката и „ний“ изричат 
преживяването си от тръгването и времето след него до завръщането на 
скиталеца. Неговото присъствие е отново чрез мълчанието и чрез говора на 
другите за него. По този начин чрез гледната точка на говорещия в текста („На 
морски бряг съм го съзирал...“) е изобразен скиталецът и в стихотворението 
„Чудак“7. 

В ранните поетични текстове на Петко Р. Славейков: „Тамо“, „Канарче“, 
„Далеч от мойта бащина...“, „Родина“ е изказана тъгата на скиталеца по дома. 
В пространствена перспектива визират пространството „там“. Та там е Стара 
планина, с „билки покрита“. Там веят „тихи ветрове“. Там „птичи гласове 
любовно ... пеят“. Там тече „бистра кат сълза вода“ и към чистотата на водата 
са добавени и „гиздави моми“ („Тамо“). Стихотворението „Канарче“ също 
започва със звуков образ („не пей ми песен сладкоречна“); домът също е 
представен чрез пространствената перспектива: там – „страна далечна“. 
Тази песен напомня и събужда тъга, т.е. изживява се нещо, което е реално 
дотолкова, доколкото е във въображението и спомените на говорещия-
монологизиращ субект. 

Тъга преживява скиталецът по дома и в „Далеч от мойта бащина“: „но 
тъмен е за мен света / и тъжно ми сърцето“ (к. м. – С. С.). Жалост и сълзи 
са състоянията на лирическия аз и красотите са само там, където е домът: 
„От тукашните красоти / една не ма привлича, / към тях сърце ми не лети, / 
не мож да ги обича“. 

Раздялата с майката активизира културна памет и корпус от текстове, 
начеващи от Средновековието. С образа на „милата душица“ се активизира 
паметта за новите, светските времена. Това са два допълващи се образа на 
дома: с братята, бащата, майката, на бащиния двор, тихия ветрец, перуниката, 
по които скиталецът тъгува.

Преживяното изричат с надежда да бъдат чути и скиталците в 
българската лирика след 80-те години на XIX век. 

6 Своите съставят кръга, с който най-често се води разговор в лириката на Христо Ботев. С „Майце си“ 
започва този разговор и възможните събития в него.
7 Проникновените наблюдения на Васил Пундев откриват близост, на пръв поглед неприемлива, между 
Добри Чинтулов и Пейо Яворов (Pundev 1929).
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8 Подробно вж. Damyanova (2007).
9 През Възраждането от съградения исторически текст в историческия сакрален разказ – мит, 
функциониращ като предписание; от идеалната според българите действителност се прави история.

Сава Сивриев - За скитника чудак...

Ако припомним „Ековете“ на Иван Вазов („Скиталец беден по 
светът...“), тъгата, изживявана през Възраждането8 се е превърнала в скръб, 
самота, ментална безизходица в новото време. Тя се изказва в „Гусла“ (1881), 
„Поля и гори“ (1883), „Италия“ (1884), „Звукове“ (1893) и в „Скитнишки песни“ 
(1899). Героят скиталец изговаря същите емоции, душевни състояния и мисли, 
изказани в „Ековете“. Всичко това е в съгласие с новостроящата се българска 
култура и стремежа към изразяване на психологически преживявания. 

Изричането на словото „скиталец“ във „Философически и 
сатирически сонети“ е само в един сонет. Говорещият субект в текстовете 
на Стоян Михайловски не изживява света. Той го отстранява от себе си, 
отстранява и съприкосновението с него. Докосването му причинява огромна 
емоционална, душевна и мисловна болка. Поради това и единственото, което 
той изживява и в което е свободен, е мисълта, въображението, копнежът, 
мечтанието и скитничеството към желаната нирвана, бавна смърт и 
небитие. За разлика от героя на Стоян Михайловски скитникът на Кирил 
Христов намира изход от тревогите на света. И вместо към смъртта тръгва 
към живота и опиянението от неговите удоволствия. 

В „Стихотворения“ (1901) Пейо Яворов назовава персонажа на 
скиталеца по нов начин. Ганка Найденова-Стоилова пише по повод на 
„Забравена (Етюд)“, отпечатана в това издание („Стихотворения“, 1901), 
както и част от ранната негова поема „Милица“, че в „Милица“ за пръв път се 
явява романтическият образ на вечния скитник „подир сянката на облака“, 
който постоянно съпътства поезията на Яворов („Великден“, „Чудак“, „Лист 
отбрулен“, „Демон“, „Копнение“, „Без път“), за да намери своето най-дълбоко 
философско обобщение в „Песента на човека“ (Naydenova-Stoilova 1986: 109).

Яворов пише „Милица“ през 1900 г. Част от поемата („Забравена 
(Етюд)“) той печата в „Стихотворения“ (1901). После прави редакционни 
промени върху текста и публикува тази част с ново заглавие („Безутешна“) 
в „Стихотворения“ (1904). И в двата текста образът на скиталеца е съграден 
чрез чуждата гледна точка – на обичащата, очакващата и страдащата жена. 
Композицията от образи на мъжа и жената пораждат модел, заложен и в 
по-късната лирика на Яворов – в текстове като „Сенки“, „Проклятие“ и др., 
както и в драмата „В полите на Витоша“. По сходен начин са разгърнати и 
известните и силно коментирани отношения на Яворов с Мина и Лора, но 
четени като текст. 

Така вариантите на образа, който Яворов съгражда за себе си и в който 
житейски се вписва, който играе9, след излизането на „Епически песни“ 
(1896/1898), когато пише „Милица“ и печата части от нея в „Стихотворения“ 
(1901, 1904), непрекъснато се създават в разни негови текстове до антологията 
„Подир сенките на облаците“ (1914).
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В „Милица“ е сътворен със слово първият образ на лирическия 
персонаж – маска, подобно на тези в „Епически песни“ (1907) и в „На Острова 
на Блажените“ на Пенчо Славейков. Подобно пресътворяване се осъществява 
чрез образа на жената. У Добри Чинтулов – чрез преживяването на майката 
(„Стара майка се прощава със сина си“), у Пейо Яворов – чрез преживяването 
на обичащата и чакаща жена. 

Аналогична поетическа техника се открива и в поемата „Нощ“:

                 В лунна нощ,
когато влюбени зефири
милуват полските цветя
и скрито някъде поточе
в самотност тъжно ромоли,
ще дойде тя – преплетен бурен
полека там ще раздвои,
въз гроба хладен ще припадне.
Последен стон тогаз дълбоко
гърдите ѝ ще раздере,
кръв устните ѝ ще обагри
......................

Преживяванията на героинята в „Нощ“ – на гробищата посред нощ 
– са смислово натоварени и придобиват ролята на устойчива микротема 
в поезията на Яворов. Тази тема изгражда и междутекстовите връзки в 
творбите, както и връзката между художествен свят и личната биография на 
поета. В драмата „В полите на Витоша“ на гробища се срещат Христофоров и 
Мила; интересен е фактът, че Лора започва връзка с Яворов на погребението 
на Мина в Париж.

Ето как изглежда скиталецът, преживян и разказан от любящата жена 
в „Забравена (Етюд)“ от „Стихотворения“ (1901) на Пейо Яворов. Към образа 
е добавено и цветово решение в черно – „нощ“. 

      Тъмна нощ ли бъде: „Клета,  
           Аз го, ах! не разбрах, –
      Като тая нощ проклета
           В погледа му нещо
           Мяркаше зловещо“.
     
     Или пък бесней фъртуна:
           „Горък той за покой
    беше ли роден? Не, буна
             Някаква в гърдите
             Тровеше му дните“.
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   „Болки странни, мъки тежки
            Виждах аз и тогаз
     Правях в ласките ми жежки
            Мисли да удави
            Скърби да забрави (к. м. – С. С.).
     
     И забравяше той всичко,
             Отмалял в огън цял; –
       И, сърдце, и ти самичко
             Знаеше тогава
             Щастие, забрава...“ 

                     *
      Стане слука, хубавица
           Види как гълъб – драг –
      Гали драга гълъбица,
            Луд крила разпери
            И в несвест трепери...

      Мигом бледна изнеможе
           И бледней, каменей,
      В гръд се нож забие... „Боже,
           Как ме той остави,
           Боже, и забрави?“

Точно тази част от текста в „Безутешна“ в „Стихотворения“ (1904) 
не е променена. Би могло да се допусне, че Яворовият образ на скиталеца 
кореспондира с маската на Пенчо Славейков в „Успокоения“, с описаните 
в поемата душевни преживявания и без интелектуалния интериор около 
Ленау. И с Кирил-Христовия скиталец, който решава проблемите си също в 
ласки жежки и „отмалял в огън цял“. Това решение тук, следващо логиката 
на тялото и телесното, както и в следващите лирически текстове на Яворов 
придава някаква временна утеха, поражда още по-голяма душевна тъмнина. 
Кореспондира и с текстовия корпус на Иван Вазов и Стоян Михайловски. 
Драмата, произтичаща из несъвместимостта между „той“ и „тя“, създава 
текстово напрежение и многоизмерност на лирическото говорене, на 
смисловото пространство в лирическия текст.

Индивидуалистичното поведение и мислене изисква ново назоваване 
на скиталеца. Културата предполага отливане на свой смисъл в старата и 
позната форма. Всеки, който се отдели от своя роден дом и се заскита по 
чужди земи, е скиталец и страдалец. 

Къде е домът на човека в новото време? 
Трудно е да се каже. Това може да е Островът на Блажените, родният 

край, „където ме с милувка чака на мойто щастие сънят“. А въобще има ли 
такъв? 



136 Лингвистика / Литературознание / История / Журналистика / Теология

Вазовият персонаж на скиталеца в „Ековете“ отива в „тъмните гори“ 
(„бегах в задрямалия дол“, „в усои страшни се найдох,/ де вятър даже не 
дохажда“, „дойдох в пространното море“). Той е в разни места, но не и в 
дома си. Така в новото време Иван Вазов  изказва усещанията за бездомност 
и скиталчество такива, каквито той не е преживял във Възрожденското 
време, а и след Възраждането – когато мисли и говори в текстовете си чрез 
аксиологическата система на Възраждането10. 

В „Успокоения“ Пенчо Славейков показва какво е да живееш, без 
да стигнеш дома на идеала, а в „Сърце на сърцата“ обявява идеала за дом. 
И чрез Ралица от едноименната поема и Райка  от поемата „Бойко“ той 
стига до него. До Острова – категория на вътрешния човек и избор също на 
свободната воля.

Какво се случва със скиталеца на Пейо Яворов, какъв е неговият път 
от „Чудак“ насетне – това е предмет на друг разказ.
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РУСКАТА ДВОРЯНСКА КУЛТУРА В КРАЯ НА ЗЛАТНИЯ ВЕК. ПАРИ И 
АРИСТОКРАТИЧЕН ЕТОС
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RUSSIAN NOBILITY CULTURE AT THE END OF THE GOLDEN AGE. 
MONEY AND ARISTOCRATIC ETHOS
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Abstract The article looks into two stages in the economic history of Russian nobility 
(18th - 19th centuries) and the literary history of money. During the Enlightenment and 
the sentimental romantic period with its ideas of social and personal harmony, money 
became less important than aristocratic ethos and the symbolic wealth of origin, honour 
and dignity. In the article these ideas are presented as a social realisation of a fairy tale. 
The study focuses on A. N. Ostrovski’s dramas, which reveal the expansion of capitalism 
in 19th century, the impoverishment of nobility and the expansion of pragmatism and 
entrepreneurship. 
Key words  nobility, aristocratic ethos, money, pragmatism, drama, Ostrovski

В проучванията на темата за парите в руската литературна история 
през последните години предпочитан обект на изследване е материалът от 
60-те - 70-те години на ХІХ век – епохата на установяване на капиталистически 
отношения в Русия. Резултатите от анализа се осмислят във връзка със 
съвременния опит на Русия да застане на пътя на капиталистическа 
икономика, като поставят акцент върху връзката (литературни) пари 
– национална менталност. Прочитът на творчеството на Достоевски, 
Салтиков-Шчедрин във вебериански дух разкрива представителността 
на конфликта между прагматизъм и религиозен етос (на православието) 
(Makeev 2002; Driskol 2001; Chavdarova 2003; Manolakev 2003). Изследванията 
на етнокултурните представи за “нечистата/дяволска същност” на парите 
(Bogdanov 1995) разкриват прагматизма като сегмент на “враждебното/
чуждото” в руската народна картина на света. 

Драмите на Островски, създадени в същия контекст на настъплението 
на капитализма, моделират конфликта на икономическата сцена в Русия чрез 
съотнасяне на социални типове и диалога светска култура – прагматизъм. 
Метонимия на това съотнасяне е устойчивият сюжет за брака между 
разорения дворянин и деловия човек с богатство. Островски моделира 
сблъсъка на икономически представи чрез изпитанието на хедонизма на 
аристократичното съсловие и изтласкването му от механизма на размяната, 
циркулацията на парите и тяхното натрупване, характерни за менталността 
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на излизащото на преден план търговско-промишлено съсловие (Raskin 
1996: 698-699). 

Същевременно трансформациите, на които е подложено руското 
дворянско съсловие през 60-те-70-те години на ХIХ век, проектират 
особеностите на един много по-мащабен процес на съсловни симбиози 
в западноевропейската културна история на ХVII и ХVIII век, изразени 
в “обуржоазяването” на аристократичното съсловие и “аноблирането” 
(даването на аристократични титли) на буржоазията. Успоредяването на 
отношенията в двете съсловия дава възможност не само да се проследят 
различните начини за социален обмен помежду им, но и да се осмисли 
ролята на езика на икономическата размяна за изразяване на социалните 
отношения в аристократичната съсловна среда.  Към особеностите на 
този въпрос насочва изследването на Бисерка Стоименова върху френския 
аристократичен етос на ХVIII в. с тезата, че размяната на символически 
стойности в любовния дискурс става основен механизъм за взаимодействие 
между аристократичното и буржоазното общество:

Процесът на взаимни интерференции между френския аристократичен 
и буржоазен социабилитет през XVIII в. е изключително важна културна 
особеност, с която трябва да се съобрази разбирането на икономиката на 
обмена. В нейната смислова територия попадат и понятия като циркулация 
и стойност, натрупване и разход, пресмятане и риск, доверие и кредит, 
спекулация и лоялност, обезценяване и банкрут. Тази взаимопроявимост се 
допълва от идеята, че за аристократичното общество размяната е механизъм, 
който трябва да осигури непрестанно натрупване на социална стойност, 
припознавайки като ред на богатствата произхода, ранга, честта и идеала за 
honnêteté. Да се придобие тъй далечния и неприсъщ благороднически статус, 
като с това се присвои и целият ред от символни богатства, които този статус 
предполага, на свой ред става една от обсесивните мечти на буржоазния 
индивид. За дълъг период от време снабдяването с аристократичен престиж 
определя циркулацията на социалните връзки, става мяра на идеята за 
щастие и превръща репутацията, основана на заслугите и честта, в грижливо 
съхранявано богатство (Stoimenova 2004: 17-18). 

В контекста на експанзията на икономическите отношения  през 
втората половина на ХIХ век в Русия предизвиква внимание литературната 
история на връзката аристократичен етос –  етос на прагматизма – 
икономически контексти. Ще подходим към този въпрос от точката 
на пресичане между икономическата история на руското дворянство и 
литературната история на парите. 

1. Островски създава литературен образ на разорения дворянин и по-
ставя темата за неговата пълна зависимост от предприемчивостта и прагма-
тизма. При предварителните наблюдения върху тази устойчива тема в дра-
мите на Островски се забелязват интертекстуални връзки с предхождащия 
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1 Навсякъде в текста цитирането на източниците е според езика на изданието.
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контекст на дворянския аристократизъм от сантиментално-романтичния 
период в руската култура (началото на ХІХ век) и с централния за него образ 
на аристократа. Ще припомним този контекст с цел да очертаем икономи-
ческия сюжет в него.

За формиране на навиците на руските дворяни по отношение на па-
рите съществена роля имат целенасочените усилия за обособяване на свет-
ски бит от времето на Петър І и насетне, както и реализацията на една от 
идеите на Просвещението за социално благополучие като част от проекта за 
приобщаване на Русия към европейската цивилизация през ХVІІІ век. Екате-
рина ІІ развива идеята на Петър І за цивилизоване на дворянството. Имаме 
предвид опита за създаване на светско аристократично общество с разши-
ряване на неговия периметър извън велможния придворен кръг. Известно 
е, че с указ на Екатерина е учредена Дворянска банка за кредитиране на ру-
ските благородници за строителство на домове и за битов разкош. Погледът 
към историята на интериора, костюма, украшенията на светския човек през 
втората половина на ХVІІІ – първата третина на ХІХ век дава основания да се 
твърди, че “разкошът” е установена норма на петербургския столичен бит и 
всекидневие (Brodel, s.a.). 

Ще се опитаме да видим икономическия сюжет в рамките на публич-
ността и дворянското всекидневие, в бита на аристократите от ХVІІІ – пър-
вата третина на ХІХ век. Да предоставим думата на документите – историче-
ски свидетелства от времето на Петър І до началото на ХІХ век, събрани от 
М. Пыляев1: 

У князя Гагарина (по времето на Петър І – Д. К.) за столом подавали куша-
нья на пятидесяти серебряных блюдах, сам же он ел только на золотых тарелках. 
Колеса его кареты были также серебряные и лошади подкованы серебряными 
и золотыми подковами. Парадный мундир князя был залит алмазами… Князь 
выстроил роскошные палаты… дорогие дерево, мрамор, хрусталь, бронза, се-
ребро и золото, все было употреблено на украшение покоев (Pylyaev 1897: 67-
68). При Елисавете Петровне экипажи богачей блистали золотом… Золоченые 
колеса, красная сафьяновая сбруя с вызолоченным набором…

…еще великолепнее: у некоторых богатых господ парадные кареты с 
зеркалыными стенами были вызолочены снаружи… Императрица Екатери-
на получала в подарок драгоценные кареты, украшенные помимо живописи, 
драгоценными каменьями ……в 1805 году… обращала на себя внимание карета, 
чрезвычайно нарядная, какого-то Павлова: голубая, с позолоченными колеса-
ми и рессорами … с золотым нябором сбруи … (Pylyaev 1897: 70, 71).

Можем да твърдим, че икономическият сюжет на аристократичното 
всекидневие реализира вълшебната приказка за принца и принцесата с 
инвариантните мотиви ‘мраморни палати’, ‘покои от сребро и злато’, ‘дрехи, 
обсипани със скъпоценности’, ‘златна каляска със сребърни колела’. 
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Във връзка със стремежа към разкош се формира икономическа прак-
тика, в която разходите многократно превишават доходите. 

…Чтобы быть на хорошем счету… требовалось расходовать большие 
суммы, и чтобы не растеряться в раззолоченной толпе, наполнявшей 
дворцовые апартаменты, человек, не обладавший миллионами, неминуемо 
должен был продавать ежегодно не одну сотню “душек” (крепостни селяни – 
Д. К.)… Манштейн в своих записках пишет: “придворный, тративший на свой 
туалет в год не более 3 тысяч рублей, был почти незаметен” (Pylyaev 1897: 71).

Руският столичен аристократ често изнемогва пред нормите на 
светския бит. Чужд на деловитостта и прагматизма, той не предприема 
мерки за увеличаване на доходите от именията. С цел да решава проблемите 
с дълговете дворянинът избира най-лекия път: да увеличава данъците и 
многократно да залага именията с крепостните (вж. по-подр. Lotman 1983: 
39-41, 134). Така на другия полюс на разточителството в светския бит се 
разполага разоряването или спасението чрез наследство. Литературен образ 
на коментираната икономическа ситуация “между лукс, огромни дългове и 
разоряване”, “получаване или борба за наследство” намираме в двата романа 
за тази епоха – в “Евгений Онегин” и във “Война и мир”. По частните писма 
като документ на времето най-добре може да се съди за паричните проблеми 
и финансовите неблагополучия на светския човек. 

В рамките на публичността аристократичната култура, организирана 
от принципа “да бъдеш”, полага целенасочени усилия да интегрира 
представите за парите и тяхната употреба към идеала за “изисканост”. В това 
отношение наблюдаваме връзка с черта от мисленето на народната култура, 
която подчинява ‘богатството’ на етически представи. По този повод само 
ще отбележим, че в руската езикова картина на света ‘богатството’ се мисли 
като съставна на многозначното понятие ‘благо’/‘добро’, компоненти на 
което още са ‘блаженство’, ‘правда’, ‘мъдрост’, ‘труд’, доказано с изследването 
на народни пословици, поговорки и лексикографски материал (Safonova 
2003). 

Първата следа за мисленето на икономическите понятия в 
коментираната среда на светското общество ще търсим в езика. Става 
дума за лексеми, появили се през ХVІІІ век за означаване на добро 
имуществено състояние, доходи и придобиването им: ‘благосостояние’, 
‘благоприобретение’ (Sorokin 1985: 44, 51). Чрез калкиране от френски 
език (Shanskiy, Ivanov, Shanskaya 1975: 48) се усвояват икономически идеи – 
компоненти на просветителския идеал за социална хармония. Той намира 
своето обобщение в трактата на Русо „За Обществения договор” (Ruso 
1996: 40, 44, 86) в идеята за доброто управление в съгласие със закони, 
чиято грижа е благосъстоянието на хората, обединени в гражданско 
съдружие. Интензивност на тези употреби забелязваме в състава на руския 
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русоизъм като част от утвърждавания сантиментален контекст на етическо 
съвършенство. Честността на пътя на придобиване с усилията на нравствената 
личност обуславя употребите на лексическия ред ‘благоприобретение’, 
‘благоприбыток’, ‘благосостояние’ в текстовете на Карамзин “История 
государства Российского”, “Марфа-Посадница, или покорение Новагорода” 
[ru.wikipedia. org./ wiki/Карамзин]. 

Прави впечатление единният словообразователен модел на сложната 
дума, в която първият корен “благо” предшества икономическите понятия 
“доход”, “богатство”, “имущество”. Езикът следва утвърдения френски 
езиков модел (bien-être, bien public), който изразява семантичното поле 
“благородство” – в случая на произхода на парите и изискаността на тяхната 
употреба. Наред с това ‘благо’ активизира смисловото поле “блаженство” 
като сегмент от идеала на епохата за душевно съвършенство и социална 
хармония. Наблюдаваме усложняване на понятието “благо”: наред с 
традиционните значения, свързани с живота на душата, се утвърждават 
нови, чийто контекст е просветителската мечта за социално/материално 
благополучие.

Освен езиковите “следи” за мисленето на парите във всекидневието 
на аристокрацията, ориентирана към идеала за духовно съвършенство, 
съществени са следите за тяхната употреба в практиките на публичността.

Ще споменем популярните за тази епоха наставителни Книги за 
добрия тон и аристократизма на поведението на светския човек във връзка 
с гостоприемството. Те не допускат проява както на скъперничество, така и 
на разточителство при прием. Както е отбелязано от П. Бурдийо, приемите 
като норма на светския живот са системно упражнение на практиката на 
дара и тя е организирана като “размяна” на отложени ответни действия, с 
което се дава възможност дарът да се изживява като безвъзмезден. Чиста 
форма на практиката на безвъзмездния дар е благотворителността. Тя се 
превръща в част от идеологията на Просветената държава – царство на 
социалната хармония. Първите благотворителни организации в Русия имат 
полудържавен характер, например “Общество на човеколюбието” (от 1802 до 
1814 г. – “Благодетелно общество” (Raskin 1996: 822). Тази практика се усвоява 
от кодекса на аристократизма, попаднал под влияние на просветителския 
идеал за етическо съвършенство през епохата на сантиментализма. Без 
да навлизаме в историята на литературния език, в подкрепа на това 
разсъждение само ще обърнем внимание, че сред неологизмите, калкирани 
от френски и осъществили трансфер на русоистки политически представи, 
е и ‘благотворительность’ [ru.wikipedia. org./wiki/Карамзин]. 

През разглеждания период на сензитивното познание във връзка с 
просветителската ценност на нравствено съвършената личност е съществена 
значимостта на нематериалния капитал: благопристойност, чест, добро име, 
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2 За изясняването на съпоставимостта между любовния наратив, аристократичния хабитус и статуса 
на богатствата в историко-типологичен план е извънредно любопитен материалът на  европейската  
културна традиция, разбирана в методологическата перспектива на Фернан Бродел като „дълготраен 
период” - в културната последователност на френската прециозност на ХVII век, културата на рококо през 
ранния ХVIII век, на аристократичния социабилитет и либертинския любовен дискурс през ХVІІІ век. 
Като се опира на тезите на Норберт Елиас (за структурирането на придворното общество и на неговия 
съсловен етос), на Пиер Бурдийо (за символния капитал в процесите на размяната) и на Алберт Хиршман 
(за прехода от страсти към интереси в културата на ХVII/ХVIII век), в поредица изследвания Бисерка 
Стоименова проследява трансформациите на хомологическата съотносимост между галантния любовен 
дискурс и изграждането във Франция през ранния XVIII век на големия кредитен наратив на убежденията, 
очакванията и договореностите в социоикономическия обмен (Stoimenova 2004: 17-25; Stoimenova 2008: 
165 – 168). Вариация на идеята за икономиката на аристократичния любовен социабилитет конструира 
либертинският дискурс с включването в единен семантичен ред на хазартните игри, спекулацията, 
прелъстяването и подчиняването, в който с “безкрайното пренареждане на измамни очаквания 
участниците в тази фриволна либертинска игра са умело подвеждани да вярват, че във всеки един момент 
те са само печеливши и никога губещи” (Stoimenova 2003: 38-40). Възможност за изчислението на интереса 
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достойнство, почтеност, образованост, изисканост, светскост. Символичният 
капитал (по Бурдийо) остойностява личността с “добро име и признание” в 
отбраното аристократично общество. Той намира допълнителна подкрепа в 
романтичната митологизация на идеалните същности, противопоставени на 
материалния свят. Художественото мислене на тази епоха е организирано от 
елегичното обсъждане на суетата (Vanitas vanitatum), преходността (Memento 
mori) и активното противопоставяне на всички техни проявления, едно от 
които е стремежът към материални блага. Показателен е полемизиращият 
нюанс в мисъл на Жуковски от неговия дневник, утвърждаваща представите 
на “чувствителността” за душевно богатство: „Единственное наше добро 
(богатство – Д. К.) есть сердце наше и его чистые чувства.” 

Доказателство за връзката богатство – чувства е любовната 
метафора “съкровище” и високата честотност на нейната употреба в езика 
на сантиментализма, представена като обръщение в синонимния ред 
“ангел, божество, съкровище, идол” (негова следа са частните писма – 
напр. на Пушкин до Наталия Гончарова). Частното писмо и литературата 
на мадригала и романса утвърждават този ред, като клишират представи 
за безвъзмездния дар в сферата на чувствата с употребите “подарено сърце, 
живот”, а в контекста на русоизма изграждат идиличното клише за щастие, 
свързано с бедността (например романсовия “рай в бедна колиба”).

Очевидна е последователността на отнасянето на богатството не 
към парите, а към сферата на високите същности. Очевидна е и нагласата 
за интегрирането на парите и най-вече на тяхната употреба към идеала 
за благовъзпитаност и изисканост особено в сферата на публичността. 
Аксиологизацията на символния капитал като страна на аристократичния 
етос регулира отношението към парите като към “средство” и не допуска 
те да бъдат “цел”. Казано на езика на Е. Фром, парите в живота на руското 
дворянство от края на ХVІІІ – началото на ХІХ век (през периода на 
изграждане на аристократичния етос и особено в рамките на светския бит) 
са поставени  в режима на принципа “да бъдеш”2. 
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2. Описаната икономическа практика на руското дворянство се 
прекъсва през 60-те години на ХІХ век след отмяната на крепостното право. 
Разореното аристократично съсловие, лишено от източника на доходи, 
попада в нови за него икономически условия - на пазара и на принципа на 
размяната “дай, за да получиш”, на целта “да се правят пари и да се управляват”. 
Тези условия сблъскват дворянина с новия “герой на времето”, за когото са 
съществени циркулацията на парите и тяхното управление с цел печалба, 
доходи. Това е предприемчивият човек, видян в търговеца, промишленика; 
човек, разчитащ на труд и деловитост или прагматично търсещ доходоносна 
служба. Тук ще отбележим две страни на диалога между дворянина, останал 
извън труда, и предприемчивия човек. 

Първият аспект на този диалог е свързан с войнстващата позиция 
на прагматизма по отношение на “пилеенето на пари за разкош” като черта 
на бита и всекидневието на дворянството. В този контекст Островски 
създава важна страница от руското литературно мислене за парите, 
организирана от няколко тематични линии със средствата на негативната 
поетика (Farino 2003: 49). Първата от тези линии е последователната 
полемика на прагматика с идеалистичните представи за разкош без труд. 
Наблюдаваме ирония спрямо основни текстове, които са съизмерими с 
икономическото мислене на дворянството – те се активизират, като правило, 
с преки цитати и са подложени на пародиране. Впрочем техният кръг 
(“фантазия и возвышенные чувства”), обхващащ фолклорната измислица 
и сантиментално-романтичния идеализъм, е уточнен от практичния човек: 

Обмануть неземную деву, заоблачного поэта, обыграть романтика или 
провести по службе начальника, который занят элегиями, гораздо легче, чем 
практических людей…(„Луди пари”/ “Бешеные деньги”, 1870) (Ostovskiy, 1987, 
Vol.2: 211-212).

Фолклорното приказно богатство е един от основните образи на 
икономическите представи на дворяните. Негативната поетика се откроява в 
иронизирането на приказни мотиви (‘златна планина’, ‘златни мини’), герои 
(‘фея в каляска’, ‘вълшебник’), функции на героите (‘жеста’, творящ палати) и 
в отрицаниетото им (“Не съм вълшебник, не мога да строя мраморни палати 
с едно мръдване на пръста си” (“Доходно място”/“Доходное место”, 1857, 
пост. 1863) (Ostrovskiy 1973: 22). Кулминация на тази стратегия откриваме 
в жанровата трансформация вълшебна приказка – комедия с похвата на 
дублиращия театър. 

Героите в “Бешеные деньги” комедийно разиграват “приказния” 
сюжет за златната планина. Ироничната дискредитация на приказното 

и на стойността на любовната вярност, чието обезценяване би довело до емоционален банкрут, 
предоставя битката между сантименталната ценност на чувството и рационалистичната пресметливост 
на ползата като израз на интерференциите между аристократичен и буржоазен социабилитет, основани 
на икономиката на рационално обоснованата размяна (Stoimenova  2008: 170-171). 
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богатство допълнително е означена в името на героя Глумов, режисиращ 
надсмиването над идеалистичното мислене за парите. Интригата играе с 
желанието на разорената светска красавица за разкош и пари, безгрижна 
към придобиването им. Приказният мотив за жеста на феята и мигновената 
поява на каляска и дворец се проектира със своя “негатив” в света на 
размяната. В „Луди пари” езикът на цинизма изговаря цената на “жеста”, с 
който “се става фея, мигом се придобива карета, а колибата се превръща в 
палати” (Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 253). Разиграването на “комедията”, глумяща 
се с образа на златната планина, дискредитира икономическия “идеализъм”, 
поддържащ социалната роля на руската дворянка – ‘ефирна принцеса в 
каляска’. Краят на битуването на “икономическата приказка” за хедонизма 
и разкоша на дворянството ясно е разкрит в монолога на разорената 
аристократка: 

…моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, на 
ее место становится грубый идол труда и промышленности, которому имя 
бюджет. Ах, как мне жаль бедных, нежных созданий, этих милых, веселеньких 
девушек, им не видать больше изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные 
существа, бросьте мечты о несбыточном счастье, бросьте думать о тех, 
которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и 
называют себя деловыми людьми… (Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 279- 280). 

Втората линия в полемичната реч на прагматизма е насочена 
срещу сантиментално-романтичната идеализация на чувствата в тяхната 
противопоставеност на богатството. На ирония са подложени емблематични 
образи: романсовия “рай на любовното щастие в бедната колиба” (“Доходно 
място” (Ostrovski 1973: 31); „Без зестра”/“Бесприданница”, 1879 (Ostrovskiy 
1974: 678), “съюза на душите” в култа на “чувствителността” към дружбата 
и любовта. Значими са ироничните преформулировки “два тела – одна 
душа и один карман (джоб – Д. К.)” („Без зестра”/“Бесприданница” 685), 
отрицанието на идеалистичната синонимия любов – щастие от нова 
синонимия, представителна за прагматизма: щастие – пари („Счастье 
возможно с состоянием” (“Луди пари”/“Бешеные деньги”) (Ostrovskiy 1987, 
Vol. 2: 237); “Парите и хубавият живот облагородяват човека…” (“Доходно 
място”) (Ostrovski 1973: 72). 

В наблюдавания полемичен интертекст попада и дворянският 
аристократизъм. Той е визиран с емблематичната фигура на “образованата 
аристократка с изящни маниери зад пианото” (“Доходно място”, с. 31). 
Последователността на полемиката с аристократизма атакува представите 
на сантименталистката педагогика – за естетическото възпитание 
на чувствата като инструмент за изграждане на изисканост – знак за 
душевно богатство. На демитологизация е подложен представителният за 
сантиментално-романтичната епоха мит за Златния век на изкуството. 
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Демитологизацията е означена с изтласкването на метафората золотой век 
искусства от езиковата конструкция, бележеща притежание – век золота: 
“Теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится, в 
полном смысле наступает золотой век” („Без зестра”/“Бесприданница”) 
(Ostrovskiy 1974: 727).

Просветителският идеал за съвършенство на душевния свят – 
сърцевина на аристократизма на духа – и благородството на мислите и 
чувствата, възпитавани чрез изкуството, се оспорва от “категоричния 
императив” на новото време - сентенцията “Парите облагородяват човека “ 
(“Доходно място”, с. 72).

Деловитостта отрича основна форма на изискаността в светския 
бит – галантността (“Стыдно деловому человеку увлекаться” (“Луди 
пари”/“Бешеные деньги”) (Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 237), тя мисли красотата в 
режима на пазарния принцип. Монологът на Глумов: 

Нет, красота не мертвый капитал, она должна приносить проценты. 
Только дурак может жениться без расчета; …..для человека, составляющего 
карьеру, она будет средством к быстрому повышению (“Бешеные деньги”) 
(Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 211).

илюстрира активната полемична позиция на прагматизма по отношение 
на разкоша и изяществото като основни форми на дворянския бит, на 
регулираните от аристократичния етос представи за богатството. Наред с 
това се забелязва втора страна в диалога дворянин – делови човек.

Любопитен е погледът на прагматизма към светския салон, 
към неговите норми за изисканост и bon ton. В драмите на Островски 
наблюдаваме литературна тематизация на реалия от социокултурния 
контекст – включване към класата на почетното гражданство на търговци и 
предприемачи според размера на богатството (Raskin 1996: 699). Монологът 
на “героя на времето” – деловития Василков в “Луди пари” – представя опит 
за проникване на този герой в централната културна форма в светския 
живот на дворянството, опит за интегриране към него с “делова” цел. Героят 
“пресмята ползата” от всички компоненти на салонния живот, конструирани 
около идеала за изисканост и хармония: светски блясък, bon ton, изкуство на 
разговора.

У меня особого рода дела, мне нужно такую жену, блестящую и с хорошим 
тоном… В настоящее время разбогатеть очень возможно…. А у меня речей нет. 
О, проклятые речи! (“Бешеные деньги”) (Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 207, 259).

Конкуренцията между “светския закон за изисканост” и “икономи-
ческия закон за ползата” (“Луди пари”, с. 226) в полето на аристократичния 
салон поставя въпроса за противопоставянето от страна на аристократизма 
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срещу новия образ на “почтеност”, срещу търсенето на символното благо на 
признанието в съчетание с “деловитостта”, за която парите са основна “цел”. 

Първата реакция за сблъсъка между аристократизъм и прагматизъм 
отразява “отбраняването” на изискания разговор от страна на аристократа: 

он не знает наших потребностей, он чужой – гостиная не аудитория, не 
технологический институт, не инженерный корпус… экономические 
законы выдумал… Для нас законы есть – законы света и приличий…” („Луди 
пари”/“Бешеные деньги”) (Ostrovskiy 1987, Vol. 2:  226).

Втората следа на различие аристократът вижда в костюма на 
богаташа, който го сближава с простолюдието: 

я видела миллионщика в простом бараньем полушубке и в бобровой шапке… 
(“Бешеные деньги”) (Ostrovskiy 1987, Vol. 2:  224). 

Третото различие е в мисленето на символните блага. Подобен въпрос 
активизира подхода на Ерих Фром при изследването на двата битийни модуса 
“да бъдеш” и “да имаш”. Наблюденията на Фром над идиоматичен материал 
сочат определящата речта роля на “имам”- конструкции в представянето на 
модуса на притежанието (From 1996: 39-51).

В анализираната тук “имам-ситуация” предизвиква внимание 
говоренето за  символния капитал. В текстовете на “Доходно място” 
(“Доходное место”), “Луди пари” (“Бешеные деньги”), “Свои хора сме – 
ще се спогодим” (“Банкрот” или „Свои люди – сочтемся”), “Без зестра” 
(„Бесприданница”), „Вълци и овце” (“Волки и овцы”) забелязваме висока 
честотност на употребата на икономически метафори, които характеризират 
речта на деловия герой, както и на дворянина, който преживява прехода от 
“да бъдеш” към “да имаш”. Ще приведем метафорите с техните съответствия 
в речника на аристократичния етос, организиран около символните блага 
“добро име”, “благообразие”, “достойнство”, “чест”, “признание”. 

Да съзнаваш достойнствата си – Да си знаеш цената – „Вы 
должны знать цену себе” (“Бешеные деньги”, с. 253); “Неужели красота поняла 
свою цену” (“Бешеные деньги”, с. 228); “Знать цену своей красы” („Снежното 
момиче”/“Снегурочка”, с. 607); “не дорого ценю я свою любовь, но продавать 
не стану” (“Снегурочка”, с. 647). 

Признание – Ценя някого, оценявам, придавам стойност – „его 
ценят” (“Доходно място, с. 89); „Вы оценили меня”, “она меня оценила” (“Без 
зестра”, с. 695, 718) (Ostrovskiy 1974).

Независимост – Да не си задължен – “на никого няма да си задължен 
за нищо”, “без да даваш никому сметка” (“Доходно място”) (Ostrovski 1973: 54). 

Отмъщение – Разплата – “Доходно място” (Ostrovskiy 1974: 94)
Защита на честта – Уреждане на сметки – “Мы с вами в расчетe” 

(“Луди пари”) (Ostrovskiy 1987, Vol. 2: 262, 274).
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Изясняване на отношения – Разчистване на сметки – “Старые 
счеты покончены” (Паратов, “Без зестра”) (Ostrovskiy 1974: 683).

Изкупление на грешки, вина – Заплащане с цената на страдания 
– “Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко” (Лидия, 
„Луди пари”, с. 275)

Принасяне на нещо в жертва – Струва ми скъпо – “Досталось мне 
не дешевo” (Паратов, “Без зестра”… с. 683).

Планове – Пресмятания – “Не ошибься в своих расчетах!” (“Луди 
пари”, с. 228); “У меня другие планы и расчеты” (Паратов, “Без зестра”… с. 
683)

Успех/неуспех – Печалба, загуба/банкрут – “На одном потеряем, 
на другом проиграем…” (“Без зестра”…с. 697, 716); „Свои сме – ще се 
спогодим”/“Банкрут”, “Свои люди сочтемся”.

Наблюдаваните икономически метафори демонстрират мисловната 
нагласа на “прагматичния” герой в режима на пазарната размяна. 
Интензивността на тяхната употреба е езиковият знак за извънположеност 
спрямо модуса “да бъдеш” и спрямо духовността като основен параметър на 
аристократизма. Тук ще добавим пренасянето на пазарния речник дори в 
езика на влюбения делови човек, който се самоопределя като “пресмятащ 
човек”: 

сердце отомстило, оно может одурачить математика, но у меня воля 
твердая и я, как бы ни увлекался, из бюджета не выйду (Васильков, “Луди 
пари”). 

В тази връзка е любопитно езиковото противопоставяне между 
представите на обеднелите дворяни за светостта на брака, готовността за 
жертва и безвъзмезден дар в името на щастието и речника на чувствата 
на прагматичния човек, организиран от идеята за покупко-продажба. Да 
съпоставим:

Меня манит скромная семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем... 
(Лариса, “Без зестра”); Брак – дело священное... (Паратов, “Без зестра”, с. 697); 
Серце мое было и будет вашим... (“Доходно място”, с. 4); Я готов пожертвовать 
даже жизнью чтобы вы были счастливы… (Милашин, “Бедната годеница”, с. 
114). Готов съм да заплатя с цената на своето безчестие, само и само да купя 
любовта ви… (Вишневски, “Доходно място”, с. 22)

В разглеждания икономически контекст бракът цитира фолклорните 
метафори “невеста – стока”, “жених – купувач”, “родители – търговци” 
(припомнени в “Снежното момиче”), като ги лишава от преносното значение 
и им връща прякото (“Бедната годеница”, “Бесприданница”/“Без зестра”).

Драмата на разрива на синонимията любов – щастие, утвърден 
в сюжета „бедната годеница” „без зестра” („обедняващо дворянство”) 
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илюстрира картината „Неравен брак” на В. Пукирев от 1862 г. – времето, в 
което се създават и поставят пиесите на А. Островски.

Женитбите на дворяните в текстовете на Островски представят 
продължение на традицията “придобиване без труд”. Този сюжет е 
литературен образ на прехода на дворянството от “да бъдеш” към “да имаш” 
(Паратов в “Бесприданница”, Лидия в “Бешеные деньги”). Дворянката 
“без зестра” в драмите на Островски (“Бесприданница”) възражда образа 
на “бедното момиче” от приказката. Приказният сюжетен ход ‘даряване с 
богатство заради душевна красота и добродетелност’ – качества, които 
са аксиологизирани и от аристократизма – се превръща в елемент на 
негативната поетика. Обеднялата дворянка може да встъпи в брака сделка 
със символичния капитал на достойнства. Като стока е възприета единствено 
красотата, а нейният купувач я включва към бюджета си, планирайки 
изгодите от нея (този мотив варира в “Бедната годеница”, “Вълци и овце”, 
“Луди пари”)“.

 

В. Пукирев. Неравный брак, 1862
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Очевидно е, че волята за притежание формира мисловна нагласа, 
която свързва нематериалния капитал с понятията на пазара – “стока”, 
“цена”, “заплащане”, “сметка”, доказано с интензивността на тяхната употреба 
от страна на “деловия човек”. На езика на пазара се преформулират всички 
ценности на дворянската култура, напълно се измества изискаността по 
отношение на парите. 

Можем да обобщим, че в драмите на Островски новият герой на 
времето мисли общуването като верига от калкулации за ползи, печалби 
и загуби. Островски обобщава тоталността на експанзията на пазара и на 
принципа на “размяната” в сферата на общуването и човешките отношения. 

Като обобщение на разколебаването на икономическите представи 
на аристократа е промяната във възприятието на парите от страна на 
разорения дворянин. Той сам определя широкия жест на разточителството с 
метафората “неистови/ неудържими/ бесни/лишени от разсъдък, луди пари” 
и изгражда антитезисната представа за “умните пари” на предприемача 
(придобити с труд и подлежащи на управление и увеличение).

В заключение ще отбележим, че драматургията на Островски дава 
представа за неразрешимия конфликт между етоса на аристократизма и 
етоса на предприемчивостта по отношение на богатството и символните 
блага в условията на установяване на капиталистически отношения. Освен 
пряката линия на противопоставеност между деловитост и аристократизъм, 
като аспект на драмата между изисканост и прагматизъм, разиграла се през 
средата на ХІХ век, са любопитни междинните явления.

Опитът на прагматичното обуржоазено “почетно гражданство” да се 
сдобие с “признание” от аристократичното съсловие, да се “сроди” с него с 
цел да подчини изискаността на ползата е неуспешен. Деловият човек остава 
“отвън” салона.

Преходът на салонния дворянин от принципа “да бъдеш” към “да 
имаш”, за да запази “разкоша”, обозначава кризата на равенството между 
знатен произход и аристократизъм. Аристократичният етос се отмества 
извън онази част от съсловието на дворяните, която застава на пътя на 
прагматизма.

Тематизацията на парите в драмите на Островски като „разрушаване” 
на вълшебната приказка, на просветителската идея за символическото 
богатство на благородството, на сантиментално-романтическата антитеза 
щастие – пари разкрива съществена страница от съдбата на дворянското 
съсловие и на аристократичния етос след неговия Златен век – сблъсъка 
с първоночалното натрупване като предчувствие за залеза на аполоничния 
дух в края на ХІХ век.
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1 Кьонигельов твърди, че това е станало на 4 април. В телеграмата на Стоилов до Начович от Виена се 
говори за 22 март н.ст. (т.е. 3 април ст.ст.). 
2 На 24.03.1887 г. Австро-Унгария, Италия и Великобритания създават Първата средиземноморска антанта 
(Испания се присъединява по-късно). Целта е запазване на статуквото по бреговете на Средиземно, Черно, 
Егейско и Адриатическо море, както и на Северна Африка. Този съюз няма изразена антируска насоченост. 
3 Стоилов се осведомява относно повторния избор и възможностите за тайно влизане в България без 
съгласието на силите. Според Кьонигельов това се предприема, за да се осигури политически гръб от 
страна на Народното събрание.

КОГА ПРИНЦ ФЕРДИНАНД САКС-КОБУРГСКИ И ГОТСКИ 
ОКОНЧАТЕЛНО РЕШАВА ДА СТАНЕ БЪЛГАРСКИ КНЯЗ? 

Петър Стоянович

WHEN FERDINAND OF SAXE-COBURG AND GOTHA FINALLY 
DECIDED TO BECOME PRINCE OF BULGARIA? 

Peter Stoyanovich, Institute of Historical Research, Bulgarian 
Academy of Sciences

Abstract In 1886-1887 Prince Ferdinand of Saxe-Coburg and Gotha is one of the main 
candidates for the vacant throne of the Principality of Bulgaria. Till May 1887 we can note 
Ferdinand’s strong interest for the Bulgarian crown - an interest undergone ups and downs 
according to the international situation and because of the character of the candidate. 
After this date, we have reason to believe that Prince Coburg began purposefully to prepare 
himself for his new future as ruler of Bulgaria and devoted the last two months to the 
mission, crowned with Ferdinand’s investiture on August 2th/14th 1887. The article offers a 
unique proof of this thesis.
Key words: prince, conflict, diplomacy, medal, political crisis

В началото на 1887 г. безизходицата в търсенето на нов княз на 
България достига апогея си. Руският кандидат Дадиан-Мингрелски е 
обречен, разговорите с принц Фердинанд са затихнали (според някои 
окончателно), бариерата пред бившия княз Александър Български не 
може да бъде преодоляна.

На 3 април 1887 г. австро-унгарският външен министър дава 
аудиенция на правосъдния министър Стоилов (Kumanov, Svirachev, Ilieva 
1994: 257-258).1 Още на 31 март вестник „Politische Correspondenz“ окачествява 
посещението като „мисия от неспециално политически характер“ и 
разбулва тайната й, което не остава без упрек от страна на „Балплац“ 
(PAAA. Bulg. 20, Nr.1, 4441). Калноки настойчиво съветва за спазване на 
договорите и уверява отново, че решително ще се противопостави на 
всякакви руски планове за окупация (Kumanov, Svirachev, Ilieva 1994: 256-
257; Königslöw, 1970: 46).2 По това време поставеният от Стоилов въпрос за 
възможното връщане на княз Александър вече е неуместен.3
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4 Подписват политици като Иван Гешов, С.С.Бобчев, Михаил Маджаров, Драган Цанков, Тодор Бурмов, 
Бракалов; другите подписи са нечетливи. Някои от тях още през декември 1886 г. са сред авторите на 
подобна молба за окупация на България до турския султан.
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След неособено успешната първа част на мисията при бившия княз 
д-р Стоилов възобновява прекъснатите преговори с принц Фердинанд. 
Предполага се, че Кобургът е бил помолен с недвусмислен и ясен тон 
да се определи относно кандидатурата си за български трон (BStAC 
– Nr. III 4, 12.04.1887). Едно писмо на Фердинанд до чичо му Ернст II, в 
което той определя думите на Стоилов като „ултиматум“ в „груба форма“, 
който е „неприемлив“, дава основание за това. Но все пак, като последна 
инстанция, племенникът моли да се потърси мнението на райхсканцлера 
(пак там). Главата на дома Сакс-Кобург следва молбата и съобщава на 
Бисмарк, че Фердинанд „е получил предложение с настойчив тон, дали 
би бил склонен да приеме падналия върху него избор за княз на България 
или не (…)“. Единствено в случай че като доверител на великите сили 
Бисмарк се произнесе положително, херцогът би си позволил да разреши 
на племенника си да приеме предложението (BStAC – Nr. III3, 12.04.1887).

Според очакванията райхсканцлерът отговаря отрицателно, 
освен това окачествява позицията и на Австро-Унгария (от заблуда или 
от дипломатически подбуди) като „несъветваща“ към такава стъпка: 
„Не съществува нито намек, нито възможност, щото настройката на 
двете велики сили, най-силно ангажирани с българския въпрос („строго 
отрицателна“ на Русия и „несъветваща“ на Австро-Унгария) да се е 
променяла от тогава. При това положение на нещата бих посъветвал 
принц Фердинанд да откаже съгласието си за приемане на предложената 
кандидатура“ (BStAC – Nr. III 5, 23.04.1887). Това писание, както и други 
устни позиции, предадени от един адютант на шефа на Сакс-Кобургския 
дом, карат Ернст II. да пише на племенника си: „Настойчиво те съветвам 
да спреш да действаш тихомълком във Виена… На шайката, която иска да 
Те сондира, посочи вратата.“ (BStAC – Nr.III 6, 27.04.1887).

Междувременно ситуацията в България се нагнетява още 
повече, което повишава тревожността на управляващите. Документи 
като цитирания по-долу показват недвусмислено реалната картина на 
българския делник и политическите практики от тогава. В началото на 
април 1887 г. опозиционният елит изпраща до руския цар настойчив адрес, 
с който го моли да окупира собствената им държава: „(…) окупацията на 
България от руснаците е необходима, неизбежна. Тя е така неизбежна, 
както и последната освободителна война. (…) народът ще посрещне 
въдворяващите мир и ред в страната войски на освободителката и 
покровителката – на Русия“ (Kumanov, Svirachev, Ilieva 1994: 257-258).4 Скоро 
след това Цанков и тримата лидери на южнобългарските консерватори 
Бобчев, Гешов и Юруков заминават за Петербург в търсене на конкретна 
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5 От 1960 г. един от трите съставни квартала на Смолян.
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руска помощ; Цанков лично настоява за среща с Катков, за да му сподели 
мнение за положението в България и възможности за изход от кризата 
(Zolotuhin 1993: 207-208).

Отрицателното мнение на райхсканцлера и на шефа на 
Кобургския дом имат успех, но за известно време, както скоро 
става ясно. Едно навременно посредничеството на ерцхерцог Йохан 
Салватор предотвратява достигналите в задънена улица преговори на 
принца с българите. В края на краищата Фердинанд дава съгласие за 
продължаване на разговорите при условие, че българското правителство 
го помоли официално да приеме короната. Молбата е факт на 28 април 
1887 г. Въпреки това, в средата на месец май принцът се дистанцира 
от българските планове, преосмислил писмото на чичо си, или просто 
продължава да лавира в сложната ситуация (Königslöw 1970: 46). През 
месец април 1887 г. нямаме основание и доказателства да говорим за 
това, че Кобургският принц е минал „българския Рубикон“.

Основателно е да се попита: в кой момент можем да предположим, 
че принц Фердинанд взема за себе си (без го заявява публично) решение 
да подготвя реално бъдещата си кариера на български управник? 
Лавирането около избора и пред депутацията (в края на юни и първите 
дни на юли 1887 г.) и последвалото съставяне на бъдещата дворцова свита 
са по-скоро следствия на вече взето решение. Макар и дребен детайл, 
целенасоченото му обучение по български език, история и съвременна 
политика с предполагаемо начало през месец май 1887 г. може да се 
приеме за период, в който Кобургът е приел бъдещото си призвание на 
владетел – ако не невъзвратимо, то поне твърде сериозно. 

Първият учител на Фердинанд не е известният Димитър Станчов, а 
студентът във Виенската Политехника Никола Т. Боботанов от с. Райково5. 
Посредник на това обучение е видният търговец във Виена Сава Паница, 
който снабдява бъдещия машинен инженер с пари за „дрехи, бельо 
и джемодани“. Обучението се провежда в двореца Ебентал, където 
младежът е посрещнат от секретаря Флайшман и настанен в стая до 
библиотеката с лична прислуга. Програмата включва три часа български 
език от 9 до 12 часа, а следобед история и съвременна политика. Макар 
и незапознат с кирилицата, Фердинанд се показва талантлив ученик. 
Видимо има трудности с дълги, съставни думи като „земетресение“ и 
„местоположение“ и ги произнася на срички. Големият му интерес е 
насочен към владетелите от Аспарух до Александър I, но често прекъсва 
учебния процес с въпроси за личността и делото на видни действащи 
политици, както и за религиозните деноминации в Княжеството. Втората 
сесия на III Велико Народно събрание (свикана на 22.06.) заварва двамата 
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в напреднали педагогически занимания. Боботанов става свидетел както 
на гостуването на официалната делегация за връчване на княжеския 
избор, така и на всички събития в периода на изчакване след това. 
През последните седмици – до последната вечер преди отпътуването 
- бъдещият княз заучава вече цели фрази на български, които да 
подпомогнат официалните церемонии – българският текст се изписва 
от учителя на френски и се произнася от ученика. Най-актуалната е: 
„Благодаря ви за сърдечния и топъл прием. От днес България е моето 
отечество“ (Tanev 1938: 1 i 7). 

Вторият – и най-сигурен – знак за решението на принц Фердинанд 
да премине „българския Рубикон“ около (или най-късно през) месец май 
1887 г. е наличието на напълно непознат за широката публика и дори за 
мнозина фалеристи възпоменателен медал, който новоизбраният княз 
явно донася със себе си в България за раздаване в деня на възшествието 
си и който е различен от по-късния официален медал за възшествието 
на Фердинанд. Такива нагръдни знаци са владетелска традиция у нас и в 
чужбина (Petrov 1998: 146 i 165).

Цитираният медал има форма на правилен кръг с диаметър 2.7 см, 
дебелина 0.2 см и е изработен от бронз. Аверс: торс на принц Фердинанд 
в австро-унгарска униформа (атила) с декорации, но без петлици; глава 
в пълен профил. Изображението е познато от 1883 г., когато присъства 
на коронацията на цар Александър III – само с бакенбарди, без 
клинообразната брада, която носи вече при възшествието. Надпис около 
изображението: Fürst Ferdinand v. Bulgarien (=княз Фердинанд Български). 
Реверс: полукръгъл надпис Thronbesteigung (=интронизация, възкачване 
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6 От познатите ми досега два екземпляра от медала единият притежава и излято ухо на горната част, 
което позволява закачане за носене на лента на гърди.
7 Изработеният в края на 1887 г. Възпоминателен медал „За възшествието на княз Фердинанд I“ през 1887 
г. носи на реверса си две дати, и то само по стар стил: 25 юни и 2 август (датите на избора и възшествието). 
Освен една детелина по-малко в саксонския герб, в първата серия датата е сгрешена на 25 юли. Това е и 
практиката и при Възпоминателния медал „За възшествието на княз Александър I.“: изписани са 17 април 
и 24 юни, датите на избора и пристигането му по стар стил.
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на трона), в средата на който датата 17 August 1887. Между надписа и края 
на медала непрекъснат лавров венец с пръстени (халки) горе и долу и 
цвете вляво и вдясно (Manov 2017: 562).6

Датата на истинското възшествие (клетвата в Търново) на княз 
Фердинанд е 2/14 август, което означава, че Кобургският принц е бил 
принуден от обстоятелствата да не спази датата, предвидена в изработения 
предварително нагръден знак. Срокът за изработка на подобни нагръдни 
знаци е между 30 и 60 дни (минимум 30). Допълнителни аргументи 
за очевидната припряност в поръчката и изработката са два напълно 
нетипични за педантичния Фердинанд пропуска. Датата е изписана само 
по новия (грегориански) календар, който по това време не се ползва в 
Княжеството; нормално би било изписването да е двустилно: 5/17 август, 
или 25 юни и 2 август.7 Вторият е позирането в чужда, небългарска 
униформа и надпис на немски език.

Правилно е да гледаме на трудностите и дипломатическата 
дейност през българското междуцарствие (1886-1887 г.) основно през 
призмата на отношенията между великите сили и техните интереси. 
Ходовете на Петербург, Виена, Берлин или Лондон пред този период 
ясно показват прагматичния подход към случващото се. За световната 
дипломация личните качества, управленският опит или моралният 
облик на множеството кандидати за българския трон не играят никаква 
роля и не са аргумент при вземане на решения. 

Обстоятелството, че през лятото на 1887 г. принц Фердинанд 
Сакс-Кобургски и Готски става княз на българите, не се дължи нито на 
целенасочен избор, още по-малко на строг съревнователен подбор. В 
основата на това решение стоят случайността и безалтернативността, а 
не безспорната интелигентност и образованост на Фердинанд, например. 
На езика на реалностите „богоизбраността“ и „знакът на съдбата“ се 
превеждат с готовността на кобургския принц да приеме номинацията 
на българите, с куража да предприеме вратоломното пътуване без 
одобрението на силите и против волята на Русия и да поеме управлението 
на княжеството, непризнат от никого. 

Също така е неправилно да се гледа на успеха на принц 
Фердинанд в това общоевропейско наддаване за българския трон като на 
дългогодишна, целенасочена и предначертана стратегия на Кобургското 
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семейство, започнала към 1883 г. и завършила с избора му. Освен две 
дипломатически донесения за изказвания на Фердинанд, целящи да 
изтъкнат предимствата му в очите на Русия при едно хипотетично 
овластяване, не разполагаме с никакви доказателства за наличие на 
подобна стратегия. Ако до месец май 1887 г. можем да констатираме 
наличието у Фердинанд на силен интерес към идеята да се види коронован 
– интерес, претърпял възходи и падения съобразно международното 
положение и заради характерните особености на кандидата, то след 
месец май с.г. имаме основание да твърдим, че Кобургският принц 
започва целенасочено да се готви за новото си амплоа на български 
владетел и посвещава последвалите два месеца на тази мисия, увенчана 
с възшествието на 2/14 август.   
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ В БРИТАНСКИТЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ (1953-1979 г.)
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SOCIALIST BULGARIA IN BRITISH DIPLOMATIC PAPERS, 1953-1979
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Abstract Given the long-standing opinion that the Cold War was basically a political and 
ideological confrontation between the Soviet Union and the United States, it might be 
expected that Britain would have downgraded its interest in Bulgaria or the Balkans, in 
general. Yet, documentary evidence suggests the contrary: the Foreign Office constantly 
and closely observed and analyzed the political, economic, cultural, social and historical 
specificities of Bulgaria. London was particularly interested in its relations with the Soviet 
Union, the Kremlin’s influence in the country and the endless Bulgarian problems with its 
neighbors.  
Key words Modern History, Bulgaria, Great Britain, Cold War History, Eastern Europe 

‘…all human relationships … are shaped by all five senses;
how we understand others, even more how we feel about them, 

emotionally, and thus how we act toward them, have a good deal to do 
with how we apprehend them through every sense’

Andrew J. Rotter
Empires of the Senses 

Introduction 
This paper examines the penetration of political, social, cultural, historical 

and ethnic consciousness in the Foreign Office’s reports, analysis and policy 
towards Bulgaria. First two sections deal with British observations, comments 
and conclusions as regards Bulgarian national specifics, internal development and 
relations with the Soviet Union. The last paragraph connects the case of British 
attitude to Bulgaria with the global Foreign Office strategy towards the Soviet 
bloc. In general, the paper is focussed on two principal research questions: how 
did British diplomacy evaluated the overall development of Bulgaria and how the 
Foreign Office reflected the knowledge regarding the country in the elaboration of 
its policy. To answer these questions, I examined the records of British diplomatic 
representatives in Sofia along with various analyses in London and final documents 
concerning the Foreign Office’s policy towards Eastern Europe. Certain private 
papers and historical research enriched the sources of the present study.        

 In the first two parts of this paper I applied an approach typically used in 
research regarding mass culture. Two main reasons motivated me. First, we have 
literature on how British and western writers, travelers or journalists depicted the 
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Eastern parts of Europe and how their writings influenced the public perception 
of the region. (Wolff 1994; Todorova 1999; Goldsworthy 1998; Hammond 2007) 
Few scholars, however, undertook endeavors to see how British diplomacy 
viewed Bulgaria and Eastern Europe during the Cold War and, particularly, how 
this knowledge was used later. Second, long before we read, hear, see or feel in 
some other way the products of international diplomacy, strategic thinking and 
decision-making, identity and national images had a substantial presence in 
diplomatic documents. This process is known as mental mapping. It includes the 
establishment of regional units (Eastern Europe, Western Europe, the Balkans); 
characterisation of the regions according to their development (traditional, 
modern, backward); describing the physics, mentality and culture of the local 
population; underlying the significance of the region (Peteri 2010; Fält 2002: 7-11; 
Said 1979: 49-72). Present research aims at connecting together cultural, social 
and diplomatic issues. Therefore, the last part focuses on diplomatic history 
(Trachtenberg 2006). It examines evidence regarding the place of Bulgaria in 
British policy towards the communist world and how Bulgarian national specifics, 
politics and developments influenced the Foreign Office’s approach.    

The Country – National Image 
About the end of 1958 Anthony Lambert took his position as British minister 

in Sofia. Six weeks later he outlined his first impressions in a report to the Foreign 
Secretary Selwyn Lloyd. Depressing – might be the word that characterizing his 
text in a best way. He was aware of the short time for any profound conclusion 
but ‘certain aspects of life’ struck him. Lambert emphasised that this country, 
which constituted an excellent example for the Soviet satellite, was connected 
with Russia ‘by ties of blood, history and language’. The British representative 
underlined that ‘formidable economic and political apparatus’ maintained these 
links but beyond them there was neither real foreign policy nor normal contacts 
with the world. The report gloomily depicted the ‘melancholic’ life of Bulgarian 
intellectuals, the ‘bleak’ life of the workers and the fear in all social circles by 
the ‘dead hand of Moscow’ (UKNA FO: 371/142915, Lambert to Lloyd, 2 January 
1959). Lambert’s report resembles the imaginary journey of a Westerner in the 
eastern part of the continent that Philip Longworth described in an academic 
book several decades later (Longworth 1992: 3-4).1 

The socialist rule displayed general dissimilarities between the East and 
West. They were reflected on miscellaneous images that populated diplomatic 
papers. In them Bulgaria naturally belonged to an undemocratic and a backward 
world in British views. A world closely linked to Russia, the Soviet Union and 
Yugoslavia. In 1940 Julian Amery was in a special mission in the Balkans. During the 
Second World War he drew the borders of division on the same ethnic, religious, 
cultural and political basis that could be found later in various British documents. 
Bulgaria was close to Yugoslavia in terms of its ‘history, language, race, religion, 

1 Longworth’s traveler suffered a cultural shock – grey ‘endless rows of apartment blocs’, ‘very few advertisement 
hoardings’, ‘smells are more pungent’, ‘people are worse-dressed’, ‘few private cars’, ‘many more people in military 
uniforms’, etc.   



159Васил Параскевов - Социалистическа България...

social and political structure’. In this country ‘the crown is the dominant factor’ 
which ruled through the army and the police, while ‘the government is even more 
a tool of the Crown that in Yugoslavia’ (Churchill AMEJ: 1/1/20, A Political Survey 
of Yugoslavia, 20 August 1940. Appendix, Bulgaria). British examination of the 
Soviet bloc often placed significant attention to history, relations with Russia/
the Soviet Union, economic capacity and liberalisation. The historical experience 
badly influenced Bulgarian prestige in Britain. Bulgarians had ethnic links with 
Slav countries and in spite of their military potential they had lost all wars in 
which participated (UKNA BC: 18/3, Notes on Bulgaria, 24 January 1946). As Sir 
Roger Carrick, a British diplomat in Bulgaria, put it in short – in their history 
Bulgarians ‘had not made a successful strategic decision’ (Carrick: 2).    

Quoted observations could be expanded further with certain notes 
regarding the Communist political elite. It was obvious that after 1953 leading 
personalities remained in the sphere of Moscow. In British diplomatic papers 
the highest party echelons seemed as an emanation of Soviet control in Bulgaria. 
They were actually educated in the Soviet Union, such as Valko Chervenkov, or 
received support, like Todor Zhivkov, for their political survival. Moreover, their 
manners resembled the behaviour of their Soviet patrons. For instance, the 
Bulgarian Stalin – Chervenkov was described as ‘ruthless and energetic man’, a 
‘keen doctrinaire’ who represented an example of a ‘staunch Stalinist’ (UKNA 
FO: 371/122291, Enclosure to Chancery letter No. 1081/31 of October 25, 1956, to 
Northern Department). His successor as Prime Minister, Anton Yugov, was seen 
by the British Minister Richard Speaight as ‘colourless but zealous follower of 
the party line’ (UKNA FO: 371/128604, Speaight to Lloyd, 17 January 1957), while 
Todor Zhivkov, the dominant figure since 1962, resembled Nikita Khrushchev in 
the view of the British Ambassador Edwin Bolland. He noted that the Bulgarian 
leader seemed ‘blustering and demagogic’ in his unprogrammed speeches 
and communication with ordinary people. At the same time Zhivkov showed 
unpardonable attitude to his subordinates and contempt to music and performers 
who he disliked (UKNA FCO: 28/2489, Bolland to Bullard, 5 June 1974).2        

 Along with the traditional image as pro-Russian and later as firmly pro-
Soviet country the Foreign Office also characterised Bulgaria as colourless and 
slowly modernised satellite of the Kremlin. British minister in Sofia G. Furlonge 
made an interesting comparison between Bulgarian roads and the situation in the 
country as a whole in his despatch to S. Lloyd on 31 May 1956:  

The commonest sight on Bulgarian roads is the ox-cart, which can well serve 
as a symbol of the country itself. There seems every reason to suppose that the 
vehicle will continue to plod along the same road and that no outcome of the 
present struggle for the driving-seat will appreciably modify either its direction 
or its pace; while the possibility of the animals getting a leg over the traces must 
continue to be regarded as remote (UKNA FO: 371/122294, Furlonge to Lloyd, 31 
May 1956).

2 Britons put the accent on Khrushchev physical appearance, culture, manners and relations with his colleagues.  
For the impression of Khrushchev’s behavior in Britain (Priestland 2009: 326; Churchill BARKER: The Papers of 
Sir William Barker 5, Bulganin and Khrushchev, 28 April 1956).   
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Even in the mid 1960s Sofia was a grim capital in the memories of Roger 
Carrick. He recollected the Bulgarian capital as ‘a pretty miserable, pretty 
awful place. In comparison the near by Belgrade ‘looked like Paris’. When local 
authorities showed desire to improve their international image and elevate Anglo-
Bulgarian relations they did it not so much with specific actions but with emphasis 
on official ceremonies. One of them took place in 1964 when the British legation 
became embassy. To underline the importance of the case, the Bulgarians insisted 
on credential ceremony where the Ambassador William Harpham ‘should wear 
diplomatic uniform – frills, furbelows, ostrich feathers and gold braid’ in spite 
of severe winter cold. Here R. Carrick made another allusion of close Soviet-
Bulgarian relations – ‘in January … the weather in Bulgaria is indistinguishable 
from that in Siberia’ (Carrick 2004).3       

 The obedience to the Soviets, however, did not deprive Bulgarian 
authorities from national pride. Authorities confidently showed their achievement 
in front of western diplomats during the Tour for the Diplomatic Corps in 1974 – a 
tour designed to display economic, social and cultural modernisation of Bulgaria. 
Ambassador Edwin Bolland thought that the aim was not only to impress the 
diplomats but also to impress local population through attracting international 
attention on the progress of Bulgaria under the rule of the Communist Party 
(UKNA FCO: 28/2489, Bolland to Bullard, 5 June 1974). Bolland pointed out in 
a dispatch to the Secretary of State, dated 2 September 1975, the flourishing of 
the so called ‘socialist patriotism’. This patriotism underlined Bulgarian national 
identity but indisputably subordinated it to communist development. Communist 
leaders considered themselves successors of a glorious past, which the party 
enriched. Therefore, they wanted international recognition of their contribution 
to the Conference on Security and Co-operation in Europe, of Bulgaria’s role in 
the Balkans, as well as to be treated as equal by the West (UKNA FCO: 28/2698, 
Her Majesty’s Ambassador at Sofia to the Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affaires, 2 September 1975).      

The Regime – Bulgaria’s Internal Affairs 
The post-Stalinist period in Bulgaria began as a scene from Dimitar Dimov’s 

novel Tyutyun [Tobacco] – a strike of tobacco workers in Plovdiv. However, the 
role of the communists in the fiction and in the reality of May 1953 was completely 
deferent. While in the novel communists led the strike (Dimov 1979: 423-445), 
in Plovdiv they stood against the workers. Authorities restored the order by the 
interference of People’s Militia and, as the Chancery of Legation informed the 
Foreign Office, workers who had shown vigorous dissatisfaction – disappeared 
(UKNA FO: 371/106223, Chancery to Northern Department, 11 June 1953). The 
quoted episode deserves attention because it embodied one of the main features 
of the regime in Foreign Office’s views – there were not real prospects for effective 
3 Obviously, Harpham’s sacrifice was justified because Bulgarians valued the official ceremonies and mutual ex-
change of visits on high political level. Even in 1959 Lambert had recommended the flattery of local pride, along 
with practical trade and cultural exchange, as an appropriate approach in relations with the Bulgarians (UKNA 
FO: 371/142915, Lambert to Lloyd, 2 January 1959).    
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resistance against the Communist Party. The regime firmly controlled the society 
and British diplomacy outlined Bulgaria as illiberal in its domestic politics but 
quiet in terms of few protests that shook the ruling party. In the 1950s the regime 
was conservative and determined to suffocate all attempts for freedom that might 
be growing under Polish or Hungarian example. The Bulgarian 1960s and 1970s 
seemed uneventful in British views – there were not dramatic developments and 
perspectives for radical changes. 

This peaceful environment provoked a question – what was worthwhile 
in Bulgaria for the Foreign Office? British diplomacy tried to understand how 
communists think, how they developed their policy, how they behaved in the 
international scene and were there any possibilities for reforms. In short, the 
Foreign Office examined all visible aspects of communist policy. In spite of 
limited possibilities for political influence Edwin Bolland saw opportunities his 
mission in Sofia to be fruitful. He pointed out that ‘we can examine the Bulgarian 
communist “mind”, i.e. the leadership’s way of thinking and feeling’ (UKNA FCO: 
28/2698, Her Majesty’s Ambassador at Sofia to the Secretary of State for Foreign 
and Commonwealth Affaires, 2 September 1975). In this way British experience 
in Bulgaria could enrich the Foreign Office’s knowledge regarding communism.

Political changes in the country happened much slower in comparison to 
other Soviet satellites. Internal stability distinguished Bulgaria from the rest of 
Eastern Europe. Yugoslavia was the model for socialist state adopted by the Foreign 
Office because of its independence from Moscow. At the same time Hungary, 
Czechoslovakia and Poland inaugurated various reforms, while Romania restored 
its independent foreign policy and found a ‘Romanian road to socialism’ (Fischer-
Galati 1994: 37). Simultaneously, the Kremlin installed and removed the Bulgarian 
leaders without significant change in Sofia’s policy. Valko Chervenkov was a good 
example how Moscow intervened in Bulgarian internal affairs according to its 
immediate foreign political needs. Chervenkov ruled Bulgaria without substantial 
problems from 1950 to 1953 and after Stalin’s death kept his position in the power. 
British minister in Sofia considered this stability as recognition of his subordinated 
policy to the Soviets. On the other hand, it could be an indication that there were 
not other politicians capable to replace him (UKNA FO: 371/111472, Carvell to 
Eden, 13 January 1954). Chervenkov, however, became inconvenient in the mid 
1950’s when the improvement in the Soviet-Yugoslav relations began. Then the 
Kremlin continued to play crucial role for the selection of Bulgarian leaders – for 
instance, the change of Chervenkov with Zhivkov as a party leader in 1954 and with 
Yugov as Prime Minister in 1956. Later, in 1962, the removal of Anton Yugov and 
the establishment of Zhivkov’s complete power followed the same pattern of Soviet 
interference in Bulgaria (Crampton 2005: 191-193). 

In 1956 the Foreign Office showed no inclination to percept the progress 
of T. Zhivkov in the party hierarchy as a deep change. The report of the legation 
showed that British opinion gravitated around the suitability of Bulgarian 
alterations in the light of improving Soviet-Yugoslav relations. In a report about 
the leading personalities in Bulgaria for 1956 the legation outlined the new Prime 
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Minister Anton Yugov as ‘never much of Stalinist, and slightly more acceptable to 
the Yugoslavs’. At the same time, Todor Zhivkov, the first secretary of the party, was 
characterized as influential and energetic, a possible successor of Yugov (UKNA 
FO: 371/122291, Enclosure to Chancery letter No. 1081/31 of October 25, 1956, to 
Northern Department).     

Domestic development offered no prospects for vital opposition or 
significant turmoil that might destabilised the regime. As many British reports 
indicated there were not significant people uprisings in comparison with the 
extreme examples of GDR, Hungary, Czechoslovakia and Poland. British Minister 
in Sofia Furlonge observed that Bulgarian leaders were not zeal reformists. Even 
after the denunciation of Stalinism in 1956 the regime acted conservatively 
and suppressed all open demonstration of discontent that might threaten its 
stability (UKNA FO: 371/122294, Furlonge to Lloyd, 31 May 1956). Some other 
reports, however, indicated that there was silent opposition to the regime. British 
legation considered the peasant population as a source of opposition. In January 
1955 Furlong reported to the Foreign Secretary Anthony Eden that authorities 
attempted to attract those agrarians who previously had supported Nikola Petkov, 
the leader of opposition Agrarian Union in 1945-1947. He described the campaign 
as ‘vigorous’, conducted through newspapers, public recantations and amnesty 
as well as denigration of agrarian leaders such as Petkov and Dr G. M. Dimitrov 
(UKNA FO: 371/116305, Furlonge to Eden, 15 January 1955). As Robert Conquest 
commented, public recantations and defections were strikes on the agrarian 
morale inflicted by communists. But he doubted their success: ‘that morale, such 
as it is, must be prepared for the long haul and many setbacks, and has proved 
itself quite capable of surviving long periods of opposition before’ (UKNA FO: 
371/116305, G. R. A. Conquest Minute, 11 February 1955).4     

In the 1960s Bulgaria rarely produced remarkable news but certain topic 
could be found in diplomatic correspondence between Sofia and London regularly 
– the party bureaucracy, corruption, problems with youth, discontent among the 
intelligentsia. The Foreign Office considered that Bulgaria was not like other 
satellites – it was the ‘most backward and obscurantist’ country in Eastern Europe 
and implemented only modest acts of democratisation (UKNA FO: 1110/1109, 
Mayson to Mackintosh, 28 February 1958; P. M. Foster Minute, 14 October 1958; 
UKNA FO: 371/165967, Mason to Lincoln, 8 February 1965; P. W. Summerscale 
Minute, 5 February 1962). In the Foreign Office P. W. Summerscale described 
Zhivkov and Yugov as ‘reluctant de-Stalinisers’ whose policy utterly depended on 
Moscow. In spite of his Stalinist background Zhivkov had a big advantage that 
pushed him in front of his colleagues – he was ‘capable of adaptation’ (UKNA 
FO: 371/165969, P. W. Summerscale Minute, 27 July 1962). Zhivkov stayed firmly 
in control of an ‘orthodox’ and ‘rigid’ regime, as Ambassador William Harpham 
commented in 1964 and 1965 but he was willing to expand Bulgarian contacts 



163Васил Параскевов - Социалистическа България...

with the West (UKNA FO: 371/177505, Harpham to Butler, 24 March 1964; FO 
371/182583, Harpham to Walker, 18 January 1965). 

In the late 1960s and early 1970s the country was living in one of the quietest 
period in its history. Bulgarian loyalty to the Soviet Union and socialism remained 
unshaken. The soviet influence had penetrated in all important political economic 
and ideological life in Bulgaria (UKNA FCO: 28/2489, Her Majesty’s Ambassador 
at Sofia to the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affaires, 24 
August 1973). Soviet-Bulgarian links were natural as the Ambassador Bolland 
described them – ‘the eternal friendship’ between both countries was based on 
‘geography, history, race, language, revolutionary traditions and ideology’. In 
short, ‘all contribute to a close alliance’. The Ambassador grounded his opinion 
on the observation of words and deeds of Bulgarian leaders that showed, he 
believed, ‘fairly clearly purposes and attitudes of mind’. Bolland saw Bulgaria as 
a country firmly ruled by ‘a handful of man’ whose thinking presented a mixture 
of communism and Bulgarian nationalism. Communism required subordination 
to the Soviet Union, devotion to ideology and governance according to the Soviet 
pattern. Bolland drew two conclusions from this state of Bulgarian affairs. First, 
close Soviet-Bulgarian relations rested on historical and cultural proximity as 
well as on current economic and political links. Second, any changes in Bulgaria 
depended on alterations in the Kremlin’s policy – ‘without a major upset at the 
Centre the wider forces here lack the power to modify the main lines’ (UKNA 
FCO: 28/2698, Her Majesty’s Ambassador at Sofia to the Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affaires, 2 September 1975).    

The Diplomacy – Bulgaria in the East European Policy of                    
Great Britain 
The speech of H. A. F. Hohler, the Head of Northern Department, in 

the Imperial Defence College in May 1954 was an appropriate example about 
the multiple nature of the Foreign Office’s analysis. He connected together 
history, culture and contemporary policy in order to define the British attitude 
towards Eastern Europe. Hohler stressed that the countries in the region were 
‘nominally independent’ but ‘in practice dominated by the Soviet Union’ and 
their ‘governments are dependent on the Red Army to maintain them in power’. 
Figuratively speaking, he outlined the British policy as ‘keeping the pot simmering, 
but without letting it boil over’, i.e. Britain should avoid war with the Soviets but 
could maintain through psychological warfare the hope that communist regimes 
were not eternal and had numerous weaknesses (UKNA FO: 472/6, Problems of 
the Satellites. Text of a Lecture given to the Imperial Defence College on May 18, 
1954, by Mr. H. A. F. Hohler, Head of Northern Department, the Foreign Office).

Possibilities for ‘pot simmering’ varied greatly. Bulgaria was usually 
seen as small and poor but with important geographical position in the Balkans 
(Churchill AMEJ: 1/1/22, Memorandum on DH Policy in Bulgaria, 18 September 
1940). Hohler described it as an Orthodox state that ‘have always been on good 
terms with the Russians’, but Bulgarians ‘have a well-deserved reputation as tough 
fighters’. Czechoslovakia had the best reputation in the Foreign Office because it 
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was ‘the most westerly of the satellites in all the senses of the word’. This country 
had ‘well-balanced economy and highly specialised industries’. Moreover, people 
there suffered more heavily from communist rule in comparison to other East 
European states in terms of their ‘strong tradition of administrative efficiency and 
cultured, bourgeois living’. Poland had high priority among the satellites because 
of its traditional rivalry with Russia and Polish industrial power (UKNA FO: 472/6, 
Problems of the Satellites. Text of a Lecture given to the Imperial Defence College 
on May 18, 1954, by Mr. H. A. F. Hohler, Head of Northern Department, the Foreign 
Office). Moreover, Poland had its place in the Soviet bloc but its social climate in 
the mid 1950s was different from the overall situation in Eastern Europe.5

 After March 1953 Churchill’s desire for negotiations with the Soviets 
emerged again. His intentions for global détente were accelerated by the Soviet 
moves for reduction of tension in Korea and Germany but British diplomacy 
felt uncertainness regarding the plans of the Soviets. A paper dated 9 April 1953 
indicated the following: ‘So little is known of the character and view of Malenkov 
and Beria that it would be wise to keep open mind in interpreting Soviet moves 
since Stalin’s death’ (Greenwood 2000: 128; UKNA FO: 418/94, Foreign Office, 9 
April 1953). Foreign Office’s conclusion was that the Soviet conciliatory moves 
represented just a new tactical approach, without any change in the Soviet foreign 
political objectives – namely, disruption of the NATO, in the short term, and the 
establishment of a world communist system under Soviet control, in the long term.6 

The East European policy of Foreign Office was a function of British policy 
towards the Soviet Union that excluded any major risk of war but emphasised 
the vital role of psychological warfare and bilateral negotiations (Paraskevov 2011: 
210-212; Dudoi 2010: 96; Tebinka 2012: 808-809). Numerous diplomatic reports 
from East European capitals claimed that the Soviet Union firmly controlled the 
satellite states. Therefore, in 1953 the Foreign Office considered that ‘as long as 
the Soviet Union’s own strength remains unimpaired, we see no prospect of a 
successful uprising in any country. Nor do we see any prospect of another “Titoist”’. 
For the emergence of a new “Tito” it was essential East European countries to 
achieve some level of emancipation from Moscow along with development of 
military and economic potential. It also was important a new reformist leader to 
enjoy popular support for his policy. London concluded, however, that ‘none of 
the satellites could meet these requirements’. For this reason British diplomacy 
saw no immediate prospects for liberation. The most important circumstance for 
liberation laid in the future developments of the Soviet Union – ‘the satellites 
are held down by Soviet power; they cannot be liberated until Soviet power 
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itself is decisively weakened’ (UKNA FO: 371/106082, Policy towards the Soviet 
Satellites in Eastern Europe, Brief for the Secretary of State’s conversations 
with Mr. Dulles and Mr. Stassen). A minute by Miss Brown from 5 June 1956 
indicated the omnipresent Soviet supremacy: she wrote that the Soviet control 
could be exercised ‘without the actual presence of the Red Army’ but in fact 
through economic and administrative measures (Békés, Byrne and Rainer 2002: 
Document no. 10: British Foreign Office Minutes concerning Developments in 
Eastern Europe, June 5, 1956). 

Bulgarian experience offered other valuable examples how Moscow 
exercised its power. Local leadership was, in R. Speaight’s opinion, a ‘Moscow-
run clique’ that ‘faithfully reflected developments in the Soviet Union’ (UKNA 
FO: 371/128604, Speaight to Lloyd, 17 January 1957). This meant that the Kremlin 
relied not only on rude power to attract the satellite states. Much more effective 
and long lasting were mutual economic links and personal loyalty of Bulgarian 
communist leaders to the Soviet Union.   

 Having in mind the analysis of the overwhelming communist domination 
upon East European societies, London defined the liberation as a long-term 
policy. On the other hand, the short-term policy dictated the maintenance of 
normal relations with East European countries. In fact, neither Britain nor the 
United States had intention to challenge firmly the Soviet Union supremacy in the 
region. Western aim was to liberate the satellites as a definition of Anglo-American 
policy towards Eastern Europe in 1959 showed. The Western states, however, 
wanted to ‘foster an evolutionary development in this direction but the support 
for ‘national communism … should be discreet’. It was clearly stated that Anglo-
American policy ‘excludes the use of armed force … and do not encourage the 
use of force, sabotage, rioting or guerrilla operations’. Prospects for any change in 
Bulgaria were appreciated as ‘poor’ but the Foreign Office should use the existing 
opportunities for the incensement of bilateral contacts. In 1959 British diplomacy 
underlined that its attitude towards the countries from the Moscow orbit was 
‘wholly subordinated to, and is indeed part of, our concern with the future of 
the USSR’. For the realisation of its aim, the Foreign Office sought to ‘use Soviet 
weaknesses in Eastern Europe in such a way as to promote a Russian desire to call 
off the cold war: in effect, a desire to achieve such a relationship with the West will 
make it unnecessary for them to maintain their domination over Eastern Europe’. 
British aims towards the Soviet Union were outlined in three levels. First, the 
containment of the Soviet Union; second, prevention of the Soviet threat through 
evolution of the Kremlin’s politics; third, to ‘reach a peaceable modus vivendi with 
the Soviet Union’ (UKNA FO: 371/142642, United Kingdom Policy towards the 
East European Satellites, 27 April 1959)     

During the Cold War Britain regarded Eastern Europe as a vital part of the 
Soviet Union’s sphere of interests and tried to avoid any actions which the Soviets 
might perceive as a rude Western interference in the Communist bloc’s internal 
affairs. The shift in American policy towards the USSR during the mandate of the 
president John F. Kennedy led to the recognition of Soviet position in Eastern 
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Europe in exchange of the Kremlin’s acceptance of status quo in Central Europe 
(Trachtenberg 2012: 154). The Foreign Office appreciated that the Communist 
Parties had firmly established their power in the region and a more vigorous policy 
would provoke a negative Soviet reaction. In this situation British diplomacy 
had an ambition ‘to keep some windows open to the West’ (UKNA FCO: 28/667, 
C. S. R. Giffard Minute, 14 January 1969). That meant to provide information 
about Britain and other West European countries, to establish and maintain 
contacts with intellectuals. The strategy also included the development of trade 
and cultural exchange and in some cases, if the internal conditions in the East 
European countries were appropriate, exchange of ministerial visits. The overall 
policy had to lead to more independent international policy of the satellites and 
liberalization in their domestic life. 

Therefore, the Prague Spring in 1968 received a very high estimation by the 
Foreign Office while the policy of Bulgarian dictator Todor Zhivkov was regarded 
as an example for retrograde behavior because of Bulgarian narrow connections 
with the Soviet Union. Furthermore, Zhivkov’s full control over the power did not 
allow the development of any liberal movement and real discussions for reforms. 
British diplomacy considered the possibility an opposition or powerful protest 
movement to emerge in Bulgaria as unlikely. Meanwhile Britain and the West 
did not support the Prague Spring with some more determined measures. The 
Soviet tanks on the streets of the Czechoslovakian capital provoked in London 
criticism but acceptance since the Soviet invasion and an eventual firmer western 
response would have destroyed the détente. After the suppression of the Prague 
Spring the British diplomacy adopted a policy of ‘practical realism’ in its relations 
with Eastern Europe – minimum political contacts and disapproval of East 
European’s policy but continuation of trade and cultural exchange when Britain 
had interest. In the Foreign Office the image of Bulgaria was as a country that 
suppressed any tendency toward free discussions and political reforms. British 
diplomacy saw hopes for the future because some parts of the youth preserved 
their ‘independence of mind’ (UKNA CAB: 148/37/19, Relations with the Soviet 
Union and Eastern Europe. Memorandum by the Secretary of State for Foreign 
Affairs, 17 June 1968; UKNA FCO: 28/667, Crawley to Stewart, 9 January 1969; 
UKNA FCO: 28/573, Anglo-German Talks on the Soviet Union and Eastern 
Europe. London, 24-25 October 1968; UKNA FCO: 28/893, Students Unrest in 
Eastern Europe, October 1969). 

For the Bulgarian government the practical result of its participation in 
the invasion in Czechoslovakia and the British disapproval of this act was the 
postponement of the first visit of British foreign secretary in the country. In 
spite of that negotiations for a new trade agreement continued and it was signed 
in 1970.7 Foreign Secretary Michael Steward canceled his visit to Hungary and 
Bulgaria ‘whose troops had taken part in the invasion’ but went to Bucharest that 
condemned the aggression. Actually, on 22 August the Foreign and Commonwealth 
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Office left Romanians to decide if the moment seemed appropriate for Steward’s 
visit. Nicolae Ceausescu ‘quickly decided that he would wish the visit to go ahead 
as planned’. The British Ambassador John Chadwick used the case to comment 
that ‘the Rumanians take pride in their policy of making up their own minds in 
international affairs’ (UKNA FCO: 28/42, Chadwick to Steward, 17 October 1968; 
UKNA FCO: 28/40, Foreign and Commonwealth Office to Bucharest, 22 August 
1968; Bucharest to Foreign and Commonwealth Office, 22 August 1968).                

In early 1970s the Foreign and Commonwealth Office did not consider that 
the Soviet Union might change its international policy. In a paper, dated 20 March 
1972, British diplomacy examined the Kremlin’s aims. The conclusion was that 
the Soviet priority in Eastern Europe was the maintenance of its hegemony and 
the international recognition of the status quo. As regards the West, the Soviets 
wanted disintegration of NATO and weakening of Western Europe (Bennett and 
Hamilton 1998: Paper by the Foreign and Commonwealth Office, 20 March 1972). 
Even after the Helsinki Final Act in 1975 London did not depart from the view 
that the Soviet Union was a hostile power. John Wilson, the British Ambassador 
in Hungary, wrote to the Foreign Secretary James Callaghan that the Soviet aim 
was the promotion of revolution around the world (UKNA FCO: 28/2674, Wilson 
to Callaghan, 9 December 1975), while the Ambassador in Moscow, Sir Terence 
Garvey, argued that security meant for the Soviet Union recognition of ‘the new 
territorial and political order in Eastern Europe’ established after 1944 (Hamilton 
2006: 17).         

In 1974 the Head of East European and Soviet Department Sir Julian Bullard 
advocated the careful consideration of local specifics in Eastern Europe because 
the socialist regimes responded much more positively to London’s initiatives than 
the Soviets (UKNA FCO: 28/2441, Bullard to Dobbs, 18 July 1974). Differentiation 
among the satellites and the Soviets, however, placed little hope for rapid changes 
in Bulgarian attitude to Moscow. Bolland’s reports argued that the regime was 
stable and eager to demonstrate its progress and glorious historical legacy in 
front of the West. Indeed, the conditions in the region varied and changed during 
the years but Bulgaria remained the only ‘willing victim’ of the USSR. The new 
Head of East European and Soviet Department Sir Bryan Cartledge considered 
how Britain could use the tendencies in Bulgaria. In October 1976 he underlined 
that Britain could do little to modify Sofia’s dependence except to encourage 
‘the Bulgarians to project a distinctive national identity’. He hoped that national 
identity might lead in future to Bulgarian desire to protect their national interests 
(UKNA FCO: 34/327, Cartledge to Sutherland, 14 October 1976).   

Conclusion
This paper does not suggest that Bulgaria always seemed so gloomy and 

doomed in British perception. It basically argues that the Foreign Office’s attitude 
to Bulgaria was rooted partly in Bulgarian image as traditionally pro-Russian 
country, partly in its subordination to the Soviets that influenced all aspects of 
Bulgarian politics and partly in British strategy towards the Soviet Union. Further 
studies could delve deeper into these issues. 
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If one opens the diary of Labour Party politician Denis Pritt from his visit 
to Bulgaria in 1948 and the correspondence of Herbert Parker, president of the 
Fabian society, in the 1960s regarding a visit to Bulgaria, will see how different the 
country seemed in the views of leftist figures and, at the same time, how fragile 
was its positive image (LSE PRITT: 1/14, Diary of a Visit to Bulgaria, September 
1948; LSE PARKER: 6/1).8 

 In conclusion, I would like to emphasize the power of metaphors that 
enforces the power of the intentions in international affairs – Of Pots and 
Windows seems a suitable provisional title of research on the Foreign Office’s 
policy towards Bulgaria and Eastern Europe, having in mind London’s desire to 
maintain tension through ‘pot simmering’ in early 1950s and latter, when there 
were no possibilities for boiling the water, to leave open some windows for East 
Europeans towards enlightened and developed West. Obviously, Bulgaria was 
different and remote country in British views – it depended on the Soviet political, 
military and economical help for its internal development and maintenance of 
communist power. However, the Foreign Office choose an interesting approach 
in dealing with Bulgaria – figuratively speaking, British diplomacy left the room, 
in fact was evicted by the Soviets in the late 1940s, but without shutting the door 
(in sharp contrast to Americans who breached the relations with Bulgarians from 
1950 to 1959). This approach enabled Britain to undertake further less or more 
successful maneuvers.         
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ДЕПРОФЕСИОНАЛИЗИРАЩАТА ПАРАДИГМА НА 
ЖУРНАЛИСТИКАТА

Снежана Великова 

THE DEPROFESSIONALIZATION OF JOURNALISM 

Snezhana Velikova, Shumen University, Bulgaria

Abstract This article analyzes the category of deprofessionalization with regard to 
journalism practices. The article suggests that deprofessionalization together with 
professionalism establish the professional journalistic project and are also manipulated 
by the subject, controlling the professional logic. In this sense, deprofessionalization 
tendencies could achieve positive or negative dimensions depending on the objectives 
being followed by the institution directing the manifestations of professionalism. Various 
types of deprofessionalization practices have been discussed, which are typical for the 
news domain, and the focus is on the relationship journalism – citizen journalism and the 
resulting deprofessionalization effects. 
Key words journalism, professionalism, deprofessionalization, citizen journalism 

Проучването коментира един малко дискутиран проблем в 
българското изследователско поле, а именно депрофесионализацията на 
журналистическото. Депрофесионализацията и професионализмът се 
разглеждат като елементи, изграждащи професионалния проект, като и двете 
категории са зависими от субекта, контролиращ професионалната логика. 
В такъв смисъл депрофесионализиращите тенденции могат да придобият 
положителни или отрицателни измерения в зависимост от целите, които 
се преследват от инстанцията, диктуваща проявите на професионализъм. 
Коментират се различните типове депрофесионализиращи практики, 
специфични за новинарското пространство, като фокусът се поставя върху 
отношението журналистика – гражданска журналистика и произтичащите 
от него депрофесионализиращи ефекти. 

Професионализмът може да се разглежда като плуралистичен 
концепт, изграден от множество структури. Те се основават на контрола 
върху два топоса – възможностите професионалната общност да 
контролира възпроизводството си (продукцията на продуценти по 
Ларсън) и професионалното (експертност и ценностни императиви). 
Професионалата парадигма се конструира от следните пет компонента: 
същински професионализъм (контролира се от професионалното 
съсловие), дисциплиниращ (медийната институция изцяло подчинява 
професионалната логика), управляван (хибридна форма, при която 
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професионална група и организация постигат консенсус по отношение 
на употребите на професионализма, но превес има институцията), 
организиращ (хибридна форма, при която професионална група 
и организация постигат консенсус по отношение на употребите 
на професионализма, но превес има професионалната общност) и 
съ-участнически професионализъм (хибридна форма, при която 
професионална група, организация и аудитория постигат консенсус 
по отношение на употребите на професионализма, като контролът 
върху професионализма е споделен между професионалисти и 
непрофесионалисти). Тези професионални разновидности включват 
и съответстващите им депрофесионализиращи варианти (същинска, 
контролирана, управлявана, организираща и съ-участническа депро- 
фесионализация). Тоест професионалният модел е структура, формирана 
едновременно и от професионализиращи, и от депрофесионализиращи 
процеси, които не са мислени непременно като позитивно или негативно 
натоварени, а като практики, които се използват интенционално за 
преследване на цели от страна на източника на контрол. Ако при обичайната 
представа за професионализъм властта произтича изключително от 
професионалната общност, то при професионалния проект, осмислен 
като многоаспектно понятие, контролът може да се прилага от множество 
и различни субекти – професионалната група, новинарската корпорация, 
правителството, други държавни и бизнес институции. Все по-осезаемо 
присъствие намират и споделените и договорени форми на контрол, 
които се основават на йерархически или на хоризонтален принцип. 
Консенсусът или надмощието на една от страните зависят от властовите 
ресурси за разпореждане с професионалната логика. Прилагането на 
една или друга форма на журналистическия професионализъм зависи 
от социалния контекст и съответно от проблемите, които се решават от 
носителите на професионалното. Изборът е прагматически – действа 
онази представа, която в най-висша степен отговаря на стремежите на 
формацията, контролираща журналистическото. 

Депрофесионализиращите практики се разглеждат основно като 
преднамерени стратегии за неутрализиране, игнориране, отстраняване 
на професионални техники от страна на източника на контрол, за да може 
той да реализира плановете си. Депрофесионализиращите механизми не 
са нещо, което се случва отвъд установената професионална парадигма. Те 
действат вътре в нея и както беше посочено, могат съвсем интенционално 
да се използват от професионалната група, затова мястото им е в рамките 
на различните типове професионални парадигми. 

Обичайното разбиране за депрофесионализацията се фокусира 
около интерпретирането й като процес, при който журналистическото 
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губи професионалните си характеристики и започва да продуцира 
некачествени продукти, които не съответстват на професионалните 
стандарти. За да функционира, професионалният проект се нуждае както 
от професионализиращи, така и от депрофесионализиращи практики. 
Първите вписват в професионалния модел чужди за същността му 
елементи, а депрофесионализиращите действия изхвърлят излишните, 
неадекватните, ограничаващите феномени извън професионалната рамка. 
Стойностното поведение е професионалната общност да контролира 
двата процеса – на професионализация и на депрофесионализация. 
Властта над вземането на решения по отношение на двата опозитивни 
процеса й позволява свобода на действие, необходима за практикуването 
на професията. 

Подобно на професионалния проект категорията депрофесиона-
лизация също може да се представи като плуралистичен концепт и да се 
разглежда в тази светлина. За появата й трябва да са налице контрол и 
контекст. Но в случая ще става въпрос за загубата на контрол в определени 
условия. Широкият контекст, в който се реализира депрофесионализацията, 
е постмодерността, която може да се квалифицира чрез някои основни 
концепти, разкриващи същността й: неолиберализъм, всеобща цен-
ностна релативност, деинституционализация, свръхиндивидуализъм, 
фрагментирност, ликвидност, хоризонталност, култура на съучастието, 
краудсорсинг, комерсиализация. По-тесният контекст е свързан с 
националната рамка, в която оперира журналистиката, а най-тесният – с 
конкретната новинарска институция (телевизия, вестник, сайт, радио и 
пр.). Депрофесионализацията може да се мисли като термин, обозначаващ 
процес, при който професионалната общност, провокирана от контекста 
на работа, губи контрол върху определен компонент (експертност, 
автономност, компетентност, ценност), набор от компоненти на 
журналистическото поле или върху възможността да се самоуправлява. 
Различните смислови структури на категорията ще се реализират в 
зависимост от конкретните проявления на професионализма. 

Същинска депрофесионализация. В ранните тълкувания на 
депрофесионализацията тя се приема като загуба на професионализъм 
въобще, поради факта, че професионалната общност се лишава от 
контрол върху професионалното поле, губейки атрибутите си – 
експертно знание, автономност, престиж, социална служба. В този случай 
депрофесионализацията има по-кардинални измерения и означава 
връщане към занятие, т.е. загуба на професионален статус. Подобно 
мислене е възможно, при условие че професионализмът се възприема като 
моносемно понятие, единствено като набор от признаци, контролирани 
от професионалната общност. Когато професионализмът се приема 
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като плуралистичен концепт, за да се премине в непрофесионализъм, 
трябва да се депрофесионлизира цялата структура, т.е. и петте вида 
професионализъм. Подобно състояние на нещата трудно може да се 
приеме поне докато съществува професионална общност, която е източник 
и двигател на професионалния проект. На каквито и трансформации 
да се подлага той, докато има група, която да го възпроизвежда, 
професионализмът ще съществува под една или друга форма и като 
динамичен концепт, обвързан със ситуацията на реализация, ще бъде 
подлаган на непрекъснати атаки от страна на външни за професията 
субекти, които се стремят към власт и ресурси и в такъв смисъл се 
опитват да контролират професионалните съсловия и техния символен 
и икономически капитал.

Дисциплинираща депрофесионализация. Тя е такава форма, при 
която организацията упражнява власт върху професионалните практики на 
журналистическата общност. Това означава, че журналистите са загубили 
контрол над професионалния проект и че мениджмънтът определя 
професионалното. При условие че не професионалната група, а външен 
за нея субект диктува норми и стандарти, може да се говори за наложена 
отвън депрофесионализация. Тя е преднамерен акт на новинарската 
организация с идеята да се присвои, постави в зависимост, неутрализира 
професионализмът и така да бъде подчинен на целите на медийната 
институция. Нейните форми, прояви, обхват се управляват от медията, 
затова може да се използва същият термин, с който се обозначава тази 
форма на професионализма, и за назоваване на депрофесионализиращите 
процеси – дисциплинираща депрофесионализация. Дисциплиниращата 
депрофесионализация може да се сведе до два основни пункта – загуба 
на контрол върху продукцията на продуценти и загуба на контрол върху 
продукцията на професионализъм. В първия случай се има предвид 
фактът, че професионалната общност не може да наложи монопола си 
върху съхраняването, възпроизводството и развитието на общността. 
Тази функция се изземва от външни за журналистическата гилдия 
актьори, които еднолично или в съгласие с професионалистите се заемат 
с процесите по репродуцирането на професионалната гилдия. Вторият 
аспект на депрофесионализацията се свързва с невъзможността да се 
овладее прилагането на професионалната ценностна парадигма към 
всекидневните журналистически дейности. 

Управлявана депрофесионализация. В този случай депрофе-
сионализацията ще се изразява в разумното използване на 
депрофесионализиращи практики от организационния порядък с идеята 
да се впрегне журналистическата общност в постигането на фирмените 
цели. Или казано по друг начин – журналистите губят контрол върху 

Лингвистика / Литературознание / История / Журналистика / Теология



175Снежана Великова - Депрофесионализиращата парадигма...

продукцията на продуценти и професионализъм в степента, в която това 
е изгодно на новинарската институция. Настояването за намаляване на 
разходи, увеличаване на производителност, съобразяване изключително 
с публиката и други депрофесионализиращи процеси, криещи риск, 
се прилагат само дотам, докъдето не се стига до ситуация, в която 
професионалното ще бъде така потиснато, че да рефлектира върху 
имиджа на медията и да доведе до загубата на аудитория и рекламодатели. 
Фактически мениджмънтът е принуден да балансира и да примирява 
често намиращите се в конфликт дискурси на професионалистите 
и на организацията, но не и да се отказва от контролиране на 
журналистическата практика. Могат да се приведат множество примери 
от всекидневната работа на журналистите. Употребата на персонализации 
при представянето на политики е нормален акт в медиите и тя е с ясно 
изразен депрофесионализиращ ефект. Разказването на човешки истории 
е мантра в медийното пространство. Но добрият мениджър не допуска 
нахлуване в частното по подобие на таблоидите. В тази ситуация се стига 
до компромис между професионално и непрофесионално, до консенсус, 
като все пак той се управлява и работи в полза на организацията. 
Журналистите приемат като свой ангажимент наложените от институ-
цията правила за баланс на мненията, които във варианта си той каза/
тя каза, т.е. представяне на двете крайни гледни точки, са абсолютно 
непродуктивни като пълноценно информиращи журналистически 
материали. Те правят компромис в интерес на новинарската организация, 
което е депрофесионализиращ факт. А медията настоява за подобно 
отразяване, защото то прикрива липсата на плурализъм, на обективност 
и неутрализира отрицателни реакции, свързани с пристрастност. От 
друга страна, медиите все по-често избягват разделението на ресори, 
като по този начин прогресивно се намалява компетентността на 
журналистите. Редакционната политика по отношение на експертността 
на професионалистите е в противовес с принципите на професионалната 
общност, която претендира за непрекъснато обучение и усъвършенстване, 
за да може успешно да контролира полето на юрисдикция. 

При описания тип депрофесионализация се отнемат големи 
пространства от професионалното й поле. Двата типа дискурс – 
професионален и организационен – по принцип са антагонисти и 
съжителстват в конфликтна среда, в която нормалната практика е налагането 
на организационната култура над професионалната. В подобна ситуация, 
в която отношенията започват да се градят на базата на договаряне, 
консолидиране и редефиниране на ценности, журналистическата 
общност реално трябва да се притеснява за професионалните си вярвания, 
защото припознаването на организационни характеристики, които са 



176

комерсиално ориентирани, като свои собствени,  разклаща общностната 
идентичност. 

Депрофесионализация в рамките на организиращия професио-
нализъм. Тя се съотнася с представата за професионализъм, който 
се реализира в пространството на дадена медийна организация 
и се контролира не от мениджърите, а от професионалистите. 
Депрофесионализацията не се налага от организационния порядък, а 
е акт на самите журналисти. Същността й се изразява в съзнателното 
отслабване на контрола върху професионалните граници и допускането 
на организационни или непрофесионални принципи в професионалния 
арсенал, като целта е те да действат в интерес на професионалистите. 
Журналистите редуцират количествено и качествено професионалните си 
стандарти, за да могат по- категорично да изпълнят ангажиментите си към 
всички страни, участващи в процеса на продукция, рецепция и дистрибуция 
на новинарски продукти – аудитория, колеги, мениджмънт. Поведението 
на професионално отговорни работници ги кара да се съобразяват с 
контекста на реализация на работата им, защото заинтересованите 
участници в журналистическия процес имат различни цели и мотиви 
– аудиторията да е качествено информирана, колегите – да работят в 
среда, където сами вземат решения, мениджмънтът и инвеститорите – 
да увеличават приходите си. Например професионалистите могат да 
спестяват средства, използвайки механизмите на дейта журналистиката 
и на други форми за уебанализи; да усъвършенстват уменията си чрез 
дистанционни форми на обучение, да се коалират с колеги от други 
медии за разработването на общи проекти, да работят по изграждането 
на общност с аудиторията като възможност за обхващане на същностните 
проблеми и пр. От друга страна, журналистическата общност не само 
трябва да пропуска все повече мениджърски принципи в структурата на 
професионалната логика и да ги насочва към увеличаване на ефикасността 
на работата, към решаването на проблеми в хода на всекидневните 
дейности, като ги подчинява на журналистически ценности, но и да се 
опитва да ги професионализира. 

Депрофесионализация в рамките на съ-участническия модел. 
Депрофесионализацията в алтернативните форми на журналистика 
се приема като задължителен фактор по пътя към интегрирането на 
гражданите журналисти в журналистическото поле, а също и към 
включването на традиционната журналистика в журналистическите 
разновидности, появили се с интернет и световната мрежа. Всъщност 
разговорът тук се свежда до въпроса, доколко традиционната 
журналистика (професионалната група и медийната институция) 
може да се откаже от властта си върху продукцията на новини в полза 
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на обикновения човек, и в този смисъл депрофесионализацията ще се 
разбира като акт на демократизация – преднамерена загуба на контрол 
върху журналистическото поле с цел в него да се допусне аудиторията – 
продуцент и реципиент на демократическата комуникация. Последиците 
от подобен акт се обвързват с преотстъпване на привилегии в полза на 
гражданите журналисти, които се изразяват в: споделяне на контрола 
върху производството на продуценти и върху професионалните 
стандарти; изграждане на общност от създатели на новинарски продукти, 
която да включва както професионалистите, така и аматьорите; общо 
вземане на решения по отношение на журналистическия процес; 
създаване, управление и прилагане на общи политики, стоящи в основата 
на отношенията с държавата, медийните организации, рекламодателите, 
аудиторията; изграждане на обща визия за развитието на професионалния 
проект. С други думи казано, журналисти и граждани журналисти 
упражняват поделена юрисдикция върху журналистическото поле. 

Еманципирането на комуникацията и шансът за медииране на 
обикновените хора налагат преосмисляне на отношенията между граждани 
и журналисти. То е наложително и поради факта, че журналистическата 
професия се намира в криза, която може да се преодолее със съ-участието 
на аудиторията в професионалния проект. Още повече че идеята за 
служба в полза на обществото, владееща журналистическата гилдия, е 
пряко обвързана с общи инициативи между ръководени от идентични 
интереси социални общности. Съ-участническият професионализъм 
е една от възможните представи за професионално, която в контекста 
на съвременните медийни и професионални тенденции би дала 
най-голям шанс на журналистическата професионална логика. 
Депрофесионализиращите ходове от страна на новинарските корпорации, 
на държавата, на други заинтересовани институции действат много по-
дестабилизиращо върху професията, отколкото публиката. 

Критиците на журналистическия професионализъм обозначават 
комуникацията чрез журналистика като тирания на експертите и 
защитават позицията, че професионалната журналистика е елитистка 
комуникация – експерти в правенето на новини решават какво 
публиката трябва да знае; общуване, което се ръководи от представата 
за комуникацията не като обмен на значения, а като разпръскване 
на информация от единен център – медийните институции, факт, 
противоречащ на духа на демокрацията; тя е елитистка, защото създава 
възможности за медииране на политическите и корпоративни елити, а 
участието на гражданите е редуцирано до жертви и наблюдатели. Тъй като 
професионализмът е елемент от логиката на властта, професионалната 
журналистика разпространява власт, служи за изключване от 
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публичността, ограничава шансовете за публично изразяване (вж. напр. 
Lewis 2006;  Cappella, Jamieson 1997;  Patterson 1993). 

Революцията в технологиите създава условия за фактическа 
демократизация на комуникацията и за реформиране на 
журналистическия процес – отваряне на журналистическото поле за 
непрофесионалистите, които, ако успеят да заемат продуцентската 
позиция и в традиционните медии, може да се говори за директна 
демокрация и плурализъм на мненията, за снемане на господството на 
експертите. В същото време новата ситуация проблематизира всички 
приписвани на професионалните журналисти функции – селекция и 
събиране на новини, дистрибуция на информация, посредничество между 
елитите и гражданите. Притиснати от обстоятелствата, традиционните 
медии предприемат инициативи за овладяване на процесите, които от 
тяхна гледна точка съвсем не се приемат като демократизиращи, а по-
скоро като дестабилизиращи медийната система. Една от първите стъпки 
в тази посока е да се приема факта за дестабилизирането на ролите 
в процеса на масова комуникация. Доскорошните ясно отграничени 
позиции продуцент и реципиент формират нова роля на просуматора, на 
продюсажа и други нови компилации, които обозначават конвергенцията 
на комуникативните роли. Трансформацията е толкова кардинална, 
че ортодоксалната журналистика трудно управлява отрицателните си 
реакции. Промяната в модела на масовата комуникация води до промяна 
в модела на общуване между професионалисти и аматьори. Вместо 
еднопосочно то се превръща в диалог, в разговор (Soffer 2009; Мое 2008). 
Разговорът е споделяне, което води до разделяне на власт. Загубата 
на власт, разпиляването й, подялбата й с довчерашната аудитория 
провокира най-могъщите депрофесионализиращи сили, защото властта 
стои в основата на професията. Обезвластяването носи със себе си 
неутрализиране на експертното знание, което, смесено с обичайното, е 
отрицание на професионализма. Пускането на гражданите в общността 
означава и загуба на автономност. Нетренираните аматьори пренасят 
субективизма си в историите, които разказват. Те изразяват мнение, 
заемат позиции, а това е обвързване с нещо извън професионализма на 
журналистите, политика например (Eide 2010). 

Следващият депрофесионализиращ момент настъпва с инкор-
порирането на гражданите в редакционната работа, което в същността 
си е депрофесионализиращ акт. Журналистическото професионално 
пространство се отваря и включва аудиторията в граждански 
съвети, разкрива се позицията омбудсман, защитаващ интересите 
на обикновените хора пред медиите, публикуват се материали на 
граждани, провокират се дебати не само с участието на гражданите, но 
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и с правото да задават темите на дебата; изграждат се фокус групи за 
генериране на идеи; организират се редакционни срещи; инициират се 
краудсорсинг проекти и пр. Всички тези мероприятия правят границите 
на професията по-пропускливи за непрофесионални влияния и 
провокират експертността. Включването на аудиторията, гражданите, 
потребителите в процеса на вземане на някои решения, на обсъждане на 
проблеми провокира професионалното. Налице са условия, при които 
вместо чисто журналистическа може да се приложи смесена експертност 
(Cornwall, Shankland 2008; Chambers 2008). 

Друг дестабилизиращ момент е провокацията, отправена към 
идентичността на журналистическата общност. Въпросът Кой е жур-
налист? вече има различен отговор – Всеки е журналист. Възможността 
всеки да прекрачи границата и да стане част от журналистическото е 
трансформация, за която журналистическото съсловие не е готово, защото 
това означава де факто разпадане на общността. Професионализмът е 
мощен идентификационен маркер и възможността да бъде елиминиран 
чертае краха на професията. 

Силният депрофесионализиращ натиск от страна на гражданите 
журналисти кара мениджмънта на новинарските организации да 
гради стратегии за неутрализацията му. Макар и допуснати до някои 
журналистически практики, гражданите журналисти са изключени 
от вземането на решения (McDevitt 2003). Организациите не делегират 
власт на непрофесионалистите, а сътрудничеството под различните 
му варианти не води непременно до проблематизиране на властта и 
правомощията на организацията и професионалната група (Schudson 
1999: 119), при условие че решенията за политиката на медията остават 
в полето на мениджмънта и отчасти на професионалистите. По-точно 
онова, което се случва, е подчиняване на гражданската журналистика 
на целите на организацията, напр. наемане на блогъри, които пишат за 
изданието, назначаване на журналисти за омбудсман (Kenney, Ozkan 2011; 
Velikova 2012), определяне на теми за дебати, които привличат множество 
посещения и множество рекламодатели, но не се отличават с актуалност 
или значимост и пр. Проформа инициативи от типа Ти си медия, Моята 
новина, Аз репортерът определят границите на демократизирането 
на професията. С подобни актове конвенционалните медии симулират 
интегриране на потребителите. В действителност медийните корпо-
рации вписват гражданите журналисти в новите си бизнес модели. 
Приютяването им в уебпространството на онлайн вариантите на масовите 
медии цели увеличаването на посещаемостта и оттам примамване на 
повече реклама. За множество от изследователите кооперирането между 
старите медии и гражданската журналистика е положителен факт, 
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защото и двете страни могат да извлекат своите ползи, участвайки в 
нов модел на журналистическа практика, който позволява обогатяване 
на традиционната журналистика и отварянето й към аудиторията, 
окуражаване на разследващите репортажи, приключване с консерватизма 
на конвенционалните медии. В рамките на тази нова парадигма се стига 
до стимулиране на гражданската журналистика за участие в публичната 
сфера, за позиционирането й като алтернатива, коректив и катализатор 
на непрекъснати промени в традиционните медии (вж. напр. Bardoel 1996; 
Hermida, Thurman 2010 и др.). От друга страна, се прогнозира поглъщане 
на гражданската журналистика от корпорациите и подчиняване на 
целите им. 

Песимистичните изводи се базират на наблюдения върху 
механизмите, чрез които компаниите не само привличат аудиторията на 
уебстраниците си, но и я карат да работи безплатно за тях. Причините 
за подобна корпоративна стратегия се свеждат до следните: общите 
дейности между организацията и публиката допринасят за печалбите 
и развитието на медийните конгломерати, увеличават се пътищата за 
продаване на съвместните продукти, изгражда се лоялност към марката, 
което е особено важно в момент на фрагментиране на пазара и при отлив 
на рекламодатели, формира се консуматорско поведение, т.е. аудиторията 
отново е управляема (Velikova 2012). 

След периода на тотално отричане на гражданската журналистика 
от страна на професионалната започва ерата на примирието между 
тях. И докато съдълищата по света поставят знак за равенство между 
професионалисти и непрофесионалисти новинари, както беше посо-
чено по-напред в текста, то журналистическото съсловие им отказва 
тази привилегия. От гледна точка на професионалната логика това 
е правилният жест. Парапрофесионалистите трябва да се държат 
извън границите на професионалното поле, повелява ортодоксалното 
мислене за професионалното. Така мениджмънт и професионалисти 
се обединяват и действат единно срещу заплахата от страна на 
аматьорската журналистика. Намесата на непрофесионалистите се 
оценява като ощетяваща както за журналистическата общност, така 
и за медийните организации. Гражданите журналисти се превръщат в 
медиатори и дистрибутори на информация, а нито професионалистите, 
нито медийните организации са готови да се откажат от контрола върху 
информацията. Медийните институции не желаят да се демократизират. 
Техният бизнес се основава на операциите с информация. Базисното 
основание за рестрикции спрямо аматьорската журналистика почива на 
допускането, че новинарските компании не само губят монопола върху 
разпространението на информационни продукти, но и върху публиката, 
осигуряваща им основната част от приходите. 
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Журналистическата логика също се чувства заплашена. 
Професията журналистика съществува заради продуцирането на новини. 
Най-чувствителният от гледна точка на професионализма момент е 
свързан с факта, че правенето на новини започва да се изплъзва от 
професионалистите. Предназначението на журналистиката като професия 
е поставено под въпрос. Посегателството върху експертността от страна 
на непрофесионалистите действително граничи с депрофесионализация, 
защото този акт променя същността на професията – новинарството 
от привилегия за журналистическата гилдия се трансформира в 
общодостъпно занимание. Актуалността, значимостта за обществото и 
атрактивността на съдържанието, привлекателността на поднасянето 
му, специфични за аматьорските истории, превръщат гражданите от 
консуматори в търсени източници на информация, т.е. те започват да 
печелят доверието на аудиторията, докато журналистите го губят. Оттук 
се проблематизира и журналистическата служба в интерес на социума. 
Тя вече не е приоритет единствено на професията, но и на гравитиращите 
около нея алтернативни новинарски общности. Юрисдикцията върху 
продукцията на новини е силно разклатена, а именно тази власт 
определя позицията на журналистиката в обществото и ресурсите, с 
които може да разполага. В такъв смисъл колкото и да е застрашавана, 
тя ще се съпротивлява, противопоставя, ще прави компромиси и 
ще се договаря, но ще се опитва да запази привилегиите си, макар и 
редуцирани, стремейки се да ограничи нахлуването на аматьорите, като 
ги асимилира, като симулира съ-участие, като ги допуска до определено 
равнище на общи инициативи. За тази цел журналистическа общност 
и новинарски институции работят в синхрон. Типичен пример в това 
отношение са всички случаи за привличане на независими блогъри в 
пространството на традиционните медии, където те могат да публикуват 
собствените си продукти, но не наравно с професионалистите, а в точно 
обособени места, които ясно указват непрофесионалния произход на 
посланията, напр. Блогосфера на онлайн изданието Дневник. Чести 
са случаите, в които гражданите журналисти са канени за участие в 
различни журналистически предавания като другата гледна точка. 
Никога обаче новинарите не пропускат да ги квалифицират като 
блогъри и да се разграничат от тях като носители на професионалното. 
Допускането на собствена, журналистическа, територия не прави 
разликата между професионалисти и непрофесионалисти ирелевантна. 
Според професионалното мислене загубата на контрол върху този или 
онзи аспект от професионализма е краткосрочна стратегия за справяне 
със ситуацията пред възможността за загуба на професионален статус. 
Премереното сътрудничество от страна на новинарите с гражданите 
журналисти е опит за опазване на професионалното, като така процесът по 
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продуциране на новини се контролира в рамките на журналистическото 
поле, а не извън него. 

Депрофесионализиращите тенденции, идещи от аматьорите 
журналисти и от алтернативните медии, засега се интерпретират от 
конвенционалната журналистика основно като заплаха за професията. 
Но не и като възможност за споделен проект за правене на новини. 
Професионалистите допускат формирането на паражурналистически 
структури в лицето на алтернативните новинарски форми като блогове, 
подкаст, фен сайтове, общностни локални медии и пр. граждански 
прояви на информиране около журналистическото поле. Опитват 
се да ги опитомяват, като ги подчиняват на собствените си правила. 
Кооперирането с непрофесионалистите има инцидентен характер и 
определено не е целенасочена политика на журналистическата общност. 
Тя упорито иска да запази контрола върху продукцията на новинарски 
публикации, като предпочита партньорството на медийните институции 
пред това на аудиторията. 

От направените разсъждения може да се обобщи, че депрофе-
сионализацията, разгледана като многопластово понятие, което 
включва различни форми на загуба на контрол върху професионалната 
юрисдикция, не води до разпад на професията и превръщането й в 
занятие или в нискокачествено новинарство, или до изчезването й. 
Депрофесионализацията може да означава некачествена журналистика 
основно когато мениджмънтът налага своя порядък върху правенето на 
новини и те се превръщат в чисто организационен вместо професионален 
акт. Тогава депрофесионализиращите практики се прилагат преднамерено, 
за да освободят място за организационния смисъл, и действията спрямо 
професионализма са силно агресивни в негативен план. В останалите 
случаи по-скоро става дума за трансформация, за поява на нови и различни 
форми на проява на професионализъм, напр. Укилийкс журналистиката, 
бренд журналистиката, блог журналистиката, партизанската журналистика 
и много други са подобни трансформации, които се основават на 
рутинните журналистически дейности и стандарти – продуцират новини 
за актуални събития, но начинът на правене на новини се различава 
от ортодоксалната, модернистичната професионална представа. Тоест 
депрофесионализиращите практики са трансформиращи процеси, 
които могат да имат позитивен или негативен ефект върху професията в 
зависимост от степента, обхвата, качеството на загубата на контрол върху 
стандартните журналистически дейности. Но също така и в зависимост 
от намесата на източника: депрофесионализиращо е и участието на 
журналистите в професионални организации на мениджмънта, писането 
на етични кодекси от собственици на медии, а не от гилдията, участието 
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на професионалисти в пиар и рекламни агенции, съвместяването на роли 
от типа на политик и журналист и пр. Но депрофесионализацията може 
да има демократизиращо въздействие върху процеса на комуникация в 
масовите медии, като допуска аудиторията в продукцията и дистрибуцията 
на новинарски текстове. Когато професионалната общност договаря с 
работодатели и собственици новинарския процес, резултатът може да е 
двояк. От една страна, отстъпленията от професионалните ценности ще 
рефлектират върху качественото информиране и ще носят отрицателни 
последици за публиката, напр. при отразяване на пресконференции, на 
които се чува само мнението на източниците. От друга страна, договарянето 
може да доведе до разследващи материали, носещи удовлетворение на 
всички участници в комуникативния акт. Превръщането на аудиторията в 
консуматор е депрофесионализираща практика, която драстично намалява 
качеството на новинарските публикации. Но отварянето към публиката е 
шанс за реформиране на професията. 

Депрофесионализацията е процес, при който професионалната 
група губи властта да се разпорежда с професионализма си. Тя не обозначава 
загуба на професионализъм, а загуба на властта върху професионализма. 
Оттук се оформят най-големите проблеми за професионалистите. Когато 
не притежаваш контрола, ти си в безпомощната позиция някой друг да 
определя какво е професионализъм. Професионализмът не изчезва, 
той просто се преформулира от организацията, която има властта да 
направи това, която отнема професионалната власт върху стандарти и 
практики. Тъй като нито една новинарска медия не може да съществува 
без журналистиката, за собствениците на медийната институция е 
важно професията непрекъснато да се заявява като носител на високи 
стандарти и ценности. Така се поддържа имиджът на организацията, 
тя може да претендира за осигуряване на професионални услуги за 
социума и съответно да очаква достъп до ресурси, които да й осигуряват 
съществуването, оцеляването и просперитета. Овладявайки властта върху 
професионалната общност и оттам върху професионалните практики, 
медийните компании налагат своята представа за професионализъм. 
Извършва се подмяна, при която организационният смисъл се 
транслира от професионалната общност. Последиците са пагубни за 
статута на професията. Ако се позовем на М. Вебер, който обвързва 
статуса със собственост, престиж и власт (Weber 1946), то следствията 
от депрофесионализиращите практики могат конкретно да се назоват – 
професията губи власт да дефинира и интерпретира нещата от реалността 
и е превърната в инструмент за налагане на чужда представа за свят. 

При другите форми на депрофесионализация загубата на контрол 
е частична или преднамерена, което означава, че професионалното може 
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да се съхрани и да се възпроизвежда без големи поражения за профе-
сията. Проблематични са основно дисциплиниращите практики, които 
изцяло отстраняват журналистическата гилдия като източник и на профе-
сионализъм, и на депрофесионализиращи техники. Интенционалната депро-
фесионализация от страна на професионалната общност носи позитивен 
ефект, като става част от перспективата за развитие на професионалния 
проект. 

References 
Aldridge, M., Evetts, J. (2003) “Rethinking the Concept of Professionalism: The Case of 

Journalism”. In British Journal оf Sociology, 54 (4), 547–64. 
Bardoel, Jo. (1996) “Beyond journalism: a profession between information society and 

civil society”. In European Journal of Communication 11 (3). 
Cappella, J.N., Jamieson, K. H. (1997) Spiral of Cynicism. The Press and the Public Good. 

Oxford: Oxford University Press. 
Chambers, R. (2008) Revolutions in Development Inquiry. London: Earthscan. Cornwall, 

A., Shankland, A. (2008) Engaging citizens: lessons from building Brazil’s national 
health system. In Social Science & Medicine, 66 (10), 2173-2184.

Eide, M. (2010) “Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery”. 
Northern Lights: Film and Media Studies, 2010, 8 (1). 

Hermida, A., Thurman, N. (2010) “A Clash of Cultures: The integration of usergenerated 
content within professional journalistic frameworks at British newspaper websites”. 02 
Sep 2008. Journalism Practice. 15.08.2016. < http://www.informaworld. com/10.1080/17
512780802054538>. 

Kenney, R., Ozkan, K. (2011) “The ethics examiner and media councils: improving 
ombudsmanship and news councils for true citizen journalism”. In Journal of Mass 
Media Ethics, 26 (1), 38-55. 

Lewis, J. (2006) “News and the empowerment of citizens”. In European Journal of Cultural 
Studies, 9 (3), 303-319. 

McDevitt, M. (2003) “In defense of autonomy: a critique of the public journalism critique”. 
In Journal of Communication, 53(1), 155-64. 

Moe, H. (2008) “Public service media online? Regulating public broadcasters’ internet 
services – a comparative analysis”. In Television & New Media, 9 (3), 220–38. 

Patterson, T. E. (1993) Out of Order. New York: Oxford University Press. 
Schudson, M. (1999) “What public journalism knows about journalism but doesn’t know 

about ‘public’”. In T. Glasser (Ed.). The idea of public journalism. New York: Guilford 
Press, 118-133. 

Soffer, O. (2009) “The competing ideals of objectivity and dialogue in American 
journalism”. In Journalism, 10 (4), 473-491. 

Velikova, S. (2012) “Kooperirane s traditsionnite masovi medii? ‘Az, reporterat’ na bTV”. 
Dobreva, E. (ed.) Masovite komunikatsii v informatsionnoto obshtestvo. Shumen, 2012, 
64- 83. 

Weber, M. (1946) “Class, Status, Party”. Іn Girth H. H., C. Wright Mills (eds.). From Max 
Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University. 

Лингвистика / Литературознание / История / Журналистика / Теология



185
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Abstract This article presents suggestions for overcoming some deficiencies within the 
system of media regulation in Bulgaria and for enhancing the system of media professional 
self-regulation through developing the mechanisms of regulated self-regulation. This 
research offers arguments in favor of the potential benefits from assigning media oversight 
practices to the responsibilities of the national ombudsman. The characteristics of the 
ombudsman institution could be considered as a good foundation for expanding its 
authority, which might also include protection of citizens in cases of human rights violation 
by the media.
Key words ombudsman, regulation, self-regulation, regulated self-regulation, journalism

В ерата на информационното общество, особено в сферата на 
комуникациите, настъпват огромни промени, които налагат редефиниране 
на отношенията между държавни, обществени и частни институции. 
Неимоверно разширяващите се възможности за разпространение на 
информация след приватизационните, дерегулационните и глобали-
зационните процеси и засилената употреба на дигиталните технологии 
провокират кризисни ситуации във всеки един сектор, обвързан с 
професионалното опериране с информация (журналистика, пиар, 
реклама, кино и пр.). Осезаемо чувствителна към настъпилите промени се 
оказва журналистиката. Поставена в конкуренцията на множество други 
легитимни и нелегитимни източници на информация, тя губи почва под 
краката си и изневерява на традиционните си ценности. Примерите, сочещи 
криза в професията и новинарския бизнес, са многобройни: българското 
информационно пространство изобилства от пропаганда вместо новини 
(вж. напр. изданията на „Нова българска медийна група”, „Труд”, „Дума”, 
редица онлайн медии като Блиц, ПИК, Епицентър, a-specto; pogled.info и 
пр.); Брекзит, изборите в САЩ, мигрантите в Европа и множество други 
теми довеждат до почти апокалиптична картина при отразяването им, що 
се отнася до нарушаване на всякакви журналистически стандарти; фейк 
новините заливат не само социалните медии, но и класическите; българските 
медии охотно разрешават намесата на политически, силови, корпоративни 
и по принцип властови институции от всякакъв тип в редакционната 
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си политика. Арсеналът от коригиращи механизми, предоставен от 
регулативни и саморегулативни норми и органи, се оказва безпомощен за 
справяне със ситуацията. Очевидно е, че се налага промяна в поведението 
на професионалистите, на индустрията, на начините, по които се управлява 
системата. 

Основната теза, развита в настоящия работа, се основава на 
идеята, че системата на регулирана саморегулация може да бъде добър 
вариант за решаване на редица въпроси, свързани с кризата, в която 
се намират българските медии. Нито регулацията, осъществявана от 
държавата, нито саморегулацията, прилагана от медийните институции и 
журналистическото съсловие, успяват да се справят с все по-задълбочаващите 
се проблеми в тази социална сфера. Проучването съдържа предложения за 
преодоляване на някои недостатъци в системата на медийна регулация в 
България и укрепване на системата на професионална саморегулация на 
медиите чрез развиване на механизмите на регулирана саморегулация. 
Проучването представя аргументи за възможните ползи от включването 
в юрисдикцията на националния омбудсман на практики по надзор 
върху медийната сфера. Същностните за институцията на омбудсмана 
характеристики – парламентарно създаден орган, защитаващ правата и 
свободите на гражданите, конституционното му положение, което му 
придава характера на висша форма на граждански контрол върху властта, и 
липсата на класически властнически правомощия, което го дефинира като 
„мека власт“, могат да се възприемат като добра основа за включването му 
в процесите на регулиране в медийния дискурс и да се формира още един 
център на отчетност и отговорност за медиите, които са призвани да служат 
на свободата на словото, а оттам да защитават и правото на аудиторията за 
пълноценно информиране.

За целите на проучването се коментират явленията корегулация, 
регулирана саморегулация, както и основанията за включването на 
националния омбудсман в регулаторните практики по отношение на 
медиите.

Корегулацията
Саморегулацията се реализира в автономни социални системи, 

които следват свои вътрешни правила, напр. икономика, право, образо-
вание, медии, наука и пр. Тя има за цел да подчини тези системи на 
определени норми, които да ги направят по-чувствителни и по-отговорни 
към получателите на техните продукти и услуги, т.е. да намери балансът 
между егоистичните интереси на съответната индустрия и обществения 
интерес.

Саморегулацията на българските медии и на медиите въобще е 
критикувана за липса на прозрачност, отчетност, както и за отсъствието 
на ефективност и особено на възможност за налагане на санкции, които 
да действат като принуда върху медийните работници. Саморегулаторните 
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органи като етически комисии, съвети, медийни омбудсмани не са в 
състояние да наложат правилата си, особено що се отнася до комерсиалните 
организации, които не се съобразяват с предявените към тях претенции 
от страна на саморегулиращия орган, нито се чувстват задължени да 
спазват етически кодекси, тъй като рейтингът се оказва много по-мощен 
фактор, т.е. логиката на бизнес модела винаги доминира над доброволните 
рестрикции от определени негативни практики. Слабата ефикасност на 
саморегулиращите механизми и инструментариум влече след себе си 
множество последици, свързани с упадък на качеството на журналистиката. 
Това довежда до загуба на доверие от страна на аудиторията, съответно до 
отлив от традиционните медии, до загуба на финанси поради невъзможност 
да се привличат рекламодатели, на които не може да се продаде голяма 
аудитория, и кръгът се затваря, като се предлага още по-некачествен 
журналистически продукт. 

Саморегулацията е безсилна и пред идеологическите залитания на 
новинарските организации, които, обслужвайки определена ценностна 
система или властова идеология, са склонни да загърбят етическите си 
принципи, а доброволността на споделянето им освобождава от носене 
на отговорност (Dennis 1995; Campbell 1999; Corn-Revere 1998; Nikolova 2013; 
Haraszti 2008 и мн. др.). 

Програма за сравнително медийно право и политики към Окс-
фордския университет през 2004 г. финализира тригодишно изследване 
за саморегулацията, финансирано от ЕК. Целта е да се проучат 
саморгулиращите кодекси за поведение сред членовете на Европейския 
съюз, като се наблюдават интернет медии – от филми, игри и дигитална 
телевизия до мобилни комуникации. Крайните изводи са следните: 

Независимо от оптимистичната обща картина на активната 
саморегулация, се наблюдават важни детайли: 
•	 Най-успешните саморегулативни дейности са там, където има ключови 

законодателни основи, напр. по отношение на жалби за незаконно 
съдържание. Където целите на публичната политика са по-неясни и 
е трудно да се изгради консенсус, напр. по отношение на доверието в 
интернет съдържание и по отношение на защита на децата/на обидно 
съдържание саморегулацията е по-неуспешна.

•	 Множество наръчници за работа не се познават достатъчно от тези, които 
са страна по тях.

•	 Има значителни проблеми с множество съществуващи саморегулаторни 
модели включително: недостатъчна прозрачност и отчетност в процеса 
на изготвяне на кодексите; липса на яснота и прозрачност за ключови 
процеси, напр. категоризиране на материала, процедури за обновяване и 
ревизия на кодексите. Има общ проблем, свързан с липсата на постоянно 
финансиране на саморегулиращи инициативи.

•	 Много е трудно да се оцени влиянието на саморегулацията върху 
потребителите и възприемането й от тяхна страна. Повечето изследвания 
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на нагласите в интернет посочват, че има постоянно или затихващо 
доверие в съдържанието на интернет по принцип, но в същото време се 
наблюдава силна връзка по отношение на доверието към някои марки 
(DM Report 2004).

Регулацията, определяна като командно-контролна заради факта, че 
е „пряка регулация на дадена индустрия или дейност чрез законодателство, 
като държавата определя какво е разрешено и незаконно” (McManus 2009), 
също е критикувана, защото не се съобразява с интересите на засегнатите 
от нея институции. Затова те са склонни да й се противопоставят, като я 
заобиколят, и определено не предпочитат сътрудничеството с държавата, 
независимо дали е в интерес на гражданите. Регулаторният модел се 
свързва с тромавост на реакциите, когато трябва да се действа предпазващо, 
изпреварващо, а задължителното обвързване със закона не позволява 
подобно поведение; с невъзможност на правителството да контролира 
всички социални сектори; с липса на гъвкавост; с множество разходи; с 
разпростираща се глобализация, която изисква наднационална законова 
рамка и дадена индустрия може да бъде възпрепятствана от националните 
закони, валидни в дадената сфера; с отдалечаване от отговорност на 
основните й носители (Campbell 1999;  McQuail  1992;  Schulz, Held 2002).

Освен това системата за медийна регулация винаги е подозирана и 
упреквана, че се движи на границата с нежеланото цензуриране на медийните 
институции и намесата на държавата там, където професионалните 
интереси и правила би трябвало да са достатъчни за уреждане на медийния 
сектор. Границите на свободата, налагани с механизмите на правната 
принуда, винаги са провокирали неодобрение и съпротива.

Преценявайки несъвършенствата на командната регулация, както и 
проблемите, свързани със саморегулацията, изследователите, практиците 
и редица държавни и наддържавни структури, свързани с процеса на 
управление, започват да разглеждат регулирането на медиите като 
тристранен процес, включващ медийната система, държавата и обществото 
като облагодетелствана от процеса на регулация страна. Медиите като 
самостоятелен и специфичен дискурс имат собствени регулативни системи 
(саморегулация), които регулаторът (държавата) трябва да приеме или 
да се съобрази с тях, за да се говори за ефективна регулация в полза на 
гражданството. Така се стига до идеята за държавни  и недържавни форми  
на регулация и до налагането на трета форма за уреждане на медийните 
операции, която традиционно се обозначава като корегулация1, и 
прилагането й се препоръчва, когато се проблематизират фундаментални 
права или основни политически избори.
1 Тук самият термин няма да се коментира. Наблюдава се голям брой обозначения на явлението. 
Съществуват терминологични разлики в различните научни центрове, занимаващи се с проблема. 
Налице са разминавания в назоваването между европейската и американската традиция, но  в крайна 
сметка всички обозначения са синонимни назовавания на варианти или аспекти на един и същ процес 
(вж. напр.  Schulz, Held  2002; Kleinsteuber  2004 и др.).
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Освен ефект от недобре работещите системи на регулация и 
саморегулация, които се мислят по-скоро като конкуриращи се системи 
или като алтернатива една на друга, корегулацията може да се възприема 
като „прагматичен отговор на очевидната ситуация, че регулаторната 
рамка трябва бързо да се адаптира и непрекъснато да се оптимизира, за да 
съхрани релевантността и ефективността в бързоразвиващите се пазари” 
(Marsden 2005).  В тази насока разсъждават и В. Шулц и Т. Хелд, според 
които държавите трябва да преосмислят регулаторните си практики под 
натиска на нови реалности – глобализация, маркетизация, дерегулация, 
медийна конвергенция, приватизация, цифровизация, дигитализация, 
и съответно да се насочат към други начини на управление (Schulz, Held 
2002), т.е. новият модел на комуникация, наложен от всички тези процеси, 
изисква и нов модел на регулация.
 Отчитайки посочените промени, редица структури като Европейската 
комисия, Европейския съвет, отделни правителства възлагат проучването 
на практиките на регулация в рамките на Европейския съюз, както и по 
света, на изследователски центрове с цел да се започне изграждането на 
ефективно работещи системи на управление.  

 През ноември 2001 г. създадената през 2000 г. Менделкерн група за по-
добра регулация, която има за цел да предложи стратегия за усъвършенстване 
на регулаторната среда в Европа, приключва работата си и препоръките й 
са огласени през 2002 г. в план за действие за по-добро законодателство. 
Докладът предлага корегулацията като „алтернативен регулаторен формат” 
и разглежда корегулацията в контекста на регулацията и отговорността 
на потребителите, като настоява за запазване на върховенството на 
държавното регулиране, докато отговорността остава споделена между 
двете страни – на държавата и съответната индустрия (Mandelkern 2001: 
17). Групата конструира и рамка за корегулация, основаваща се на следните 
критерии, които са приложими към всяка законодателна инициатива по 
проблемите на корегулацията:

•	 Корегулацията трябва да се използва на базата на законодателен акт.
•	 Корегулативните механизми трябва да са в интерес на обществото.
•	 Законодателят трябва да зададе основните аспекти на законотворчеството 

– цели, които се преследват, срокове и механизми за прилагане, начини 
за мониторинг, санкции, необходими за гарантиране на законовата 
обезпеченост на законодателството.

•	 Законодателят решава до каква степен дефинирането и прилагането на 
мерките може да бъде поверено на засегнатите страни, имайки предвид 
експертността.

•	 Принципите на прозрачност на законодателството, приложено към 
корегулиращия механизъм.

•	 Засегнатите страни трябва да са представителни, организирани и 
отговорни пред ЕК, ЕС и Европейския парламент (Mandelkern 2001).
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Европейската комисия и Дирекцията „Информационно общество и 
медии” публикуват проучването на Института Ханс-Бредов към Хамбургския 
университет „Изследване на корегулативните мерки в медийния сектор”. На 
анализ се подлагат както самият термин, така и различните корегулативни 
системи в страните от Европейския съюз и в някои неевропейски държави 
като Австралия, Канада, Малайзия и др. Целта е да се изработи система 
от критерии, които дават възможност на регулатора да постигне добри 
резултати при комбинирането на държавни и недържавни инструменти 
за регулация (MS Report 2006). Според направеното изследване за корегу-
лация може да се говори, ако са удовлетворени следните критерии: 
системата се изгражда, за да постига социални цели; трябва да съществува 
законова връзка между недържавната и държавната регулация, като не е 
задължително първата да бъде уреждана по парламентарен път; държавата 
делегира власт на недържавната регулаторна система; държавата гарантира 
изпълнението на регулаторните цели (MS Report 2006).

Широкото разбиране на корегулацията я представя като “комбини-
ране на недържавна регулация и държавна регулация по такъв начин, че 
недържавната регулация да се съчетае с държавната регулация” (MS 
Report 2006: 35). Корегулацията може да бъде видяна като опит да се 
съвместят практиките на медийната регулация и саморегулация, но тя е 
нещо повече от механична комбинация между формите на регулация и 
саморегулация (вж. Hoffman-Riem 2001; Puppis et al. 2004; Marsden 2005; 
Cholakov 2005; Gerganova 2010). При коментара на категорията се отчита 
фактът, че феноменът корегулация има различни проявления, които зависят 
от използвания инструментариум, от баланса между участващите страни, от 
органите на управление на регулативния процес, от степента на инвазия на 
държавата и съответно на свободата на действие на медийната институция и 
пр. В такъв смисъл се говори за различни типове корегулация. Теоретичните 
конструкти се основават на поредица от признаци, които отчитат начина 
на функциониране на регулиращите процеси в отделните социални сфери 
(вж. напр. Latzer еt al. 2003; Price, Verhulst 2000; Goldberg, Prosser, Verhulst 
1998 и мн. др.). 

Изследователите акцентират върху факта, че този процес се реали-
зира на основата на съвместни действия, коопериране между държава и 
медийна индустрия за постигане на определени цели. Корегулация се 
наблюдава, когато правилата се изграждат, администрират и налагат 
при комбиниране на държавата и индустрията (Freiberg 2010: 101-103). 
Корегулаторният режим може да е по-близко до саморегулаторния, ако 
намесата на държавата е минимална или близка до държавната регулация, 
когато намесата на държавата е значителна. Корегулацията е път между 
саморегулация и държавна регулация и позволява да се заемат предимствата 
на двете страни (Freiberg 2010; Finkelstein 2012).

T. Макгонъгъл, например, редуцира корегулацията до меки форми 
на регулация вместо традиционния доминиран от държавата регулаторен 
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прототип и настоява за коопериране между регулатора и професио-
налистите при изготвянето на правилата за работа (McGonagle 2002: 2). 

Друга част от научените работници интерпретират корегулацията, 
като изрично настояват върху факта, че тя е по-близко до саморегулативен 
процес или е негов вариант. А Е. Ливънс, Дж. Думортие, П. Райън 
отбелязват, че докато в миналото се прави по-категорично разграничение 
между саморегулация и корегулация, то сега двата термина все по-често се 
смесват (Lievens, Dumortier, Ryan 2006: 104).

М. Латцер, Н. Джъст, Ф. Соруейн и П. Соломински предлагат 
следната дефиниция за корегулация: „саморегулация с държавен надзор 
или ратификация от държавата. С други думи това е саморегулация с 
легална база” (Latzer et al. 2003).

М. Пупис и др. в „Саморегулация  и самоорганизация” разглеждат 
корегулацията като специална форма на саморегулация. 

Корегулацията е форма на саморегулация, която е не само съвместима 
със закона, но и се базира на законови регулации. Така корегулацията 
може да се разбира като „сътрудничество в управлението”, при което 
отговорността се разделя между държавни и частни партньори (Puppis et 
al. 2004: 63). 

Авторите защитават идеята, че всяка корегулативна система трябва 
да се основава на законодателни норми. Основната задача на вмешателство 
от страна на държавата е да предпази саморегулиращите се медии от 
фокусиране върху собствените им интереси, докато държавата трябва да 
защитава обществения интерес  (Puppis et al. 2004: 61-65). 

Ефективността на корегулационните механизми се измерва по 
следните белези:

- допринасят ли ползи на потребителите и аудиторията;
- дали установяват ясно разделение на отговорностите между 

корегулиращите органи и регулативния орган;
- достъпни ли са тези механизмите за публиката;
- предлагат ли независимост от заинтересованите страни;
- налице ли е  подходящо финансиране и компетентни екипи;
- създават ли се възможности за участие на всички страни в процеса;
- санкциите  адекватни ли са и могат ли да се прилагат;
- дали начините за регулиране увеличават отчетността и 

прозрачността (Action Plan 2002).

Анализирайки явлението и термина корегулация, Е. Ливънс, Дж. 
Думортие, Р. Райън обобщават теоретичните модели на явлението до 
няколко варианта: двустепенната регулация, консесуален регулативен 
процес, наложена саморегулация, одитна саморегулация  и регулирана 
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саморегулация  (Lievens, Dumortier, Ryan 2006). Двустепенната регулация 
е термин, въведен от М. Прайс и С. Верхулст, с който се обозначава 
комбинация между саморегулация и законови мерки, подходяща най-вече 
в условия на транснационално разпространение и особено по отношение 
на регулацията в съдържанието (Price, Verhulst 2000). К. Пол използва 
назоваването консесуален регулативен процес и му приписва следното 
съдържание: 

консенсус между различни действащи субекти в процеса на регулация, напр. 
юристи, съдии, предприемачи, граждански организации и държавата...В 
този случай корегулацията е преднормативен процес, който се появява в 
подготвителната фаза, предхождаща приемането на регулацията. Подобен 
процес може да усили легитимността и ефикасността на последващата 
регулация особено ако регулаторните органи – държава или някой друг, 
вземат под внимание интересите на всички участвали в предварителния 
регулативен процес и заявили желание да се придържат към постигнатия 
консенсус (цит. по Lievens, Dumortier, Ryan 2006). 

 Д. Голбърг, Т. Просър и С. Верхулст определят наложената 
саморегулация като случай, при който саморегулативните правила се 
договарят между държавата и институцията, като след това се налагат 
чрез инструментариум на държавата (Goldberg, Prosser, Verhulst  1998: 313).  
Я. Айрес и Дж. Брайтуайт описват наложената саморегулация  и от долу 
нагоре, тръгвайки от идеята, че институциите трябва сами да дефинират 
правилата си, които след това да се ратифицират от държавата. Ако не 
бъдат предложени от компанията, то те се налагат от държавна институция 
(Ayres, Braithwaite 1995). 

Одитна саморегулация  е специфичен случай за САЩ и се определя 
като:

делегиране на власт от страна на конгреса или на друго представителство 
към частни саморегулиращи се организации за прилагане и налагане на 
законови или произтичащи от това представителство регулации, като се 
уважават регулираните организации, с възможности за независими дейст-
вия и преразглеждани от страна на представителството (Lievens, Dumortier, 
Ryan 2006: 107).

Регулирана саморегулация

Петият тип се нарича регулирана саморегулация. Създаването 
на термина се приписва на Волфганг Хофман-Рийм. Разглеждайки 
отношенията между държавата и частните организации, той насочва 
вниманието си към ситуация, в която държавата в голяма степен прехвърля 
социалните си отговорности на частния сектор, но в същото време остава 
ангажирана с изпълнението на тези отговорности. Анализирайки връзката 
държава/частен сектор в контекста на регулирането й, той създава термина 
„регулирана саморегулация”. За Волфганг Хофман-Рийм явлението може 
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да се опише като „вид саморегулация с държавна мрежа за сигурност” 
(Hoffman-Riem 1996: 326). След немския учен концептът се използва от 
множество изследователи основно в европейското научно пространство и 
се съотнася както със сферата на медиите, така и с други социални области 
като право, администрация, реклама, професии и пр. (Аyas 2012; Schuppert 
2001; Schulz, Held 2002; Schulz, Held 2006; Latzer et al. 2003; Каyе 2006; Black 
1996). Що се отнася до практическото манифестиране на подобна парадигма, 
Х. Клайнщойбер твърди, че тя се прилага за първи път в Австралия 
(Kleinsteuber 2004: 63).

Идеята за регулираната саморегулация последователно се разработва 
в трудовете на немските изследователи Волфганг Шулц и Торстен Хелд. За 
тях тя е най-подходящата и практична система за управление на медиите 
в информационното общество, защото „описва много прецизно своя обект: 
става дума за инструменти на държавата, които могат да се въведат, за да 
може да се регулира саморегулативният процес” (Schulz, Held 2001: А-5). 
Авторите дефинират регулираната саморегулация като „саморегулация, 
която е поставена в законова рамка или има основа, поставена от закон” 
(Schulz, Held  2002: А-5).

Волфганг Шулц и Торстен Хелд в проучването си „Регулираната 
саморегулация като форма на модерното управление” коментират 
променящите се условия на регулиране, свързани с транснационалната 
комуникативна индустрия, и отчитат невъзможността старият инстру-
ментариум да изпълни ефективно функциите си. Затова си поставят за 
задача да предложат нови средства и механизми за ситуацията, окачествена 
от тях като „регулирана саморегулация”. Двамата учени ограничават 
ролята на правителството до създаването на благоприятна среда, в която 
дейностите на частните корпорации могат да бъдат насочени за постигане 
на  държавните цели. Според двамата автори битуват три типа регулативни 
положения, които могат да се нарекат съответно командно-контролна 
регулация, саморегулация и регулирана саморегулация. Третата носи 
белезите на другите два типа и притежава достатъчно добри обяснителни 
възможности, за да демонстрира как влиянието на правителство може 
да допринесе за саморегулаторния процес (Schulz, Held 2002: А-8). В 
разработките си, посветени на регулираната саморегулация, те развиват 
концепцията, че държавата не може вече да е единствен регулатор, а има 
необходимост от споделено управление, което да включва частния сектор и 
заинтересовани групи. За да функционира адекватно, феноменът регулирана 
саморегулация трябва да притежава следните елементи: определяне на 
специфични функции на саморегулацията; установяване на отношения 
между институциите в регулативния процес; структуриране по-скоро 
на процеса на саморегулация, отколкото на съдържанието; използване 
на креативни начинания; обмисляне на санкции; задължителна оценка 
през определен период от време; участие на публиката чрез споделяне на 
мнения, а също така и като контролиращ орган (Schulz, Held 2002: А-29-32). 
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При установяването и прилагането на съвместни инициативи може да се 
използва инструментариум с нормативен и прескриптивен характер, който 
да ускорява и задълбочава сомоконтролиращите практики: създаването 
на кодекси за работа; приписването на правомощия на регулатора да 
изисква наличието на кодекс;  уреждането на законови пълномощия за 
реакция на регулатора при проваляне на кодексите; наличие на преходни 
и заключителни разпоредби; въвеждането на възможни санкции; 
гарантирането на права на специални групи; начини за осигуряване на 
публичност; извличане на ползи от жалбите на консуматорите, т.е. да 
се откриват нарушения на кодексите; държавните органи да събират, 
осигуряват и предлагат информация на трети страни (Schulz, Held 2002: 
А-32-34). Може да се обобщи, че държавата трябва да развие и да предложи 
различни техники по отношение на процесите на саморегулация в следните 
аспекти: създаване на структурни гаранции; изграждане на законова 
рамка; стимулиране на процесите по саморегулация; създаване и подкрепа 
на надзорни органи; модериране и наблюдение (Schulz, Held 2002: А-34). 

В процеса на интеракция между частните и държавните 
институции, участващи в процеса на регулираната саморегулация, важна 
роля имат: начинът, по който се дефинират задачите; структурирането на 
саморегулиращите органи (членове, процедури); наличието на преходни 
и заключителни разпоредби; оценяване; предвиждане на ефективни 
санкции; връзка с държавната регулация; осигуряване на коопериране 
между представители на властта и саморегулиращите органи; осигуряване 
на държавната регулация на втора линия като „защитна мрежа”. Тези 
форми се основават на децентрализирано знание и се регулират от актьори, 
задължени да гарантират изпълнението на набора от цели. В такъв смисъл 
регулацията на саморегулацията се състои от две нива на държавна 
регулация - първо, законово уреждане и, второ, регулиращ орган (правила, 
порядък), упражняващ директно влияние върху саморегулаторния процес 
(Schulz, Held 2002: А-12). 

В. Шулц и Т. Хелд правят заключенията си на базата на емпирично 
изследване на ситуацията в Австралия. Изводите им, че прилагането 
на регулираната саморегулация води до най-добрите резултати, не са 
категорични. Ефективността на регулираната саморегулация се обвързва 
с поставените цели и със специалното внимание, което трябва да се 
отдели на детайлите в специализираните области, напр. устройството на 
индустрията; съществуващите групи по интереси; органите, които могат 
да дефинират държавния интерес в областта; професионалната култура  
(Schulz, Held 2002: А-37).

В обобщение може да се каже, че регулираната саморегулация 
предлага много повече демократични гаранции, отколкото саморегулацията. 
Този тип саморегулация най-адекватно манифестира двете страни на 
философията на регулаторния процес – контрол и защита на определени 
свободи – свободата на изразяване и свободния обмен на информация. 



195Иван Капралов, Снежана Великова - Омбудсманът...

Медийната система като отделен социален сектор със собствен порядък 
активно участва в регулативната динамика чрез саморегулиращи 
инструменти, които й позволяват да надзирава собствената си дейност по 
продуциране, разпространение и рецепция на новинарски продукти. От 
друга страна, чрез използването на този инструментариум тя защитава, 
първо, себе си от девиации и, второ, публиката от нерегламентирани 
практики на информиране. Намесата на държавата е гаранция, че се 
защитава свободата на изразяване чрез кодифицирането й в законови 
текстове, също така, че се закриля общественият, а не частният интерес и 
още нещо, държавата, предлагайки свой набор от нормативни документи 
и органи за регулация, ревизира, инспектира, проверява медийните 
организации, но може и да ги санкционира ефективно. Аудиторията се 
въвлича в саморегулативния процес, за да изпълнява контролни функции по 
отношение на медиите, като сезира и медиите, и държавата в качеството им 
на регулиращи инстанции за нарушения в журналистическите и медийните 
практики. Включването й в регулирането на саморегулацията я превръща 
и в обект на защита от страна на държавата, уредила правото на достъп 
до публичност и на пълноценно информиране в конституцията и в редица 
законови и подзаконови актове. Така всяка една от засегнатите страни в 
новинарския обмен намира своето място в надзора на журналистическата 
работа, а, от друга страна, феноменът регулирана саморегулация защитава 
определени права, свързани със свободата на изразяване и правото да 
бъдеш информиран. 

„Защитната мрежа”, която държавата може да предложи, се 
конституира от две равнища, както беше посочено по-горе – закони и 
органи. В настоящата работа се развива идеята, че в набора от органи 
може да се включи и националният омбудсман. Неговата фигура е пряко 
обвързана със застъпничество за правата и свободите на гражданите. 
С поставянето на медийната саморегулация в нов контекст, този на 
регулираната саморегулация и обвързването й с надзорническите 
функции на националния омбудсман в качеството му на защитник на 
правата и свободите на хората, тя вече не е само доброволно въвеждане 
на професионални стандарти с цел защита на свободата на словото. 
Саморегулацията на медийната система дори не е просто продължение 
и допълнение на правната регулация, а част от една по-обща съвместна 
регулация в защита на потребителите на медийни услуги.

Медийната регулирана саморегулация и националният 
омбудсман

От описанието на регулираната саморегулация става ясно, че 
прилагането й изисква включването в корегулаторните органи на 
представители на държавата, медийните институции и потребителите. 
Освен това тя обхваща и ясно разписани в закон процедури за 
разпределение на задачите между регулаторния и саморегулаторния 
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орган и възможностите за цялостна координация на регулаторния процес 
от страна на органа по споделената регулация. Подобен механизъм не би 
следвало да доведе до цензура от страна на държавата, а всъщност създава 
допълнителни възможности за ограничаване на цензурата от страна на 
медийната институция спрямо отделните журналисти. Гаранция затова 
е включването на държавата (с нейните възможности за властническа 
принуда) в процеса. В   изследване    на    Асоциацията    на    европейските 
журналисти  за  свободата  на  професионалистите  се  представят следните  
данни:  най-често  срещаният  тип  натиск  според журналистите (близо 
70%) е индиректният натиск отвън, упражняван от работодатели и 
собственици, услужливо защитаващи интересите на приближени до тях 
политически и икономически субекти. На директен натиск от страна на 
политици, рекламодатели и представители на различни икономически 
кръгове са подлагани малко над 30% от анкетираните. Относно натиска 
вътре в редакциите, над 60% от участниците в проучването посочват, че 
той е честа практика на техните ресорни или главни редактори, а други 
30% дори нямат нужда от намеса и напомняне какво могат да отразяват – те 
просто редовно се самоцензурират (АЕJ Survey 2013).

Първите стъпки към налагането на регулирана саморегулация в 
България имат своето основание в чл. 44 от Директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги на Европейския парламент, приета през март 2010 г.:

Държавите членки в съответствие с различните си правни традиции 
следва да отчетат допълващата роля, която ефективното саморегулиране 
може да играе по отношение на законодателни и съдебни и/или 
административни механизми, и неговия полезен принос към постигането 
на целите на настоящата директива. Въпреки че докато саморегулирането 
може да бъде допълващ метод за изпълнение на определени разпоредби 
от настоящата директива, то не следва да замества задълженията на 
националния законодател. Съвместното регулиране осигурява най-малкото 
„правна връзка“ между саморегулирането и националния законодател в 
съответствие с правните традиции на държавите – членки. Съвместното 
регулиране следва да позволява възможността за намеса на държавата, в 
случай че неговите цели не са постигнати (AMS Directive 2010).   

Това нормативно решение на Европейския парламент следва да се 
приеме като знак за посоката на развитие на системата за професионална 
саморегулация. Именно цитираната директива на Европейския парламент 
става повод за изменението в чл. 76 от ЗРТ от 2010 г. С поправките в ЗРТ 
от 2010 г. в чл. 76, ал. 1 е въведено изискване към електронните медии, 
доставчици на медийни услуги, да изготвят като част от етичния си кодекс 
правила по отношение на търговските съобщения, придружаващи или 
включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни 
съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално 
съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто 
прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен. В случай че 
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доставчиците на медийни услуги са санкционирани от етичните комисии 
на тези две саморегулиращи организации и не изпълнят в срок техни 
решения по силата на чл. 126 от ЗРТ, СЕМ следва да им наложи имуществена 
санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Това нормативно предписание е важно 
поради демонстрирания иновативен подход медийната регулация да 
изисква по-нататъшно развитие в системата на медийната саморегулация. 
 С изменението на чл. 76 от ЗРТ от 2010 г. правната връзка между 
регулацията чрез държавен орган и регулацията чрез орган, излъчен от 
самата професионална общност, е направена, въпреки че отново засяга 
единствено доставчиците на медийни услуги по ЗРТ, като извън обхвата 
й са печатните медии и медиите в интернет. Освен това изграденото 
по този начин легално отношение повдига кръг от въпроси. На пръв 
поглед то по някакъв начин фаворизира Фондация „Национален съвет по 
журналистическа етика“ и сдружението с нестопанска цел „Национален 
съвет по саморегулация“ и приетите от тях етични и професионални 
кодекси пред държавата. Не става ясно как ще реагира законът, в 
случай че медийният живот роди друг кодекс и друг саморегулиращ 
се орган, който също се радва на доброволното признание на част от 
професионалната общност. Въпреки че тази правна връзка изглежда като 
стъпка в правилната посока към съвместна регулация, същевременно 
можем да  я оценим и като твърде плах опит. Скромно разписаната 
процедура в този си вид е по-скоро една законова възможност, която 
ще се реализира единствено по желание и след инициатива на някой 
от независимите един от друг органи по регулация и саморегулация. 
Не става ясно дори в какъв срок е допустимо да се стигне до санкция от 
страна на регулатора след неизпълнено от медията решение на органа на 
саморегулация. Към този момент практическите резултати от промените 
в ЗРТ и приложението на тази първа плаха стъпка към сърегулация могат 
да бъдат демонстрирани чрез диалога, провел се по време на редовното 
заседание на СЕМ от 04.05.2016 г. На това заседание СЕМ изслушва отчета 
на Комисията по журналистическа етика за 2015 г. и провежда следната 
кратка дискусия:

Иво Атанасов: Има ли информация в отчета на Съвета за журналистическа 
етика колко жалби към електронни медии са приети за основателни? Ти 
каза, че са общо двадесет и няколко. От тях колко са към електронни медии 
и тези електронни медии дали са отказали да се съобразят със становището 
на Етичната комисия и ние поради това да сме наложили имуществена 
санкция, както е по закон?  
Диляна Кирковска: Няма такава информация.  
Иво Атанасов: Няма такава информация, но тя би била интересна с оглед 
обвързаната компетентност, тъй като при неизпълнение на решението на 
Комисията ние трябва да наложим имуществена санкция (Protokol 2016).

Следователно първата крачка вече е налице. Въпросът е дали 
е възможно в българските условия и чрез методите на регулираната 
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саморегулация да се потърсят пътища за укрепване на самата система на 
медийна саморегулация. Дали е възможно да се погледне на институцията 
на националния омбудсман като ефективна пресечна точка между 
регулацията и саморегулацията.

Натоварването на националния омбудсман и с функции на медиен 
омбудсман в системите на медийна регулация и саморегулация не би било 
възможно без извървяването на съответни стъпки, регламентирането 
на определени процедури и ясно признаване на факта, че принципно 
той следва да носи отговорност във връзка с общия си ангажимент да се 
застъпва за правата и свободите на гражданите. Въпросът се свежда до 
това, че усилията в такава посока биха съхранили положителните ефекти от 
познатите системи и същевременно биха създали ефективен механизъм за 
повече социална отговорност в медийната среда и отчетност на медийните 
институции пред аудиторията (гражданското общество). 

Аргументите за присъствието на националния омбудсман в набора 
от средства за реализация на регулираните практики се търсят в следните 
посоки: усъвършенстване на отчетността на медиите и прилагането на 
друга регулативна парадигма – на регулираната саморегулация. 

И регулацията, и саморегулацията са процеси, свързани с отчетността 
на медиите пред определена институция – държава, общество, аудитория, 
медия и пр. Отчетността съответно разполага със свой инструментариум 
(Bertrand 1997; Bertrand 2003; Bardoel, d’Haenens 2004; Jaehnig, Onyebadi 2011). 
При наложената отвън отчетност основните инструменти са различните 
по тип принуди, манифестирани в законови актове, наредби, правилници, 
договори и пр., които се  уреждат по правов ред. Механизмите за доброволно 
поемане на отговорност от страна на медиите са различни и те обикновено 
са познати като механизми за саморегулация. Трябва да е ясно, че нито един 
от механизмите на медийната отчетност не е достатъчен сам по себе си, 
макар всеки един да има своята стойност. К-Ж. Бертран ги обединява под 
абревиатурата M*A*S (Media Accountability Systems – Медийна система 
за отчетност) и твърди, че тези недържавни средства се използват да 
потвърдят ролята на медиите като източник на публични блага (Bertrand 
2002; Bertrand 2003). Той пише:  

Очаква се М*A*S да постигне целта си, като увеличава компетентността 
на журналистите, като изследва (чрез наблюдение и анализ) какво медиите 
правят и какво – не и като сравнява с това, какво трябва да правят. И преди 
всичко М*A*S дава възможност на медиите да чуят консуматорските гледни 
точки, какво потребителите харесват, не харесват, могат да харесат. Тя 
позволява на медиите да изследват, коригират, обясняват грешките си и 
да се извиняват за тях. M*A*S е смесица от качествен контрол, услуги за 
потребителите и продължаващо обучение, а не само просто саморегулация. 
M*A*S е планирана да увеличава качеството на журналистиката (Bertrand 
2003: 17).  
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К-Ж. Бертран класифицира средствата за отчетност според 
критерия източник на инструментите за отчетност, като ги разпределя 
на вътрешни, външни и кооперативни:

- Вътрешен източник. Източник на средствата за отчитане е про-
фесионалното съсловие или отделната медийна институция и такива 
са етическите кодекси, медийните съвети, медийните омбудсмани, 
публичните изслушвания или социалният одит.

- Външен източник. Критически материали от аматьори или журна-
листи извън съответната медийна институция, напр. такива 
са организациите за наблюдение над медиите, кампаниите за 
повишаване на медийната грамотност на публиката, академическите 
изследвания и критика, журналистическите блогове, коментарите 
от аудиторията, фейсбук групите и други подобни.

- Кооперативен източник. Средствата за отчетност произхождат от 
професионалното съсловие и аудиторията, напр. писма на редактори, 
външни колумнисти, национален омбудсман, съвместни семинари, 
конференции и други подобни (Bertrand 2003: 42-52).

К-Ж. Бертран ясно посочва фигурите на националния омбудсман 
и изобщо на омбудсмана от какъвто да е тип (срв. напр. медиен, банков, 
образователен и пр.) като възможност за кооперативни действия между 
него и медиите. Тази класификация показва и ясното разграничение 
между медийния омбудсман и омбудсмана, като то се развива на базата на 
източника, от който произтича контролната функция.
 Кооперативните източници на механизми за повече отчетност на 
медиите, за които говори Бертран, се основават и на нормативната, и на 
доброволната регулация. В този порядък те би следвало да се възприемат 
като стремеж за повече социална отговорност, тръгнал през възможностите 
на медийната регулация и развил се през идеята за медийна саморегулация.

Отчетността на медиите е свързана и с друг проблем – 
неравностойното положение на електронните и печатните медии. 
Докато класическите електронни медии са обект и на регулативни, и на 
саморегулативни процеси, то пресата и онлайн изданията остават извън 
този режим. От друга страна, професионалният подход при изграждането 
на системата за саморегулация отказва да подложи на различен статут 
печатните, интернет изданията и електронните медии. За професионалната 
общност всички медии, независимо от формата си, са подвластни на 
журналистическите стандарти за качествен новинарски процес и този 
факт произтича от споделената професионална култура, от споделения 
професионализъм и функциите, които гилдията изпълнява в рамките на 
социума. Професионалната гледна точка определено не може да намери 
основанията, които карат Конституционния съд да прогласи различен 
правен статут спрямо електронните медии. В разсъжденията си по темата в 
българските условия Елиезер Алфандари прибавя и следните наблюдения:
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доколкото разполагат с неограничен ресурс, хартията, което ги отличава от 
електронните медии с техния пък ресурс, ефирните честоти и доколкото са 
реални пазарни субекти (пресмедиите без изключение са частни по статут), 
доста признаци и обстоятелства показват, че те не водят истински пазарен 
живот и бюджетите им се формират и по други канали, някои от които 
неявни, т.е. пазарът и конкуренцията не са станали реални регулативни 
механизми за пресата в България (Аlfandari 2012: 274). 

Различните подходи при професионална саморегулация и 
медийна регулация в България не произтичат от различен правен статут, 
а от професионалните специфики на работещите по редакционното 
съдържание и на тези за рекламата и търговската комуникация. В единия 
случай системата за саморегулация се развива на базата на Етичния кодекс 
на българските медии от 2004 г., а във втория – на Националните етични 
правила за реклама и търговска комуникация в Република България от 
2009 г. 

Както всички други отношения, подложени на регулация, така 
и тези в областта на професионалната саморегулация могат да доведат 
до несъобразено с правилата поведение. Тогава те се превръщат в 
нарушение. Системата на медийната саморегулация се стреми да 
предостави на гражданите, ползватели на медиен продукт, достатъчно 
ясна, безплатна и ефективна защита при подобни нарушения. По този 
начин се цели саморегулацията да изгради и някаква форма на обществен 
контрол, отговорност и отчетност спрямо аудиторията (гражданското 
общество). Тя се стреми да популяризира този допълнителен механизъм 
за премахване на отрицателните ефекти от проявената професионална 
дисфункционалност на медийните институции. Системата функционира 
в условията на равнопоставеност на отделните участници. Доброволният 
принцип е знак за извървяване на определен път на професионализация. 
Той се базира на осъзнатата необходимост от въвеждането на единни 
етични и професионални стандарти. Същевременно това е и едно от най-
големите предизвикателства пред системата на саморегулация. Както 
става ясно, в краткото си историческо съществуване в българските условия 
тази система не гарантира обединение на всички или на по-голямата част 
от медиите около един Етичен кодекс. Рецепцията на вече дебатирани 
и осмислени в западната теория етични и професионални принципи 
е положително явление, но саморегулацията изисква достигането на 
определено ниво на професионално самосъзнание. Това очевидно е процес, 
който журналистическата общност ще трябва да извърви със скоростта, 
определена от нейните особености и специфики. 

Изискването за равноправност на отделните страни в процеса 
поражда и проблеми с легитимността на органите за самоконтрол. 
Първоначално създадените отделни етични комисии за печата и за 
електронните медии постепенно блокират и се стига до промяна в 
правилата за тяхното конструиране. Подобна ситуация предполага 
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желание за отдръпване от системата и води до намаляване на общественото 
доверие към нея. 

Контролът за изпълнение на изискванията на медийната 
саморегулация се осъществява от независими от държавата и специално 
създадени от професионалното съсловие органи за самоконтрол, които 
имат право да отправят препоръки, предупреждения или порицания. 
Това е вторият задължителен елемент от системата за професионална 
саморегулация. В нашите условия този елемент се развива по две линии.  
Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ създава  
Комисия за журналистическа етика, която да следи за спазването на 
Етичния кодекс на българските медии от 2004 г. Сдружение „Национален 
съвет за саморегулация“ пък създава Етична комисия, която да контролира 
спазването на Националните етични правила за реклама и търговска 
комуникация в Република България от 2009 г. Освен вече повдигнатите 
проблеми, свързани с легитимността на органите за професионален 
самоконтрол, системата за саморегулация демонстрира слаба ефек-
тивност по отношение на санкциите. Именно доброволният принцип 
за присъединяване към системата на професионална саморегулация 
предпоставя по-мекия характер на възможните санкции. Въпреки 
първоначално декларираното съгласие повечето медии не се съобразяват 
с правилото да огласяват решенията на етичната комисия, уличаващи ги 
в нарушение на етичните правила. Така меката санкция губи основния 
си ефект за публично показване на нарушителя и стремеж за неговото 
поправяне. Слабият ефект от подобен санкционен механизъм води до 
допълнително сваляне на общественото доверие от него. Това минира 
всякакви възможности за развиването на ефективни процедури, които да 
позволят обществен контрол в работата на медийните институции. 

Оттук може да се направи следната констатация. Професионалната 
саморегулация е общовалидна за всички типове медии, но притежава 
твърде слаб потенциал да се справи с прилагането на професионалните 
норми и налагането на санкции при нарушения на журналистическите 
стандарти.  В случаите, когато журналистическото съсловие не успява с 
целия си инструментариум да отстрани девиациите в професионалното 
поведение, двете инстанции – държава и медийни институции – се 
превръщат в последна инстанция. Държавата няма правата да се намесва 
в работата на печатните медии, а новинарските организации действат по 
силата на собствените си егоистични интереси, които им диктуват  защита 
на редакционната политика, а не на журналистическите принципи. Те 
закрилят саморегулативните практики само ако държавата ги застрашава. 
Регулативният орган за електронни медии СЕМ не успява да действа 
адекватно и ефективно поради принципите, на които е конституиран, 
а освен това интернет медиите са извън неговата юрисдикция. В такъв 
смисъл алтернативата, която се оформя, е или регулация на печатни и 
уеб медии, или избор на регулираща техника, която да включва и двете 
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системи на принципа на регулираната саморегулация. Именно тук може да 
се намеси националният омбудсман.

Следващият теоретичен модел, който може да послужи като база за 
защита на основната теза на разработката, се дефинира като регулирана 
саморегулация. Вече беше подчертано, че този сравнително нов подход 
се възприема като опит да се компенсират слабостите на регулативните 
и саморегулативните механизми. Регулираната саморегулация не отрича 
достъпа на държавните органи (институции) или на представители на 
неправителствения сектор до дейността на медийните институции и 
стимулира активното им участие в медийната среда. За активни субекти 
в този регулиращ механизъм би следвало да се признаят национал-
ните регулаторни органи, органите на саморегулация и аудиторията 
(гражданското общество) в качеството й на трети компонент с „право на 
глас“.

Системата за медийна регулация винаги е подозирана и упреквана, 
че се движи на границата с нежеланото цензуриране на медийните 
институции и намеса на държавата там, където не й е работа. Границите 
на свободата на изразяване, налагани с механизмите на правната принуда, 
винаги носят негативен заряд. От друга страна, доброволният принцип 
и равнопоставеността на субектите в системата на професионалната 
саморегулация и отрязаният достъп на държавата отдавна придават 
илюзорен характер на нейните регулаторни способности. В тази връзка 
регулираната саморегулация представлява по-мека намеса на държавата в 
ролята на посредник или партньор. Участието на държавата пък би създало 
процедурна възможност за ефективното включване на аудиторията 
(гражданското общество) като директен участник и поръчител на медийния 
продукт. Следователно механизмите на регулираната саморегулация 
изискват включването в корегулаторните органи на представители 
на държавата, медийните институции и потребителите. Също така се 
настоява за ясно разписани в закон процедури за разпределение на 
задачите между регулаторния и саморегулаторния орган и възможностите 
за цялостна координация на регулаторния процес от страна на органа по 
мониторинга. Подобен механизъм не би следвало да създава условия за 
налагане на цензура от страна на държавата. По-скоро той проправя пътя 
на допълнителни възможности за ограничаване на цензурата от страна 
на медийната институция спрямо професионалното съсловие и неговите 
представители. Това положение на нещата се гарантира от включването на 
държавата в процеса на регулирана саморегулация с нейните възможности 
за властническа принуда. 
 Анализирайки участието на националния омбудсман в регулаторните 
процеси на медиите според описаните по-горе корегулативни модели, 
като най-щадящ от нормативна гледна точка се оказва подходът на 
„консенсуалния регулативен процес“. Той предполага една сериозна 
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дискусия с широкото участие на журналисти, юристи, публични фигури, 
неправителствени организации, представители на държавни органи и 
националния омбудсман. Този голям дебат може да разреши въпроса 
за ролята на институцията на националния омбудсман по отношение 
на медийната сфера и по пътя на общото съгласие да му позволи да 
предприема повече активности в защита на правата и свободите на хората 
дори без да са необходими допълнителни инициативи за преодоляване на 
нормативната празнота. Подобен дебат може да потърси още по-обхватен 
консенсус между регулаторните органи и органите по саморегулация, които 
да провидят ползата от включването на националния омбудсман в някаква 
обща процедура със съответните координационни функции. Постигането 
на предварително съгласие относно основните характеристики на 
регулаторния процес от всички възможни участници в обществените 
комуникативни отношения е база за обединяване на усилията на актьорите 
в медийната регулация и саморегулация. Именно консенсусните идеи по 
отношение на уреждането на медийните операции стоят в основата на 
провиждането на институцията на националния омбудсман като партньор, 
който ще им помогне да преодолеят собствените си дефицити.
 Друг възможен подход се разкрива чрез модела на наложената 
саморегулация. Същественият въпрос при нея се свежда до това, откъде 
идва инициативата. 

- Възможно е изпитващата системни проблеми структура на саморе-
гулацията да потърси включването на националния омбудсман 
по собствена инициатива – в качеството на институция, даваща 
стабилност, легитимност на взетите от саморегулаторния орган 
решения и ефективност на санкцията, като прогласява решенията 
за нарушаване на етичните и професионалните правила от 
определена медийна институция. Може да се предположи, че 
подобно включване на националния омбудсман в системата на 
професионална саморегулация ще позволи и създаването на 
допълнителни форми за повишаване на обществения контрол, за 
повече отчетност и привличане на аудиторията (гражданското 
общество). Допълнителен позитив при този подход е, че той 
изглежда по-стабилен от подхода на предварителния консенсус, а, от 
друга страна, също е щадящ откъм необходимостта от нормативни 
решения. Може да се предвиди, че вследствие на инициативата 
на професионалната общност и на естестве-ните за нея принципи 
на доброволност и равнопоставеност националният омбудсман 
(държавен орган) е поканен да поеме определени отговорности в 
системата за професионална саморегулация. 

- В рамките на този теоретичен модел е възможно държавата да по-
желае да укрепи системата на професионална саморегулация на 
българските медии, включвайки в нея институцията на националния 
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омбудсман чрез съответните промени в законодателството. В об-
ществените комуникативни отношения държавата е особен субект, 
който следва да създаде гаранции за правилното им функциониране. 
Институцията на омбудсмана изглежда подходяща да поеме повече 
отговорност в защита на тези отношения на основанието, че пуб-
личният защитник е призван да действа от името на гражданското 
общество с общия ангажимент да се застъпва за правата и свободите 
на гражданите. Този подход осигурява най-голяма стабилност от 
всички разгледани дотук. Той предоставя законови гаранции и 
нормативно поставя институцията на омбудсмана в пресечната 
точка на медийната регулация и саморегулация. 
Съществуващият досега и разгледан по-горе в текста опит за 

съвместна регулация в българската медийна среда е най-близо до 
теоретичния модел на „регулираната саморегулация“. Същественото 
при този подход е, че законът се отнася с уважение и признание към 
изградената система за професионална саморегулация, но си запазва 
последната дума за намеса на регулаторния орган, който да предаде 
стабилност на взетите от съсловието решения. Всъщност практиката 
вече познава подобни кооперативни модели, например споменавания 
(няколко пъти) в настоящото изследване шведски опит, който илюстрира 
възможната процедура за кооперативни действия между един регулаторен 
и един саморегулаторен орган. Подобен модел с плюсовете и минусите му 
е описан и от В. Шулц и Т. Хелд (Schulz, Held 2002). В книгата „Медиите и 
властта“ Елиезер Алфандари описва процедурата чрез следното движение 
на жалбата на гражданите. Оплакванията се приемат от националния 
омбудсман, който следва да провери дали съответната медийна институция 
е склонна на помирителна процедура, съгласявайки се да публикува 
доброволно отговор или опровержение. В случай че медията не е склонна 
и не са изтекли повече от три месеца от извършването на нарушението и 
след преценка на основателността на жалбата, омбудсманът е длъжен да я 
препрати на Прессъвета. Саморегулаторният орган извършва преценка през 
призмата на журналистическата етика и характера на увреждането и взема 
решение, което се препраща на медията. Когато медията е с голям тираж, 
нарушението се възприема като квалифицирано и се налага санкция под 
формата на парична глоба. По-леките случаи се разглеждат самостоятелно 
от омбудсмана, като последният има право на доклад, но не и да налага 
санкции. Предписанията в този доклад също могат да се обжалват пред 
Прессъвета (Аlfandari 2000: 87).

Положителните страни в този подход са много. Така се предоставя 
стабилност и в двете регулационни системи. Създава се процедура, която 
използва регулативните възможности на правото и морала. Съхранява се 
автономността и независимостта на двете системи и същевременно е налице 
стремеж към използването на положителните им ефекти. Въпреки това 
промените в Закона за радиото и телевизията от 2010 г. могат да се окачествят 
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единствено като първи и колеблив знак за регулация от подобен тип. 
Слабите страни на въведения досега подход на регулирана саморегулация в 
българската медийна среда се свързват с факта, че продължава разделението 
между печатните и интернет изданията и електронните медии, като се 
създава правна връзка между регулаторните системи единствено спрямо 
електронните медии. Проблематичен е подходът, при който държавата 
(чрез включването в закона) фаворизира една или друга неправителствена 
организация, поставила си за цел да изгражда система за професионална 
саморегулация. Не става ясно как и кога ще реагира законът, в случай че 
медийният живот роди друг етичен кодекс и друг саморегулиращ се орган, 
извън познатите днес – Фондация „Национален съвет по журналисти-
ческа етика“ и сдружението с нестопанска цел „Национален съвет по 
саморегулация“. Освен това скромно разписаната процедура в този си вид 
е по-скоро една правна възможност, която ще се реализира единствено по 
желание и след инициатива на някой от независимите един от друг органи 
по регулация и саморегулация. Това пък, от своя страна, може да доведе 
до нежелание за сътрудничество или до прехвърляне на отговорността 
между едната и другата регулаторни системи. Не става ясно дори в какъв 
срок е допустимо да се стигне до санкция от страна на регулатора след 
неизпълнено от медията решение на органа на саморегулация. Към този 
момент практическите резултати от промените в ЗРТ и приложението 
на тази първа инициатива към съвместна регулация са демонстрирани в 
цитирания по-напред текст от редовното заседание на СЕМ от 04.05.2016 г. 
На това заседание СЕМ изслушва отчета на Комисията по журналистическа 
етика за 2015 г., но не получава информация за санкционирани за неетично 
и непрофесионално поведение електронни медии, които не са изпълнили 
предписанията на органа по саморегулация. Следователно на регулатора 
не са представени никакви основания за намеса, а запазената за закона 
„последна дума“ няма защо да бъде изречена. 

В случай че държавата продължи с прокарването в медийната си 
политика на модела на повече регулирана саморегулация, развитите по-горе 
въпроси следва да намерят своя отговор. Приобщаването на институцията 
на националния омбудсман в процеса предоставя възможните решения. 
Подобно на цитирания в изложението шведски модел, националният 
омбудсман може да включи в полето на надзор печатните и интернет 
изданията на основание на това, че системата за саморегулация не 
ги изключва от обсега на преценка за етичност и професионализъм. 
Институцията на националния омбудсман може да менажира и работи 
с различните професионални организации за самоконтрол, като им 
предоставя институционален авторитет, легитимност и ефективност на 
санкциите. В тази система на регулирана саморегулация институцията 
на националния омбудсман ще координира и съблюдава движението на 
цялата процедура от подаването на жалбата до преценките на органите по 
саморегулация и регулация. Процедурата ще гарантира своевременната 
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реакция на системите и налагането на ефективни санкции на медийните 
институции в разумни срокове.

Насърчаването на опитите за съвместно развитие и обвързване на 
системите на медийната регулация и саморегулация се случва и на ниво 
Европейски съюз. През 2013 г. е публикуван доклад на Групата на високо 
равнище по проблемите на плурализма и свободата на медиите в Европа. 
Тази група е съставена по инициатива на Европейския съюз с мандат да 
предложи набор от препоръки относно спазването, защитата, подкрепата и 
разширяването на плурализма и свободата на медиите в страните членки. В 
началото експертите посочват, че:

Групата на високо равнище приема, че свободните и плуралистични 
медии са от основно значение за европейската демокрация. В настоящия 
момент обаче съществуват много предизвикателства, които биха могли 
да ограничат журналистическата свобода или да намалят плурализма 
било чрез политическо влияние, прекомерен икономически натиск, чрез 
променящия се медиен пейзаж, който поражда и нови бизнес модели, или 
поради появата на новите медии.  В същото време неприемливото поведение 
на някои журналисти, които се появиха напоследък, също би могло да 
подкопае доверието в сектора и като последица от това – дългосрочната 
му жизнеспособност. Групата на високо равнище съзнава, че главната 
отговорност за запазването на медийната свобода и плурализма е на 
държавите членки (HLG Report 2013). 

Докладът съдържа повече от 30 препоръки, свързани с развитието на 
вътрешното законодателство на страните членки, общото законодателство 
в Съюза, ограниченията на концентрациите на медийна собственост, 
повишаването на медийната образованост на гражданите на ЕС и мерките за 
засилен граждански контрол с оглед опазването на плурализма. Особената 
важност на темата според работещите по доклада експерти се определя 
от връзката между медийната свобода, плурализма и демокрацията в 
Европейския съюз и по-широките задължения на Съюза относно тези 
основни права в сравнение с другите, закрепени в Хартата на основните 
права. Следователно отново се стига до границата на основното право на 
изразяване на мнение. Очевидно е и разбирането, че правната регулация 
е обоснована и необходима, за да се поддържа балансът и да се съхранява 
социалната тъкан. На базата на този доклад Европейската комисия стартира 
обществени консултации относно обхвата и компетенциите на Европейския 
съюз за защита на свободата на медиите, съответните роли на публичните 
власти и саморегулирането или защитата на журналистическите източници 
в Европа. Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, 
заявява: 

В ЕС сме изправени пред заплахи за нашите основни свободи, като 
например плурализма и свободата на медиите в цяла Европа. Групата на 
високо равнище изпрати ясен сигнал, че е необходимо да предприемем 
действия за гарантиране на плурализма и свободата на медийните си услуги 



207Иван Капралов, Снежана Великова - Омбудсманът...

в бъдеще. Медийният плурализъм е важна част от демокрацията и затова 
ви призовавам да изразите своите виждания във връзка с горепосочените 
консултации (Digital Agenda 2013). 

Освен ясния сигнал за загриженост от страна на Европейския съюз 
докладът на Групата на високо равнище и съдържащите се в него препоръки 
подчертават и отговорността на правителствата и на институциите на Съюза 
относно укрепването на системите на медийна регулация и саморегулация. 
В подкрепа на основната теза на настоящото изследване особено значение 
има и следната препоръка на групата експерти:

Препоръка: Във всички страни от ЕС трябва да се създадат независими 
медийни съвети с политически и културно балансиран състав на членовете, 
който представя и социалното разнообразие. Номинациите трябва да са 
прозрачни, с вградени механизми за контрол и равновесие. Тези органи 
трябва да имат правомощия да разследват оплаквания, в известна степен 
като медиен омбудсман, но те трябва също така да могат да проверяват дали 
медийните организации са публикували кодекси за поведение и са разкрили 
подробности около собствеността на медията, декларациите за конфликт на 
интереси и пр. Медийните съвети трябва да имат реална административна 
власт например да налагат глоби, заповеди за публикуване или излъчване 
на извинение или за лишаване от журналистически статус. Националните 
медийни съвети трябва да следват набор от широко известни в Европа 
норми и върху тях да бъде упражняван надзор от страна на Европейската 
комисия, че дейността им е в съответствие на европейските ценности (HLG 
Report 2013).

Използваният израз „…в известна степен като медиен омбуд-
сман…“ би могъл да се възприема като известно разграничение от 
познатите в историята форми. Препоръката изглежда отчита поло-
жителните функционални черти на омбудсмана, но предписва да му 
бъде предоставена реална административна власт да налага глоби, 
заповеди за публикуване или излъчване на извинение и дори лишаване 
от журналистически статус.

Основания за включването на националния омбудсман в процеса 
на регулираната саморегулация могат да се потърсят в самия му статут, 
уреден от законовите актове, свързани с него – Конституцията, Закона за 
омбудсмана и Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. 
Първоначалното решение на законодателя да въведе институцията 
на омбудсмана чрез специален закон през 2003 г. е сравнително бързо 
ревизирано от разбирането, че неговото място всъщност е сред органите, 
уредени в Конституцията. В процеса на подготвяните конституционни 
поправки от 2006 г. първият български омбудсман Гиньо Ганев подкрепя 
конституционната уредба на институцията с аргумента, че и в Португалия, 
Полша и Гърция институцията първоначално е възникнала със закон, а 
впоследствие е издигната на конституционно ниво (Stenographic Logs 2006). 
Този правен статут неминуемо придава нова правна роля, аргументира 
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допълнителни функции на институцията. Актът на вписване на омбудсмана 
сред другите най-важни органи в архитектурата на властта в България 
изисква изследването на нововъзникналите полета на взаимодействие и 
въздействие с основните органи на законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт. Включването на омбудсмана сред другите най-важни 
органи в архитектурата на властта в България (макар и не като основен 
орган) автоматично му отрежда някаква допълваща роля в балансиращите 
и възспиращи механизми между „трите власти“ (без това да влияе на 
баланса между останалите). В крайна сметка конституционните промени 
от 2006 г. водят до включването на омбудсмана сред останалите държавни 
органи, предвидени в Конституцията на Република България от 1991 г. с 
разпоредбата на чл. 91 „а“ в следната редакция:

Чл.91 „а“ (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за 
правата и свободите на гражданите.
(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон (BG 
Constitution 1991).

Конституционните промени от 2006 г. допълват и кръга от 
изчерпателно изброените в основния закон лица, които имат правото да 
сезират Конституционния съд. В чл. 150 от Конституцията на Република 
България за такива са признати: една пета от народните представители, 
Президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Вър-
ховният административен съд и Главният прокурор. Наред с констит-
уционното уреждане на омбудсмана законодателят допълва чл. 150 с нова 
трета алинея в следния смисъл:

(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за 
установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават 
права и свободи на гражданите (BG Constitution 1991).

Освен че се нарежда сред най-значимите органи в държавата, 
омбудсманът притежава и достатъчна независимост, за да упражнява 
дейността си. Самостоятелността и независимостта на институцията се 
предполага като задължителна с оглед целите на нейното конституиране. 
В разработката „Институцията омбудсман в Европа и България“ екипът 
на „Център за изследване на демокрацията“, който активно лобира за 
въвеждането на институцията в България, разсъждава така:

Омбудсманът не е нито структура от системата на изпълнителната 
власт, нито вътрешно помощно звено на  парламента, което подпомага 
основните му функции. Той по-скоро се приближава до един трети вид 
избирани от парламента институции, които след избора „заживяват“ 
самостоятелен живот, имат специализирана компетентност, но съхраняват 
подотчетността си на парламента (DS Centre 2005: 94). 

 Изследвайки институцията на омбудсмана и държавната власт 
във фокуса на публичния мениджмънт, Христо Атанасов обосновава 
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независимата и самостоятелна позиция на българския омбудсман чрез 
друг методологичен поглед:

Държавните органи не възникват сами по някакъв извънемпиричен 
път, а обикновено те биват конституирани по определен начин от друг 
държавен орган. Следователно и създаването на институцията омбудсман е 
резултат от активността на някой друг – в случая Народното събрание. Това 
автоматично ни кара да си зададем два въпроса, свързани с описаната по-горе 
мотивационна верига: 1. „Израз на мотивацията на Народното събрание ли 
е създаването на институцията на омбудсмана?“ и 2. „Тази мотивация израз 
ли е на мотивация на държавата като цяло?“. Отговорът и на двата въпроса 
е еднозначен: „Да, израз на държавна мотивация, която е и мотивация на 
легислатурата“. Впоследствие вече създаденият държавен орган, разбира се,  
притежава своя собствена мотивация… (Аtanasov 2012).

Атанасов мотивира активността на омбудсмана във взаимодействието 
му с другите органи на държавната власт, със структурите на гражданското 
общество, международното му сътрудничество и пр. с цел ресурсно 
подсигуряване на институцията, изграждане на административен 
капацитет, промяна на разбиранията в страната спрямо защитата на 
правата на човека и преодоляване на всички форми на посегателства върху 
последните (Аtanasov 2012). 
 С Решение на Народното събрание от 04.09.2012 г. е приет Правилник 
за организацията и дейността на омбудсмана (ПОДО), който конкретизира 
разширителното тълкуване на възможностите за взаимодействие и 
въздействие. С оглед принципите на правото и изискванията на Закона за 
нормативните актове би следвало да се отбележи, че подобно разширяване 
на правомощията, извършено с приемането на правилник, а не с изменения 
и допълнения в специалния закон, изглежда неприемливо, но то все пак 
е извършено от Народното събрание – държавния орган, който според 
Конституцията урежда правомощията и дейността на институцията. В чл. 
9 ясно е разписано, че омбудсманът има право да прави предложения и 
препоръки за промени в нормативната уредба; предоставя становища на 
Народното събрание и на Министерския съвет по законопроекти, които 
се отнасят до защита на правата на човека; сезира Конституционния съд с 
искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се 
нарушават права и свободи на гражданите, и предлага на органите по чл. 
150, ал. 1 от Конституцията да сезират Конституционния съд, ако прецени, 
че се налага тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие 
на сключените от Република България международни договори с 
Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие 
на законите с общопризнатите норми на международното право и с 
международните договори, по които България е страна; публично изразява 
мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде 
изслушан от Народното събрание. 
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В правилникa е материализирана и възможност да се отправят искания 
за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление 
до Върховния касационен съд и/или Върховния административен съд. 
Това правомощие всъщност възпроизвежда вече разширеното поле на 
омбудсмана с включването му сред лицата по чл. 125 от Закона за съдебната 
власт, които могат да се обърнат към върховните съдилища с искане за 
тълкувателни решения (OAO Rules 2012). 

Детайлизираните в Правилника за организацията и дейността 
на омбудсмана правомощия още по-ясно показват възможностите му 
за участие в законодателния процес, взаимодействията с Народното 
събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд. Тези норми могат да се 
възприемат с продължаващата тенденция във възгледите на законодателя 
за необходимост от едно по-разширено виждане за функциите на 
институцията на омбудсмана. С уговорката, че това би следвало да се 
извърши с изменения и допълнения в специалния закон, разпоредбите 
в правилника разкриват и становището на законодателя за поставяне 
на граница на това разширяване на полето на действие. В чл. 9, ал. 2 от 
ПОДО са дефинирани и ограничения, които посочват, че правомощията 
на омбудсмана не се отнасят до дейността на Народното събрание, 
Президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната 
палата; осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и 
следствието; въпросите, свързани с националната сигурност и външната 
политика. Тези ограничения всъщност разграничават конституционно 
уредената институция на омбудсмана от другите основни конституционни 
органи на класическите три власти и друг специализиран и независим 
орган, създаден от парламента, какъвто е сметната палата. Въпреки това 
разграничение между омбудсмана и останалите основни конституционни 
органи изглежда има достатъчно възможности, полета или форми на 
контакт, при които конституционният характер на институцията му дава 
позиция да взаимодейства с висшата власт и да въздейства на нейните 
решения. 

Още преди конституирането на институцията на омбудсмана в 
българската правна система в изследването си „Омбудсманът. Българската 
перспектива. Предложения DE LEGE FERENDA“ Мария Славова аргументира 
тезата си, че макар и лишена от властнически правомощия, институцията 
разполага с „комуникативната власт“:

Тази власт се консолидира върху масив от информация за дейността 
на администрацията, накърняваща правата и законните интереси на 
гражданите. Обобщеният анализ на лошата администрация в докладите 
и становищата на омбудсмана е не просто снимка на проблемните точки 
в отношенията с държавата и публичните институции, а равносметка за 
пътя, който е изминат и който стои пред правовата държава и гражданското 
общество. Прозрачността и публичността са иманентни характеристики на 
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комуникативната власт на омбудсмана, който разчита основно на медийните 
ресурси на съвременното информационно общество. Омбудсманът задава 
дневния ред на диалога между гражданите и организациите от третия 
сектор, от една страна, и администрацията, от друга (Slavova 2002: 68).

Според Славова омбудсманът разполага с трибуна и обществено 
влияние и е длъжен да говори винаги, когато установи пороци в работата 
на публичните власти, и да изготвя стратегии за тяхното преодоляване: 

В последните години от развитието на института в световен план 
се наблюдава засилване на стратегическата роля на омбудсмана по 
усъвършенстване на законодателството (Slavova 2002: 72).

В годишните доклади на омбудсмана на Европейския съюз също 
се среща разбиране за нарастващото влияние на институцията спрямо 
органите на класическите три власти и законодателния процес. В статията, 
представяща Европейския омбудсман на официалната интернет страница 
на Европейския парламент, се подчертава:

… че институциите на ЕС следва да сътрудничат изцяло с Европейския 
омбудсман с цел увеличаване на прозрачността и отчетността на Съюза, 
особено чрез изпълнението на неговите препоръки. По-наскоро, в 
резолюция, приета на 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за 
дейността на Европейския омбудсман през 2014 г., Парламентът приветства 
и изцяло подкрепи факта, че Омбудсманът се възползва в по-голяма степен 
от своето правомощие да започва стратегически разследвания по собствена 
инициатива. В нея се посочва, че въпросите, свързани с прозрачността 
(достъп до документи, лобиране, клинични изпитвания), продължават да 
бъдат основният предмет на жалбите, като други основни теми са основните 
права, етичните въпроси, участието на гражданите в процеса на вземане на 
решения в ЕС, финансираните от ЕС проекти и политиката в областта на 
конкуренцията (Evropeyski ombudsman 2017). 

Очевидно в практиката на Европейския съюз се наблюдава 
нарастващ интерес към включването на омбудсмана в законодателния 
процес, като вносителите все по-често търсят неговото становище по 
внесените законопроекти. 

От друга страна, систематически включен в Глава трета – Народно 
събрание в Конституцията на Република България – българският 
омбудсман е органически свързан с най-висшия орган в България. 
Неговите препоръки и предложения за отделни законодателни промени 
могат да бъдат окачествени като „квазизаконодателна инициатива“ по 
подобие на мотивите, съпровождащи едно законодателно вето от страна на 
президента, които могат да бъдат схванати като насоки към законодателния 
орган за нормативни решения. Качеството на конституционен орган и 
органическата връзка с Народното събрание предоставят достатъчно 
форми за взаимодействие, което да оказва и определено въздействие 
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в законодателния процес. Не е необходимо да се привеждат много 
доказателства, че омбудсманът в България разбира и спокойно се възползва 
от този си конституционен статут. В годишния доклад до Народното 
събрание за дейността на институцията през 2015 г. четем:

Възползвайки се от правото си на косвена законодателна инициатива, 
ще внеса 10 промени в законодателството, с които да се забрани арбитражните 
съдилища да се произнасят по потребителски спорове. Истинският проблем 
е тоталното неуважение, пренебрегване и нагло отношение от страна на 
монополните дружества към своите клиенти. Категоричната ми позиция 
е, че компаниите, предоставящи обществени услуги, дължат уважение към 
абонатите, което е несъвместимо с извиването на ръце и предаването им на 
събирачи на дългове2.

В доклад на омбудсмана за периода 20.10.2015 г. – 31.03.2016 г. под 
заглавие „Защита на правата на човека в Република България и приоритети 
в работата на омбудсмана“ също се казва:

Омбудсманът може да прави предложения и препоръки до Министерски 
съвет и Народното събрание, което му дава възможност за квази-
законодателна инициатива в защита на правата и свободите на гражданите 
(Doklad 2016). 

Най-силното доказателство за тезата, че конституционният 
законодател вижда по-широко ролята на институцията, е и допълнителното 
му включване в кръга от лицата, които могат да сезират Конституционния 
съд. Промените в Конституцията от 2006 г. допълват текста на чл.150 с нова 
алинея 3, която дава правомощие на омбудсмана да иска установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 
на гражданите. Такова правомощие Конституцията предоставя само на 
една пета от народните представители, Президента, Министерския съвет, 
Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния 
прокурор (с промените в Конституцията от декември 2015 г. към тези субекти 
е включен и Висшият адвокатски съвет). Следователно в изпълнение на 
основните си задължения, да се застъпва за спазването на правата и свободите 
на гражданите, българският омбудсман разполага с контролни механизми 
и спрямо дейността на основния орган на законодателната власт. По данни 
на Конституционния съд за периода 2005 г. – юни 2016 г. омбудсманът се 
е възползвал от това си правомощие общо 20 пъти. В осем от случаите 
съдът е уважил искането на институцията. Неуважените искания са шест 
и отхвърлените също шест. Данните са обобщени и представени в бр. 13 на 
Гражданската инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на 
състоянието и развитието на правния ред „Юридически барометър“. Този 
анализ показва, че от кръга на оправомощените лица, които разполагат с 
правото да сезират Конституционния съд, омбудсманът се нарежда на второ 
2  http://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT%20OMB%202015%D0%B3_.pd
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място по активното му ползване след групите народните представители 
и наред с Върховния касационен съд и Върховния административен съд, 
взети заедно. В посочения период съдът е бил сезиран от група народни 
представители шестдесет и шест пъти, а от омбудсмана - двадесет пъти 
(Legal Barometer 2016:43). 

От казаното дотук можем да заключим, че издигането на 
институцията на омбудсмана на конституционно ниво съществено променя 
нейния правен статут. Образно казано, институцията излиза от списъка 
на множеството административни контролни органи и се нарежда сред 
конституционните органи. Самото й включване в архитектурата на най-
висшата власт променя и отношенията с основните органи на трите власти. 
Нормалният междуинституционален диалог предполага взаимодействие, а 
това отваря нови възможности на омбудсмана за въздействие и му придава 
определена роля в механизмите за баланс и възпиране между властите. 
В допълненото издание на учебника по „Конституционно право“ Емилия 
Друмева подчертава независимата позиция и взаимодействието с другите 
органи на власт като основно предимство на институцията:

Главното предимство на омбудсмана като извънсъдебна гаранция 
за спазване на основните права е неговата независима позиция, от която 
той проверява жалбите на гражданите срещу конкретен орган на власт. 
Ефективността на дейността му и мерките, които може да предприеме, се 
опират на сътрудничеството с другите институции в рамките на правовата 
държава (Drumeva 2008: 785).  

Възприет като висша форма на граждански контрол, избиран от 
парламента и включен в конституцията, българският омбудсман очевидно 
разполага с по-широки правомощия. В развитието на класическия 
механизъм на разделението на властите Янаки Стоилов вижда омбудсмана 
като „решаваща препоръчителна власт“ (Стоилов 2001).  Липсата на 
конкретни властнически правомощия съвсем не означава липса на власт. 
Конституционният статут на институцията дава възможност за отправяне 
на публични оценки и препоръки към най-висшите органи на властта. 

Конституционният статут и избирането от страна на парламента 
предоставят роля на омбудсмана и в рамките на законодателния процес. 
Анализът на практическата дейност на българския омбудсман показва, че 
той активно се възползва от своите възможности за квазизаконодателна 
инициатива или препоръки към отделни законопроекти. Не на последно 
място, конституционните поправки от 2006 г. директно предоставят на 
омбудсмана правомощието да сезира Конституционния съд. Това легитимира 
позицията му сред ограничения кръг представители на основните три 
власти, които могат да поставят въпроса за противоконституционност на 
закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. 

Друг момент, който прави омбудсманa подходящ орган за 
реализация на регулираната саморегулация, е основната му функция да се 
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застъпва за правата и свободите на гражданите пред администрациите от 
различен вид. Законът за омбудсмана и приетияj по-късно с допълнителни 
разширителни постановки Правилник за организацията и дейността 
на омбудсмана предоставят възможност за интерпретации в посока на 
разширяване на контролните правомощия на омбудсмана. Институцията 
има правомощия да се застъпва за правата и свободите на гражданите и 
спрямо субекти, които предоставят обществени услуги, предназначени 
за задоволяване на обществени потребности, независимо дали те са 
представители на публичната сфера, или са субекти на частни физически 
или юридически лица. Макар и лишен от конкретни властнически 
правомощия, в подобни случаи омбудсманът винаги може да придаде 
достатъчно сила на своите предписания към тези лица, като се възползва 
от своята „сигнална функция“ и насочи вниманието към тяхната дейност 
на съответния регулаторен орган. Дотолкова, доколкото с упражняване на 
правото на свобода на словото също могат да се нарушават права и свободи 
на гражданите, е съвсем уместно дейността на медийните институции да 
попадне в полето на надзор от страна на българския омбудсман. 

 Институцията на националния омбудсман в България има своето 
място в медийната сфера и дейността на медийните институции. По-
широката оценка на социалната му роля, дадена от Конституцията на 
Република България и специалния Закон за омбудсмана, предполага 
активно поведение и в полето на медиите с цел ефективно застъпничество 
за правата и свободите на гражданите. Тази роля има подчертани 
положителни ефекти и за медийната система, като създава ефективни 
процедури за повече отчетност и отговорност на медийните институции 
към аудиторията (гражданското общество). Съществуващите системи за 
медийна регулация и саморегулация в България постигат положителни 
резултати, но и ясно разкриват съществени дефицити. Медийната регулация 
се развива с различни темпове спрямо електронните медии, от една страна, 
печатните и интернет изданията, от друга. Правозащитните функции на 
държавата се разпределят по линия на общия съдебен контрол и в по-голяма 
степен по линия на административното правораздаване. Нормативната 
политика на българската държава постепенно оформя медийното право 
като раздел от клона на административното право с отделни специални 
закони, уреждащи специфични обществени отношения. Този подход 
предполага създаване на редица независими административни органи за 
контрол. Фрагментирането на контрола създава естествени проблеми на 
гражданите да се ориентират в средствата си за защита, когато правата и 
свободите им биват нарушавани от дейността на медиите. От своя страна 
пък, това води до ниско обществено доверие както към медиите, така и към 
способността на държавата да гарантира обществените комуникационни 
отношения. Системата на медийна саморегулация в България може да се 
окачестви като твърде млада и развиваща се в една незряла професионална 
среда. Това очевидно създава проблеми, защото по своята същност една 
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такава система изисква известно професионално самосъзнание, за да 
може да съществува и да се развива като продължение на системата 
за регулация. Дефицитите на саморегулацията започват още на ниво 
доброволното приемане на единни етични постулати и професионални 
стандарти и преминават през ясните проблеми по конституирането 
на органите на саморегулация в условията на равнопоставени субекти 
от едно професионално съсловие. Липсата на доброволно приети от 
повечето участници правила на легитимност на органите по самоконтрол 
и слабата ефективност на наложените санкции аргументират разбирането 
за илюзорност на резултатите от функционирането на тази система. 
Въпреки това усилията за укрепването на системата за професионална 
саморегулация не изглеждат лишени от смисъл. От съществено значение 
е фактът, че професионалната гилдия не поддържа разделението между 
дейността, осъществявана чрез електронните медии, печатните и интернет 
изданията. Още по-значим е фактът, че медийните професионалисти чрез 
системата за саморегулация признават и подчертават необходимостта от 
отчетност спрямо аудиторията и задължението да манифестират социална 
отговорност. В тази връзка тя развива и познава различни форми на 
медиен омбудсман с функции, които налагат механизмите на отчетност и 
отговорност на медийните институции. На този фон и след разширително 
тълкуване на нормите от Конституцията на Република България и Закона 
за омбудсмана са налице достатъчно аргументи, за да се признае ролята 
на националния омбудсман като надзорен орган и спрямо дейността на 
медийните институции в изпълнение на основния си ангажимент по 
застъпничество за правата и свободите на гражданите. Когато става дума за 
институция, признаването на такава роля следва да се възприема като право 
и същевременно задължение за омбудсмана да интервенира на медийното 
поле. От друга страна, проучването на натрупаните взаимоотношения 
между националния омбудсман и българските медии разкри отчетливо 
въздържание от намеса в работата на медийните институции. Причините са 
свързани с известната нормативна неяснота, притесненията от възможното 
нарушаване на конституционната забрана за цензура и схващането за 
често припокриващата се социална роля на двата типа институции да 
функционират като коректив на властта в защита на правата и свободите 
на гражданите. Представените доказателства и приемливи законодателни 
подходи за бъдещи законодателни инициативи, които могат да включат 
достатъчно категорично институцията на омбудсмана в системата на 
медийна регулация и да преодолеят съществуващите дефицити, могат да 
изкристализират в следните конкретни предложения: 

	Изричното включване на медийните услуги в изброените в § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за омбудсмана сфери, в които 
могат да се предоставят обществени услуги за задоволяване на обществени 
потребности, определящи полето на надзор от страна на омбудсмана. 
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	Предоставяне на координационни функции на националния 
омбудсман по отношение на административните производства, възникващи 
между гражданите и съответния независим административен орган за 
контрол. 

	Предоставяне на националния омбудсман на квота при 
конституирането на медийните регулаторни органи, например да излъчва 
свой представител в Съвета за електронни медии.

Признатите и допълнително предоставени на националния 
омбудсман функции и на медиен  омбудсман обаче не биха изиграли 
комплексен положителен ефект, ако се развият единствено в сферата на 
медийната регулация. Нещо повече, подобен подход заплашва да разпали 
допълнителни конфликти в медийната сфера. Изводите на настоящото 
изследване се концентрират около разбирането, че системите на 
медийната регулация и саморегулация почиват на едни и същи принципи, 
залегнали в Конституцията на Република България, и имат една и съща 
цел – да гарантират социалната отговорност на медийните институции. 
Следователно вместо конкуриращи се, те би следвало да се развиват 
като допълващи се системи, които се опитват в кооперирани действия да 
преодолеят своите дефицити. Теорията и практиката предлагат решение 
в разработването на система за корегулация. При нея регулацията и 
саморегулацията си сътрудничат, като всеки автономно изпълнява своите 
ангажименти, но законът запазва правото си на „последна дума“, т.е. добрият 
вариант може да се назове регулирана саморегулация. С изменения в Закона 
за радиото и телевизията от 2010 г. в българското медийно право е направена 
първа, макар и плаха стъпка за въвеждането на подобен тип саморегулация. 
Настоящото изследване предлага различни подходи за продължение в тази 
посока на медийната политика на държавата, които включват участието и 
на националния омбудсман. Включването на институцията на омбудсмана 
в саморегулацията на българските медии може да доведе до следните 
положителни ефекти: 

	Подобно на цитирания в изложението шведски модел, националният 
омбудсман може да включи в полето на надзор печатните и интернет 
изданията на основание на факта, че системата за саморегулация не ги 
изключва от обсега на преценка за етичност и професионализъм. 

	Институцията на националния омбудсман може да менажира и 
работи с различните професионални организации за самоконтрол, като 
им предоставя институционален авторитет, легитимност и ефективност 
на санкциите. Професионалното съсловие и националният омбудсман ще 
се чувстват ангажирани да разработват общи програми за повишаване на 
медийната грамотност на аудиторията (гражданското общество). 

	В тази система на регулирана саморегулация институцията на 
националния омбудсман ще координира и съблюдава движението на 
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цялата процедура от подаването на жалбата до преценките на органите по 
саморегулация и регулация. Процедурата ще гарантира своевременната 
реакция на системите и налагането на ефективни санкции на медийните 
институции в разумни срокове.
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ПРИТЧАТА НА ИИСУС ЗА ТАЛАНТИТЕ: СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ 

Цветана Георгиева 

JESUS’ PARABLE OF THE TALENTS: MODERN ACCENTS

Tsvetana Georgieva, University of Library Studies and Information 
Technologies, Sofia, Bulgaria

Abstract The paper examines the often neglected in contemporary culture Parable of the 
talents. The main accent is given to its theological-interpretative aspect and also to its 
meanings into a wider culturological context. We indicate projections of the parable in the 
literature of the Bulgarian Revival, but the emphasis is on its modern messages, which could 
be ethical benchmarks for human rights and the values   of its existence. Such updating of 
the interpretation of Jesus’ parable of the talents can be useful to theologians and teachers 
of cultural anthropological disciplines.
Key words Parable of the talents, Christian ethics, values, Culturology

Насочих се към Притчата за талантите, тъй като в моята 
изследователска работа от последното десетилетие проявявам определен 
интерес към Иисусовите притчи. Те неколкократно бяха пресечни 
точки на мои литературоведско-теологични интерпретации: например, 
в статията ми за Притчата за сеяча и повестта „Жетварят“ на Йордан 
Йовков; в моята монография „Евангелието в литературата на българския 
модернизъм“ разглеждам Притчата за блудния син в творби на Христо 
Казанджиев, Емануил Попдимитров, Антон Страшимиров, Николай 
Лилиев, Теодор Траянов, Йордан Стратиев. В съвременната българска 
литература съм анализирала повестта „Лазар и Иисус“ на Емилиян 
Станев през Притчата за богатия и бедния (Лазар), както и Притчата за 
изгубената овца в новелата „Козята брада“ на Йордан Радичков.

Това е една от причините Притчата за талантите да привлече 
моето внимание. 

Другата причина може би е повече екзистенциална и се дължи на 
моя личен етап на „етическия човек“, ако си послужим с определението 
на Сьорен Киркегор. (Датският религиозен философ Сьорен Киркегор 
определя наличието на три етапа на екзистенцията – естетически, 
етически и религиозен, които образуват в живота на творческия човек 
триада на личното преживяване1. Киркегор разбира тази триада като 
1 Естетическият стадии (най-низшият по Киркегор) се намира във физическата, а не в духовната природа 
на човека; „естетическият човек“ е земен, устремен към естествените ценности като здраве, любов, 
богатство, власт, а най-голямата наслада, до която достига „естетикът“, е любовта. Етическото начало 
за Киркегор е по-висше; „етическият човек“ навлиза в сферата на съзнанието и рефлексията. Висшият 
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дадена на индивида възможност за избор и решение. Всеки избира 
онова, за което най-добре е подготвен; естетическото, етическото и 
религиозното не са противопоставени едно на друго, а са в синхрон и 
чрез тях се проявява същността на човешката личност.) 

Третата причина да се спра именно на Притчата за талантите 
е силно политизираният контекст, в който живеем. Мисля, че тази 
притча трябва да бъде доведена до всекиго и да бъде тема за размисъл в 
ежедневието ни, заблудено от грижи, медийни манипулации и фалшиви 
ценности; необходимо е тази притча да бъде анализирана, да се припомня, 
върху нея да бъдат поставяни определени съвременни акценти. 

Преди да се спра конкретно на Притчата за талантите, трябва 
да отбележа, че броят на притчите на Иисус (за разлика от Притчи 
Соломонови) варира, тъй като те не са специално обособени в Евангелието, 
а са конструктивно вплетени в евангелския текст. Така например 
Притчата за сеяча (Мт 13: 1 – 9, 18 – 23; Мр 4: 2 – 20; Лк 8: 4 – 15) има много 
общо в тълкуванието си както с Притчата за растящото семе (за семето, 
което самò расте и дава плод, докато сеячът върши друго) (Мр 4: 26 – 29), 
така и с Притчата за синапеното зърно и кваса (Мт 13: 31 – 35; Мр 4: 30 – 34; 
Лк 13: 18 – 21) и с Притчата за житото и плевелите (неоплевени, за да 
не бъде изскубано с тях и житото) (Мт 13: 24 – 30)2 – това са все притчи за 
посяването на семената на вярата.

Според Указателя за притчите Христови (на сайта „Православие“3) 
те са 45 (общо у евангелистите Матей, Марк и Лука). Лингвистката И. Ю. 
Рикунова в дисертацията си на тема „Новозаветные  притчи как  интексты  
в художественной коммуникации“ селектира 25 евангелски притчи от 
трите споменати евангелия (Rykunova 2012). Някои автори, разработващи 
тематиката на притчите – като религиозната писателка Елена Вайт – 
говорят за „истории, разказани от Иисус в притчи“4, които са значително 
по-малко на брой (осем). 

Притчата за талантите фигурира в Евангелието на Матей (Мт 25: 
14 – 30):

14. Защото Той ще постъпи като човек, 
който, тръгвайки за чужбина, повика 

акт за човека като етическо същество е изборът; „етическият човек“ означава избиращият, защото 
изборът всъщност е между доброто и злото и чрез него личността достига до общочовешкото. Философът 
дава отговор на дилемата как да се живее (етически или естетически) в съчинението си “Или – или”; 
учението за избора по-късно той превръща в център на своята философия. Най-висшето, в триадата на 
личното преживяване, по Киркегор, е религиозното съществуване. В „Страх и трепет“ то е предадено 
като най-великата човешка страст, която обхваща безрезервно съществуването и се оказва най-важната 
действителност на индивидуалното битие. Естетическото и етическото според Киркегор са само път, 
сфери, стадии към съвършеното, което ще рече религиозното съществуване (вж.: Kyerkegor 1993}. 
2 Вж.: http://www.pravoslavieto.com/bible/pritchi/#притчи (дата на достъп 10.01.2016).
3 www.pravoslavieto.com/bible/pritchi/ (дата на достъп 10.01.2016)
4 Например в книгата на Елена Вайт „Притчи Христови“ http://istorii.sdabg.net/
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слугите си и им предаде имота си:
15. и едному даде пет таланта, другиму 
два, другиму един, всекиму според силата; 
и веднага отпътува.
16. Който взе петте таланта, отиде, 
употреби ги в работа и спечели други пет 
таланта;
17. също тъй и който взе двата таланта, 
спечели и други два;
18. а който взе единия талант, отиде, та 
разкопа земята и скри среброто на господаря си.
19. След дълго време дохожда господарят 
на тия слуги и поисква им сметка.
20. И като пристъпи оня, който бе взел 
петте таланта, донесе други пет и казва: 
господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, 
аз спечелих с тях други пет.
21. Господарят му рече: хубаво, добри и 
верни рабе! В малко си бил верен, над много 
ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
22. Дойде също и оня, който бе взел 
двата таланта, и рече: господарю, ти ми 
предаде два таланта: ето, аз спечелих с 
тях други два.
23. Господарят му рече: хубаво, добри и 
верни рабе! В малко си бил верен, над 
много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
24. Пристъпи и оня, който бе взел единия 
талант, и рече: господарю, аз те знаех, 
че си жесток човек: жънеш, дето не си 
сеял, и събираш, дето не си пръскал;
25. и като се уплаших, отидох, та скрих 
таланта ти в земята; ето ти твоето.
26. А господарят му отговори и рече: 
лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, 
дето не съм сеял, и събирам, дето не съм 
пръскал;
27. затова трябваше парите ми да внесеш 
на банкерите, а аз, като дойдех, щях да 
си прибера своето с лихва;
28. вземете, прочее, от него таланта и 
го дайте на оногова, който има десет таланта;
29. защото всекиму, който има, ще се 
даде и преумножи, а от оногова, който няма, 
ще се отнеме и това, що има;
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30. а негодния раб хвърлете във външната 
тъмнина: там ще бъде плач и 
скърцане със зъби. Като рече това, извика: 
който има уши да слуша, нека слуша! (Мт 25: 14 – 30 ).

Подобна, но не идентична по съдържание притча се среща и 
в Евангелие от Лука (19: 11 – 28), която ще коментирам по-нататък.

Тълкувания на притчата за талантите се срещат още в творбите 
на св. Отци на църквата като св. Йоан Златоуст и блаж. Йероним. Нямам 
за цел да изяснявам богословските нюанси в тълкуването на Притчата за 
талантите през вековете, затова, като базисно ще приведа тълкуванието 
на архиепископ Теофилакт Охридски (блаж. Теофилакт Български, 11. 
век), като специално подчертавам (чрез шрифта) отделните тълкувани 
елементи: 

„След като казва по-горе, че денят на Второто пришествие е 
неизвестен, Господ в тази притча показва, че ще дойде внезапно. Защото, 
подобно на човек, който заминава на път, Господ е призовал рабите Си и 
им е дал заповеди. Христос, който заради нас е станал човек, се нарича 
заминаващ или защото се е възнесъл на небесата, или защото дълго търпи, 
не изисква веднага от нас, но очаква отчет. Неговите раби са онези, на 
които е поверено служението на словото, като архиереите, йереите, 
дяконите и всички, приели духовни дарования, едни по-големи, други по-
малки, всеки според силата си, тоест според своята вяра и чистота. Защото, 
какъвто съд (в смисъл садина – бел. Ц.Г.) представям на Бога, в такъв 
слага Той Своя дар за мене, и в малкия съд слага малък дар, а в големия 
– голям. Слугата, получил пет таланта, веднага отишъл и започнал да 
се труди – такова е неговото усърдие, че нищо не е пренебрегнал и веднага 
е започнал да се труди, удвоявайки приетия дар. А удвоява дадения му дар 
онзи, който, след като получи дар слово, богатство, власт или някакво 
друго знание и способност, принася полза не само на себе си, но се стреми 
да бъде полезен и на другите. И обратното, закопава таланта в земята 
този, който мисли само за своята полза, а за ползата на другите дори не 
се сеща, и затова ще бъде осъден. Ако видиш надарен и старателен човек, 
който обаче употребява дарованията си за зло – за своя изгода, за измама 
и за земни неща, смятай, че е зарил таланта си в земята, тоест в земните 
неща. След много време идва господарят, който е дал среброто си (…) или 
Божествените слова, защото те са сребро, очистено от пръст в горнило (Пс. 
11: 7), или всяко дарование, което украсява и прославя човека. И поисква им 
сметка, тоест отчет за получения дар. (…)

Господарят еднакво хвали и двамата слуги, употребили даденото, за 
да се трудят, всеки чува от него: „хубаво, добри и верни рабе“. Под „добър“ 
разбира човеколюбивия и щедрия, който простира благостта си и върху 
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ближните. А казва, че верните в малкото ще бъдат поставени над много, 
защото, макар да получаваме дарове и тук, те са нищожни по сравнение 
с бъдещите блага, с които ще се удостоят онези, които подобаващо са 
употребили получения от Бога талант. Радостта на господаря означава 
онова непрестанно веселие, с което Бог се весели за делата Си, по думите 
на Давид (Пс. 103: 31). Така се радват и светиите за своите добри дела, 
докато грешниците скърбят и безполезно се разкайват за лукавите си дела; 
светиите се радват и на това, че имат толкова богат Господ. Забележи, че 
и получилият петте таланта и получилият два се удостояват с еднакви 
блага; това значи, че и получилият малко ще приеме равна почест с 
онези, които са получили и извършили много, ако употреби подобаващо 
дадената му благодат, колкото и малка да е тя. Защото всеки се почита 
заради полученото само тогава, когато го е употребил по подобаващ начин. 
Благодарните раби са именно такива, а лошият и ленив раб отговаря 
иначе – така, както му е присъщо. Той нарича господаря си „жесток“, 
подобно на това, както и днес мнозина учители – казват: жестоко е да се 
изисква послушание от хора, в които Бог не е вложил покорност. Защото 
това значат думите: „жънеш, дето не си сеял“, тоест изискваш покорност от 
този, в когото не си вложил естествена покорност. А като нарича господаря 
„жесток“, рабът осъжда сам себе си. Щом господарят му е жесток, както сам 
казва, той би трябвало още повече да се старае и да се устрашава, понеже 
има жесток и немилостив господар; защото, ако търси чуждото, толкова 
повече ще потърси своето. Затова би трябвало и ти да умножаваш онова, 
което си получил, и да образоваш учениците си, от които Господ ще потърси 
дължимото. Защото на раба е свойствено да дава полученото, а на Господа 
– да изисква отчет от всеки. Но рабът казва на господаря си: „сметнах 
заповедта ти за жестока, защото изискваш послушание от хора, на които 
не си дал естествено предразположение да се покоряват на чутото; затова 
от опасение словото на моето наставление да не се окаже напразно, аз не 
се грижех за другите, а само за себе си“. Учениците се наричат банкери, 
защото предават учението на другите. Лихвата, която се търси от тях, е 
изпълнението на учението на дело. Защото ученикът, приемайки от учителя 
учението, сам се ползва от него, предава го на други и прибавя към него още 
и лихва, тоест добрите дела. Който е приел дар за полза на другите, но не го 
употребява по предназначение, ще го изгуби, а който се грижи за другите, 
придобива още повече, понеже ще му бъде дадена по-голяма благодат. А от 
онзи, който не се упражнява, ще се отнеме и дарованието, което притежава, 
понеже, като не се грижи да го преумножи, той го губи и макар на пръв поглед 
да го има, го е погубил със своята леност и нехайство. Външна тъмнина се 
нарича мястото, което не се озарява от божествената светлина“5. 
5 Тълкувание на Евангелието от Матей 25:14–30. Блаж. Теофилакт - 
http://www.pravoslavieto.com/bible/tulkuvanija/Mateja.htm#25:14 (дата на достъп 10.01.2016)
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Притчата може да бъде разглеждана в по-широк – 
културологичен контекст
В съвременната наука се говори за теолингвистика и теория на 

религиозния дискурс (Bobyreva 2007; Kislyakova 2003; Melikyan 1998; 
Pervuhina 2003, Rykunova 2012 и др.) и подобни изследвания дават своя 
принос в развитието на теорията и практиката на религиозния дискурс.

Казаното по-надолу може да бъде в полза на преподаването на 
богословските дисциплини Християнска етика, Практическо богословие, 
Християнска социология, Нравствено богословие, както и на преподаването 
на предмета Религия в училище.

При разглеждането на притчата може да се подходи през концепта 
„талант“. 

Елена Рабинович се спира върху значението на таланта в древните 
времена (Rabinovich 1991). Като се позовава на реализма на новозаветните 
битови описания, тя подчертава, че сведенията за стойностите на споменатите 
от евангелистите парични единици: лепти, драхми, динарии, сребърници 
(сикли) и др. са достоверни и действително са имали приложение в Римска 
Сирия от I век. Покупателната способност на прословутата лепта е била 
почти нулева, но 30 сикли действително са били добро състояние, тъй като 
толкова е струвал земеделски парцел недалеч от Йерусалим, където е било 
много изгодно да имаш земя (както и близките до всякакъв култов център 
земи). На този фон именно се появява своеобразната Притча за талантите 
в Евангелието на Матей. 

Рабинович обръща внимание на факта, че описаните от притчата 
събития сами по себе си напълно съответстват на правовата и обичайна 
норми на древното робовладелчество, когато робът, в качеството си на 
най-млад член на патриархалното семейство, е бил разглеждан като 
„продължение на тялото и личността на своя господар“. Робът е можел да 
играе и ролята на непълновластен собственик; притчата възпроизвежда 
именно такава правова ситуация: отнетият от неразумния роб/слуга 
талант се дава на усърдния роб/слуга, т.е. господарят отново се отказва от 
непосредственото владение на своите богатства и се ограничава с косвено 
такова чрез робите/слугите си. Така авторът на притчата според Рабинович 
оперира с обичайни и достоверни икономически реалии (неслучайно 
той, Матей, е бивш митар), но за сметка на това става по-очевидно 
отстъплението му от реалността, а именно – отдаването на талантите. 
Евангелистът, настоява ученият, настойчиво повтаря, че става дума за пари 
– за сребро, което донасят, изнасят, закопават в земята, предават от ръка на 
ръка. Иначе казано, господарят оставя на робите като оборотен капитал 8 
таланта в наличност и именно това обстоятелство няма как да се впише в 
достоверен житейски контекст, защото в таланти се е изчислявала военната 
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плячка, данъците на градовете, възможностите на държавната хазна – но не 
и наличността на земевладелеца, чието богатство (дори да е голямо) все-
пак се е измервало в недвижимост. Думата „талант“ (лат. talanton) означава 
само „тегло“, но определено тегло – 60 или 100 мини (като мината тежи 
около фунт, т.е. 300 – 400 гр.). Mina е шумерска дума, усвоена отначало от 
близкоизточните семити, а след това  и от гърците. Теглото на гръцкия 
талант варира значително, но никога не е много повече или по-малко от 30 
кг. Излиза, че господарят от притчата е оставил на робите си фантастична 
сума (Rabinovich 1991). 

Притчата за талантите с незначителни изменения е разказана и от 
евангелист Лука (19: 12 – 24). В текста на Лука парите са раздадени на робите 
не просто от господар, а от велможа, претендент за престола, който дава 
общо 10 мини. Рабинович отбелязва, че тази сума е доста по-реална и не 
предизвиква недоумение; в същото време притчата у Лука не е придобила 
популярност и се споменава рядко. Докато изразът „да заровя талант в 
земята“ (crypsai talanton eis tēn gēn) бързо се превръща в клише (от него 
произлиза и общоевропейското „талант“ в новите му значения), притчата, 
изложена от Лука, не поражда клишета, макар че думата „лепта“6 влиза в 
оборот благодарение на Лука (Лк 12: 59). В българския превод на Евангелие 
от Лука вместо „лепта“ е използвана лексемата „стотинка“ („казвам ти: няма 
да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка). Естествено е да 
се предположи, подчертава авторката, че талантите у ев. Матей – именно 
поради тяхната нереалистичност – имат по-специална семантика и придават 
на притчата определена смислова дълбочина, каквато липсва в притчата, 
разказана от ев. Лука.

В Новия завет талантите се споменават в още два текста: в притчата 
на ев. Матей за неизплатения дълг от 10 000 таланта (Мт 18: 24) и в 
Апокалипсиса, където се говори за убийствена градушка, „колкото талант 
тежка“, която паднала от небето върху човеците (Откр 16: 21). И двете 
употреби представляват хиперболи – талантът струва много скъпо (у Матей) 
и твърде много тежи (у Йоан) – и не поясняват притчата за неразумния 
слуга, като отчасти дори ú противоречат. 

Докато стойността на мината е известна, в нехристиянската 
гръцка класическа литература думата „талант“ има специфичен ореол. 
Означавайки разменна парична единица от висок клас, сребърният талант 
се споменава най-вече във връзка с мащабни финансови операции – 
контрибуции, вноски в съюзната хазна и др. Съответно когато се отнася 
до частни лица, рядко се пресмята в таланти, а ако се случи, в таланти се 
6 Лѐпта  - мн. лепти, ж. - 1. Дребна монета у старите и у съвременните гърци. 2. Прен. Скромно парично 
дарение за обществена или благотворителна цел. 3. Прен. Дял, принос за нещо. Давам своята лепта. 
Давам своя дял, принос. Синоними на думата лепта (същ.) милостиня, подаяние, дар, дарение (същ.) 
дял, принос, помощ.



228 Лингвистика / Литературознание / История / Журналистика / Теология

изчислява не налична сума, а облагаемият капитал (например атинянин с 
облагаем капитал от 10 таланта е трябвало да построи за държавата кораб; 
дори в богатата Атина е имало малко такива богаташи. Показателно е, че 
годишният добив от сребърните рудници в Лаврион никога не е превишавал 
100 таланта (Rabinovich 1991)). 

Това показва историческата картина, известна от законодателни 
актове, епиграфски свидетелства и хроники. Повечето реални сделки са се 
правели в драхми, а когато е ставало въпрос за въображаеми пари, а не за 
достоверни – са започвали да водят сметката в таланти. Разхищаване на 
наследство, подкупи и др. и в римско време са били изчислявани в огромно 
количество таланти, разбира се хиперболично, и като цяло думата „талант“ 
се е асоциирала с „богат господар“ (Rabinovich 1991). Затова в културата 
талантът става израз и разменна единица предимно на богатството, успеха 
и щастието.

Думата „талант“, продължава А. Рабинович, има и друга специфика. 
Тя наистина означава тежест/тегло, подобно на всички древни мерки, 
които, както е известно, имат антропометричен характер (педя, лакът, 
крачка – фут); последното дава възможност за превода им в съответни 
термини и обяснява тяхната приблизителност. 

Разглежданата единица за тежест – талант – е съотносима с 
житейското поприще, тъй като се основава на физическите възможности 
на човека и на неговите физически параметри: българското съответствие 
е „бреме, товар“, „тежест, която може да бъде носена от един човек“ (в 
българския език думата „талант“ не е била употребявана – извън високия 
библейски текст – и не е фиксирана в Речника на Найден Геров) и която 
има стойност около 2 пуда (1 пуд = 16,3804964 кг), т.е. около 32,5 кг. Това 
е талантът. Действително, всички медицински и емпирични данни за 
нормите за преносим товар показват, че здравият мъж може да пренася 
(например в дълъг поход) тежести, равни на половината от собственото му 
тегло (откъдето идва и традиционната 2-пудова екипировка на пехотинеца); 
оттук и сходната количествена характеристика на вавилонското, гръцкото и 
т.н. „бреме“. Тази съотнесеност на тежестта с възможностите на човека 
е подчертана и от евангелиста, който, съобщавайки за разпределението на 
таланти между слугите, добавя (Мт 25:  15): „Всекиму според силата“ („hecastōi 
cata tēn idian dynamin“). Получава се така, че наказаният трети слуга в 
притчата получава, за разлика от останалите, обичаен товар и всъщност 
не понася този товар, а се опитва да се отърве от „общочовешкото бреме“. 
А талантът затова е бреме, тъй като с него е свързан глагол със същия 
корен „tlēnai“, което означава „нося“. Така по-точният превод на думата 
„talanton“ е не просто „измерена тежест“ (за което има и други названия), а 
„(премерено) бреме“, „стовареният върху човека товар“ (Rabinovich 1991).
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Освен с намиращите се на повърхността асоциации, думата „талант“ 
се асоциира и с многообразни варианти на посочения корен: 

а) вече споменатият синонимен ред „talantos – zygos – stathmos“, на 
който съответства синонимният ред „talanta – zyga (zygon = zygos) – statmoi“ с 
общо значение „теглилка“ (инструмент за претегляне). Но „zyga“ описва 
тегло според плещите (и може да означава „раменна тежест“), „stathmoi“ 
описва тегло според опората (и може да означава просто „стълб“), но 
„talant“ описва тегло не заради механичното устройство на теглилката, а 
заради самия процес на претегляне – колебанието на везните („talanteyō“ 
– „да се измери (тегло)“, а също така и „колебание“, „talantoō“ – „люлея“; така 
талантът получава асоциация с ритмично подредена мярка. 

б) Друга група производни асоциира „бремето“ с душевно и/или 
телесно страдание: „talas“ – „страдащ“, „talaos“ – „нещастие“, „talanizō“ 
– „оплаквам се“. Може да се отбележи, че ритмичната съразмерност и 
страданието зримо се съвместяват в ритуала на наричанията, когато оплак-
вачките (talantoymenos) изразяват скръбта си с ритмично поклащане на 
своите тела, съпровождано с вопли (ср. англ. „burden“ – „бреме“, но и „припев“). 

в) Глаголът „tlēnai“ се уточнява чрез „pathein“, т.е. „пренасяне“ все едно 
какво – тежест или скръб (ср. „tlēmōn“ – „търпелив“, но и „страдащ“). Ако се 
приеме противопоставянето „активно страдание (труд)/пасивно страдание 
(болка)“ да е съответно на противопоставянето „ponos /pathos“, може да се 
предположи, че в сходни по смисъл производни от „tala/tlē“ тази опозиция 
ще се неутрализира: т.е. обобщеното действие, назовано с този  глагол, ще 
се разбира като действено приемане на някакъв телесен и/или духовен 
товар – независимо дали е натрапен отвън, или/и е вътрешно състояние. 

г) Разпространеното „talasia“ („предене на вълна“) означава „тежък“, 
„внимателен“ и „премерен (въртенето на вретеното) труд“ и естествено 
се съотнася с идеята за съдбата и (косвено) – за магията, чародейството 
(Rabinovich 1991).

Така, обобщено казано, думата талант се асоциира с: 1) успеха (чрез 
богатство); 2) възможността или непосилността („товара на един човек“); 3) 
ритъма и размерността; 4) скръбта, телесна и духовна; 5) издръжливостта 
на телесното и духовното; 6) (робския) труд, който неутрализира противо-
поставянето „активност – пасивност“; 7) пространствено-времевата хармо-
ния и справедливостта (преждата, везните). Могат да бъдат добавени и 
други значения.

Притчата за талантите в православния църковен живот обикновено е 
тема на проповедите на Великия вторник от Страстната седмица.  

Като електронни ресурси на български език са достъпни недостатъчно 
подобни проповеди; сред тези ресурси съществуват няколко превода от 
руски език, гравитиращи около леко осъвременяване на притчата.
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Добре представена в съвременен контекст е проповедта на 
московския протойерей Дмитрий Смирнов7, който разглежда талан-
тите като дарове от Бога. 

Проповедникът подчертава, че първият талант, даден на човеците, 
е земята; Бог е подарил на хората земята, за да я превърнат в райска 
градина. Но човекът е грешен и затова замислената от Бога райска градина 
е превърната от него в сметище. Малко са островите на планетата, където 
и водата, и храната са чисти и годни за живот. Бог иска да възвиси човека и 
да го направи свой съработник, затова е създал вселената. Той води човека 
към това съработничество; човекът, разбирайки Неговата воля, твори в 
света, създава блага, развива това, което му е дадено от Бога. Затова първият 
талант е нашата земя, като цяло – огромна съкровищница, огромна сума, 
която никой от нас не е заслужил да получи.

Вторият талант, според прот. Дм. Смирнов, е животът. Нашият 
собствен индивидуален живот също е талант, дар, защото има много 
животи, прекратявани от родителите, още преди да се родят; т.е. ние сме 
били благословени с това, да живеем.

Други два таланти са разумът – с помощта на който всеки от нас може 
да познае Бога, и словото – което също ни уподобява на Самия Бог. Биоло-
гично ние сме като другите животни, но Бог е вложил в човека безсмъртна 
душа; благодарение на нея можем да се извисим и да се докоснем до Бога, да 
общуваме с Него. Тази възможност също е удивителен талант и дар.

На човека е даден също така, продължава прот. Дм. Смирнов, 
талантът свобода. С една цел – не за анархия и слободия – а с единственото 
условие за човека – да обича. Не може да се обича без свобода, несвободно; 
без свобода бихме имали навика на дресировката. Бог като Любов стои по-
високо от своето разумно творение, но е създал човека да носи в себе си 
Божия образ така, че да бъде в много отношения подобен на Бога, за да бъде 
човекът справедлив, разумен, трудолюбив, готов на жертви от любов към 
Бога и към своя ближен. Любовта като талант е възможна само чрез дара на 
свободата. Свободата дава възможност на хората да постъпят или съгласно 
Божията воля, или против нея. Повечето хора в своя живот, постъпки, 
думи и мисли вървят срещу Бога и затова вместо да живеят в рай, живеят 
в ад. Така е в семейството, в трудовия колектив – университета, фирмата; 
така се отнасят с приятелите си и с роднините си – изпълнени със завист, 
осъдителност, недоволство и агресия. Сметището, в което се е превърнала 
земята (природата), се разпространява и върху жилището, душата на човека, 
мислите и чувствата му. Човекът живее мрачно, неговият живот не го 
устройва, той се отдава на алкохолизъм, наркотици (сурогат на блаженство), 
7 Смирнов, Дмитрий, прот. Проповед. <https://www.youtube.com/watch?v=Yii3MHXHhRg> (дата на 
достъп 05.10.2015)
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слага край на живота си, т.е. човекът е превърнал живота си в ад, какъвто 
самият той не може да издържи; единственият му изход е да се върне към 
Бога и да построи живота си по Божиите предначертания. Във връзка с тези 
проблеми на човека и обществото днес може да се осмисля и притчата за 
талантите. 

На всекиго според силите му са дадени таланти – дарове; човечеството 
е над 7 млрд души и всеки притежава някакъв талант/таланти. Талантите 
(даровете) са различни: някой се е родил в богато семейство, но може да 
стане състрадателен и да прави благодеяния или да дава работа на мнозина; 
на другиго е даден талантът бедност – борейки се за благополучието си, 
той ще се научи на трудолюбие; на един е дадено здраве – може да стане 
войник, спортист; на друг – болест – също талант, защото той ще се научи 
на смирение и молитва; мнозина такива са се развивали вътрешно и са 
постигали големи успехи в науката и изкуството. Децата също са талант, 
дар. Децата трябва  да се възпитават така, че да са по-добри от нас8.

Според проповедта на прот. Дм. Смирнов талантите са различни и 
дарени на всекиго индивидуално. Всеки от нас е обичан от Бога и Той очаква 
от всекиго от нас нещо, което ще украси живота ни; и това не го изисква 
заради Себе Си – Бог е самодостатъчен – а защото Бог би искал да ни даде, 
Той ни подтиква към това да умножаваме талантите си и да направим живота 
си по-добър.

Интересна е също онази част от проповедта на прот. Дм. Смирнов, в 
която той споменава, че притчата е разказвана на еврейския народ, който е 
търговски народ, и знае какво е да се пусне в оборот, знае какво е печалба. 
Получилият 5 таланта връща 10; получилият 2 – добавя други 2. На когото 
повече е дадено – от него повече ще се иска. А какво означава постъпката 
на третия, който скрива своя талант в земята? Очевидно това е онзи, 
който не иска да признае даровете; който е твърде горделив да ги приеме, 
непризнателен; който е завистлив – вижда 5-те таланта на първия и се смята 
за онеправдан; не приема никаква власт над постъпките си, а в същото време 
се страхува от властта на даващия, като се страхува да не бъде наказан от 
него; той е глупавият, който не се замисля над Божия помисъл за собствената 
си съдба и затова пропилява своя шанс; мързеливият („ленивият”), който 
търси лесния начин да излезе от ситуацията.

По-различен акцент в тълкуванието на притчата поставя проповедта 
на прот. Андрей Ткачов9, който се спира на необходимостта от човешко 
дръзновение в живота и от смелост да се изправим пред себе си, да си 
зададем въпроса „кои сме?“, както и да попитаме Господа Бога „какво можем 
да направим чрез талантите си за Него и в Негово име?“. 
8 Пак там.
9 Ткачев, Андрей, прот. Притча о талантах. <https://www.youtube.com/watch?v=XDWnBERt7nw> (дата на 
достъп 15.09.2015)
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В своята проповед прот. А. Ткачов обръща внимание на факта, че 
няма хора без таланти: ходещите трябва да са благодарни, че им е даден 
този талант, за разлика от тези, които са родени с физически недостатъци. 
Можещите да четат са богати, защото има милиони неграмотни хора. Тези, 
които имат семейство, покрив над главата си, работа, здраве, младост, 
приятели, нямат право да говорят, че са нещастни – всичко това са таланти. 
Няма човеци, които да са били лишени от Божиите пътища. Болните, изтъква 
прот. Ткачов, също могат да превръщат болестите си в таланти – да се учат 
на търпение, на сила, с която да преживяват нещастието си, дори да помагат 
на хората, защото са известни случаи, в които слепи помагат на зрящи със 
своята енергия за изцеление.

Проповедникът се обръща към младите хора, които имат здраве, 
работа и покрив над главите си – те не бива да твърдят, че нямат богатство 
– таланти, че нямат сили, възможности, че са безполезни и ненужни. 
Християнството е религия на дръзновението – дързост, смелост, мъжество, 
безстрашие, себеотрицание. Не да лукавстваме и да извъртаме, не да сме 
лениви, а да употребим полезно (в името на Бога) дадените ни таланти като 
енергия, сила, образование, ум, воля, памет и чувство.

По-нататък прот. А. Ткачов обръща внимание на това, че ние не 
знаем доколко сме направили нещо за Бога с нашите таланти. Но едно 
е ясно – че чаша вода, подадена на странник, е израз на таланта любов, 
че всеки трябва да си отговори на въпросите „Кой съм?“ и „Какво мога да 
направя за Бога?“ (т.е. къде да вложа енергията, силата и любовта си така, 
че да изпълня предназначението на талантите, дадени ми от Бога, и да ги 
умножа). Християнството е търсенето на самия себе си. Само да вярваш 
не е достатъчно – трябва да служиш, да се трудиш. И тук проповедникът 
дава следните трогателни примери за служене и умножаване на талантите 
(доброто): ако си лекар, служи на пациентите, приемай всеки болен като 
че ли е Иисус; ако си юрист, приемай другия като че ли е Иисус, нуждаещ 
се от юридическа помощ, т.е. поставяй другия до себе си като ближен, на 
когото да служиш; ако си учител – във всяко дете виждай Иисус в детски 
образ, за да го учиш и възпитаваш. Гледай на отделния човек като на Иисус 
Христос, който е изменил своя външен вид в образа на смъртен човек, и му 
служи, докато не е станало късно. По такъв начин, казва прот. А. Ткачов, ще 
изкопаеш своя зарит в земята талант и ще го умножаваш, и така ще бъде до 
времето на Страшния съд.

Вече споменах, че някои автори (Rykunova 2012) разглеждат 
Иисусовите притчи като интекст в художествени текстове, т.е. като фраг-
менти, които влизат явно или имплицитно в междутекстовото художест-
вено пространство. Подчертах също, че подобни изследвания дават своя 
принос в развитието на теорията и практиката на религиозния дискурс.
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В българската художествена практика притчата за талантите е 
интерпретирана предимно в литературата на Възраждането. Четенето, 
слушането и тълкуването/разбирането на части от Библията е част от 
културната практика на възрожденския човек. Притчата за талантите 
често се среща във  възрожденските текстове, тъй като най-често цитирано 
е именно Евангелието от Матей (вж. справочника на Иван Радев „Библията 
и българската литература“ (Radev 1991).

Анализ на подобни интекстове от този период представя статията 
на Николай Чернокожев „Възрожденски добродетели“ (Chernokozhev 2001). 
В нея авторът посочва, че жанрът благонравие, като се започне от Райно 
Попович, разгръща система от „должности“ – задължения към Бога, към 
другите и към себе си, т.е., за да разбере собственото си предназначение на 
този свят и за да се осъществи, човекът трябва да мисли себе си в системата 
„Бог – ближният – себе си“. Именно такова е тълкуванието на Чернокожев 
относно думите на Мати Болгария от диалога на Бозвели: познаването на 
себе си и на света трябва да отведе до познаването на должността. 

Във възрожденските текстове са разгърнати различни разбирания 
за должността/задълженията, продължава авторът, като представя 
редица примери:

Такова разбиране, например, е умението да пишеш или да вестя-
ваш с гласа си – това е мисия да правиш нещо за другите, като общуваш с тях.

В предисловието към „Неделник“ Софроний призовава да се 
работи за вярата: „Понеже вяра без работа мертва ест“ и предупреждава по-
нататък: „За да не скриваме в землю талант Божих, да се не сбуде на нас оная 
Христовая реч, що е думал на еврейския книжници: „Взехте ключ разумение 
и заключихте царство небесное; ни сами входите, ни другии оставляете 
вънити“10. Врачанският епископ поучава, че неправенето, неборавенето, 
като единствено се грижиш да опазваш и съхраниш собствената си вяра – 
са смърт за вярата (т.е. съвсем в духа на притчата).

В „Болгарска граматика“, в обръщението към братя Мустакови, 
Неофит Рилски отбелязва:  

(...) Приимите прочее тихим оком и благосклонним сердцем сей малий 
мой труд по вашему благому желанию, когото сочиних с вашето предстояние, 
и приносим го вам и на сичките наши любезни единоплеменни Болгари, да 
се не осудим с ленивият евангелски он раб, щото е закопал таланта господина 
свеоего в землю... 

Чернокожев обръща внимание също на интересна бележка под 
линия на Неофит Рилски във „Филологическо предуведомление“, в 
която възрожденският автор пряко възпроизвежда модела на библейската 
притча:  
10 Цитатите от възрожденски втори по-нататък са по Чернокожев 2001/№38
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К великому моему сожалению чул съм от едного старца, защо на едно 
удалено място (то ест в един скит под един монастир Болгарски) намерували 
се колкото едни кола весма ветхи книги (Славенски ли са обаче били, или 
Болгарски , не е известно. Без сомнения требува да е имало между них и 
некоя на простий Болгарский язик изписана) от които да се избави речений 
старец да му не досаждат, изкопал един глубок ров в истият скит, и закопал 
ги тамо (защото от великото благоговение що имал к ним, каквото сам той 
изповедуваше, не смеял да ги изгори, или да ги фърли просто на поляната) 
о тщета нашего народа! О невинная простота онаго старца! Воистину ако 
би знаял оний старец що са вредели ония книги, не би ги ни закопал, но 
невежество що не чини!“

Талантът, на фона на възрожденските текстове според Н. Черноко-
жев, може да бъде разбиран и като зададен от мотива за скритите 
съкровища (ценности). 

Авторът на статията привежда редица примери, в които интекстово 
присъства този мотив: у Петър Богдан Бакшев, който твърди, че 
богатствата на българската земя сега са скрити, та дано дойде някой 
католик владетел, за да му се открият. Димитър Попски в „Ода за 
Софроний“ описва скриването на съкровищата, които ще се появят наново, 
ще изплуват от пясъците на Янтра, когато има кой да ги извика за живот. 
Така изчезналите, унищожени знаци (плодове) на държавната и културната 
съграденост, знаците на миналото са мислени като скрити, т.е. съхранени 
и подлежащи на реанимиране, реконструиране, откриване. Според „Ода 
за Софроний“ говоренето за тях може да открие не само престола и 
камбаната, но и да призове, да накара да се яви мъжеството от Цар-Асенево 
време. Продължавайки Софрониевата посока на прилагане на библейската 
притча, Неофит Рилски мисли езика като заровен талант, като скрито 
съкровище; съкровището трябва да бъде очистено от неизползването му, 
трябва да бъде излъскано до ослепителния блясък на откритието: езикът 
без граматика е див, безобразен и Неофит Рилски вижда смисъла на 
граматиката да придава образ на езика, за да може той да блесне с пълната 
си красота, така, както го вижда по-късно Вазов (Chernokozhev 2001).

Позоваванията на притчата за недостойния роб полагат вярата (у 
Софроний) и езика (у Неофит Рилско) в рубриката на скритите или неразвити 
таланти, които българите сякаш са склонни по-скоро да съхраняват и 
притежават, отколкото да умножават. Във възрожденската публицистика 
от 40-те години на XIX век ракурсите са ангажирани с приложен аспект и с 
алегоричното (едноизмерно) разбиране на притчата. Често се поставя акцент 
върху неналичността – на полезни книги, на институционална мрежа и т.н. 
Липсите са като че ли не толкова отсъствия, колкото неразвитост – някои 
неща съществуват, но не се развиват. Поради което правенето може да се 
мисли: 1) като откриване на скритото, и 2) като създаване на отсъстващото. 
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Така до 40-те години на XIX век, по мнението на Чернокожев, 
съхраняването и опазването доминират в интерпретацията на Притчата 
за талантите от Матеевото евангелие. В някои текстове обаче притчата, 
продължава изследователят, е използвана за онагледяване на отнемането. 
В предговора към „Христоития или благонравие“, след като описва как 
неразбраните и неприети от своите сънародници образовани българи 
напускат отечеството си, Райно Попович отбелязва: 

И така тейзи родове, греци говоря, и власи, макар да имат свои си 
много, но и на нашите място подават и радостно ги восприемат и с нашите 
техните стават по-много, а ний макар и да имами твърде малко и без тях 
оставами. За това тяхното благополучие секоги цафти и са умножава, а 
нашето са смалява и от зло на по-зло испадвами. Того ради достойно е да 
дадем внимание на евангелските ония речи, чи са исполняват праведно на нас, 
които дума Христос заради неключимиат онзи раб: „Возмите от него талант и 
дадите имущему десят талант: имущемо бо везде дано будет и преизбудет, от 
неимущаго же и еже мнится имея взято будет от него.

Отнемането е представено не само като наказание, но и като 
последица от общностната неосъзнатост и неоцененост на знанието и на 
неговите носители и преносители.

Може да се обобщи, че в тази притча намират опора по-скоро 
позитивните просветителски нагласи. От цитираното изследване става 
ясно, че от Софроний до Българското книжовно дружество използването на 
притчата очертава пътищата на добродетелите. Понятието талант започва 
да се разбира като умения и дарби, които трябва да бъдат проявявани; става 
преместване на ударението от имàне върху ùмане; налага се една „позитивна 
градящо ангажирана философия, водеща към блесналите ценности на 
миналото и добродетелите, гарантиращи истинско и пълноценно бъдеще“ 
(Chernokozhev 2001).

Притчата за талантите не се ползва с особена популярност и не е 
предмет на интерес от страна на българската художествената литература 
от последните десетилетия. Сред чуждите автори бих споменала Октавия 
Естел Бътлър (1947 – 2006), често наричана „голямата дама на научната 
фантастика“. Тя е авторка на трилогията „Ксеногенезис, Притча за Сеяча“ 
(определена сред десетте най-добри книги на „Ню Йорк Таймс“ за 1993 г.), 
чието продължение на романа „Притча за Талантите“ печели „Небула“ през 
1998 г.11 

 Не са ми известни забележими интерпретации на Притчата за 
талантите в българската литература от ново време; липсва интерес към 
тази притча както в литературата на българския литературен модернизъм 
от 20-те години на XX век, така и в годините след промените от 1989 г., като 

11 http://www.colibri.bg/avtori/435/oktaviq-e-bytlyr (дата на достъп 15.01.2016)
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пропускам по причини на безплодност по отношение на религиозната 
проблематика атеистичния период на социалистическата литература.

 Споменах също по-горе, че публикуваните например в мрежата (т.е. 
съвременните) тълкувания на Притчата за талантите, чиито автори са 
български свещеници и богослови, са едва няколко. 

 Причините според мен са, първо, нежеланието на богословите 
да се докосват въобще до проблемите, които поставя притчата: „пари“, 
„принадена стойност“, „господар и неговите послушни или не работници“. 
Също нежеланието притчата да бъде свързвана със задълбочаващите се 
морални проблеми на обществото и, обратното, повърхностното виждане 
на търговията, таланта да умножаваш среброто и печалбата; последните в 
нашето съвремие са нарицателни за люде, проспериращи на гърба на другия, 
облагодетелстващи се от чуждия труд. Това виждат и вярващите, и светските 
хора в текста на Притчата за талантите при един повърхностен поглед.

Второ. В притчата се постулира това, как човек трябва да приеме 
даденото, да работи, да се подчинява, да принася блага за другите – все 
християнски черти, които може и да са били присъщи, но вече не са присъщи 
на нашия атеистично възприемащ съвременник. Развила се е друга черта – 
„да се гледа какво има другият”. 

Това, което в разглежданата притча е намерило израз в думите на 
третия слуга: „господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не 
си сеял, и събираш, дето не си пръскал; и като се уплаших, отидох, та скрих 
таланта ти в земята“, е търсене на справедливост в поведението на господаря, 
като се внася човешка мярка – защо на един е дал повече, а на друг – по-
малко, нали е справедлив? В цитираните думи на третия раб прозира страх и 
недоверие от господаря, от властимащия. Рабът заравя среброто, за да не го 
изгуби или да му бъде откраднато, и за да може да го върне на собственика 
му; прави го от страх, а не от честност, мнително вижда изкушение в този 
подарък; не иска да се забърква в делата на господаря си – да не би да ги 
умножи и да трябва да ги върне с лихвата им. Засяга се неговото чувство за 
справедливост и гордост – защо трябва да умножава богатството на този, 
който има! 

Притчата за талантите при по-широк прочит дава повод да се 
мисли и за прословутото свободолюбие на българина (намерило израз 
според ред изследователи и тълкуватели, богомилофили, например) – по-
скоро вироглавост (човешка) и късогледство относно Божия промисъл за 
човешкия живот. Как така някой, било то и Господ Бог, ще използва нечий 
труд, за да умножава благата си, привидно за благото на обществото?

Притчата постулира да се подчиняваш. Съвременникът ни не 
зачита подчинението и държавата; той вижда в другия не ближен, а само 
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някой, който има повече от него, издигнал се е повече, има повече талант. 
Думите на Иисус Христос в притчата утвърждават да работиш в екип за 
обществото (съ-работничество на Бога). В нашето общество вместо 
съработничество съществува съглашателство и то единствено на партиен 
принцип – да бъде ударен другият. Липсата на чувство за колективност 
поставя съвременника ни българин твърде далеч от изконната християнска 
съборност и църковност. Притчата постулира да работиш толкова, 
колкото можеш, и да не скъпиш своя труд за близките си, за обществото, 
в професионалните си задължения. В нашето съвремие много млади 
хора желаят да работят единствено срещу добро заплащане или напускат 
страната, за да си осигурят по-високи доходи, независимо от труда, който 
другаде са принудени да упражняват.

Въпросът от притчата за талантите защо на един е дадено повече, 
на друг – по-малко, намира отговор във факта, че всеки се ражда уникален 
и различен от другия – в уникално пространство, в епоха с уникални за 
съдбата му обстоятелства.

Притчата за талантите трудно се приема от балканския човек, 
който има навика да се съизмерва, да се съпоставя и да се комплексира: бедна 
държава, малък народ, тежко историческо наследство. Подобни доводи са 
самооправдание, търсене на причина за ленността. Сравнявайки с редица 
страни, в Азия и Африка например, разбираме колко много дарове и таланти 
ни е дал Господ като нация, географско положение, история – необходимо е 
единствено разумно да бъдат употребявани. И не само с много таланти в 
изкуствата и духовността е надарен българинът – необходимо е да ги развива 
за благото на ближния си и в изпълнение на Божиите предначертания.
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 ДВАМА  ОТ  НАЙ-ПОЧЕТНИТЕ

Христо Трендафилов

TWO OF THE MOST DISTINGUISHED
 

Hristo Trendafilov, Shumen University, Bulgaria

 През 2017 г. се навършват 80 години от рождението на двама от 
почетните доктори на Шуменския университет ”Епископ Константин 
Преславски” – световноизвестни учени, предложени за носители на 
почетното звание от  Факултета по хуманитарни науки.
 Да си спомним за тях с по няколко документални притчи.

Александър Михайлович Панченко, 
член на Руската академия на науките

    

 Роден е на 25 февруари 1937 г. в Санкт Петербург, тогава Ленинград. През 
целия си жизнен път работи в Института за руска литература (Пушкински 
дом) в родния си град, където последователно завежда секциите Литература 
на XVIII в. и Литература на XIX в. Там са работили и двамата му родители, 
а сега работи и синът му Александър Александрович, директор на Центъра по 
антропология на религията. През 1979, 1980 и 1997 г. А. М. Панченко е гост на 

 

СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ
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Шуменския университет, като през 1997 г. получава титлата почетен доктор 
на Университета. Умира през 2002 г. и е погребан в Николското гробище на 
Александро-Невската лавра в Санкт Петербург.

Желязното легло
Октомври 1992. Панченко сподели, че вече три пъти ограбвали 

дачата им в Луполово и там не е останало почти нищо. За това смята да сложи 
на входа следния надпис: 

Дълбокоуважаеми крадци, тук вече няма нищо!
Между оцелелите неща бе едно старо, добре запазено желязно легло. 

С него академикът много се гордееше, защото на такова легло е спял Лев 
Николаевич Толстой. Днес те са или доста неудобни, или личният бит на 
великия писател не вълнува особено апашите.

Приятелството и картофите
Юни 1992. Академик Панченко разказа, че московски журналисти го 

питали какво мисли за отношенията с България.
 – Че какво да мисля? Добри са си отношенията – отговорил той. Ето, 
вчера например садихме на дачата ни картофи с моя български приятел 
Христо. 

Приятелството остана. Картофите ги откраднаха.

Поданството на културата
Март 1992. Вървим през Кронверкския парк с Панченко към Пуш-

кинския дом. Академикът е в лошо настроение. Потресен е от намерението 
на правителството да върне с указ на някои бивши съветски републики 
техни произведения на изкуството от колекциите на Ермитажа. По този 
повод Дмитрий Лихачов изпратил телеграма до президента Борис Елцин, 
с която предупреждавал, че ако това стане, ще приеме етиопско поданство. 
(В старата руска литература “етиопски” означава “нехристиянски”). И 
друг път той е казвал, че в тези републики няма необходимите условия и 
специалисти за поддържането на паметници на културата.
 – А аз ще изляза на барикадите, които непременно ще бъдат издигнати 
– заключи гневно Александър Михайлович.

Указът бе върнат за доработка. Ермитажът остана непокътнат.

Нощни чуждици
                                              ...завиха нощни кучета на двора

                                                        А. Далчев, Къщата

В полунощ звъни Панченко от Академическата болница. Изтръпнах. 
Оказа се, че му донесли за рецензия докторска дисертация от Ростов на Дон. 
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Навсякъде чуждици, чуждици.
 – Лакеи, лакеи, лакеи! – вика в изстъпление академикът.

Национални библии
1992. Преподавам на студенти от Санктпетербургския университет 

българска литература от 80-те и 90-те години на XIX век. Изглежда поради 
тази причина непрекъснато умувам над въпроса: коя творба на българската 
литература играе ролята на национална Библия? На своя Илиада като 
национален светски (и обикновено епически) вариант на Свещеното 
Писание - История славянобългарска на Паисий Хилендарски, Под игото 
на Вазов или Записките на Захари Стоянов? И както обикновено става, 
задавам си същия въпрос и спрямо други литератури. Национална Библия за 
испанците е Сид или Дон Кихот, Луизида за португалците, за англичаните – 
Крал Лир и някои романи на Дикенс; за немците Пръстенът на Нибелунгите 
и Фауст; за французите – Песен за Ролан, Клетниците или В търсене 
на изгубеното време; за американците Моби Дик на Мелвил и Гневът на 
мравките на Стайнбек (Боже сохрани, съвсем забравих за Спасителят в 
ръжта). А как е в най-близката до нас литература, руската? 

Ненавиждам диалозите по изключително важни въпроси, смятам, че 
всеки трябва да изгради мнението си в съкровен вътрешен диалог с фактите, 
а не с други люде. Тук обаче не издържах и попитах академик Панченко за 
тяхната, руската  национална Библия. Допусках, че като медиевист той ще 
посочи най-стария руски летопис Повест за изминалите години (Повесть 
временных лет) или Война и мир, където според Дмитрий Лихачов Лев 
Толстой следва традициите и метода на староруските летописци. Ала 
Панченко отговори без всякакво колебание:
 – Такава Библия ние, естествено, имаме. Пушкин, целият Пушкин!

Ако е така, то значи и ние можем да приемем най-доброто от 
творчеството на Вазов за национална, при това многожанрова Библия: 
романа Под игото, одите в Епопея на забравените, повестите Немили-
недраги и Чичовци, разказите Една българка, Дядо Йоцо гледа и Иде ли. В 
своята съвкупност те не само показват формирането на националното 
ни съзнание, но и направо го налагат. Творчеството на Вазов на няколко 
пъти е подлагано на ревизия: естетите го смятат за повърхностен и 
тенденциозен, социалистите – за буржоазен шовинист и чорбаджийски 
поет, дискредитират го днешните ентусиазирани радетели за нов канон, 
клерикалите – винаги. Но тези опити приличат на най-обикновено 
богомилско-еретично неприемане на Светото Писание.

Пред  канала
1993. Имаме среща с Панченко пред канала “Грибоедов” (скоро след 

това му върнаха старото название “Екатеринински”). Двадесет минути след 
уречения час той пристига – задъхан и забързан.
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– Моля за извинение. Но малко преди да тръгна, ми позвъниха от 
ръководството на една партия. Държали много на известни интелектуалци 
и ми предложиха да й стана член и да вляза в ръководството.

– Е, и?    
– Извадиха късмет, че ме хванаха в отлично настроение – просто им 

отказах. 
  

Родство по избор
1993. Много често виждам Панченко да чете криминални романи 

от всякакви страни на света. И сега го намирам със сборника Нигерийски 
детектив в ръце и питам за литературните му достойнства.

– Отвратителен – окачестви го веднага той. – Изчел съм толкова 
много детективи, че сюжетите им вече трудно могат да ме изненадат; всичко 
се свежда до няколко схеми. Но така или иначе вървиш по една следа, а това 
размърдва ума и го подготвя за истинска научна работа.

И той разказа за медиевиста академик Владимир Перетц, който 
е имал навика да чете всяка сутрин от 7 до 11 часа в леглото криминални 
романи, а после е ставал и на работната маса е тръгвал по дирите на преписи 
и редакции. И по също тъй противоречивите показания на разночетенията.

Културисторикът като дуелист
Юрий Лотман имаше пистолет – точно такъв, с какъвто Дантес 

убива Пушкин – разказва Панченко. Веднъж дори възпроизведохме дуела. 
Застанахме на десет крачки и се целехме – ту Юрий Михайлович в мен, ту аз 
в него. Поразително точно оръжие, просто няма как да не улучиш.

Стрелбата по гении изисква сигурност.  
                                                   

Вътрешна  рецензия
Като млади научни сътрудници в Пушкинския дом – разказва 

Панченко – написахме колективно дълга поема и я показахме на завеждащия 
сектора Лихачов. Той я прочете много внимателно, каза, че е възхитен от 
нея, и настойчиво помоли повече никога да не пишем такива неща.
 

Възмездие
Февруари 1992. Подарих на Панченко кутия цигари Плевен, върху 

която е изобразен мавзолеят костница на загиналите при обсадата на града 
през 1877 г. руски  воини. Той се оживи и обеща тия дни да я покаже в свое 
предаване по Петербургската телевизия. И както правеше винаги в такива 
случаи, процитира част от поемата Възмездие на Александър Блок:
                                     За ними – снежные Балканы,
                                       Три Плевны, Шипка и Дубняк,
                                       Незаживающие раны… 
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Вие, българите,
сте много талантливи, каза веднъж Панченко, но ще направите голяма 
наука едва след като повярвате в себе си.     

Борис Андреевич Успенски, 
член на Европейската академия на науките

 

 

 Роден е 1 март 1937 г. в Москва. Преподава в Московския държавен 
университет ”М. В. Ломоносов” (МГУ) и в други европейски и американски 
университети. Един от създателите на Московско-Тартуската семиотична 
школа. От 2011 г. завежда Лабораторията по лингвосемиотически изследвания 
във Филологическия факултет на Националния изследователски университет 
”Висша школа по икономика“ (НИУ ВШЭ) в Москва. Брат му Владимир Успенски 
е световноизвестен професор по математическа логика в МГУ, а синът му Фьодор 
е скандинавист. През 2003 г., при единственото си идване в България, е обявен за 
почетен доктор на Шуменския университет.

Запознанство с ругатни
С Борис Успенски се запознах лично през есента на 1981 г. в 

аспирантското общежитие на Московския университет М. В. Ломоносов. 
Вече бях слушал цяла година лекциите му по История на руския 
литера-турен език и посещавах семинара История на руската култура, 
воден от него и от друг известен филолог, починалия в Бъркли Виктор 
Живов (1945-2013). В стаята ми нахлу Флорентина Бадаланова (Флора), 
тогава аспирантка по Руски фолклор, после преподавател в Софийския 
университет, в Оксфорд, сега антрополог в Британския музей и професор 
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в Берлин. Тя не само го познаваше, но и вече бе близка с него и ми каза, че 
Успенски й е дошъл на гости и иска да ме пита нещо. “Нещото” се оказаха 
българските и по-точно старобългарските псувни, тъй като ученият 
събирал материал за студия върху историята и семиотиката на руската 
ругатня. Тя бе публикувана по-късно (най-напред в Будапеща, а после и 
в Москва) под заглавие Митологически аспект на руската експресивна 
фразеология.

Не бях кой знае какъв спец в областта, но все пак разполагах с 
немалък, предимно пасивен запас от изрази, натрупан през ученическите 
години и особено в танковия батальон, където служих. Знаех и няколко 
примера на ругателства в старобългарската книжнина. Много го зарадва 
първата зафиксирана в православен славянски текст ругатня в издадената 
от Любомир Милетич влахо-българска грамота на воеводата Александър 
от 1432 г. Стигнахме до по-съвременни ругателства и се наложи да 
обяснявам на търсещия максимална точност езиковед практическо-
ситуативните им основи. 

Обърнах внимание и върху Българската хроника от XV в. и 
особено върху свидетелството на Презвитер Козма от X в., че богомилите 
много злословят за Богородица и че ”техните думи и гадости не могат 
да се пишат в тази книга” (т.е, в неговата Беседа). Но дали става дума за 
хули изобщо или конкретно за ругатни – тук не можахме да стигнем до 
определено мнение; сдържано и с уговорки цитира този пасаж по-късно 
и Успенски в своята студия. 

Неусетно разговорът премина и върху други теми и (с неибежни 
прекъсвания) продължава и до днес. Без ругатни.
                                                  

Марксизъм и хуманизъм
– На лекциите по марксизъм-ленинизъм в МГУ залата винаги бе 

претъпкана – разказва Успенски (годината вероятно е 1958).
– ? ? ?
– Те бяха любимо място за срещи. Аудиторията гъмжеше от 

влюбени двойки, които пленително си шушукаха на епическия фон 
от лекциите – рапсодии върху трудове като Произход на семейството, 
частната собственост и държавата.

И наистина, последвали много бракове.

Флотът  на знаците
 След като завърших гимназия, кандидатствах най-напред във 
Висшето морско училище в Ленинград, споделя Борис Успенски. Не ме 
приеха, защото откриха някакъв недостатък във вестибуларния ми апарат.

Когато обаче ние, съвсем млади московски семиотици, започнахме 
в края на 50-те години да пътешестваме из океана на знаците, много ни 
помогна един действителен адмирал – и академик – Аксел Иванович Берг. 

Спомени и документи
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Започнал като щурман, той става един от създателите на руския подводен 
флот, на радиолокацията и кибернетиката. Същевременно подкрепяше 
всяка модерна идея и в хуманитаристиката, горещо поддържаше и нас и 
именно Берг откри през 1962 г. в Москва Първия симпозиум по вторично-
моделиращи системи.

Алгебрата на Моцарт
Едно от обвиненията срещу авторите на структуралистки теории 

беше, че те не притежават роден усет за изкуство, и в резултат на този 
недоимък свеждат значенията на творбата до зъзнещи схеми и формули. 
Появиха се заглавия като “Алгебра и хармония”, а структуралистите бяха 
сравнявани със Салиери. Не обръщах някакво внимание на подобни 
съпоставки, но истински се убедих, че не са верни, от живата реалност. 

През септември 1983 г., по време на Деветия славистичен конгрес 
в Киев, разглеждахме прочутата Кириловска църква заедно с Борис 
Успенски. Църквата съчетаваше по един чудодеен начин загадъчните 
стенописи от XI век с модерните изображения на съвсем младия Врубел.

Успенски бе потънал в магически захлас и само от време на време 
отронваше: 

– Гледайте колко е красиво, колко е красиво…
             

Проблемът на филологията
Нито на лекции, нито в разговори Борис Успенски не повтаряше 

мисли или не разказваше познати вече истории. Единствената мисъл, 
която все пак повтаряше от време на време, бе: целият проблем на 
филологията се състои в това, че тя допуска много решения на 
един и същи въпрос.

Лотман и Успенски в МГУ: кончерто гросо за 20 аспиранти
Юрий Лотман идваше рядко и делово в Москва – обикновено за 

да се срещне със своите съмишленици семиотици и най-вече с Борис 
Успенски. Те му организираха лекция в Московския университет, която 
не се разгласяваше официално и нямаше никакви обяви. Така стана и 
през ноември 1982 г., когато в една от просторните зали на първия етаж на 
Филологическия факултет (наричан стекляшка), се събраха не повече от 
20 души. Главно аспиранти и млади асистенти, между които съществуваха 
някакви канали за информация. Идваха и интересни студенти като 
днешния член-кореспондент Алексей Гипиус (под ръководството на 
Успенски той най-напред написа дипломна работа и кандидатска 
дисертация).

Лотман изглежда стоеше отдавна на катедрата – нисък, с високо чело, с 
айнщайновски мустаци и внимателни, добри очи, които издаваха характер. 
Лекцията започна, но няколко пъти бе прекъсвана от закъснели мераклии. 
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Успенски, който беше водещ, не издържа и излезе, за да постави на вратата 
бележка с надпис, предупреждаващ да не се влиза повече.

– Трябва да се спазва академизмът – каза с едва сдържан яд той.
– Аз пък мисля, че е академично да ги оставим да влизат, когато си 

поискат – отвърна малко лукаво, но решително Лотман.
Лекцията беше върху руската литература през епохата на 

Екатерина Втора. Ученият говореше тихо и леко заеквайки, без каквито и 
да е риторични ефекти и нашумели термини. Наблягаше много умело и 
убедително върху важните моменти и обобщенията.

После започна дискусия, но никой от малобройната публика не се 
престрашаваше да се изкаже. Тогава Успенски стана и направи забележка 
върху един детайл от лекцията:

– Това е отдавна известно.
– Няма значение, нали пасва на концепцията – отговори 

хладнокръвно Лотман.
Двамата явно разиграваха едноактен научно-възпитателен 

спектакъл, който трябваше да внуши на утрешните кандидати на науката 
как да водят спор – бързо, точно, аргументирано и без да се прекъсват. 
Неусетно атмосферата се отпусна, един аспирант събра кураж и се включи 
в разговора с въпрос, засягащ личните му творчески планове.

– Смятам да проуча семиотиката на руския символизъм. Откъде 
да започна?

– Изчетете първо цялата несемиотична литература по въпроса. 
А после изберете малка и конкретна част (кусочек) от материала и я 
изследвайте – отговори без ни най-малко да се замисли вицепрезидентът 
на Световната асоциация по семиотика.

Постепенно започвахме да осъзнаваме защо лидерите на 
съветската семиотика четат не теоретични, а исторически лекционни 
курсове: Лотман – по История на руската литература в Тартуския 
университет в Естония, а Успенски – по История на руския литературен 
език в Московския – МГУ „М. В. Ломоносов”.

Именно те, теоретиците, ни накараха да потърсим истината, 
че конкретният материал е avant tout chose, и именно той генерира 
теоретичните идеи. Провидяха я (и то донякъде) обаче само няколко от 
смятаните за слепи. 

Повечето затънаха в тресавището на неизбродимия материал, 
други дрънкаха безспир тенекиените петлета на дочути тук и там теории.  

Вие, българите,
сте много талантливи, каза веднъж Успенски. Но не умеете да довеждате 
нещата докрай.

Спомени и документи
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„СИМЕОН В МАГНАУРСКАТА ШКОЛА”                             

(НЕПУБЛИКУВАНА ПИЕСА НА РАЧО СТОЯНОВ)

Николай Димков

“SIMEON AT THE SCHOOL OF MAGNAURA”                           
(UNPUBLISHED PLAY BY RACHO STOYANOV)

Nikolay Dimkov, Bulgaria

През 1998 г., в кн. 3 на литературното списание на Факултета по 
българска  филология, история и богословие „Любословие“ бе публикувана 
част от ръкописа на малко известната драма на Рачо Стоянов с условно 
заглавие „Симеон в Магнаурската школа”1. В настоящия брой на списание 
„Любословие” представяме пълния текст на драмата2. 

Първоначално пиесата е замислена в пет действия. От тях са написани 
четири, а последното е само започнато. Авторът изгражда заплетено и 
сложно действие: заговори, доноси, сплетни, сцени на любовна ревност, 
зад които прозира борбата за власт и за престола на император Михаил и 
се откроява личността на бъдещия български владетел. 

Първият вариант на драмата е в стихове, а впоследствие е променен 
в проза. С малки изключения не само първоначалният вариант е запазен, 
но и неговата ритмика. 

СИМЕОН В МАГНАУРСКАТА ШКОЛА
РАЧО СТОЯНОВ

Драма в четири действия

Лица:
Княз Симеон
Вран
Зергав
Хриза
Поликсени
Павел
Василевс Михаил
Кесар Варда
Антоний
1 Публикуваната част е първо и второ действие на драмата. Виж сп. „Любословие“, 1998, 3,  с. 121-141. 
2 Оригиналът на драмата се съхранява в  Окръжния държавен архив – Габрово, ф. 822 к, оп. 1, а.е. 45 и 46.
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Лъв
Евтерпа
Воимир
Дан
Искро
Драган
Мирко
Поет
Придворни
Разпоредител
Вестител
Офицер
Войници
Слуга
Танцувачки

ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО
В ложата на княз Симеона при ристолището на “Вуклеон”, извънградския 
дворец на византийския император. На задната стена сводеста врата, 
която води към плитък балкон. На преден план широка маса, на нея 
нахвърляни военни дрехи и оръжие. По стените накичени бичове и юзди. 
Два чифта книмиди са подпрени до масата. Няколко стола. По стените 
няма други украси, освен юздите и мечовете, един бюст на Александра 
Македонски над вратата към балкона и главите на фавни върху порталите 
на двете странични врати. Навън се чува шум от препускане на коне и 
мълва от човешки гласове.

Вран и Зepraв

ВРАН.  Защо си тук?
ЗЕРГАВ (който чисти с кърпа един теч). Защото съм наказан.
ВРАН. Наказан?
ЗЕРГАВ.  Да, защото не съм знаел какво е казал Златоуст за поста, очите ми 
ще постят, не ще видя как се с ромеи князът състезава.
ВРАН. Не е голяма загуба за тебе, че няма смешни гледища да гледаш.
ЗЕРГАВ. Дванайсет благородни юноши са там готови на дванайсет 
колесници и наший княз е между тях, боиле, като орел между кокошки 
плахи. Аз мисля, князът ще излезе пръв.
ВРАН.  И ти желаеш той да бъде пръв?
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ЗЕРГАВ. Да, защото той е наший княз. защото той е българин, защото най-
после, след победата му, може би ний всички, които сме под негово началство, 
ще бъдем наказвани по-малко, загдето ромейската граматика не знаем.
ВРАН. На туй ухо ако лежиш, Зергаве, ще триеш дълго мечове ръждиви. Но 
искаш да се учиш? Там, в Преслав, баща и майка, кон и меч те чакат.
ЗЕРГАВ. Ти лесно казваш туй, боиле Вран. Но ще ме пусне ли от тука Симеон? 
Па и Преслав... ако ме види старий цар...
ВРАН. Там старий цар е вече в манастир, а Владимир царува...
ЗЕРГАВ. О, зная... И дал бил свобода народът да живее, както иска.
ВРАН. Ако живей народът както иска, царете ще царуват много мъчно. 
Народът трябва да добрува и благува, но както иска да живее? Не.
ЗЕРГАВ (мечтателно). Все пак в Преслав желая да се върна. Там стига, 
ако малко даже знаеш. А тук... Да се потя над мъдрости дълбоки, нима ще 
придобия нещо? Книжна мъдрост: що рекъл Златоуст за поста, що писал 
Григорий Нацианин, Сократ езический какво говорел по стъгдите атински, 
Аристотел какво казал за висшите науки... А у нас е лесно. Що трябва на 
болярина у нас? Да бъде храбър на война, да знае военното изкуство и да 
бъде на царя верен – простичка наука?
ВРАН. Нещастна глава! Дълбоката наука за нея ли е?
ЗЕРГАВ. Аз все още очаквам, че Владимир, който ромейски хитрости не 
знае, ще ни повика вече във Преслав. Не стига ли години вече мъка?
ВРАН. Приличаш на невръстен младенец, комуто вино дават, а той търси 
гръдта на майка си. Войвода искат да те правят, ти прост войник желаеш да 
останеш. Виж наший княз не сега, кога се състезава с изнежени младежи, а 
как по цели нощи над книгите в учение прекарва.
ЗЕРГАВ.  За мене туй е мъка... аз не мога.
ВРАН. За мъж “не мога” няма. Ти си тука изпратен да се учиш. Ще се учиш, 
та ако би главата ти да се надуе като шиник и да изпусталееш като треска. 
Ти тука не си що-годе ученик, а пример между ромеи какви са всички 
българи. Малко наказал те е князът, ленивецо!
ЗЕРГАВ. Малко? Той знае колко аз коне обичам, затуй сега лишава ме от 
тях. И не у дома ме остави, тука доведе ме, на мъки ме постави: да чувам вън 
как бичове плющят, копита, колелета как гърмят, но само да надникна... и 
свършено: заплаши ме с затвор.
ВРАН. Заслужено, Зергаве!
ЗЕРГАВ. Когато ме изпращаше насам, баща ми три заръки ми заръча: бъди 
послушен, пестелив бъди, учи се здраво. Двете изпълнявам, но третата... 
Погледай тоя меч... Да го препаша, коня си да яхна, дружина бащина да 
поведа... Това на мене дай, а не наука...
ВРАН. Неблагодарнико, със хиляди младежи във България завиждат на 
съдбата ти... Не стой... (Отива към задната врата и повдига завесата.) Кои 
са там? Жени аз виждам.
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ЗЕРГАВ.  Да, жени са там, а тука мъжете – така е наредил княз Симеон. 
Ще гледа Хриза, нашата любима, на Лъв патриций щерката прекрасна, и 
нейната сестрица, вдовицата Поликсени.
ВРАН. Нима и чистото злато на Хриза ще се оваля в този вертеп пиянски? 
Тя пред очите на развратний василевс?
ЗЕРГАВ. С брата си, с Павла, е тя под закрила. И по-добра от братската 
закрила, закрилата на наший княз Симеона.
ВРАН. Да пази Бог от хитрости ромейски и от разврата на всевластен 
господар... (Викове навън. Чува се по-ясно викът:  “Симеон! Симеон!”) Нима 
ще победи той и напразно ще навлече върху си завистта им? Желал бих в 
туй ристолище да бъде последен той, на друго място пръв!
ЗЕРГАВ. Боиле Вран, иди поне ти гледай!
ВРАН. Не, тук ще го дочакам. Викат пак. Последний кръг той негли обикаля. 
(Нови викове с името “Симеон!”) И скърца с зъби василевсът, и кесар 
Варда, и цялата им паплач изродена! (Нови викове.) Забавата на василевса 
в този дворец мени се всекидневно. Обича василевс забавите и кесар Варда 
доставя всичко, но властта запазва за себе си негласен василевс, догде 
накрай внезапно му не хрумне и като проста капа от главата на Михаила 
снеме короната и я сложи на своята…
ЗЕРГАВ. Историята казва, че туй в Византия е много лесно нещо...
ВРАН. Какво ни важи нам кой тук царува? Те нека да се веселят, а ние ще 
работим... И ще видим един ден...

От вратата на балкона бързо влизат Хриза, Поликсени и Павел.

Същите – Хриза, Поликсени и Павел

XРИЗА. Изхвърлих всичките цветя и пак не ми достигнаха. Градините 
на рая да имах и цветята им омайни, постлала бих му пътя славен с тях. 
Напразно тъй ме гледаш, Поликсени. И ти недей се тъй чумери, Павле. Нима 
не беше той като Ахил на свойта колесница?
ПАВЕЛ.  Намирам, че ти ставаш неприлична. Ти булото си махна от главата 
и го запрати право срещу него... Нито една порядъчна девойка не ще се 
унижи така...
ПОЛИКСЕНИ. Пред варварин... Това е недостойно, мила Хризо.
ХРИЗА. Аз видях, че самий василевс, и кесар Варда, и всичките придворни 
лудуваха не по-малко от мене. И всичките жени обсипваха с цветя и пътя 
му, и неговата колесница.
ПОЛИКСЕНИ. Това, що вършат висшите придворни, не винаги е искрено, 
сестрице.
ПАВЕЛ. Симеон е мой приятел, но аз помня, че той е варварин и българин.
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ЗЕРГАВ. Послушай ги, боиле Вран!
ВРАН. Аз слушам, слушам и запомням.
ПАВЕЛ. Той днес победата от нас отне, но с една победа над ромеи ромеин 
не се става.
ПОЛИКСЕНИ. Една девойка, пламенно любима и любеща, пред хората 
прикрива под маска любовта си.
ХРИЗА. О, сестро мила, скъпа Поликсени, нима си ти щастлива, щом 
винаги така си мислила? Защо да крия възторга си? Да бяха ми устата 
замълчали, очите ми неволно ще го кажат, очите си да склопя, всеки дъх от 
моите гърди ще го повтори, а дъх да спра, сърцето ми само ще викне! Не, не 
мога! Устата ми говори от сърцето, а то е по-разумно от ума!
ПАВЕЛ. Говориш и постъпваш сякаш биле омайно си изпила...
ХРИЗА. Омайно биле пихме всички днес. Свещената ръка на господаря 
възложи на челото му венец! И никога глава по-умна и красива не е красил 
венеца тъй достойно!
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря на Бога, че сами сме и никой външен туй безумие 
не чува. Сестрице, опомни се!
ВРАН. Бог да позлати устата ти за тия прави думи и нека бъде щастието ти 
безкрайно, девойко благородна.
ПАВЕЛ. Не подобава ли на вас да слушате ромеи, що говорят в семейството 
си, Вране.
ПОЛИКСЕНИ. Напротив, всички могат те да чуят, защото нищо не 
разбират. За тях е непонятен наший гняв и огорчението ни ги разсмива. 
Души непросветени, те не знаят ни чест семейна, нито чест гражданска.
ВРАН. Да, госпожо благородна, ти имаш право, варвари сме ний. Сърцата 
ни са детски и невинни, не знаем още да залъгваме с думи, нито да крием 
чувствата зад маска.
ЗЕРГАВ. Ний чест не знаем? Мъж да ми го каже!
ХРИЗА. Зергаве, Вране, моля замълчете!
ВРАН. На твоята заповед се подчинявам драговолно.
ХРИЗА. Днешний празник недейте помрачава със омраза. Те може би не са 
дотам неправи. Не бива пред нещастните да блясва на други щастието – то 
ги огорчава.
ПОЛИКСЕНИ. Напразно дързостта ти се опитва да ме рани, сестрице 
прелюбезна. Нещастните щастливи са били, щастливите нещастни пък ще 
бъдат.
ПАВЕЛ.  Една възбуда болна щастие не е. Ти себе си не знаеш.
ПОЛИКСЕНИ. Твоят годеник спечели днес един венец – прекрасно. Той 
утре може всичко да загуби. Ний всички сме под зла звезда родени: след 
всяка радост иде тежка скръб.
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ХРИЗА. Какво да сторя? Толкова го любя, че всичко съм готова да забравя и 
за утрешний ден не ща да мисля! Ах, това, що върши – то е свършено – най-
умният е между всички той, прекрасен като него няма друг! В училището 
пръв. Ето тука той пак е пръв! Моят Симеон! Моят Симеон!
ВРАН. Прекрасна Хриза, ти такъв го виждаш, какъвто ние знаем го отдавна. 
На тебе любовта откри това, на нас – предаността. (Влиза Вестител.)
ВЕСТИТЕЛ. Помазаникът Божий, Василевс!

Влизат Василевс Михаил, кесар Варда, Симеон – в облекло на колесничар, с 
венец на славата, с булото на Хриза, вързано на лявата му ръка, Антоний 
– също в облекло на колесничар, съпроводени от свита.

МИХАИЛ. Недей се огорчава, мой Антоний, че Симеон победата спечели. 
Бъди благоразумен като нас, въздай хвала на Бога, че поне си втори след 
победителя. Тъй понявга Бог, който победата дарява, смирява нашата 
гордост и ни кара към него да се върнем най-смирено.
АНТОНИЙ. Премъдрий ми наставниче, прости ми. Ако е гордост пречка 
за победа, ако на скромний и набожний пада сполуката, то днешний ден 
би бил за мен победоносен. Снощи аз в “Света София” преблагочестиво 
целунах мощите свещени, причастих се и дълго Богу се молих Той да дарува 
победата не мен, а на ромей. На себе си готов бях да откажа дори последно 
място, само да победи под твоите очи свещени младежта ромейска. Дали е 
това нескромност, гордост или самомнение? Аз чувствах, кога се състезавах, 
че ангели летят над мойто рамо. Молитвите на светите отци съпътстваха 
мойта колесница. И все пак аз съм победен. Защо?
СИМЕОН. На победителя е нужна скромност, смирение – на оня, кой 
възлиза по стълбата на временний успех. Благочестивият Антоний е в 
молитви прекарал снощи, също в молитви и аз бях снощи. Като теб, Антоний, 
и аз целунах мощите свещени и светото причастие приех. И молих Бога да 
дари победа на най-достойния.
МИХАИЛ. Благочестиви, верни сте и двама. Не мога да помисля 
Симеона, когото Бог прие в права вяра чрез нашето кръщение, езичник 
или служител на нечисти сили. И хрумва ми, победата спечели по друга, 
по-приятна и щастлива причина. Ела насам, девойко, да видя по-добре 
коя си ти, каква си. Да, Бог ми е свидетел, тоя ангел бе ангелът на Симеона 
днес. Коя си ти?
ХРИЗА. Аз  Хриза се наричам,  всевластний господарю,  и съм щерка на 
Лъв, патриций и слуга покорен на твоите повели.
МИХАИЛ. Наистина си, Хриза, скъпоценна като злато, от него по-прекрасна. 
Патриций Аъв е в дома си старинен отгледал златно цвете. Симеон и тук 
е бил от нашите младежи по-пъргав и с отворени очи и цветето е грабнал 
преди да го съгледат...
ХРИЗА. Славний господарю, ний взаимно избрахме се...
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МИХАИЛ. Какви очи прекрасни! Каква снага! Какви коси! Не може кръвта 
да не играе лудо в сърцето, когато погледът на тебе падне, Хриза! Погледай 
я, Антоний, как е мила и нейната смутеност руменее по бузите й като ясен 
изгрев! Днес двойна радост нашето сърце изпълня и препълня: наший син 
духовен, син по кръв на наший брат Бориса-Михаила, победа славна на 
нашето ристолище спечели и доказа ясно, че не само в умението той е пръв, 
но че е бил внимателен в игрите, в забавите, които в нас цъфтят. Преслав не 
знае дълбоката наука ромейска, ни ромейските забави, с които почиваме от 
труд. За неразвитий ум науката е празност и той не знае тънката наслада на 
часове, свободни от учене. Но Симеон е наш с душа и ум! Победата, що той 
днес удържа, победа наша е: учителят се слави с победата на своя ученик.  А 
той не може каза, че сме скрили от него ни наука, ни забави.
СИМЕОН. Преслав не знай дълбоката наука ромейска, ни забавите 
ромейски. Но Преслав в сърце си пази най-скъпото за теб, всевластний 
господарю. Ти не скри от наший двор нито свещени книги, ни старата 
езическа наука. И ти отвори твоя дом за нас да бъдем в него не случайни 
гости, а като твои синове. Не са измислени такива думи, които чувствата ми 
да изразят към тебе, кръстник!
МИХАИЛ. Но друга радост, също тъй голяма за нашето сърце, е твоята 
победа над тая ненагледна хубавица. И тия две победи нека бъдат празнувани 
от нас и днес, и утре. Днес вече късно е за друго тържество. Преситена, 
душата ни желае покой, за да се радва утре двойно. Затуй сега по чаша 
нека пием. Като преддверие ще бъде тя към утрешното наше тържество, 
устроено в чест на тия двама любимци наши: Симеон и Хриза.
ВАРДА. Великий господарю, месец цял сме тука ний, от столицата вън. А 
там дела държавни чакат.
МИХАИЛ. Нека почакат още някой ден и друг.
ВАРДА. Посланици на франкский крал, от скитите – названи руси, също...
МИХАИЛ. Нима в Византия забави няма вече?
ВАРДА. Година чакат вече... Кападокийският управител желае да ти 
докладва за проклетите селджуци... От Смирненския управител също...
МИХАИЛ. Любезний кесар Варда, заеми се с тия дреболии ти и 
не помрачавай лъчите на празника ни днес. Някой ден ще приемем 
посланиците... Ти се погрижи да нямат нужда те от нищо и да прекарват в 
постоянни удоволствия.
ВАРДА. Твойта воля е закон за мене, господарю. Но имам аз една молба 
към тебе и моля те да я изпълниш... Да тръгнем незабавно за града. Там 
твоят съд те чака по дела...
МИХАИЛ. Ти каза съд? Какво пак има? (Овладява се.) Да пием първом. 
Виното избистря ума на оня, който има ум. За тебе, Хриза, първата ни чаша! 
Та погледни, Антоний, колко чар в движенията нейни е скрит. На златна 
ваза е прилична тя, изпълнена с искрометно вино! Не ти ли се харесва? 
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Симеоне, за тебе тая чаша, сине мой. За твоята победа с колесница, за твоята 
победа в любовта. Едно помни: успехът е изменчив. Не е щастлив успелият, а 
оня, успеха който може да запази.
CИМЕОН. Благодаря ти, кръстник. Успеха само Бог дарява и запазва, а 
друго, що заплашва мен и Хриза, когато сме под твоята закрила?
МИХАИЛ. Ох, зная как измамна е съдбата и как непостоянно е сърцето! 
А старата езическа легенда предпазва от прекомерно щастие. Наказват 
боговете чрез награда – бе негде казано.
СИМЕОН. С молитвите ти ние живеем и се радваме на щастие, кръстник.
МИХАИЛ. За тебе и за Хриза ще се молим горещо тая нощ на Бога. А утре 
на гощавката богата...
ВАРДА. Господарю...
МИХАИЛ. Антоний, разглади по челото си бръчките дълбоки. След бурен 
ден по-ясно слънце грее. Що има, Варда? Говори открито...
ВАРДА. На тебе мога само туй да кажа...
МИХАИЛ. Тогава да вървим. Довиждане, Хриза! Довиждане, Симеоне! 
Добре пази златото, що намери посред ромеите...

Излизат всички без Симеон, Хриза, Зергав и Вран.

СИМЕОН. Ах, остани за малко, моя Хриза, да те погледам, за да не помисля, 
че те загубвам посред толкова несносни погледи, отправени към тебе... 
Оставете ни сами, приятели.
ЗЕРГАВ. Не ще ли се нуждаеш от моите услуги, за да се преоблечеш?
XРИЗА. Аз ще му помогна, Зергаве!

Излизат Вран и Зергав.
Симеон и Хриза.

XРИЗА. Сами най-после!
СИМЕОН. Безконечен ден! Несносен ден посред лъжи и злоба, прикривани 
под маска благовидна. О, злато мое, имаше ли друг между ромеите да не 
гори от завист? Едничка ти! Изгубил бях сърцатост, ако не светеше оттука 
твоят взор като полярната звезда заради моряка. А моят кръстник бе особен 
днес. Той никога така красноречиво и тъй ласкателно не ме е хвалил.
ХРИЗА. Той беше извънредно милостив.
СИМЕОН. Така безмерно, че да му не вярвам.
ХРИЗА. На Божия помазаник не вярваш?
СИМЕОН. Три пъти на Антония очите към теб насочи, сякаш го зовеше 
отново с мене да се състезава, но тоя път за тебе, моя Хриза.
ХРИЗА. Антоний ли? Но кой бе той? Аз не забелязах. Тоз, който бе отдясно ли?
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СИМЕОН. Да, той. Младеж красив и силен, и богат, и родственик на самия 
василевс.
ХРИЗА. Ти мислиш ли, че може той да отнеме макар един листец от тоя 
венец?
СИМЕОН (сваля венеца). Не с тоя венец, а с твоята любов желае той 
Антония да увенчае.
ХРИЗА. Не ме плаши, недей ме помрачава с предвиждания лоши, Симеоне. 
Ти знаеш, аз съм плаха, неспокойна, та ако ми сърцето огорчиш, ще трябва 
после да ме утешаваш.
СИМЕОН. Това сърце... ще устои ли то пред козните, които му се готвят? 
Не ми харесва днешната победа, не ми харесва, че те видя Михаил и че узна 
за нашата любов. Усещам, примки се плетат край нас. Плетяха ги доскоро 
кесар Варда и твоята сестрица Поликсени, а сега и моят кръстник се намесва...
ХРИЗА. Ти винаги така все мрачно гледаш, навсъде козни виждаш тук 
у нас. Кажи ми право, искам да го зная, да се чувствам ли поне мъничко 
полезна на тебе – Хриза да не беше мъглите да разсей над твойто чело, не 
би ли подозирал всички хора?
СИМЕОН. Защо да ти го казвам? Ти го знаеш. Една усмивка твоя ми отваря 
врата към рая, мила Хриза.
ХРИЗА. Ти много мислиш... Мисли по-малко, а повече люби...
СИМЕОН (засмива се). Та има ли любовник no-щастлив от мене?
ХРИЗА. Ето на, така! Що могат да ни сторят всички хора, когато се обичаме? 
Бог бди над влюбените. Вярвай и люби!
СИМЕОН. И ето че ти мене утешаваш, а не аз тебе. Ти имаш право, нека да 
не мислим!
ХРИЗА (подава му плащ и шапка). Така си още no-красив сега! Венеца нека 
тук да закачим. Свидетеля на днешната победа...
СИМЕОН (взема венеца от ръката и го слага на главата й). Не, тоя венец 
желал бих да положа на твоята божествена глава. Желал бих младостта и 
красотата, и любовта, които въплотяваш ти, да облека с царска багреница; на 
челото ти от звезди венец да сложа, а пред твоите нозе да поднеса царства, 
народи... О, блянове неосъществими за власт и мощ, и непреклонна воля!
ХРИЗА.  Ако мечтаеш, то мечтай за мене. На Бога остави ти всичко друго, 
че другото – всичко друго – е само лекичка прашинка пред нашата любов.
СИМЕОН. Наистина, защо неблагодарен от даровете на съдбата аз заставам 
мрачен пред градините на рая? Каква ли полза злото да предвиждаш, когато 
си безсилен да избягаш от него? Кой ще ти даде изпълнени мечти без труд 
и мъка? Но младостта ни кой ще върне пак, когато старостта пороби наший 
дух? Та днешний ден е наш! Какво ни трябва повече?
ХРИЗА. Знам лъка зелена, с цветя попъстрена, ручей там тече прозрачен и 
напява звънлива песен. Да избягаме нататък!
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Същите и Павел.

ПАВЕЛ. След няколко минути целий двор начело с василевса заминава 
за столицата. Колата ни приготвих, ний тръгваме, сестрице. Симеоне, и 
ти се приготви за път, че императорът е недоволен от ония, що не пият 
достатъчно на неговия пир, и от ония, които закъсняват.
ХРИЗА. Ний тръгваме? Защо?
ПАВЕЛ.  Не зная. След кратък разговор с кесар Варда такава заповед 
издаде господарят. Към мен нарочно се обърна и поръча: ще дойде с нас и 
семейството на Лъва. Той бе тревожен след разговора с Варда.
ХРИЗА. О, Господи, нима се е случило нещастие в града?
ПАВЕЛ. Мълви се между придворните, че в града е заговор открит против 
живота на любимий василевс.
СИМЕОН. Отново заговор?
ХРИЗА. Затвори, мъки за клетници, напразно набедени...
ПАВЕЛ. Cm! Ни дума! Що знаеш ти, що знаем ний за грижите държавни? И 
кой помазаника Божи ще осъди? Да вървим.
ХРИЗА.  Довиждане, Симеоне!
СИМЕОН. Ще ви настигна аз на кон по пътя.

Влиза Поликсени.

ПОЛИКСЕНИ. Не бързай. Спри за малко и ме чуй. За сетен път ще говоря 
пред теб като просителка. Ще ме дочакаш вече господарка, а ти просител 
ще стоиш пред мене...
СИМЕОН. Защо са тия думи, Поликсени? Ти знаеш, те са безполезни. Да, 
кесар Варда те обича, знам и може би е близък оня ден, в който ще станеш 
властителка над народи, както сега ти властваш над сърцето му.
ПОЛИКСЕНИ. Какво ще стана? Може би тигрица, да късам плът и кръв 
да пия и да мъстя, че щастие не найдох? Или ще стана мъдра и спокойна 
властителка, която утешава нещастните, тъй както утешава богато 
нагостений сиромаха гладен? От тебе ще зависи, Симеоне!
СИМЕОН.  Откак дойде от Азия, ти тръгна след мене като сянка, Поликсени. 
Да търсиш и да вземеш чужди дял. А знаеш, казах ти го неведнъж, сърцето 
ми е дадено на Хриза и вярно е на Хриза само.
ПОЛИКСЕНИ. Защо ти любиш нея, туй дете, което с кукли още трябва 
да играе? Каква помощница по твоя път ще бъде тя? Сърцето ми се пълни 
с негодувание, като помисля, че недостойна грабва моя дял. Животът ме 
подготви за царица, аз бях жена на знатен благородник, човек със слабя 
воля и слаб ум, та управлявах аз наместо него. Когато той умря, на моя 
път застана ти, прекрасний чужденецо. Напусто криеш своите мечти. Не си 
роден ти в царството втори да бъдеш.
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CИМЕОН. Дори мечти за власт да имах, Поликсени, на тебе не бих ги 
поверил. Но за мене по-скромен дял съдбата е отредила. Царува брат ми в 
мир и нека Бог даде вовеки да царува.
ПОЛИКСЕНИ. О, княже варварино, с еднаква страст горят сърцата наши! 
Ний двамата догонваме мечта за власт над хората и безгранична! Ще 
найдеш ли помощница в Хриза? В минути на съмнение, когато ще трябва 
да решаваш като Бог съдбата на човешки същества, нима да найдеш помощ 
в своя дом от това сълзливо и чувствително дете? Към трон се не тръгва с 
младежката неопитна любов на Хриза.
CИМЕОН. Аз търся спътник в мъчния си път, утеха да ми бъде в труден 
час. А за съветник зная само Бога! Дори да имах аз мечта честолюбива за 
власт, за царство, за дела велики, нима ти мислиш, че ще разделя властта, 
що Бог ми дава, с някого? А ти за власт копнееш. Бих те отстранил жестоко 
от пътя си, Поликсени. Затуй е по-добре да се не срещат ни пътищата, ни 
сърцата наши.
ПОЛИКСЕНИ. Сърцата ни и пътищата наши съдбата срещна. Никоя жена 
не се е тъй унижавала пред мъж. А любов отритната, презряна минава в 
злоба и омраза.
СИМЕОН. Под ослеплението на страстта не виждаш, че съдбата ти предлага 
по-лесен жребий... Малък е Преслав, България е малка, бедна още... А тук 
корона ти предлага може би сам кесар Варда. Нима е по-добре да си царица 
в Преслав, а не в Византия?
ПОЛИКСЕНИ. В Преслав, защото ти ще бъдеш там!
СИМЕОН. Уви, защо ме принуждаваш да те ранявам жестоко, като ти 
повтарям, че Хриза е за мене любовта?
IIОЛИКСЕНИ. Любов! Що знаете за нея ти и тя? Нима децата знаят това 
чувство, което разрушава цял живот зарад една минута на блаженство? 
Любов! Нима наивний лепет ваш прилича на свирепий ураган и малката 
свещица на пожара, що глътва и богатство, и живот? О, княже Симеоне, за 
сетен път аз викам към сърцето ти студено от дъното на мойто отчаяние. 
Не ме отхвърляй! Хриза остави! Тя лесно ще се утеши. Антоний ще съумее 
да я накара да те забрави.
СИМЕОН. Антоний ли каза?
ПОЛИКСЕНИ. Аз виждам, че тая мисъл има василевсът. Ти днес смути 
ни и ни оскърби и Михаил подготвя ти отплата. Кроежите му с моите се 
схождат. Дори и на закаленото сърце е тежко да погубва свойте близки. 
Нима съм безсърдечна? Да не беше обикнал Хриза, как я бих любила и 
колко много грижи за нея бих положила!
СИМЕОН. Нещастнице, плети неспирните си козни. Сърце от злоба вече 
извратено, напразно на любовта ни ти ще слагаш пръчки, така ти в огъня 
наливаш масло.
ПОЛИКСЕНИ. И тъй, за сетен път и пак отказ! Заплахи, унижения, молби 
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не значат нищо за тебе! О, тежък час, когато се разкъсва и сетна кръвна 
връзка. Ти го искаш тоз огън, княже, и ще го получиш. В столищата е заговор 
открит. И кой ще бъде там замесен, знаеш ли? Патриций  Аъв, баща ми.
СИМЕОН. Не разбирам. Патриций Аъв е твой баща и честен човек. Пък 
и що общо има моята любов към Хриза с тоя заговор, ако наистина има 
заговор?
ПОЛИКСЕНИ. Наистина ли няма? Кой е любимец на баща ми? Хриза! Кой 
даде Хриза на Симеона? Баща ми, патриций Лъв. Кой измени на царя си? 
Патриций Лъв. Какво ще бъде утре, Хриза? Целий дом и тя ще бъдат в моя 
власт. Е, княже, нима ще дам на тебе Хриза аз? Защо бледнееш? Ще налея 
аз в огъня на вашата любов маслото на толкоз нещастия, че всички в тоя 
пожар ще изгорим! (Излиза бързо.)

ЗАВЕСА

ДЕЙСТВИЕ ВТОРО

Покоите на княз Симеон в дома на патриций Лъв. Обширна стая с ложи на 
задната стена. Столове, маси и шкафове с книги. Обстановката е богата, 
но без излишен разкош.

Симеон и Лъв.

ЛЪВ. Над моята глава се сбира буря и скоро ще ме тресне страшен гръм. 
Защо и как – узнай и напиши на татко си по-скоро в Преслав. Дано си 
спомни как при него пленник бях две години и какво ни тясно приятелство 
тогава свърза.
СИМЕОН. О, благородний Лъв, от него неведнъж съм за тебе слушал. И 
ненапразно в твоя дом ни прати, кога ни прати тука да се учим.
ЛЪВ. Дано си спомни той за грешний Лъв. Сега послушай ме и напиши – това, 
що те наричат заговор, е само непредпазливост моя. Постриган, в манастир 
живее Стратоник, в света Василий от старинен род. Той някога бе възмечтал 
престола да заеме, бе хванат и заточен в манастир. А в младини ний бяхме 
приятели с него. И ето, той издебва строгата стража, намира най-подир 
един послушник, комуто може да се довери, и пише писмо до мене, пълно 
с люти жалби, че всички са забравили за него, и в своята невъздържаност 
и буйност, които причина станаха по-рано кроежът му наяве да излезе, 
преди да се роди тогашний заговор, той хвърля упреци не само към мене и 
другите си приятели, но бясно напада самият василевс, нарича го натрапник 
и грабител, жесток бездарник и пиян носач на византийското пристанище, 
достоен да разтоваря кораби, а не да носи скиптъра на василевс. Това писмо 
аз не издадох, скрих го. Благоразумието ми стигна дотам, че не написах 
отговор. Повторно получих ново писмо, по-жестоко и по-несдържано... И 
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пак не отговорих.  Опасен ставаше за мене Стратоник и аз кроях писмата 
да изгоря. Потърсих ги там, дето бях ги скрил, не ги намерих. Някой бе ги 
взел. И оттогава в тревога жестока съм.  А ето, идеш ти и ми обаждаш, че те 
навярно вече са в ръцете на кесар Варда.
СИМЕОН. Узнах това случайно и побързах преди дворът да се завърне, да 
ти известя. Още днес ще пиша на баща си.
ЛЪВ. Познавам Михаила. А той няма да пощади ни мене, ни дома ми. 
Писмото на Бориса ще може само участта на децата да смекчи. О, моите 
деца, какво са те виновни за малкий грях на клетия си татко!
СИМЕОН. Ако бих могъл с нещо още да помогна, аз и ще го свърша зарад 
тебе.
ЛЪВ. Да ми помогнеш? Не, не можеш, Симеоне. Но можеш с друго в тоя 
тъжен час сърцето ми злочесто да зарадваш.
СИМЕОН. Кажи, но бързай, малко изпредих аз скороходците на кесар 
Варда.
ЛЪВ. Като на смъртния си час от тебе ще искам клетва, княже. В най-
светлото си тук се закълни да пазиш Хриза, моето дете любимо.
СИМЕОН. Кълна се в Бога и в паметта на моите прадеди – ще пазя Хриза! 
Клетва по-приятна не съм се нивга клел.
ЛЪВ. Аз вашата любов благослових, сега пък благославям ваший брак. Не 
ще съм жив да ви оженя, но зная, че Борис като баща за нея ще бъде и мене, 
клетника, ще замени. Какво е Стратоник? Един нещастник, разпалена глава, 
език несдържан – в престолний град такива има много. Какво съм аз? Един 
немощен старец, комуто малко път остава на земята. Но тия, що умеят да мълчат 
и в тайна кроежите си гибелни плетат, ръката на които не трепери, когато ще 
посегнат, и през кръв и трупове до трона ще достигнат – те хладно знаят да 
насочат взора на жертвата, обречена към слаби, негодни Стратониковци. Те 
сочат играчката в ръцете на детето, за да прикрият своя остър меч. Да, може 
би е друг заговор назрял и ние сме завеса, зад която източва кесар Варда своя 
меч. Той Михаила, който го издигна до своя пост, не ще пожали, нас ли не ще 
пожертва за своите кроежи? И ето нам остава да умрем.
СИМЕОН. Тогава разкрий кроежите на Варда и спаси и себе си, и своето 
семейство!
ЛЪВ. Ако ме допуснат при императора. Аз може би в затвора ще умра.
СИМЕОН (потресен). Тогава слушай! Минутите са скъпи. Бягай! Имам тук 
приятели, търговци от Преслав. При тях ще бъдеш в безопасност и те ще те 
в Преслав откарат.
ЛЪВ. Не, стар съм вече, стар съм, Симеоне, за нови приключения...

Влиза тревожна Евтерпа.
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ЕВТЕРПА. О, Лъв, о, братко! Какъв ужасен слух! Дори да е неверен, страх 
обзема сърцето ми, треперя като лист.
ЛЪВ. Да, истина е, сестро... Симеоне, прощавай, сине, дай да те целуна...
СИМЕОН. Да ти съветвам мъжество – не мога, ти сам си мъжество... 
Прощавай! Отивам аз писмо да напиша. (Излиза.)

Лъв и Евтерпа.

ЛЪВ. Бъди, Евтерпа, търпелива, мъдра. Не се плаши. Това нещастие, което 
иде, пристига като болестта последна, душа от тяло що отделя в живота ни 
страдален.
ЕВТЕРПА. Да сториш ти такова изменническо дело... Кой може да повярва?
ЛЪВ. Ще повярват всички в тоя град, где всички са навикнали да лъжат.
ЕВТЕРПА. Но аз не вярвам, аз не вярвам, не!
ЛЪВ. Не ще попитат тебе дали вярваш, любезна сестро. Но успокой сърцето 
си за малко и чуй:  каквото и да стане с мене, недей за мене мисли, а за 
Хриза. Пази я както си я пазила до днес и с по-голяма преданост, ако ли 
има от твоята по-голяма на света. На теб оставям моя дом с децата. Макар 
да ми е чедо, Поликсени далече е от мене, в други свят, а Павел е неопитен 
и млад, но все пак мъж е. А Хриза – тя е като ангел, а с подли глуми пълен 
е дворецът. Симеон е чужденец и млад е още, и неопитен у нас. Евтерпо, 
сестро, бди над Хриза.

Същите – Поликсени, Павел и Хриза.

ХРИЗА. Татко, татко, милий татко! Това е невъзможно, невъзможно! 
(Прегръща го.)
ПАВЕЛ.  Невъзможно белите коси да бъдат лекомислено престъпни. 
Къде се дяна твоят ум и мъдростта ти? Не помисли ли за нас, когато чрез 
престъпление позорно навличаш на нас позор за цял живот?
ХРИЗА. Не говори такива страшни думи, Павле! Та зная аз, че татко е 
невинен.
ПАВЕЛ. Не, ще говоря, ще говоря гръмко, защото виждам как другарите 
по школа напредват по служебната лестница, а аз оставам долу с клеймо 
позорно на челото: син на предател против господаря! Това наследство ти 
оставяш на сина си клети и на целия си дом!
ЛЪВ. Наследство лошо, да. Но ти се лъжеш, Павле, ако мислиш, че от него 
не можеш да се отървеш. Това от теб зависи, сине мой. Към обвинителите 
ми съедини и ти гласа си... Да, наклевети ме и ще спечелиш милостта на тия, 
що служби и подаръци раздават!
ЕВТЕРПА. О, ужас! Що говориш, братко?
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ЛЪВ. Това не е тъй страшно в наше време. Пропадналият може да очаква 
дори децата му да го осъдят.
ПОЛИКСЕНИ. Което е станало, не се връща. За нас и своя дом ти помисли 
и дай нареждане.
ЛЪВ. Слушайте Евтерпа! На нея моите права възлагам и грижите за вас.
ПОЛИКСЕНИ. Аз мислех ти на мене ще възложиш таз грижа, татко. Аз 
добре познавам света, двореца също...
ЛЪВ.  Светът за вази скоро ще забрави, ако не му напомняте. От двореца 
далече да живееш, значи да пребъдеш в неизвестност, но и в безопасност. 
Но чувам шум, простете ми за всичко! Прощавайте и много не плачете!

Същите, офицер, войници, Вран и Зергав след тях.

ОФИЦЕР. В името на императора! Кой е патриций Лъв?
ЛЪВ. Аз чакам, благородний господине!
ОФИЦЕР. Последвай ме в затвора!
ЛЪВ. Готов съм, идвам.
ХРИЗА. Ах, не, не, господине, чувай! Та татко е невинен! Погледай тез коси 
така почтено побелели в служба на господаря, на държавата, на Бога! Виж 
тоя поглед благ, който добрина излъчва само, и тия ръце честни, които само 
добро са вършили! Ти да го затвориш? Това е невъзможно, господине!
ОФИЦЕР. Девойко благородна, желал бих да бъде истина това, що казваш. 
Но нямам власт да жаля и помилвам, аз службата си само изпълнявам.
ХРИЗА. O, Боже, как ще гледаш таз неправда? Законите на твоята вселена ще 
скъсат връзките си, хаос ще настане, ако доброто се преследва и потъпква!
ПАВЕЛ. Мълчи, беда по-страшна навличаш върху нас с безумните си думи! 
Благородний господине, дълга си изпълнете. И заявете, ако ви падне дума, 
че ние не се противим на волята на господаря. Ние вярваме толкова много в 
неговата мъдрост, че смятаме баща ни под негова опека по-добре, отколкото 
при нас.
ОФИЦЕР. Добре, ще докладвам за думите ти, благородний момко. И друга 
заповед ще обявя пред вас. Всемилостивий господар поставя под свойта 
милост целий дом на Лъва. Отсега сте под негова закрила. Евтерпа е над 
вази опекунка и тя ще отговаря, ако някой прекрачи прага на тая къща без 
разрешение на василевса.
ПОЛИКСЕНИ. То значи ние всички сме тук затворени?
ОФИЦЕР. С изключение на Поликсени.
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря. Ти виждаш, татко, че можех аз все пак да бъда 
полезна.
ЛЪВ. Да, виждам и започнах да разбирам...
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ХРИЗА. О, татко, татко, где отиваш, милий, и кой ще те запази там от злото?
ЛЪВ. На клетниците само Бог е утешител. Прощавай, Хриза, прощавай, 
Евтерпа! Сбогом!

Излизат всички с изключение на Вран и Зергав.

ВРАН. Каква съдба печална над тоя дом!
ЗЕРГАВ. Бих желал да зная клеветника на тоя мъж достоен! О, с каква 
наслада бих му видял сметката, мечът не би потрепнал в ръката ми!
ВРАН. А тоя син! Какъв достоен син! Ромеин същи, за себе си отпърво 
мисли.

Влизат Симеон, Воимир и Дан.

СИМЕОН. Приятели, не зная колко дни ще продължи тревогата ни тук, 
но докато трае, учение няма. Недейте тъй неприлично се радва, недейте се 
показва тъпоумци, които дебнат сгоден час, за да хвърлят дотегливата книга 
и в игри, които ум не искат, да се впуснат. Игра не ни очаква. Тоя дом под 
взора на грабители е вече. Какво ще стане, аз не знам, но за всичко трябва 
да сме готови.
ВРАН. Дай заповед!
СИМЕОН. На смени вий ще пазите вратата. И сила никаква, дори на 
василевса, без мое разрешение на пускайте. След малко Поликсени ще 
излезе. Тя за приличие остана тук за кратко. Но скоро ще отърчи при 
кесар Варда с делото си да се похвали. Поиска ли отново тук да влезе, не я 
допущайте.
ВРАН .  Да, господарю.
СИМЕОН. Въоръжете се и застанете долу.

Влиза Поликсени. Вран и другите излизат в това време. Симеон и Поликсени 
се гледат мълчаливо кратко време.

ПОЛИКСЕНИ. Няма земна сила, която да спре вървежа на делото, което 
вече започна. Но има едно желание, изпълнено ако то бъде, всичко ще се 
прекрати, като че не е било. Ти го знаеш, княже. Едничка твоя дума може 
само всичко да обърне добре. И за последен път те моля: имай милост към 
баща ми, към Хриза, към мене и към себе си. (Симеон мълчи.) Виновна 
ти ме смяташ. Не си ли виновен като мен? Сърцето ми ожесточи го ти, 
потъпка грубо моята женска гордост, високо ти над мен издигна Хриза. Не 
съм ли аз от нея no-красива? Не съм ли в своите нозе виждала велможи да 
измолват скъдна ласка, придворни моя поглед не ловят ли? Самият кесар 
Варда с въжделение лежи пред стъпките ми! А ти! Ти, варваринът! Младий 
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ученик на византийската ученост ме тласна като нискородена танцовачка! 
(Симеон мълчи.) Какво таиш зад твоето мълчание? Смутен ли си? Нима се 
вече колебаеш?
СИМЕОН. Търся думи, за да изразя отвращението си от тебе, Поликсени, и 
не намирам. Слабо владея аз езика на погнусата, която душата ми изпълня 
в тоя миг. А ний, варварите, когато не можем с думи да се наддумваме с 
ромеите, предпочитаме да действаме! Вране! Вране! Ела и изхвърли оттука 
тоя гад!
ПОЛИКСЕНИ. О, ти ще ми платиш, жестоко ще платиш и за това последно 
унижение! (Излиза бързо.)

Влиза Хриза.

ХРИЗА. Защо излезе тъй смутена тя? Като че фурии я гонеха, тя мина край 
мене с поглед пламнал и отмина, без дума да ми каже. Може би отива тя за 
татка да говори на кесар Варда, нейния приятел?
СИМЕОН. Сърце невинно, никога дано не разбереш какво в сърце й става. 
За нея не мисли. Остави я по пътя си да иде – той води към нейната съдба 
неумолима.
ХРИЗА. Да бе се спряла, бих я убедила да моли и самия василевс за татка, 
тя е опитна и смела, но на нея всички гледат с уважение, тя може всичко, 
а пък аз съм тъй безпомощна и жалка. Аз мога само да се моля и да плача, 
кога съм огорчена. Милий Симеоне, как можеш ти такваз, каквато съм, да 
ме обичаш, не разбирам.
СИМЕОН. Как можеш ти такваз, каквато си, да любиш мене, мене, 
чужденеца, невежий ученика на византийското школо, безпомощния зрител 
на престъпност и жалкий и покорен изпълнител на волята на хора, що 
презира? Как можеш още да ме любиш? Не изтръгнах аз меча си да защитя 
в честен бой човека, който най-скъпото си даде на мене, останах безучастен 
пред грубата неправда, а аз, царский син и българинът, предателството не 
ограничих и смело не застанах да защитя невинността! И ти ме още любиш?
ХРИЗА. Защо се с укори обсипваш сам? Кой може да те укори, мой милий? 
Та ти си орел в клетка тук у нас.
СИМЕОН. О, тия връзки, що ме оковаха по воля на баща ми! Аз съм тука 
не да се сражавам, а наука византийска да събирам... Ето, научих доста от 
науката ви по книгите и в школото, но днес пред науката друга съм тъй 
безпомощен! Кажи ми, Хриза, как да разреша задачата, която ми задава 
сърцето на жената? Може би ти знаеш повече от мене? Как може любовта 
да се превърне в омраза, в злоба и в предателство? Нима любов е тя тогава?
ХРИЗА. Нима такава мислиш любовта ми? Как можа да помислиш, че 
любовта ми може в омраза, злоба и предателство да мине? Колко си жесток! 
(Плаче.)
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СИМЕОН. Хриза, мила Хриза, съкровището на моята душа! Не, не, недей, 
недей плака, у други може би в омраза тя минава, не у тебе! Ти толкова 
далече си от оня път, където минават проклетите души, че сянката дори 
на тая мисъл ранява твоя дух. Недей да плачеш, за други мислех аз, като 
говорех.
ХРИЗА. Бъди no-нежен с мене, Симеоне... сърцето ми е много наскърбено.
СИМЕОН. О, Хриза, Хриза, други събудиха в мене тия мисли и по-добре да 
ги не знаеш ти. Че си избрала ти благата част. Любов и само тя сърцето ти 
изпълня... Да те оскърбя? Самата любов бих оскърбил.
ХРИЗА. Слушам те, но отдалече сякаш и виждам те през сълзите си като 
през мъгла. И съм щастлива, и се срамувам, че щастлива мога да бъда, 
когато татко е така нещастен.
СИМЕОН. Една утеха мога да ти дам, една утеха в мен самия има: недей 
тъжи за миналото, Хриза, ний млади сме, животът е напред...
ХРИЗА. Какво остава ми сега в живота? Едничък ти и нашата любов. Едва 
запомних клетата си майка, сега баща си губя... Да нямах тебе, бих оставила 
света, на Бога младостта си бих дарила и тихо в манастир бих изживяла и 
скръб, и радост само в молитви. Понявга ми се струва даже тежък грях към 
Бога трябва да съм сторила неволно. Едва проблесна нашата любов и ето, 
тежка скръб я помрачава.
СИМЕОН. Недей тъжи така жестоко, Хриза. На мъките ни скоро край ще 
дойде. Учението скоро ще привърша и в Преслав ще се преселим ний.
ХРИЗА. В Преслав, в Преслав, далеч оттук, далеч…
СИМЕОН. Далеч оттук през гори и планини ще минем ние, там додето 
стигнем. И минем ли веднъж границата, ще видиш какъв добър народ 
живее там и ще го обикнеш.
ХРИЗА. Защото твой народ е той.
СИМЕОН. Защото е добър народ... Когато види такава хубавица, ще се 
струпа навсякъде по пътя ни с цветя. И песни той за теб ще създаде. Че 
ангел е минал покрай негов дом.
ХРИЗА. Нима са тъй добри? Ами баща ти?
СИМЕОН. Баща ми... О, ще отидем в манастира, където той в молитви 
заради всички живота си благочестив прекарва, и от ръката му свещена ще 
получим благословия...
ХРИЗА. Той е добър, нали?
СИМЕОН. Кой може да бъде зъл, щом те види, моя Хриза?
ХРИЗА. В Преслав ли ще живеем? О, разкажи ми...
СИМЕОН. В Преслав и гдето искаш. В планината баща ми има стар дворец 
за лов. Гори вековни отвсякъде го обикалят и лете там мирише на мащерка 
и здравец тъй омайно, че сякаш самодивите минават и с леките си стъпки 
аромати развяват в тихий въздух... И клокочат, и пеят там поточета в 
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скалите и плахата сърна привечер слиза да пие от прозрачните струи, в 
които стройното ти тяло се оглежда. О, слънцето изгрява в планините не 
тъй, както в Византия изгрява. То е друго там, по-младо, по-радостно... 
Там то събужда цялата земя за химна на труд, на бодрост и на здраве... 
В дълбоките гори то хвърля стрели от ярки пламъци, в сребро потоците 
облича и милва с нежна ласка цветя, треви, води и дървеса. А пък нощта... 
Нощта в горите, потайна нощ, дълбока, мълчалива, дълбока нощ... Гората 
става тайнствен покров, под който неизвестното се крие... Когато мине 
вятърът над нея, шуми тя в тревога непонятна... И ти в такава нощ ще 
скриеш на моите гърди главица златна... (Вижда, че е заспала па гърдите 
му.) Заспала... Слава Богу! (Вдига я внимателно и я понася.)
ХРИЗА (в просъница). Къде сме, Симеоне? В Преслав ли?
СИМЕОН. В Преслав си, щом си с мене... Спи, дете, аз бдя над тебе, не бой 
се... (Изнася я.)
ВРАН (влиза). Къде е той? Господарю, господарю!
СИМЕОН (влиза). Не викай! Тихо! Тя заспа... Що има?
ВРАН. Антоний чака вън.
СИМЕОН. Антоний ли?
ВРАН. Казва, че бил от императора изпратен.
СИМЕОН. Тогава доведи го.

Антоний и другите.

АНТОНИЙ (влиза сърдит). Когато пратеникът на императора хлопа на 
някоя врата, тя трябва незабавно да се отвори!
СИМЕОН. Разбира се, така е. Но в мрачината се мъчно различава кой е роб 
и кой е благороден. И догде се разбере, че пратеник на императора хлопа, 
минава малко време. Търпение. Антоний, кажи защо те праща при мене 
моят кръстник.
АНТОНИЙ. Твоят кръстник? Да, забравих, че кръстник е на българите той. 
Византия кръщава толкова много негодни варвари...
СИМЕОН. И ето че ти идеш при негодний варварин като пратеник на най-
силний император...
АНТОНИЙ. Не искаш ли да кажеш ти, че равен си на мене?
СИМЕОН. На тебе равен? В никой случай! И в нищо... На тебе равен? О, да 
пази Бог!
АНТОНИЙ. Или помисли, като победи на състезанието, си победител във 
всичко? Лъжеш се. Дори досега аз по-високо стоях от тебе, а утре ще бъда 
за тебе недостигаем.
СИМЕОН. Аз те победих в надбягване на колесници вчера. Това бе само 
брънка от борбата, която водим с тебе в школото и вън. Ако стоиш от 
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мене по-високо, защо се с мене бясно състезаваш? Такъв високопоставен 
благородник не му прилича ниско да се спуща и с варварите да се надпреваря. 
Пък и каква ли нужда има да се учиш ти, та здравето си само губиш да ме 
стигнеш? Та нали знаеш всичко? Ти си византиец, а византиецът се смята 
по рождение no-умен и от най-умний варварин, нали?
АНТОНИЙ. Та аз се уча сякаш си играя! Това не е наука, а забава за мене! 
Няма нужда да напрягам аз своите способности, за да надмина когото да 
било.
СИМЕОН. Веднъж край Златний рог двамина бедни носачи съзрях. Единът 
беше млад и тичаше чевръсто с голям товар на гръб, а другий беше стар, 
с набръчкано чело, с колене треперещи. И старият, като гледаше как 
младият с подскачания носи тежкия товар, опитваше се тоже да подскача 
и на нещастното си сбръчкано лице като усмивка нещо бе изобразил. И 
казваше: за мене е играчка такъв товар да нося, не напрягам и стотна част 
от силите си аз... Но пот от челото му като град се ронеше неспирно... и 
той падна посред път... Трябва да призная, беше усмихнат той, когато дух 
предаде.
АНТОНИЙ. Дързък варварин! Виждам накъде бие твоята басня и се смея 
над твоето самомнение!
СИМЕОН. Веднъж в стара книга прочетох такава басня – две ниви си 
говорят. Едната е отдавна работена, стара, ненаторявана, пустала, изтощена, 
а другата е целина, току-що от ралото дълбоко набраздена. И старата на 
младата говори: не е прилично повече да раждаш от мене ти, защото бе 
довчера една поляна с бурен див обрасла. А младата отвръща: знам това 
и тъкмо съм затуй аз плодородна, защото много сили в мене спяха и днес, 
събудени с голям напор, избликват. И както всяка басня най-подир и тая с 
постоянния въпрос завършва: А поуката каква е?
АНТОНИЙ. Поуката в друга басня се намира – за благородния овчар, съгрял 
замръзналата змия в пазвата си, а тя в отплата го ожилила. Змията не може 
да не върши зло, дори когато добро й правят хората, така е проклета тя от 
първий още грях на прародителите наши.
СИМЕОН. Богослов си ти, Антоний, винаги намираш сравнения в 
Свещеното писание. Тогаз спомни си за Давида ти, кой беше само млад 
овчар невинен, и за Саула, мощний господар, безумен който беше. Бих 
желал Давид да бъда аз, за да укротя кипежа на зловредните ти мисли с арфа 
на пастира юдейски.
АНТОНИЙ. Безочлив варварин, догде ще стигнеш в безсрамните си 
дързости към мене? Безумен ме нарече ти, помни го ти, защото аз ще ти го 
спомня скоро, много скоро, безсрамний робе!
СИМЕОН. Богиньо на смъртта, Морано страшна, на всички, що покоя 
накрай даряваш, кълна се в черний ти олтар, че ще нахраня орлите с мършата 
на всяка твар, която роб ме назове!
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АНТОНИЙ. Езичнико, ти нечестивите си богове привикваш против 
кръста!
СИМЕОН. О, не, не! Търпение, за да узнаем всичко... Послушай ме, 
Антоний. От посланиците на франкский крал узнах, че там, в далечното им 
царство, съществува обичай: двама благородници, когато така се намразят, 
че всяка глътка въздух, която другий вдиша, им се вижда недопустимо 
престъпление, избират два меча те, съвсем еднакви, застават един срещу 
други и заставят Бога да реши кой има право. Погледай тук два къси меча 
имам, досущ еднакви, и вземи едина, аз другия... и нека Бог реши.
АНТОНИЙ. Ромеят няма нужда да приема обичаи от варварите тъмни. 
Закон в Византия владее, а не на варварите произволът!
СИМЕОН. О, самомнение! Тогава трябва аз с смъртта на робите да те 
накажа. Едно повикване и ти ще бъдеш след няколко минути задушен...
АНТОНИЙ. А утре ти пред целия народ на Хиподрома от позорна смърт 
ще ме последваш, загдето си убил на императора първий мечоносец!
СИМЕОН. Първий мечоносец, ти?
АНТОНИЙ. Първий мечоносец, да! От днес съм първи мечоносец при 
василевса, а утре кесар! Трепери от моя гняв!
СИМЕОН. Ти... кесар... Значи съуправител на василевса?
АНТОНИЙ. Поне това научи ти у нас – да различаваш колко власт и сила 
добива всеки, чин висок когато добие...
СИМЕОН. Но досега не знаех, че толкова лесно може тая титла да се дава. 
А кесар Варда знае ли, че утре в империята ставаш ти след императора по 
чин?
АНТОНИЙ. Не зная кесар Варда що промисля. Аз волята на василевса зная.
СИМЕОН. Познавам кръстника си в тая постъпка. Остроумен е той, в 
забавите неизчерпаем. Да чуя що ме моли той чрез първий мечоносец и 
чрез оня, когото готви да направи кесар!
АНТОНИЙ. Сега говориш ти благоразумно. И слушай що чрез мене 
повелява всевластний господар. Урежда утре в малкия дворец гощавка в 
твоя чест и в моя. Победата, която ти спечели, ще бъде чествана славно. Ще 
видиш и ще чуеш там неща, които цял живот не ще забравиш.
СИМЕОН. Така ли ти поръча да ми кажеш:  “които цял живот не ще забрави»?
АНТОНИЙ. Аз думите предавам точно. Още една поръчка имам да предам. 
Къде е благородната девойка Хриза?
СИМЕОН. Това, що имаш ней да го кажеш, може на мене без страх да го 
предадеш. Аз няма нужда да го кажа с думи – по трепета на моето сърце ще 
прочете що искам да й кажа.
АНТОНИЙ. На твое място аз бих бил скептик, с любов не бих се толкова 
гордял. На мъж не мяза тъй да е увлечен и тъй пред всички да показва 
любовта си.
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СИМЕОН. Припиши това на моето варварство, византиецо! И говори какво 
за Хриза разпорежда василевсът!
АНТОНИЙ. Всемилостивий господар е трогнат от тежката съдба на тая 
девойка, злочеста по вината на баща си. И за да покаже колко милост има 
в сърцето му за нея, в гинекея при императрицата ще има пир, на който тя 
се кани да отиде, та от императрицата и от благородните госпожи да бъде 
утешавана в скръбта й.
СИМЕОН. Да, хитра и жестока мъка може умът ромейски да измисли. Ти 
ли на василевса даде тоз съвет?
АНТОНИЙ. И тъй, аз свърших моята задача. Но помни, че утре вечер Хриза 
трябва там да бъде.
СИМЕОН. Твоята задача е свършена успешно и ти си свободен да си 
отидеш. Но все пак, мечоносецо, бих искал да се сразиме с тебе, да се сразим 
открито и доблестно, гърди с гърди, мъже както се бият в честен бой...
АНТОНИЙ. Да се сразим? Ще се сразим, но не тъй, както ти си мислиш... 
(Излиза.)
СИМЕОН (бързо намята мантията си, взема меча и вика): Вране, Вране!
ВРАН (влиза). Тук съм, господарю.
СИМЕОН. Излизам аз за малко из града. Ще бдиш, догдето се завърна. Не 
пускай никого. Ако ли дойде Поликсени, изгони я безмилостно, противи 
ли се, убий я! Ако ли стане нужда да ме търсиш, у кесар Варда съм... Помни 
това, че само в крайна нужда ще ме викнеш.
ВРАН. Изпълнено ще бъде, господарю.

Симеон бързо излиза.

ЗАВЕСА

ДЕЙСТВИЕ  ТРЕТО 

Обширна сводеста зала, богато наредена. Широки и високи прозорци 
на дъното. Позлатени многосвещници осветяват ярко тежките маси, 
отрупани с ястия и пития и цветя. Разкош в облеклата и в обстановката. 
Масите са разположени така: на възвишение в дъното, успоредно задния 
проспект – масата на императора. От двете й страни, вертикално на нея 
и с две стъпала по-ниско от нея, две други маси, на които заемат място: 
от дясно на императора Симеон и Антоний, отляво втория меченосец е 
празен стол за кесар Варда. Стъпало по-долу, под доста широк подиум, на 
който се развиват игрите на танцувачките, на три маси, вертикално към 
императорската маса са насядали придворните. Няма ни една жена при 
вдигане на завесата, когато пирът е вече в разгара си. Слуги разнасят вино 
в дълги амфори. Невидим оркестър свири тиха мелодия. 

Спомени и документи



269

ПОЕТ (довършва четенето на поема, която придворните слушат с 
пресилено внимание, но без въодушевление).

Тогава проехтя глас тръбен от небето
И войните християнски вдигнаха очи
И видяха през облаци да слиза 
Самин Христос с ангели безбройни.
А божественият василевс
Издигна глас и викна към войските:
О, храбри войни, небесна сила иде! 
Не ще даде победата Христос
На варвари, езичници проклети!
Удрете, не щадете ни един!
И както падат житни класове
Под сърпа на жетваря в знойно лято, 
Така попада покосено, мъртво
На варварите войнството страшно.
Малцина се спасиха от смъртта 
За да разказват на деца и внуци
За тоя тъй ужасен за тях ден!
И да се слави името на василевса,
Комуто Бог самин дойде на помощ,
И с ужас да изпълва той сърцата 
На варварите нечестиви. Слава! 

ПЪРВИ ПРИДВОРЕН. А всъщност той дори не беше там. Там беше кесар 
Варда, той ги победи.
ВТОРИ ПРИДВОРЕН. Мълчи, недей им пречи да се лъжат. 
МИХАИЛ. Поете славен, пристъпи насам! Поемата ти Омира задмина. Че 
Омир бе езичник, а пък ти си християнин, православен още (Подава му 
кесия с пари.) Поетите обичат бедността, но имат нужда все пак да ядат и 
да покрият голото си тяло. 
ПОЕТЪТ. О, дивний господарю, знай, не те обичат бедността, тя тях обича. 
МИХАИЛ. Седни ти там и нека те нахранят и напоят, догдето можеш 
носи. А пък поемата, която слави нашите дела, нека се препише в стотици 
преписи и да се прати по всичките провинции.
РАЗПОРЕДИТЕЛЯТ НА ЦАРЕДВОРЦИТЕ. Ще повелиш ли, господарю, 
…………
МИХАИЛ. 

………
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………
- Той гледа алчно на жените, но повече пие. 
- Возилница, препълнена с вино!
- На мене харесва тая с бялото було.
- А на мене оная с черните коси.
- Той сложи варваринът до себе си да седне!
- Отпада нашата империя, отпада!
- Знаеш ли, че ще бъде  скоро кесар онова момче? Какъв срам! 
- Защо да не иде още кесар Варда?
- И тоя заговор, за който тъй високо говореха, сега го замълчаха. 
- Ех, може би не им понася да говорят.
- Погледай Симеона, той се държи, като че ли не ни е гост. 
- И все пак мрачен ми се вижда.
- Те, българите, винаги са мрачни. 
- Дочухте ли? В Преслав се нещо готви? 
- Преслав какво е? Тук се нещо готви. 
- Това момче ще стане кесар! Срам! 
- Нима ще претърпи това кесар Варда? 
- Мълчи и гледай танцувачките, глупецо!
- Императорът гледа насам. 
- Какви бедра у тая сирийка! 
- Не е сирийка, а персийка, слепчо! 
- Какво разбираш ти от женска хубост!
- А ти пък негърка от бяла не можеш да отличиш.
- Когато съм пиян всички ми са бели. 
- А кога не си пиян? 
- Аз земам пример от императора. 
- Мълчи, никой пияница не обича да го наричат пияница. 
- Аз пък обичам!
- Великолепен танц!
- Тая там нима е твоя любовница?
- От месец вече. 
- Вкусът ти е добър. Отстъпи ми я.
- А ти накарай да назначат братовия ми син управител на 

митницата.
- Управител на митницата за една танцувачка? Не може.
- Да ти доставя цял харем тогава! 
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- Това момче първи меченосец днес, а утре кесар? Срам!
- Мълчи, нима искаш да загинеш? 
- Аз по обичам в кръчмата – там, която ти хареса, тутакси я имаш.
- Не ти ли се вижда чудно, че кесар Варда не идва още? За пръв 

път се случва.
- Кесар Варда знае какво върши. Търпи и чакай.
- Казват, че Стратоник бил ослепен в затвора. 
- Каквото и да казват, аз мълча. 
- Това не са танцувачки, а нимфи! 
- От цирка нимфи, момко! 
- Великолепно!
- Дивен танц!
- Ах, край!

(Танцувачките излизат.)

МИХАИЛ. Защо си замислен, Антоний, и ти, мой скъпи гостенино, Симеоне, 
защо така студено на жените поглеждаш? Да, забравих, ти си влюбен. И аз 
си спомням някога, че бях на твоите години и жената, която любех, бе за 
мене съвършенство. Това е треска, първата ни треска на чувствата, която 
отминава, тъй както минават детските болести. Дори най-хубавото вино ни 
омръзва и търсим друго. Младостта не знае вкусът на честите промени, що 
възраждат сърцето и тялото укрепват. 
СИМЕОН. Почитта ми към твоя сан висок и към твоята възраст не ми 
позволяват да ти възразя. 
МИХАИЛ. Отговори тогава на Антоний. 
СИМЕОН. Антоний млад е като мене,  той знае силата на първни нежни 
чувства и знам, че с мене ще се съгласи. 
АНТОНИЙ. С божествените думи на господаря, а не с твоите ще се съглася. 
Без честите промени любовта изглежда занятие, достойно за глупците. Така 
презрений простолюдин знае едничка гостба: своя чесън лук. Изтънчените, 
господарите – те могат да си позволят разкоша много гостби да опитват. 
Умът ограничен се спира в една точка и не смее да пристъпи нататък, но 
избраните души обхождат всичките посоки позволени. 
СИМЕОН. Антоний, благородний, ти си богослов, гордееш се, че твоите 
предци са вярвали в Христа тогава, когато моите са тънели в езическо 
безумие. Нима ще трябва аз да ти напомням какво е казал апостол Павел? 
АНТОНИЙ. Апостол Павел казва…
МИХАИЛ. Оставете! Не искам на трапезата си разпря върху свещеното 
писание, младежи, бъдете весели! Вий, драги гости, сторете чест на виното 
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ни. Нека челата ви зла мисъл не бразди. Защото днес е ден на радост и 
веселие. Защото днес ний чествуваме двама еднакво мили на сърцето ми 
любимци. И двамата възнаградихме вече, но няма да спре дотук щедростта 
ни. Венец краси челото на Симеона, нов чин получи наший мил Антоний, 
но малко е това за младите сърца, които от желание горят да грабнат вси 
съкровища световни. И ето, решихме да дирим на всекиго от тях това, 
що мечтае… Наший силен Симеон, омаян от красивите ромейки, и тъй 
невинен, и тъй целомъдрен, какъвто го познаваме, желае между красивите 
да избере най-нежната и красна хубавица. И ние дълго търсихме за него 
една съпруга мила и красива. Баща му тая власт ни е предал – наш син да 
бъде, догде живее тук. Бащата грижно бди над своя син, предпазва го от 
лоши стъпки, защото често младостта нехае за бъдещето. Чувствата си тя за 
кормчия поставя и най-често в подводните скали разбива жалко корабите. 
На своите надежди… И ний избрахме вече…
СИМЕОН. Дано да можех да се съглася, че друг сърцето ми ще направлява. 
Но, с мъка ще го кажа, аз не мога да преклоня глава под чужда воля. 
МИХАИЛ. Какво по-ясно доказателство, че ти избрал си кривий път, 
любезний сине наш? 
СИМЕОН. За чужденците византийския закон не се отнася. Макар да си ми 
ти настойник, кръстник, аз все пак съм княз, и то княз български! 
ЕДИН ПРИДВОРЕН. Нечута дързост! На императора той прекослови! 
ДРУГ ПРИДВОРЕН. Защо се търпи това оскърбление на императорската воля. 
ТРЕТИ ПРИДВОРЕН. Волята на императора е закон! 
СИМЕОН. Аз гост съм ваш, ромеи. Аз не мога да забравя това, не го 
забравяйте и вий. Дори езичниците уважават госта. 
МИХАИЛ. Не гост си ти, а наш син, Симеоне. Синът от госта е на почит по-
висока! Но слушай ти, що воля не търпиш над своята, какво си сторил вече 
и тогава може да се съгласиш с нас. Избрал си ти всред толкова девойки 
една и тя престъпница против нас. 
СИМЕОН. Престъпница? За Хриза ли говориш? 
МИХАИЛ. Един баща престъпник, заговорник, срещу помазаника Божий 
е възстанал. И тая, с поглед тъй невинен още, била е в заговора с баща си. 
СИМЕОН. Това е невъзможно! 
МИХАИЛ. Нито синът, нито пък гостът могат на думите ми да отвърнат 
„невъзможно“! Повикайте тук Павла с Поликсени! 

Въвеждат Павел и Поликсени.

МИХАИЛ. Говорете, пред всички говорете това, що казахте на моите съдии. 
ПАВЕЛ. Невинен съм, всевластний господарю! 
МИХАИЛ. Тогава назови тук виновниците без страх! 
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ПАВЕЛ. Баща ми, когото баща вече не наричам, защото всяка капка кръв от 
жилите ми на тебе, императоре, принадлежи, а не на него, той е първият 
виновник. След него Хриза, моята сестра, любимката му, галената щерка, с 
която той обичаше насаме да беседва и с часове да води разговор с нея. За 
доказателство, когато тя чу, че заговор открит е против тебе, с възмущение 
извика, че погубваш невинни. 
СИМЕОН. О, предан син! О, характер дивен! 
МИХАИЛ. Кажи и ти, прекрасна Поликсени! 
ПОЛИКСЕНИ. Ще потвърдя аз думите на Павла и ще добавя: нека ви не 
лъже невинният, наивен вид на Хриза. Под тая външност зла душа се крие, 
сърдце коварно и престъпно бие и в нейната хубава главица се таят най-
грозните кроежи. Аз виждам Симеон е възмутен, че ние против баща си и 
против сестра си говорим тук. Това е тъй, защото ние сме деца по кръв на 
Лъва, но душите ни принадлежат на тебе, господарю! 
СИМЕОН. А ти дори не можеш да ме възмутиш, нещастнице! 
МИХАИЛ. Доведете Хриза! 
СИМЕОН. Господарю, не може ли да отмине без разпита на Хриза твоят 
съд? Не е ли ясно всичко вече и за тебе, и за всички? 
МИХАИЛ. На тебе още е неясно, виждам аз. 

Въвеждат Хриза. 

СИМЕОН. Защо те водят тука, клета Хриза, защо те калят с думи и очи? 
Кръстник, ако съм бил за тебе като син, една молба към тебе имам. Откак 
съм тук у вас, нито една молба към тебе не съм отправял, не от гордостта 
ти, защото моите молби предваряше с благосклонността си. Еднъж сега те 
само моля: умий от мръсотата, що върху нея хвърлят страхливостта на брат, 
разврата на сестра, и изпрати това дете нещастно да си отиде вкъщи да 
оплаква съдбата на баща си и своите измамени надежди  в най-близките си 
по кръв. Ако ли нейний вид само не ти подсказва, че е тя невинна, послушай 
и приеми моето поръчителство за нея. От моето отечество донесох почит 
към тебе – дано не дойде час и в тебе вярата си да изгубя. 
МИХАИЛ. Присъдата си още не съм казал. Ний истината търсим тук. Ела 
насам, девойко, оправдай се! Докажи невинността си, ако си невинна. 
ХРИЗА. Повикаха ме хора от двореца да дойда тук, защото ти си бил 
към нас, децата на Лъва, милостив, та искал си да утешиш скръбта ни, 
душевните ни рани да превържеш, да отриеш сълзите от очите ни. И ето, 
тук внезапно ме затварят, изправят ме между съдии строги и обвиняват 
ме, че съм била послушна на родний си баща. И чувам от тях, че брат ми 
и сестра ми обвинили ме в измяна към теб, всесилний господарю наш. На 
тях което казах, ще го кажа пред тебе и пред тия благородни: баща ми само 
почит към тебе на моето сърце е внушавал. Нито веднъж за тебе не каза 



274

лоша дума той пред мене. А пък човек, тъй честен като него, не би могъл да 
бъде двоедушен, дори да искаше. Да, казах аз, че при заговор пострадват и 
невинни, всуе набедени от хора зли. Сгреших ли като казах? Баща ми беше 
ти служител верен, нито едно петно не би намерил никой в живота му, така 
богат с дела за пример, а ето – той в тъмница е сега. Ах, моят ум е слаб 
да разгадае кой сплете тия козни! Но ти си, господарю, да изследваш и да 
наказваш виновните. Издири клеветниците и накажи го! 
МИХАИЛ. Сестра ти, брат ти те обвиняват! 
ХРИЗА. Ах,  господарю, чужди думи те говорят против татко и против 
мене. Уплашени, те търсят да спасят живота си и в бездната изблъскват по-
слабия. Бъди ти милостив към слабостта им, господарю! Та брат ми Павел, 
той е неопитен и млад, макар и по-възрастен от мене, а Поликсени е така 
нещастна…
МИХАИЛ. Казваш, баща ти предан бил на мене и внушил на тебе тая 
преданост? 
ХРИЗА. Да, господарю.
МИХАИЛ. Тогава ти послушна във всичко ще ми бъдеш? 
ХРИЗА. О, господарю, да, послушна ще ти бъда! 
МИХАИЛ. Но напълно и безусловно послушна във всичко, що аз ти 
заповядам! 
ХРИЗА. Напълно, безусловно? Ами Бог? 
МИХАИЛ. По дивен начин Бог чрез мен говори. 
ХРИЗА. О, господарю, всеки човек е грешен и смъртен…
МИХАИЛ. Помазаникът Божий ти говори! 
ХРИЗА. Аз зная само, че на Бога съм послушна, на царя също. Бог кога 
говори, той само благост и любов излива над клетите сърца. 
МИХАИЛ. И благост, и любов помазаникът Божий ти приготви. Сега вий 
всички чуйте нашата монарша воля: загдето е към нас тъй верен бил, ний 
награждаваме сина на Лъва, Павел, с чина кабикуларий! 
ПАВЕЛ (пада на колене и целува края на дрехата на императора). О, дивний 
господарю! 
МИХАИЛ. Прекрасна Поликсени, присъпи! Жените чинове не получават, 
но отсега нататък златен пояс ще носиш ти, за да познаят всички, че 
верността ти чиста и прекрасна като златото е била. Ний още възвеждаме 
те в първа придворна госпожа при нашата съпруга благоверна. А тъй като 
на нас е отредено да се грижим за клетите сираци и вдовици, тъй както 
божият закон ни повелява, не ще останеш ти завинаги вдовица. За тебе мъж 
красив и благороден избрахме ние. 
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря, премъдрий господарю! 
МИХАИЛ. Но тук нека спрем и минем по-нататък. След малко името му 
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ще узнаеш. Погледай, Хриза, тоя момък млад, прекрасен, благороден, с чин 
висок – той днес е първи меченосец, утре ще бъде кесар. (Шум и оживление 
между придворните.) Хе, защо е тоя смут? Не ще ли му прилича пурпур 
царствен и златния венец на кесар? Кой шуми? Защо са тия погледи под 
вежди? В подземието Лъв оплаква свойте дни, а Стратоник не вижда вече 
белий свят. Кому се ревне, там да ги последва? (Мълчание.). И тъй, този момък 
ти избрахме ние за мъж. Най-първия след нас по власт и сила в империята 
ни. Да, зная, че в младите глави мечти скоропреходни прелетяват, и ти си 
мислиш, че ти си в Симеона още влюбена. Но ти се лъжеш. След като чу 
незиблемата наша… Антония, ти любиш вече Хриза. 
ХРИЗА. О, господарю, господарю, милост! 
СИМЕОН. До где ще стигне тая гавра? Не се ли наситихте да си играете?
МИХАИЛ. А за тебе, Поликсени, избрахме нашия любим син Симеона. 
СИМЕОН. Кълна се в Морана! Ако не чаках нещо – това безумие да спре, 
би зле изпатил оня, комуто е дошла за пръв път такава дръзка мисъл! Но 
бих желал да зная кой е той! Къде се крие подлият, що така безсрамно 
подиграва достойний византийски василевс! 
ГЛАСОВЕ ОТ МАСИТЕ НА ПРИДВОРНИТЕ. Какво говори той? Той 
оскърбява императора! Да млъкне варварина! 
ХРИЗА. Симеоне, спри за Бога! 
СИМЕОН. Не си ли ти, Антоний? Не, не си. Самин не можеш ти това 
измисли: достатъчно си глупав. 
АНТОНИЙ. Тук всички виждат кой е глупав. 
СИМЕОН. Милион глупци да кажат за глупеца, че е умен; той все глупец 
за умните остава. Ако мъжете не се намира виновника, между жените той 
се крий навярно. Казвай, Поликсени, не си ли ти тоз глупав план скроила? 
С Антония навярно. За всички можеш ти да криеш чар, освен за мене… Ти 
всички можеш прелъсти, не мене. А пък Антоний е глупец, той може заради 
една целувка твоя да тръгне по улиците гол! 
АНТОНИЙ. Докога ще търпим оскърбления от тоя варварин? Господарю, 
повели да го накажа! 
МИХАИЛ. Мълчи, Антоний!  У Симеона дързостта е обяснима: познато 
е, несдържаните страсти вълнуват като треска варварите. Но на ромеите 
прилича разум, благоразумие и търпеливост. Уверен съм, не може  обясни 
с разумни думи той защо ни прекослови!
СИМЕОН. Защо ти прекословя, кръстник? Защото додох аз дете, невинно 
любознателно и чисто, да уча, да се възпитавам във ваший пример и във 
вашите закони и ученост. Византия! Разкош и мощ, и вяра! Византия – богата 
и щастлива, от Бога щедро и безмерно наградена! Византия – библиотеки, 
школи! Византия – светци и исполини на знание и мъдрост! Такава виждах я 
от Преслав, когато баща ми ме прати насам. Каква я виждам днес? Нима сте 
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слепи да видите кумира ми строшен, потъпкани най-светлите ми чувства? 
Византия? Предава син баща си! Византия? – хетера дъщеря, готова да 
пожертвува сестра си за своите развратни намерения. Византия? – от завист 
изтъкана, че варваринът да й бъде равен се осмелява! Ромеи, напразно с 
мъдрост и разум се хвалите сами пред себе си! Не е разумно чувство на 
погнуса да събудиш в едно младо сърце, което ти е било предано. 
МИХАИЛ. Би помислил всеки, че обвинителят на всичките ромеи и наш 
укорник е светец невинен. За да докажем ние колко много се лъжеш и колко 
мъдро е нашето решение, нека тая жена, която ти непредпазливо нарече 
хетера, заговори и това, което ние искахме да скрием от слуха на другите – 
Поликсени, говори. 
ПОЛИКСЕНИ. Всевластний господарю, благородни сановници, не е за 
мене прилично сърдечните си тайни да разкривам пред мъже. Но обвинена, 
трябва да се оправдая, макар и срам челото ми да изгаря. С малко думи – 
повече да казвам, страхувам се, че ще накърня приличието, – откакто Симеон 
от мене взор отвърна, откак забрави клетвите си към мене, нещастна станах 
двойно аз с измяната на мъжа любим и с измяната на сестра си, която ми 
отне любовните му ласки. 
ХРИЗА. Небе! О, Боже, какво говори тя? 
СИМЕОН. Не вярвай, Хриза, подла лъжа е това, що тя избълва тук! 
ХРИЗА. Какво да вярвам вече? О, нима и ти, и ти измамник и лъжец си? 
Боже, Боже! 
СИМЕОН. Нима ти можеш на дявола да вярваш? Не виждаш ли, че както 
баща си предаде тя, а тебе обвини и оклевети, сега се мъчи мене да очерни 
и да ни раздели? Да, аз не крия, своята любов предлагаше ми тя като улична 
жена. Да, аз не крия, че я отблъснах и нейната ненавист си спечелих. 
ХРИЗА. Сега ми става много ясно всичко: аз видях я да тича разярена преди 
при теб да вляза оня ден. Ясно е сега какъв е бил разговора между вас! 
СИМЕОН. Ти вярваш на нея? Хриза, нима е толкоз слаба любовта ти, че тя 
угасва от най-слабия ветрец? 
ХРИЗА. Аз вече видях толкова измени! Сърцето ми сломено е под толкова 
чудовищни дела, че вярвам, всяка подлост вече е възможна. Дори в 
невинността своя вече губя вяра, как в твоята да вярвам? 
СИМЕОН. Хриза, за Бога, спри, не говори тия думи. Ако досега имах сили да 
търпя издевките на тая сган, то беше за тебе, за любовта ти, за любовта ни! 
ХРИЗА. Любов? Нима тя още съществува? Не, не вярвам. Остави ме, 
Симеоне, с моята тежка скръб и с моята невяра. Щом ти ми измени, щом 
ти си лъгал…
АНТОНИЙ. Е, Симеоне, е, победителю, е, доблестний младежо, когото 
всички хвалят, че е учен, когото с въжделение поглеждат всичките 
жени, когато язди по столичните улици, е, ти, когото сочеха за пример 
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на византийските младежи: погледайте, Симеон е варварин,  ромеите 
надминава…Е, тържествувай, победителю! Ти мислеше най-хубавия цвят 
от византийската градина да откъснеш и в дивия Преслав да го отнесеш 
ведно със свойто тържество над нас? Сега получи всичко, което търсеше. 
Бъди доволен, победителю! О, господарю, повели по тоя случай да дойдат 
танцувачки – Симеон, за да празнува своята победа, от музика и танци има 
нужда! А ти, прекрасна Хриза, изсуши сълзите си, скоро ще те убедя, че съм 
любовник по-мил от Симеона. 
ХРИЗА. О, славний господарю, съжали ме! Ръка си над нещастната простри 
и дай ми да вкуся последната утеха, която е за злочестите отредена! 
МИХАИЛ. Какво желаеш, Хриза? Говори. 
ХРИЗА. Кога изгубим близки и любов, когато ни измяната рани и целий 
свят изглежда ни тъмница или пък пъкъл, сърцето уморено и разочаровано 
желае мир. Де другаде ще го намери то, ако към Бога пътят му не е отворен? 
Така съм слушала: мома, коя желае на Бога дните си да посвети, не може 
никой да възпре по нейний път. Аз искам позволение да ида  в манастир. 
СИМЕОН. О, Хриза, опомни се! Какво бълнуваш, стой! 
АНТОНИЙ. Ти в манастир, такава млада и красива, така за любов създадена 
само? 
МИХАИЛ. За съжаление тя има пълно право: по пътя към небето нямам 
власт и макар тя волята ми да прекършва и наший празник със своето 
решение помрачава, аз не мога да постъпя инак…
СИМЕОН. Хриза, какво правиш ти, какво направи от нашата любов? Всичко 
изтърпях от тях за тебе само, Хриза. Ако ме любовта напусне, ако ти сама на 
нашата любов си неприятел, тогава…не мога с тебе да се боря, а само да се 
моля: Хриза, съжали се над себе си, над нашата любов. 
ХРИЗА. Искам да избягам. След толкова измени и злодейства, с които ме 
вий всички обградихте, едничък Бог протяга ми ръка. 
МИХАИЛ. Отведете Хриза при майка Доротея в манастира. 
ХРИЗА. Прощавай, Симеоне, ако ти си бил неверен, аз на Бога ще се моля 
да ти прости… защото те обичам… (Отвеждат я.)
АНТОНИЙ. Какво, не е ли сладко, Симеоне? Довчера ти бе славен 
победител и годеник на тая хубавица. Сега си поразен и Хриза в манастир. 
Каква съдба изменчива! 

Варда, който е влязъл няколко мига преди това и дочул последните думи 
на Антония.

ВАРДА. Да, да! Каква съдба променчива! Ти тук, божествений, пируваш и 
решаваш на младежите сърдечните дела, а пък измяната е в самия дворец и 
така близо до тебе! Велможи, що стоите изумени? Верни на господаря, тук! 
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Запазете от страшната измяна неговий живот скъпоценен! А ти, Антоний, 
изменнико коварен, стой настрана! Вземете меча му! Смъкнете от гърба му 
тия дрехи, с които той се гордее! За други е възмечтал нищожният от тия 
по-богати – за императорска порфира! 
МИХАИЛ. Що значи това? Скъпий Варда, да не си полудял или пък пил 
много вино? 
АНТОНИЙ. О, светлий господарю, защити ме! 
ВАРДА. Змия в пазвата си, господарю, си топлил ти! Чети това, чети! 
МИХАИЛ (чете с растящо изумление). Какво? Какво? Това е невъзможно! 
ВАРДА. Твоето сърце, изпълнено с благост, не допуща Антоний сам да 
бъде в заговора на Стратоника? Нима ще лъже Лъв на смъртний час? Не 
ще лъже ослепений Стратоник, че и нему е писал писма като тия до Лъва? 
Но ето ново доказателство, чети! Това му пише сам арабският началник! 
Догдето ние водиме война с арабите, Антоний, бъдещият кесар, се приготвя 
престола да заеме с помощта на нашите неприятели! 
АНТОНИЙ. Лъжа! Лъжа! О, всичко е лъжа! Пресветлий господарю, защити 
ме! Мечти честолюбиви аз не храня! Писма не съм от Стратоника получавал! 
Арабския началник не познавам! Това е клевета! О, клевета е! Невинен съм 
пред тебе, господарю! 
МИХАИЛ. Това е тъй нечакано! Антоний, когото аз обичах като син! 
АНТОНИЙ. И той е верен твой син, господарю, не слушай клеветата! 
МИХАИЛ. Изменник! Василевс жалаел той да бъде! Короната мечтаел да 
получи, през трупа ми като премине! С враговете дружба сключва, предава 
мене, Византия предава! 
АНТОНИЙ. Лъжа! Лъжа! Клеветници безчестни, защо стоваряте такъв 
позор на моята глава? Могъщи гоподарю, вярвай, дори насън такава 
страшна мисъл не е спохождала ума ми! 
МИХАИЛ. Нашият пир е свършен. Свободни сте всички. Съдиите оттатък 
ли са, Варда?
ВАРДА. Те чакат.
МИХАИЛ. Джелатите?
ВАРДА. Те са винаги готови. 
МИХАИЛ. Отведете изменника в залата за съд! (Излиза… Бавно и в смут 
излизат всички придворни.)
СИМЕОН. Да тържествувам канеше ме ти! Нещастник, ти сърдцето ми 
разби, не мога да се радвам сега на твоята беда! (Излиза.)

На сцената са останали само Павел и Поликсени.

ПАВЕЛ. Сърцето ми се пълни с ужас! Не мога спокойно да разсъдя где съм, 
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що съм…Каква пустота изведнъж настана! О, татко, татко! Те ли те убиха 
или пък аз! Тоя мощен благородник от престола падна и се провали по-долу 
и от мене! Къде отивам? Не чака ли и мен съдба такава? О, татко, татко, 
мъченико клет, прости ме! Хриза! Ти избра най-хубавия дял! А аз къде ще 
ида? Кой ще ме приеме? Дори и Бог лицето си отвръща от отцеубиеца! 
(Избягва.)

Слуги започват да гасят свещите. Само един полилей остава да свети в 
дъното на сцената.

ПОЛИКСЕНИ (останала сама, разхожда се с политания из празната зала 
и си говори като сомнамбул). О, страшно е самичка с проклетите си мисли да 
останеш. Като вълци зли налитат те над моята душа…И няма кой от там да ги 
разпъди. Аз може би съм луда, че те гоня по своя път, избран от моята любов 
проклета, Симеоне. Но не видя ли Хриза как те остави? Едничък удар – не 
изтрая и се провали ведно с Павла и Антоний. Те всичките танцуваха така, 
както им свирих, и попаднаха в ада. В самия ад съм аз, що туй извърших! 
Какво е туй? 

Чува се стенание, врата се блъсва и отваря и влиза Антоний ослепен.

АНТОНИЙ. Проклятие на тоя дворец! Проклет да бъде василевс и всички 
слуги на сатаната! О, как е тъмно! Мрак и люта болка! Очите ми, очите! 
Кесар Варда, ехидна, що очите ми изпи! Нима не се стопиха сърцата ви 
от жал за младостта ми? Слепец, слепец, за цял живот слепец! Джелати, 
защо ме убихте? Сега бих спал спокоен. Как можахте от слънчевия зрак да 
ме лишите? Къде съм? Няма ли незнаен милостивец да подаде на слепия 
ръка? Нима съм тук, где горд и мощен бях? Наравно с императора! О, адски 
мъки на душата ослепена, боли повече от очите, що не виждат вече! Тук 
Хриза пратих в манастира аз по искане на Поликсени! Къде си, проклета 
Поликсени! Поликсени! О, дявол! Ах, къде са ми очите! Последен грях 
извършил бих да можех, бих те удушил! О, Боже, как наказа гордостта ми! 
На мойте клевети с клевета ме ослепи! О, болка! Смърт да дойдеш! О, скръб! 
Проклет часа, в който се родих, проклет часа, в който влязох тук! 

Излиза с политания. Поликсени стои ужасена.

ЗАВЕСА. 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЪРТО

Обстановка на второто действие. Зергав и Дан влизат от разни страни.
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ЗЕРГАВ. Не носиш ли поне ти новини, Дане? 
ДАН. Разпитах двайсет калугери, които срещах на пазара, калугерки – ще 
има петдесет: не знае никой нищо за Хриза. 
ЗЕРГАВ. С такива новини и аз се връщам. Но как ще се явим пред него? 
ДАН. Но тука има толкова манастири! На всяка стъпка – църква и манастир! 
Градът е пълен с монаси, с монахини. Не бях забелязвал, че са такова 
множество, догде не стана нужда да се вглеждам във всяко черно расо. 
ЗЕРГАВ. И град голям! Где ще я намериш? Търси в купа сено игла, ако си 
нямаш работа! 
ВОИМИР (влиза). Капнах! Три деня поход непрестанен, като на война. 
Една  жена да търся! А пък жени тъй много! За Бога, вий поне следа, макар 
и слаба, от Хриза не открихте ли? 
ЗЕРГАВ. Не.
ДАН. Не.
ВОИМИР. Тогава бих желал да зная кой ще има храбростта да съобщи на 
княза яловостта на нашите усилия. Аз не чувствувам желание да се изложа 
на мълнии, на гръм и на градушка! 
ВРАН (влиза). По вашите лица чета пак неуспех! Негодници! Изменници! 
Глупци! Нима желаете князът да загине? Три дни вече не яде и не спи. 
Задреме ли, скача от дрямката си, зове я, кърши пръсти! А вашите сърдца 
стоят студени! Вървете пак, обърнете целия град и всички околности, но 
намерете Хриза! Не я ли намерите, тогава смърт очаква господаря, смърт 
и нази! 
ЗЕРГАВ. Боиле Вран, наместо да умре нашият княз, не е ли по-изгодно за 
нас да умре някой друг? 
ВРАН. Кой друг? 
ЗЕРГАВ. Та самий император, който стана причина на тая неприятна 
случка. Аз нещичко скроих…
ВРАН. Да не би да искаш да убием императора? 
ЗЕРГАВ. Разбира се, това е много лесно. Поплювковци го пазят. Тая нощ 
ние можем да се промъкнем в спалнята му…
ВРАН. Това измисли твоята многоучена глава! А ще открием ли с това ние 
Хриза, за която лудува князът! 
ЗЕРГАВ. Е, аз съм глупав за тебе, това го зная, боиле Вран, но все пак ти не 
помисляш, че в бъркотията те ще изкажат къде са я скрили! 
ВРАН. Зергаве, слушай, за последен път те предупреждавам: без разрешение 
от княза не се вясвай за нищо тук! Изпълнявай заповедите, които ти се 
дават, и повече не мисли. Стига, че има за тебе други да мислят, ти само си 
длъжен да изпълняваш! Разбра ли? Не си губи ума по глупости, а тръгни 
отново да търсиш, Хриза, глупчо! 
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ЗЕРГАВ. Добре, добре, аз ще изпълня заповедта. Но ти все пак кажи на 
княза…
ВРАН. Това ми е останало! Вървете и търсете пак! 

Зергав, Дан и Воимир излизат. 

СИМЕОН (влиза).  Кой беше тук? 
ВРАН. Зергав, Дан, Воимир. 
СИМЕОН. Пак нищо? 
ВРАН. Уви, да, господарю! 
СИМЕОН. Защо ли се надявам? Имат те потайни кътища да скрият не една 
девойка! О, Византия!  Жестока и набожна!  Тук всеки ден и всяка нощ 
молитви възнасят към небето, а пък тъпчат и правда, и закон, и най-свети 
чувства! Едно сърце в тая клоака аз открих и него отнеха ми! О, Хриза, 
Хриза, защо повярва клеветата? Как всичко тук напомня ми за нея! Над 
всичко в тоя дом витае незримо чаровността на нейната омая… И тия книги 
тя разгръщаше понявга, да види що чета и що изучавам… От колко дни не 
съм разгръщал книга? Така далече, през векове е сякаш времето, когато на 
скутите ми тя, дете невинно, доверчиво! О, да не беше ти така доверчива и 
на клеветата! 
ВРАН. Аз мисля, господарю, малко сън е нужно за тебе. Човешката природа 
не може да изтрае дълго на голяма напрегнатост…
СИМЕОН. Бих искал да заспя… бих искал да мога да плача, а не мога! Сънят 
е вещ церител, сълзите облекчава, но Бог ми ги отне, когато ми отне нея! 
От колко дни не съм разгръщал книга? Приятели, вий винаги сте верни. 
Вий търпеливо чакате да дойде с ключа на любознанието някой ум, за да 
разтворите съкровища от мъдрост! Вие, стари мъдреци, поети и учени, 
оставили по бледи пергаменти най-съкровеното на ваший дух, не знаете ли 
вие лек за мене? (Разтваря книга и започва да чете.) Все тая дума, о, все тая 
дума, само тая дума намирам аз и нея само прочитам. Наред с други думи 
ти си тук, но само тебе виждам, о, любов! Агапо, агапо, агапо! (Затваря 
книгата.) Вран, старий друже, помогни ми! Търсете всички, но я намерете! 
ВРАН. От три дни само това вършим. Ако ми позволиш да ти говоря тъй, 
както ти говорех някога, когато беше малък и те учех да стреляш с лък, бих ти 
казал, че няма по-напрасличева мъка от твоята. Защо скърбиш, защо нощи 
не спиш и се измъчваш? Нима ловецът тича по стрелата, която е нахалос 
пуснал и изгубил? Той слага в тетивата нова стрела и търси нов лов. 
СИМЕОН. Ах, остави… Вий търсите, но не тъй, както трябва… По следите 
на Поликсени тръгнете… По дирите на хищника, ако желаете да откриете 
жертвата. 
ВРАН. След оная вечер се губят всички дири. Изчезна Хриза. Няма 
Поликсени, а Павел се затворил в манастир. 
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 
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СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 

Спомени и документи
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СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 
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СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
СИМЕОН. Срещу каква цена и що от мене искаш? 
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ВАРДА. Сега говориш като мъж. 
СИМЕОН. О, Варда, Варда, гледай да не се разкайва Византия, когато взема 
да говоря като мъж! Премного вие с моето сърце играете си тука! 
ВАРДА. О, това е далечна работа… Засега аз искам малко нещо, Симеоне…
СИМЕОН. Говори да чуя. 
ВАРДА. Баща ти е приятел на Михаила. И Владимир досега тая политика 
поддържаше. Но виж, какво ви важи вам на българите кой е начело на 
управлението във Византия. Византия остава, управниците се менят. 
Историята наша е пълна с примери, когато народът, възмутен, е свалял 
негодните управници…
СИМЕОН. Да, народът…
ВАРДА. Е, това е само израз поетичен… Но, да кажем, стане у нас нещо, 
буна, преврат, които могат да променят лицата, що стоят начело…
СИМЕОН. И стане кесар Варда император…
ВАРДА. Защо пък непременно аз? Той може друг да бъде…Па може най-
после от своя смърт да умре Михаил, а той няма наследници… При всяка 
смяна на престола държавата донегде боледува… Но ти знаеш, че Византия 
е силна дори в такива минути на слабост…
СИМЕОН. Зная колко е силна Византия. Узнах го тук добре…
ВАРДА. Затова не се лъжи, да ни нападаш… Ние сме приятели, приятели да 
си останем… Защо да леем кръвта на нашите народи? 
СИМЕОН. Ако ли ви нападна? 
ВАРДА. О, това не ще направиш… Всяка война открива победи, но открива 
и поражения! Никой не е сигурен в победата. Какво можеш да спечелиш, 
ако загубиш войната? А бивало е неведнъж и ти го знаеш – че ту вие нас, ту 
ние вас сме побеждавали. 
СИМЕОН. Историята го казва. 
ВАРДА. А тъй, както ти предлагам аз, нито ще лееш кръв, нито ще се 
излагаш на случайността да загубиш нещо, а само ще спечелиш. 
СИМЕОН. Срещу какво ще бъде тая услуга, която ще направим на тебе, 
кесар Варда, извинявай, император Варда? 
ВАРДА. Ще получите Месемврия…
СИМЕОН. Друго? 
ВАРДА. Не стига ли? 
СИМЕОН. Не стига, малко е, императоре! 
ВАРДА. Ах, как ме измъчваш. Добре, Берое и областта, която наричате вие 
Загоре…
СИМЕОН. Друго…
ВАРДА. Не мога повече да дам, не мога да отстъпвам земите на империята! 
Народът ще ме убие с камъни! 
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СИМЕОН. Остави народа, императоре! Додавай, ако искаш да царуваш…
ВАРДА. Не мога повече… Бог ми е свидетел…
СИМЕОН. Нима нямаш още нещо в торбата си за мене лично? 
ВАРДА. За тебе лично? О, разбира се, княже. За тебе лично аз имам 
пригласени седем ката дрехи златовезани…
СИМЕОН. Не се преструвай, ти знаеш, че това не ме занимава…
ВАРДА. И най-скъпия дар за тебе, княже, Хриза! 
СИМЕОН. Така и мислех, че ти държиш тая стрела за най-подире. Така и 
мислех: ти знаеш где е Хриза. Ти сам си я скрил…
ВАРДА. Не я ли запазих за тебе? Защо си недоволен? Да бях оставил други 
да се погрижат за нея, досега Поликсени би избола очите и…
СИМЕОН. Не е ли подстригана вече? 
ВАРДА. Тя ще бъде подстригана, ако ти пожелаеш това…
СИМЕОН. Отново да я видя, да я убедя… О, има ли сега по-велико щастие 
за сърцето ми от това. 
ВАРДА. И тъй, ти виждаш, княже, че всичко се нарежда по моето и твоето 
желание. Едничък подпис само на тоя пергамент и ние ставаме съюзници. 
Не искам тутакси да го подпишеш, до утре вечер обмисли и реши. А утре 
вечер пред пристанището на малкия дворец ме чакай, оттам ще отидем да 
вземем Хриза… От моите ръце искам да получиш щастието си…
СИМЕОН. Ще бъда там! Но тая нощ и утрешния ден страхувам се от 
ожидание жестоко сърцето ми да се не пръсне… Позволи да те оставя, за да 
заключа оттатък договора. (Излиза.)
ВАРДА (сам). И тъй, последний камък... положих. Ще бъде мирен Преслав и 
българските орди не ще ме изненадат в медения месец на моята любовница, 
империята…Той ще стане властник в Преслав, това го зная, а властник тук 
ще бъда аз. И догдето той със своята слъзлива и невинна женица се разправя, 
аз моята работа ще извърша. О, дано ме само друг някой не предвари…
ПОЛИКСЕНИ (влиза бурно). Най-после те открих, коварний кесаре! 
ВАРДА. Съкровище голямо намери, вижда се, та тъй се радваш! 
ПОЛИКСЕНИ. Да, не си съкровище голямо ти за мене, щом тъй желанията 
ми изпълняваш, както ги изпълни досега. Ти скри от мене Хриза, но яз я 
открих! 
ВАРДА. И си дошла да зарадваш Симеона с тая приятна вест?
ПОЛИКСЕНИ. Не се гаври с мене, кесар Варда. Ний имаме тъй много общи 
тайни, че аз опасна мога да бъда за тебе…
ВАРДА. Не знаех, че тая уста, що може да целува, знае и да заплашва. 
Тайни! Такава тайна, че бях твой любовник! Носачите по улиците пеят за 
нази песни. Това е тайна! 
ПОЛИКСЕНИ. Та що? Това не е тайна. Но други тайни…
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ВАРДА. А друга тайна е тая, че ти каквото вършиш, за младий варварин го 
вършиш, моя хубавице. Не те ревнувах, това детско чувство е за мене отдавна 
изживяно. Но аз не исках на моите кроежи да пречиш и понеже знаех на 
какво си способна, сестра ти скрих от твоите любезности сестрински по-
далече. 
ПОЛИКСЕНИ. Досега служих на твоите прищевки, на твоите кроежи, кесар 
Варда. А ти ми измени, ти се съюзи с враговете ми, ти на моето отмъщение 
преграда слагаш…
ВАРДА. Ех, аз ти трябвах – мост към Симеона. А ти помисли, Варда е глупец, 
той моите кроежи не разбира. 
ПОЛИКСЕНИ. И сега не съм ти нужна вече, мислиш? Ти кроиш да се качиш 
на престола без моя помощ? 
ВАРДА. Да се кача на престола, аз? Какво бълнуваш, клетнице? Как смееш 
да говориш против императора? Не знаеш ли какво може да те очаква за 
тия думи? Или защото бе за кратко ти моята прищевка след сит обяд и 
оргия пиянска, забрави кой съм и властта догде се простира? 
ПОЛИКСЕНИ. Така ли си уверен в заговора, скроен от тебе скрито 
и потайно? Не предполагаш ли, че зная всичко? Събранията в твоя 
дом, подаръците, що раздаваш, привържениците си, които привикваш 
от провинциите с благовиден предлог, че трябва да докладват на 
императора? 
ВАРДА. Бълнуваш, Поликсени, ти си болна. Любов, омраза, ревност 
сърцето ти разкъсват и ти не виждаш ясно къде отиваш. Тоя, който знае за 
високопоставените много тайни, или мълчи, или пък съединява усилията 
си с техните.  И няма защо да се хвали, че знае много. 
ПОЛИКСЕНИ. Заплашваш ли ме? 
ВАРДА. Предпазвам те, Поликсени. Бъди благоразумна…Ти знаеш где е 
Хриза. И това, що знаеш, го зная пък аз от моите слуги, които вървят 
по петите ти. Помни това. Когато ти се връщаше в града, в убежище 
по-безопасно тя бе отведена – да не можеш да я стигнеш. Но искаш ли 
отново да я видиш, ела ти утре вечер пред Малкия дворец. Оттам ние със 
Симеона ще тръгнем, за да отидем при Хриза. Ела след нас, ако желаеш…
Но ако ти до утре бълнувания имаш такива за заговори, за престол, за 
власт – помни, след тебе са моите слуги… Не се опитвай да се доближиш 
до императора… С голяма скръб бих видял твоето така прекрасно тяло 
пронизано… (Излиза.) 
ПОЛИКСЕНИ. Студений честолюбецо, аз зная, че ти, без да ти трепне 
окото, би ме жертвал! И тука всичко се руши, и тука! 
СИМЕОН. Що ще тук тая жена? Вране! Вране! 

Вран влиза уплашено.

Спомени и документи
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СИМЕОН. Ти я пусна тук? Въпреки заповедта ми?
ВРАН. Прости ме, княже, тя искаше да види кесар Варда и Варда беше тук.
СИМЕОН. Кълна се в Морана! Ти заслужаваш смъртта на роб! 
ВРАН. Готов съм да умра дори без вина, но зная, че смъртта ще ми намери 
по-друга, по-възвишена причина…
ПОЛИКСЕНИ. Не е виновен той… За всичко аз съм виновна. Княже, 
последна дума имам към тебе… Не ще прилича тя на досегашните ми думи. 
Съдбата спуща чер мрак над мене, скоро ще умра. Над мене съдбата изрече 
своята присъда. Отровата, коя сама приготвих, разлива се навсякъде и ме 
трови. Ще можеш ли да ме простиш за всички мъки, с които ти сърцето 
изтерзах? 
СИМЕОН. По бих повярвал дяволът в черква да влезе, не ти да се разкаеш. 
ПОЛИКСЕНИ. За сетен път те виждам може би… Прости ми, Симеоне…
СИМЕОН. Дори да беше искрена и честна, на Оня, който прощава, се моли. 
Не мога да простя – човек съм, а не Бог…
ПОЛИКСЕНИ. О, позволи ми да се докосна до края на твоята одежда, идол 
мой…
СИМЕОН. Вране, изведи я! 
ВРАН. Иди си, Поликсени! (Извежда я до вратата.) Върви… дома! (Затваря 
вратата и се обръща усмихнато към Симеона.) Сега позволи ми да ти 
докладвам нещо важно. 
СИМЕОН. Казвай! 
ВРАН. Искро, скороходец от Преслав, е тук навън и чака. 
СИМЕОН. Да дойде скоро! 
ВРАН. С него са и двама търговци нашенци, Драган и Мирко, а се събраха 
още Вергав, … Боимир…
СИМЕОН. Не се бави, старче! Да влязат всички! 
ВРАН. Влезте, приятели! Небето се изясни! 

Влизат Искро, Драган, Мирко, Зергав, Воимир.

СИМЕОН. Добре дошъл, Искро! Що има в Преслав? Живи ли са и здрави 
всички? 
ИСКРО. Що има ще разбереш по писмото, което ти нося, княже! Но устно 
всички те поздравяват и чакат с нетърпение кога ще се завърнеш… (Подава 
му писмо.) 
СИМЕОН (отваря писмото). От татко? (Чете.) О, нима е възможно? Нима 
е възможно! Брат ми, Владимир! Не са били напразни слуховете, които тук 
дори достигнаха! Братко, братко! 
ВРАН. Нима не са радостни новините от Преслав? 
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СИМЕОН. Приятели… Ах, Мирко и Драгане, простете, че в залисията си…
Как върви търговията ви? Продадохте ли всичко, що донесохте на тукашния 
пазар? 
ДРАГАН и МИРКО. Да, княже, доволни сме…
СИМЕОН. Вий имате и кораб, нает от Варна да пренася стоки тук, нали? 
ДРАГАН. Да, княже, той е в Златний рог. Капитанът ми, арабин, очаква 
само заповед да дам…
СИМЕОН. Тогава тая заповед предай веднага: утре вечер да бъде готов 
пред Малкия дворец… Оттам за кратко ще се отбием ние в един манастир, 
а след това – за Варна и за Преслав оттам! 
МИРКО и ДРАГАН. Отиваме незабавно, светлий княже! (Излизат.)
СИМЕОН. А вие всички тук! Ни гък! И бързо всичко пригответе за път. 
ЗЕРГАВ. Отиваме си вече! Отиваме си! В Преслав, в Преслав, на воля и 
свобода! 

ЗАВЕСА

Спомени и документи
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ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЕЗИКОВА ЧИСТОТА ПРЕЗ БЪЛГАРСКОТО 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Кина Вачкова
 

THE MOVEMENT OF LANGUAGE PURITY DURING BULGARIAN REVIVAL 

Kina Vachkova, Bulgaria

Новоизлязлата монография на проф. д-р Надка 
Николова „Пуризмът в епохата на Българското 
възраждане” (Series Academica. 18. Шумен: УИ „Епископ 
Константин Преславски”, 2016, 276 с. ISBN 978-619-201-
042-3) отговаря на сериозна потребност в науката за 
историята на новобългарския книжовен език (НБКЕ) и 
за българската стандартология. Въпреки несъмнения 
и отдавнашен интерес сред изследователите към 
проявите на езиковото чистачество, досега в българ-
ската лингвистика липсваше труд, който да представи 

системно, в пълнота и върху солидна съвременна теоретична основа 
българския пуризъм, да определи неговата типология и връзката му с НБКЕ 
в периода на предстандартизация (времето на формирането му – епохата 
на Българското възраждане). Ето защо рецензираният труд се отличава с 
актуалност. Както се изразява авторката, 

Проявите на езиково чистачество винаги са вълнували обществото 
и са предизвиквали противоположни реакции – от издигането в култ до 
заклеймяването му, но независимо от това феноменът на езиковия пуризъм 
съществува и изследването му може да помогне да разберем ролята на 
езика в обществото – една цел, която със сигурност си заслужава да бъде 
постигната (с. 21). 

Познанието за българския пуризъм от епохата на Възраждането 
дава възможност за изясняването на неговото влияние върху НБКЕ и 
в следващите периоди от развитието му, несъмнено и днес, когато в 
епохата на глобализация и на електронните технологии контактите и 
интерференциите между книжовните езици са много динамични. И днес, 
както и преди, малките езици, какъвто е българският, изпитват влиянието 
на големи езици (сега главно английски), което предизвиква пуристични 
тревоги и действия. 

 

РЕЦЕНЗИИ
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Структурата на монографията е много добре обмислена и подчи-
нена на резултатите от проучването на обширна литература (българска 
и чуждестранна) по въпроса, както и на изследването на източниците. 
В увода (с. 4-10) Николова убедително е защитила избора си на темата и 
актуалността на разработването ѝ, обекта, предмета и произтичащите от 
това конкретни задачи, които следва да се решат, комплексния метод на 
изследване (дескриптивно-аналитичен, системно-структурен, сравнител-
но-типологичен и социологичен). 

Частта „Пуризмът като лингвистична доктрина” (с. 11-34) пред-
ставя теоретичната основа на изследването. Авторката показва най-
широка информираност на литературата (чуждестранна и българска, 
класическа и най-нова) по въпросите на теорията на книжовния език 
и на стандартологията, оценява критично схващания, тези, термини, 
като доразвива някои от тях с оглед темата на монографията. Дефинира 
термини, свързани с теорията на стандартологията, които са по-малко 
популярни в нашата лингвистика или се използват с известни различия от 
отделни български и чуждестранни автори (напр. предстандартизация и 
стандартизация). В частта „Исторически екскурс на пуристичната идея” 
(с. 35-80) са разгледани езиковите ситуации на 11 славянски и неславянски 
страни с оглед на пуристичната доктрина. Изборът им е представен според 
възможността им за влияние върху пуристичните прояви у нас през епохата 
на Възраждането. Този преглед, направен за пръв път в българската научна 
литература, дава възможност на авторката да изследва българския пуризъм 
върху европейския фон на пуристичната идея и нейните прояви, да достигне 
до изводи относно спецификата и типа му. 

Основната част на изследването е „Възрожденските прояви 
на българския пуризъм” (с. 81-206). Синтетичното представяне на 
българската езикова ситуация във външноезиков и вътрешноезиков план в 
началото на тази част очертава аспектите, върху които ще бъде анализиран 
развоят на разглежданото явление. Един от многобройните проблеми, 
с които е трябвало да се справи Николова, е неговата периодизация. 
Определянето на три основни периода обуславя и структурирането на тази 
част от монографията: „Начални прояви на българския пуризъм” (с. 82-94), 
„Пуристичната идея през 30-те – 40-те години на ХІХ в.” (с. 95-116), „Пуризмът 
през 50-те – 70-те години на ХІХ в.” (с. 117-173). От сериозни теоретични 
позиции е анализиран внушителен обем от изказвания на 56 строители и 
носители на НБКЕ във връзка с чуждоезиковите влияния в периода. Някои 
от проучваните текстове и паратекстове са известни на изследователите, на 
други се обръща внимание за пръв път. 

Авторката е трябвало да се справи със спорни в теорията и историята 
на книжовния език въпроси. Например, за да избегне различните мнения 
във връзка с т.нар. книжовноезикови школи, е избрала да използва термина 
„модел за книжовен език”. С това не се постига окончателно решение 
на въпроса, но като опитен изследовател Николова е избрала варианта, 
който добре ѝ служи по разработваната тема. Заслужава да се отбележи, 
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че авторката вникливо посочва основните проблеми, които обществото 
задава пред българския пуризъм, задълбочено свързва неговия характер 
с аналитичния строеж на новобългарския език, остроумно коментира 
завихрянето на спорове поради заблуди сред строителите на НБКЕ 
(например подозренията в чуждост на членните форми, продължителния 
спор за мястото на черковнославянизмите и пр.). Обособяването на отделна 
част „Пуризмът на Иван Богоров” (с. 174-206) не изненадва. Пуристичните 
прояви на този книжовник са най-видими, най-активни, за тях е писано 
най-много и са оценявани различно. Оценката на Николова е убедителна, 
тъй като е поставена не само върху филологическия му индивидуализъм, а 
е разгледана и като резултат от развоя на българската пуристична доктрина 
до момента на неговата дейност преди Освобождението. 

Заключението на монографията (с. 207-223) по блестящ начин 
обобщава резултатите от изследването върху пуристичните прояви. В него 
авторката за пръв път в българското езикознание представя характера 
и типа на българския възрожденски пуризъм (от различни ракурси): в 
началото (60-те г. на ХVІІІ – 20-те г. на ХІХ в.) имплицитен с реформаторска, 
защитна и педагогическа платформа; през 30-те – 40-те години на ХІХ в. – 
вербализиран архаизиращ и етнографски пуризъм; през 50-те – 70-те г. на 
ХІХ в. – етнографският пуризъм е обречен на неуспех поради вкоренения 
елитарен подход. Убедително е заключението, че като цяло възрожденският 
пуризъм е „външен, ксенофобски, педагогически, защитен”. Също и че 
българският пуризъм е „неорганизирано езиково движение с политически 
и идеологически характер”, възникнало като резултат от „езикова ситуация 
в интралингвален и интерлингвален план”, в „съответствие с пуристичните 
прояви в по-голяма част от европейското езиково пространство”. 

Цитираната литература (с. 224-243) впечатлява със своя обем (180 
единици), с включените изследвания на 8 езика от различни национални 
лингвистики, класически и най-нови. Приложените Използвани източ-
ници (с. 244-251) и Именен показалец (с. 252-261), както и обширното 
Резюме на английски език (с. 262-276), улесняват читателите, правят 
монографията достъпна за интересуващи се от проблема чуждестранни 
специалисти и други ползватели. 

В заключение ще отбележа, че монографията „Пуризмът в 
епохата на Българското възраждане” има определено приносен научен 
характер, сериозна и иновативна теоретична основа, отличава се с висока 
информативност, с изискан и богат език на опитен учен. Монографията 
може да има и практическо приложение в учебния процес на студенти 
по хуманитарни специалности, а също и в методиката на обучението по 
езикова култура на ученици, студенти и по-широки кръгове от обществото. 
Тази книга затвърждава авторитета на преподавателката в Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски” проф. д-р Надка Николова 
като задълбочен и уважаван специалист по история и теория на книжовните 
езици, автор на още 2 книги и на десетки други публикации (студии и 
статии) в тази област на лингвистиката, познати и широко цитирани не 
само от много наши, но и от редица чуждестранни учени. 
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ОТНОВО ЗА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИКАТА

Светлана Неделчева

LEXICO-GRAMMAR REVISITED

Svetlana Nedelcheva, Shumen University, Bulgaria

Новоизлязлата монография „Lexico-Grammar1 

of the V_Hand(S) Collocations. A Corpus-Driven Analysis“ 
на Теменужка Сеизова-Нанкова привлича вниманието 
с иновативността на подхода си и прецизността, 
с която той е следван. Описват се формалните 
характеристики на колокациите2, вариациите им в 
дистрибуция, които водят до различни семантични 
асоциации и значения на конструкциите и създават 
комплексни отношения във всяка колокация и между 
колокациите. Изследването осъществява връзка с 
приложната лингвистика и е мотивирано от нуждите 

на изучаващите английския език като чужд, затова и резултатите са 
пречупени през тази перспектива. Структурирано е в четири части: увод, 
две глави и заключение,   съпътствани от пет приложения. 

В Увода авторката представя терминологичния апарат като от двата 
основни изследователски подхода в корпусната лингвистика: корпусно-
базиран ‘corpus-based’ и корпусно-управляван ‘corpus-driven’, тя е избрала 
втория, тъй като той е по-индуктивен и съответства на нейната методология: 
да извлича лингвистичните конструкции чрез анализ на корпуса. 
Корпусно-базираното изследване, от друга страна, приема валидността на 
лингвистичните форми и структури, извлечени от лингвистичната теория, 
и изследва вариативните модели на употреба на тези предварително 
дефинирани лингвистични характеристики. 

Корпусно-управляваният подход поставя големи изисквания пред 
изследователите по отношение на извличането на данни за корпуса. В 
това изследване той е извлечен от Британския национален корпус (BNC) 
и включва всички статистически значими граматични отношения между 
глагола (V) и групата на съществителното (NP), където лема е hand ‘ръка’, т.е. 
1 Терминът lexicogrammar/лексикограматика, въведен от Халидей (1961), се използва в системната 
функционална лингвистика, за да посочи взаимната зависимост между лексика и граматика. Допирна 
точка между тях са колокациите.
2 Колокациите са словосъчетания с различна устойчивост, които през годините са били обект на 
изследване от различни перспективи, например от гледна точка на структурните и функционалните им 
характеристики или на семантичния им аспект, а най-често са разглеждани за целите на чуждоезиковото 
обучение. Те се смятат за трудни за усвояване от изучаващите английски език като чужд език, тъй като, 
по думите на Хърбст (2010), изискват специфични, идиосинкретични знания.
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разглеждат се всички възможни комбинации на глагол и hand в единствено 
или множествено число. Това помага да се изследват характеристиките на 
колокациите в различни дискурси. 

В Глава първа се разкрива методологията на изследването, която се 
основава на лексикалния подход към валентната теория, разработена от 
Хърбст и Шулер (Herbst, Schuller 2008), Хърбст (Herbst 2014). Валентната 
теория е приложена в симбиоза с конструкционната граматика (Goldberg 
1995, 2006) и с елементи от типологичния подход на Крофт (Croft 2001, 2003) 
и Крофт и Сътън (Croft, Sutton 2014) и когнитивната граматика (Bybee 2010). 
Във всички тях е преплетен интересът към откриване на характеристиките 
на идиомите и използването на конструкцията като лингвистична единица 
при анализа на емпиричен материал. Наличието на голям корпус е 
задължително при такова проучване, за да се осигури представителност. 

Онлайн корпусите дават предимство не само заради обема си, но и 
с възможността за квантитативен анализ и определяне на най-честотните 
колокации. Подобни изследвания бяха немислими преди няколко години, 
когато такива изчисления не можеха да се правят автоматично. 

Корпусът на това проучване обхваща 13617 текстови единици 
(токъни), от които тези с най-използваните 25 глагола са 6279. Резултатите 
от търсенето са организирани статистически и най-ярките (salient) се 
подреждат в началните позиции, а не просто най-честотните (frequent), 
така на първо място излиза shake hands. Сеизова-Нанкова използва 
многобройните примери, за да подчертае проявяващите се в контекста 
характеристики и конструкциите, в които участват. По този начин подпомага 
изчерпателността и детайлността на анализа. Важно за нея е не какво е 
възможно в езика, а какво е често срещано и то, както твърди тя, води до 
промяна в лингвистичната парадигма и изучаването на езика. 

Анализът на колокациите е изграден на няколко нива. На 
синтактично ниво наблюденията върху най-често срещаните модели на 
синтактични връзки за определени глаголи позволяват изучаването на 
валентността на глагола. На морфологично ниво се отчита присъствието 
или отсъствието на генитивна местоименна форма, определителна или 
неопределителна форма, или отсъствието и на двете. На семантично ниво 
към разширените конструкции се подхожда по различни начини: като 
изразяващи същото значение като двувалентните конструкции или като 
изразяващи различно значение, например начин на действието, при което 
глаголът образува каузална аргументна структура с много специфична 
информация на елементите. Проучването на всички нива е пречупено през 
перспективата на изучаващия английския език като чужд. 

Важен приносен момент е, че посоката на изследването е от токъните 
към класификация и категоризация, при което се постига идентифициране 
на единици по- големи от думите – фрази и/или идиоми – това формира 
скала в зависимост от връзките между частите в конструкцията. 
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Глава втора е разделена на двадесет и пет подраздела, всеки от 
които разглежда колокациите на hand(s) с различен глагол: shake, clasp, 
wave, wash, clap, put, rub, lay, lift, raise, hold, place, wipe, slide, change, kiss, 
cup, lend, thrust, spread, tie, clench, wring, squeeze, rest. Прилага се един и същ 
алгоритъм: 1. Помества се информацията, наречена таг (tag), която се състои 
от колокация от глагол и лемата с номер от 1 до 25 в низходящ ред, като 
списъкът започва с най-ярката (salient). 2. Следва броят на попаденията в 
корпуса и съотношението между hand в единствено и множествено число. 
3. Лексикографският аспект представя в съкратен вид какво е поместено 
в речника на Хорнби (OALDCE 1989) относно разглежданите колокации. 
Изборът на този речник е много подходящ, защото е достъпен и специално 
насочен към чужденците, изучаващи английски, и отчита, че валентността 
и колокациите са най-трудни за усвояване. 4. Обща информация за 
колокацията – основни характеристики и очаквания. 5. След това е 
поместена извадка от корпуса: първите двадесет реда от резултати за 
съответната колокация. 6. Квантитативната валентност дава представа за 
поведенческия потенциал на колокацията. 7. Списъкът с комплементите 
представя вариациите в реализацията. Основава се на примери, извлечени 
от корпуса. 8. Валентните модели разкриват комбинаторните възможности 
на комплементите. Тук авторката включва и вариантите в страдателен залог, 
които са алтернативен начин за разкриване на валентната информация. 
9. Валентните конструкции са подредени в скала от по-специфични към 
по-общи конструкции. 10. Обобщението към всяка колокация се отнася до 
разгледаните конструкции, но прави съпоставка и с другите колокации, 
като се посочват прилики и разлики. 

Заключението показва, че подходът, управляван от корпуса, има 
голямо предимство – осигурява емпиричен материал, който е достоверен 
и надежден. Иновативният момент, предложен от Сеизова-Нанкова, е 
използването на новите технологии, за да се достигнат търсените резултати. 
Използваната методология помага на изследователката да се освободи от 
всички предварителни очаквания и интуитивни изводи в интерпретирането 
на конструкциите. Досега не е правено подобно подробно проучване 
на колокациите с V_hand(s), което да разглежда сложната им вътрешна 
структура. Авторката доказва, че конструкциите се появяват в естествения 
дискурс, а изказите са прояви на конструкциите. Корпусът, от своя страна, е 
поредица от изкази, които могат да бъдат организирани по различен начин 
в зависимост от лексикалните и граматическите им характеристики. 

Монографията има важно практическо приложение, защото 
в резултат на детайлното проучване на лингвистичния материал и 
описанието на валентността на конструкциите се представят различни 
морфосинтактични, лексикосемантични и дискурсно-прагматични 
асоциации между всички колокации с V_hand(s), а използваната методо-
логия може да се използва като отправна точка в изследванията по превод 
и обучението по английски като чужд език. 
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ЕДНА ПОЛЕЗНА И НАВРЕМЕННА КНИГА

Ганка Янкова
 

A USEFUL AND TIMELY BOOK

Ganka Yankova, Shumen University, Bulgaria

Монографията на Калина Йочева “Дизайн на 
ограмотяването” представя актуален и значим проблем, 
свързан с началното ограмотяване на първокласниците. 
И съдържателният, и концептуалният план на 
изследването биха могли да се определят като 
иновативни. Тя е мотивирана от трайния ѝ интерес 
към проблемите на началното ограмотяване и в нея 
дизайнът на началното ограмотяване се разбира 
като съзнателно структуриран процес, планиран и 
реализиран от педагога, но в съчетание със „съвкупност 
от регламентирани и ситуативни фактори, оказващи 

влияние върху процеса на обучението по начална грамотност в 1. клас“. 
Монографията е структурирана в увод, 5 глави и заключение. 

Снабдена е с библиография, включваща 39 авторитетни източника. В увода 
авторката мотивира значимостта на проблема за грамотността с оглед на 
все по-големия брой неграмотни ученици. Тя подчертава отговорността на 
всички – педагози, психолози, експерти, родители и т.н., за ширещата се 
неграмотност. Дефинирани са предметът на изследването и целта, а именно: 
„на базата на изследвания на различни автори за дизайна в областта на 
образованието и с оглед на нормативните документи да се изведат основните 
му елементи, характерни за актуалната практика по начална училищна 
грамотност, и да се посочат възможности за оптимизиране на процеса“. 

В първия раздел „Понятието „дизайн в образованието“ Калина Йочева 
семантизира понятието образователен дизайн, съпоставяйки го с понятия 
като педагогически дизайн и дизайн на обучението, и приема педагогическия 
дизайн като един от елементите на образователния. По-нататък в текста 
подробно експлицира конструкта педагогически дизайн в съдържателен 
и процесуален аспект. Подчертава ролята на педагогическия дизайн като 
наука и изтъква, че педагогически дизайн съществува и при традиционното 
обучение. Като проявление на дизайна на обучението се дефинира дизайнът 
на ограмотяване с оглед на това, че технологията на ограмотяването съдържа 
елементите: планиране, провеждане, оценка. В голямата си част текстът има 
репродуктивен характер, което показва осведомеността на авторката, но в 
същото време засипва читателя с големия брой цитирания. 
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В главата „Преди да влезем в клас“ акцентът е върху учебните 
програми и върху методите за ограмотяване. Коментират се съдържанието 
и структурата на програмата и се правят критични бележки, както и 
мотивирано предложение за увеличаване броя на часовете. Заслуга на 
авторката е извеждането и систематизирането на проблемите за учебната 
2016/2017 г., произтичащи от разминаването на учебниците за 1. клас и 
новата учебна програма. Калина Йочева препоръчва въвеждането на 
допълнителни работни листи на учениците, които да компенсират това 
разминаване между новата учебна програма и действащите буквари. 
Този вариант е методически целесъобразен и дава възможност да 
бъдат реализирани поставените цели и да се постигнат резултатите, 
експлицирани в държавните образователни стандарти. Предлага се 
апробирана алтернативна дидактическа технология на ограмотяване, 
илюстрирана чрез работа върху помагалото „И аз мога“, което отчита и 
трудностите при работата с деца билингви, предпоставени от езиковия 
дефицит и от интерференцията между двата езика. 

Най-обемен е разделът „В класната стая“, който експлицира 
случванията в образователното взаимодействие по роден език, конкрет-
но работата с учебниците, тетрадките, учебните помагала. Направен 
е задълбочен анализ на буквара, в т.ч. на алтернативните буквари. 
Разглеждат се съдържанието, структурата, техническото и графичното 
оформяне, рубриките, символните знаци и са представени насоки за 
работа. Проследяването на изучаваните езикови единици, тематично 
обвързани с определен лексикален материал, илюстрира аналитико-
синтетичния подход при изучаването им. 

Тетрадките са следващият елемент от дизайна. Изведени 
са функциите на различните тетрадки. Отделено е място и на 
информационните технологии – електронни буквари, електронни 
помагала, електронни игри и компютърни презентации. 

Класната стая е пространството, в което се случва урокът. Дизайнът 
на образователното пространство се разглежда като важна необходимост 
за обезпечаване на учебния процес и по-конкретно на интерактивния 
учебен процес. Предложени са алтернативи за разположение на учебните 
места съобразно спецификата на занятието. 

В четвъртата глава „Извън училище“ се обръща внимание върху 
ситуативните фактори, влияещи на началното ограмотяване, като се 
коментира ролята на родителите, на улицата и на други социални 
фактори. 

В пета глава са предложени вариативни подходи към обучението 
по начално ограмотяване. Отделя се специално място на интерактивните 
методи и е обоснована ролята на играта като образователна и занимателна 
практика с висок потенциал, заради възрастта на първокласниците. 
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Заключението е логично и стегнато. То има характер на препоръки 
за решаване на основни проблеми при ограмотяването в контекста на 
предложения дизайн на ограмотяване. 

Авторският принос на Калина Йочева е в съдържателен и 
технологичен аспект и се свързва с препоръчаната технология, която се 
илюстрира със създаденото помагало „И аз мога“, с интерактивния метод 
„Аквариум“, с адаптацията на дидактическото петостишие на А. Крепси 
към българската система на ограмотяване, с включване на образователни 
компютърни игри, които могат да се играят онлайн и т.н. 

Монографията е значима и с висока приложна стойност заради 
акцентното извеждане на ролята на образователната среда в процеса 
на ограмотяване и заради идеите за нейното оптимизиране. Тази книга 
е полезна не само за началните учители, но и за детските учители, 
за студентите, за всички, които проявяват интерес към началното 
ограмотяване. И в тази връзка бих препоръчала по-голямо внимание 
върху приемствеността между първи клас и детската градина. 

Научният труд на Калина Йочева показва изключителната ѝ 
библиографска осведоменост, нейната лингвистична и методическа 
подготовка, високия ѝ професионализъм. 
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За авторите

Белгин Елбир завършва бакалавърска степен в Университета в Анкара, катедра 
„Английски език и литература“, а магистърска степен по английска литература 
в Университета Хасетепе съответно през 1978 и 1980 г. Получава докторска 
степен по английски език и литература от Университета в Анкара, където 
работи като професор, ръководител катедра и главен асистент до 2012. От тогава 
преподава в Университета Атълъм, катедра „Английски език и литература“ и 
в магистърските и докторските програми в същия университет. Проф. Елбир 
има многобройни публикации и участва в академични конгреси по английска 
литература. Научните й интереси са насочени към английския роман от ХIХ 
и ХХ век, поезия и културология и към литературния превод в национален и 
международен мащаб.

Берин Аксой получава бакалавърска (1980), магистърска (1982) и докторска 
степен (1988) от катедрата по английски език и литература в Университета 
Хасетепе. През 2003 става професор. Работи в катедрата по устен и писмен 
превод в Университета Хасетепе в периода 1987 – 2007 г. като лектор, професор 
и ръководител катедра.  Понастоящем е професор и ръководител на катедрата 
по превод в Университета Атълъм, Анкара. Изследователските й интереси 
и многобройните й публикации са в следните области: теория на превода, 
литературен превод, сравнителна литература, турска литература и английска 
литература. Публикувала е в национални и международни академични списа-
ния като META, Babel и др.

Снежана Бойчева е доцент по немска литература и интеркултурна кому-
никация към катедра „Германистика“ на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“. Завършила е специалността Немска филология в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в 
областта на съвременната немскоезична литература, езиковата философия, 
интеркултурното литературознание, ксенологията, културите на паметта. 
Многократно е специализирала в различни университети в Германия и Австрия. 
Автор е на две монографии –„Езикови пространства на мълчанието в прозата на 
Томас Бернхард“ и „Образи на България и българите в съвременни немскоезични 
литературни текстове“.

Евдокия Борисова завършва Българска филология през 1993 година в 
Шуменския университет. Защитава докторска дисертация през 2001 г. на тема: 
„Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век“. От 2008 година 
е доцент по журналистика. Издадени книги: „За трите жанрови модела на 
българската драма от началото на века“ (2000), „Жанрове в медиите“ (2008), 
„Паралитературата. Социология, текстология, медиатори“ – в съавт. с Я. 
Милчаков и Пл. Шуликов (2009), „На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан 
Памук“ (2011), „Мелодрамата в телевизионния сериал“ (2013) и „Литературите ни. 
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Романът на Изтока със Запада в балканските литератури“ (под печат). Научни 
интереси в областите: жанрология, публицистика, стихознание, сравнително 
литературознание и балкански литератури, история на изкуствата, история на 
българската литература, съвременна българска литература, творческо писане.

Наталия Няголова e доцент в катедра „Русистика” на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”. Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност БФ. Доктор 
по филология (2007) с дисертация на тема: „Предметният код в драматургията 
на А. П. Чехов”. Специализирала в Белградски университет (2007), Ягелонски 
университет, Краков (2008), Школа за сценични изкуства, Братислава (2008-
2009), Сегедски университет, Унгария (2010) и др. Автор на монографиите 
„Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов) (2009), 
„Текст и кинотекст” (2014), „Семиотика на кабинета в руската литература от 
втората половина на 19 век” (2014); „Речник – конкорданс на драматургията на А. 
П. Чехов” (2013) и на повече от 100 научни статии, публикувани в България, Русия, 
Унгария, Полша, Сърбия и др. Научни интереси: руска драматургия от втората 
половина на 19 век, кинематографични и телевизионни формати, математически 
и компютърни методи в литературознанието.

Петър Стоянович е доцент в Института по исторически изследвания при БАН. 
Завършва магистратура по история през 1995 в Университет Виена, Австрия. Три 
години по-късно защитава докторска дисертация по история с отличие в същия 
университет. През 1998-2000 г. е парламентарен секретар на министерството 
на външните работи, през 2000-2001 г. е началник на кабинета на министъра на 
външните работи Надежда Михайлова. Бил е международен секретар на СДС и  
анализатор и журналист във в. “Новинар“. В периода 2013-2014 г. е министър на 
културата. Автор е на монографии и научни статии: “Между Дунав и Нева. Княз 
Фердиданд I Български през погледа на австро-унгарската дипломация 1894-
1899“ (1999), „Известният непознат. Иван Стоянович 1862-1947“ (2012), „Границите 
на европейската империя“ (сп. Разум, 2002), на предговори към научни издания 
(„В. Александров, Брест-Литовският мирен договор 1918“ (2009) и на над сто 
статии и интервюта.

Цветана Иванова завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
специалност История. Работи в ШУ от 1994 г. Защитава докторска дисертация 
на тема „Външнополитически възгледи и дейност на Григор Начович в 
Следосвобожденска България“ през 2003 г., доцент е от 2013 г. Научните й 
интереси са в областта на теорията на историческото образование, методиката 
на преподаване, историография и история на България. Има повече от 50 статии, 
студии и учебни помагала. Публикувала е монография „Преподаването на 
история в българското училище – традиции и съвременни проблеми“ през 2013 г. 
Член е на Сдружението на преподавателите по история в България и ЕВРОКЛИО.

Трейси Спийд е независим изследовател и работи със стипендия по програма 
Фулбрайт. Завършила е Университета Бъркли, в Калифорния (САЩ), през 2011 
г. с докторска степен по славянски езици с фокус върху южнославянските 
езици и лингвистиката на балканските езици. Дисертацията й „Българските 
глаголи за движение: славянски глаголи в балкански контекст“ изследва 
когнитивната семантика на българските глаголи за движение в сравнение с 
руските и сръбските глаголи за движение. Макар че дисертацията й и статията 
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й „Manner/Path Typology of Bulgarian Motion Verbs“ (Типология начин/път на 
българските глаголи за дивжение) (2015) разглеждат глаголите за движение, 
тя винаги се е интересувала от въпросите на социолингвистика. Научните й 
занимания са свързани с изследването на промяната на езиците в популярната 
музика и използването на турцизми в българския език от социолингвистична 
перспектива.

Кветослава Копорова е доктор по философия, лингвист, старши асистент 
в Института по русински език и култура – Университета в Прешов. Изследва 
ортографията и ортоепията в книжовния русински, както се използва в 
Словакия. Освен лингвистичните изследвания на русинския език, тя публикува 
и социолингвистични изследвания. Активистка е в Русинското национално 
движение като ръководител на Асоциацията на русинските писатели в Словакия. 
През 2015 г. публикува университетски учебник „Фонетика, фонология и 
аксентология на Русинския език“ (Fonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho 
jazyka). Съавтор е на монографията „Граматика на русинския език“ (Gramatika 
rusyňskoho jazyka; Prešov: 2015) и на университетския учебник „Морфология и 
словообразуване на Русинския език“ (Morfologija i slovotvor´iňa rusyňskoho jazyka, 
Prešov: 2016).

Сава Сивриев e професор в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Завършил 
e Българска филология с втора специалност Руска филология и Теология в 
ШУ “Епископ Константин Преславски”. Завършил докторантура в Московския 
университет “М. В. Ломоносов” в Катедрата по теория на литературата. Защитил 
дисертация на тема: “Стиль прозы Леонида Андреева и стилевые искания в 
русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века”. Автор на книгите: Чудесното 
раждане (Работи по литературна история), 1995; MUQOS и TECNH. Опит върху 
българската литература от миналия век, 1999; Книга Псалтир и българската 
поезия, 2004; Литературна археология, 2006;  Екзегези (Из историята на 
българската литература), 2012; „Индивидуализмът в българската лирика от края 
на ХІХ е началото на ХХ век”, 2017. Автор на около сто публикации по теория на 
литературата, руска литература от края на 19- началото на 20 век, историческа 
поетика на българската литература, възрожденска литература, нова българска 
литература  (1878-1919), Стар Завет. 

Денка Кръстева – доктор на филологическите науки, професор по руска литера-
тура в Катедрата по история и теория на литературата в Шуменския универ-
ситет. Завършва е специалността Руска филология в Шуменския университет 
(1979). Редовен аспирант в Санктпетербурския университет “А. Херцен”, където 
защитава докторска дисертация през 1985 г. През 2012 г. защитава дисертация 
за придобиване на научната степен “доктор на науките”. Сфера на научните 
интереси – история и поетика на руската литература, културна история на Русия, 
“Нов историзъм” и руска литература. Автор е на множество научни статии и на 
монографиите: „Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-
ХІХ век (литература – идеология – неофициални разкази за двореца)“ (2013), 
„Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст 
и литературна тематична линия)“ (2014), „Владетелят, престолонаследникът и 
писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел – личност – 
общество)“ (2015).
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Васил Параскевов е доцент по съвременна българска история в катедра 
„История и археология“ в Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „БЗНС „Никола 
Петков“ 1945-1947 г.“. През 2011 г. е публикуван хабилитационният му труд 
„България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, 
икономика и пропаганда (1944-1953)“. Автор е на научни публикации, посветени 
на българската политическа опозиция, българо-британските отношения и 
българската политическа емиграция след Втората световна война. 

Снежана Великова е доцент в катедра „Журналистика и масови комуникации“ 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Защитава 
докторска дисертация през 2004 г. на тема: „Посвещението – структурни, 
семантични и прагматични аспекти“. Преподава и пише в сферата на 
съвременния български език, общото езикознание, теорията на масовата 
комуникация, теорията на текста, журналистиката. Автор е на монографията 
„Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма“ (2015) и 
на учебника „Журналистика и институции“ (2014) и на над 30 студии и статии. 
Интересите й са свързани с новите медии, журналистическия професионали-
зъм, демократизацията на комуникативните процеси, език и медии.

Иван Капралов е завършил Юридическия факултет на СУ “Св. Климент 
Охридски”, специалност “Право”. Професионалният му опит включва повече от 
десет години журналистически стаж в радио, телевизия, новинарски сайт. От 
2012 г. заема поста Обществен посредник на Община Шумен. Изследователските 
му интереси са свързани с изследването на полето между правото и морала като 
социално-регулативни механизми. Води курс по “Правни и професионални 
етични норми” на студентите от специалностите “Журналистика” и “Връзки с 
обществеността” в ШУ “Епископ Константин Преславски”. През 2014 г. е зачислен 
като редовен докторант в програма по журналистика към университета и през 
2017 г. е в процес на защита на дисертационния си труд на тема: “Институцията 
омбудсман и саморегулацията в българските медии”.  

Цветана Георгиева завършва през 1984 г. специалностите Българска 
филология (и втора Руски език) във Висшия педагогически институт в Шумен. 
От 1989 г. е ре-довна аспирантка в Московския държавен университет „Михаил 
Ломоносов“ (Руска Федерация), където през 1992 г. защитава дисертация на тема 
„Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М.Е. Салтыкова 
Щедрина)“. В периода 1998–2000 е гост-лектор в Измаилския държавен 
педагогически институт, Украйна. 
През 2007 г. защитава дисертация на тема „Мистиката в творби на българските 
символисти“, с която получава научната степен „доктор на филологическите 
науки“. Същата година постъпва на работа в Специализираното висше училище 
по библиотекознание и информационни технологии в София (УниБИТ). През 
2008 г. създава научния център „Култура и памет“ към УниБИТ. Автор е на редица 
монографии, някои от които са: „Unio mystica и българският символизъм“ (2008), 
„Парадоксите на Еклисиаста“ (2012).

Николай Димков е почетен професор на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”. Дългогодишен преподавател по Българска 
възрожденска литература и Българска литература за деца и юноши. 
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Специализирал в Белградския университет. Автор на над 20 книги в областта 
на литературната история, текстологията, културната история на Българското 
възраждане, сред които „Бачо Киро. Живот и дело“ (1976), „Рачо Стоянов“ 
(1984), „Възрожденският Шумен“ (1989), „Възрожденска литература“ (2005), 
„Свети Климент, епископ български“ (2010), „Стефан Руневски. Литературно-
критически очерк“ (2012), „Йордан Ветвинов. Малък литературно-критически 
очерк“ (2015). Пръв ръководител на Студентския литературен кръжок “Боян 
Пенев” в Университета и пръв редактор на списание Любословие.

Христо Трендафилов завършва специалност Българска филология в ШУ 
“Епископ Константин Преславски” (тогава – ВПИ) през 1978 г. През 1984 г. защи-
тава в Московския държавен университет “М.В. Ломоносов” дисертация на 
тема: „Полемическое наследие Константина Философа в литературе Древней 
Руси“. През 1994 г. защитава дисертация за доктор на филологическите науки 
в същия университет на тема: „Богословие Иоанна Дамаскина в древнерусской 
литературе“. От 2000 г. е професор по стара българска и стара руска литература 
в ШУ.
Лектор е по български език и култура в Санктпетербургския държавен 
университет (1991-1995 г.) и в Будапещенския университет “Йотвьош Лоранд” 
(2005-2010 г.). Автор на 216 публикации, от които 17 книги. Последната от тях 
- „ЦАР И ВЕК: Времето на Симеона“ получи през тази година Националната 
награда “Христо Г. Данов” в категория “Хуманитаристика”. Главен редактор на 
различни университетски издания в Шумен и Москва. 

Кина Вачкова завършва специалността Българска филология в Софийския 
университет. Един от първооснователите е на Шуменския университет, в който 
преподава съвременен български език (различни негови дялове) от 1969 г. 
Специализира в Санкт-Петербургския университет и в Карловия университет 
– Прага. Чела е лекции в редица европейски университети. Основните й научни 
интереси и публикации са в областта на историята и съвременното състоятие 
на българския език, на теорията на книжовните езици, на съпоставителното 
проучване на славянските книжовни езици. Има над 250 публикации у нас и 
в чужбина, между които книги и учебници. По-важните й монографии са 
„Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език”  (2005 г.). 
„Типологична характеристика на българския книжовен език” (2008 г.). От 1997 г. 
е представител на България в Международната комисия за славянски книжовни 
езици”, а от 2008 до 2013 г. – неин председател.

Светлана Неделчева завършва специалност „Английска филология“ в 
Шуменския университет през 1996 г. През 2007 г. защитава докторска теза на 
тема „Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските 
му еквиваленти“, а през 2013 издава хабилитационния си труд “Space, Time 
and Human Experience: A Cognitive View on English and Bulgarian Prepositions”. 
Има над 40 публикации. Специализира в редица университети, между които 
Университета в Бангор, Великобритания (постдокторантски стаж по програма 
на Фонд научни изследвания) и Университета в Джорджтаун, САЩ (като 
изследовател по програма Фулбрайт). Изнася лекции в редица европейски 
университети. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, 
съпоставителните изследвания, превода и чуждоезиковото обучение.
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Ганка Янкова завършва българска филология във ВПИ (Шумен) през 1978 
год. До 1982 г. работи като учител по български език и литература. Защитава 
докторска дисертация през 2002 г. на тема: „Изучаване на местоименията в 
средното училище“, а през 2008 г. става доцент. Основните научни дисциплини, 
които води, са методика на обучението по български език и методика на 
обучението по български език в детската градина. Научните й интереси са в 
областта на родноезиковото образование, на съвременния български книжовен 
език и на текстолингвистиката. Основните проблеми в научните й публикации 
са: комуникативната тенденция в родноезиковото обучение, интерактивни 
методи в обучението по български език, образователни стратегии в обучението 
по български език на чужденци и др. Доцент Янкова е научен ръководител и 
консултант на голям брой дипломанти, специализанти и докторанти. Автор е 
на повече от 50 публикации.

Belgin Elbir received her BA  from Department of English Language and Literature,Ankara 
University and her MA in English Literature at Hacettepe University in 1978 and 1980 
respectively. She completed her Ph.D in English Language and Literature at Ankara 
University where she worked as a full Professor, Department Chair and senior lecturer 
until 2012 . Since then she has been teaching at Atılım University Department of English 
Language and Literature and in Master’s and Ph.D Programmes at the same university. 
Prof. Elbir published extensively and took part in academic congresses in English literature 
focusing on the English novel 19th and 20th centuries, poetry and cultural studies and 
literary translation nationally and internationally.

Berrin Aksoy received her BA (1980) and MA (1982) and PhD (1988) from the Department 
of English Language and Literature Hacettepe University. She became a full Professor 
in 2003. She worked at the Department of Translation and Interpretation at Hacettepe 
University between the years 1987 – 2007 as a lecturer, tenure Professor and department 
chair.  She is currently a full time Professor and Chair at the Department of Translation/
Interpretation, Atılım University, Ankara. Her research interests and extensive 
publications cover fields such as Translation Theory, Literary Translation, Comparative 
Literature, Turkish Literature and English Literature. She has published widely in national 
and international academic journals such as META, Babel, etc.

Snezhana Boycheva is an associate professor of German Literature and intercultural 
communication. Works at the Department of German Studies at Konstantin Preslavsky 
University of Shumen. She graduated from  Sofia University majoring in German Studies. 
Her research interests are in the field of Contemporary German Literature, Language 
phylosophy, Intercultural literary theory, Xenology, Culture of memory. She has 
numerous specializations at different  universities in Germany and Austria. She published 
two monographs – „Ezikovi prostranstva na malchanieto v prozata na Tomas Bernkhard“ 
(Language spaces of silence in the prose of Thomas Bernhard) и „Obrazi na Bulgariya i 
bulgarite v savremenni nemskoezichni literaturni tekstove“ (Images of Bulgaria and the 
Bulgarians in contemporary German literary texts) and many aticles.

Evdokia Borissova graduated from Shumen University in 1993. Her major is Bulgarian 
Philology. She defended her doctoral dissertation in 2001 on “The genre and norm in the 
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Bulgarian drama from the beginning of XX century”. From 2008 - Associate Professor of 
Journalism. Published books: “Za trite zhanrovi modela na bŭlgarskata drama ot nachaloto 
na veka” (About the Three Genres of the Bulgarian Drama from the Beginning of the 
Century) (2000), “Zhanrove v mediite” (The Genres in the Media) (2008), “Paraliteraturata. 
Sotsiologiya, tekstologiya, mediatori” (Paraliterature. Sociology, Textology, Mediators) 
- co-authors Milchakov and Shulikov (2009), “ Na raba na Iztoka i Zapada. Romanite 
na Orkhan Pamuk“ (On the border of the East and the West. Orhan Pamuk’s novels) 
(2011), „Melodramata v televizionniya serial“ (Melodrama in the TV series) (2013) and „ 
Literaturite ni. Romanat na Iztoka sas Zapada v balkanskite literaturi“ (Our Literatures. 
The novel of the East with the West in the Balkan Literatures) (in print). Research interests 
in the fields of genreology, journalism, poetry, comparative literary studies and Balkan 
literature, history of art, history of Bulgarian literature, modern Bulgarian literature, 
creative writing.

Nataliya Nyagolova is an Associate Professor at the Department of Russian Studies at 
the University of Veliko Turnovo. She graduated there majoring in Bulgarian Philology. 
She has PhD in phylology (2007), the topic of her dissertation is „Predmetniyat kod v 
dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (The subject code in Chekhov’s drama). She has 
specialized in a number of European universities in Serbia (2007), Poland (2008), Slovakia 
(2008-2009), Hungary (2010), etc. She has published the following monographs: „Mezhdu 
bita i bitieto. Geroĭ i vesht v dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (Between Way of Living 
and Existence. Hero and thing in Chekhov’s drama) (2009), „Tekst i kinotekst” (Text and 
Cinema Text) (2014), „Semiotika na kabineta v ruskata literatura ot vtorata polovina na 19 
vek” (Office Semiotics in the Russian Literature of the Second Half of the 19th Century) 
(2014); „Rechnik – konkordans na dramaturgiyata na A. P. Chekhov” (Dictionary - 
concordance of Chekhov’s dramatics) (2013) and more than 100 articles issued in Bulgaria, 
Russia, Hungary, Poland, Serbia, etc. Research interests: Russian dramaturgy from the 
second half of the 19th century, cinematographic and television formats, mathematical 
and computer methods in literary studies.

Petar Stoyanovic is Associate Professor at the Institute of Historical Research at the 
Bulgarian Academy of Sciences. He graduated in 1995 from the University of Vienna, 
Austria majoring in History. Three years later he defended a doctoral dissertation 
on history with honors at the same university. In 1998-2000 he was the Parliamentary 
Secretary of the Ministry of Foreign Affairs; 2000-2001: Head of the Cabinet of Minister of 
Foreign Affairs Nadezhda Mihailova; 2001-2003: International Secretary of the Sayuz na 
demokratichnite sili (Union of Democratic Forces); 2004-2010: analyst and journalist in 
the newspaper “Novinar”; 2013-2014: Minister of Culture. He is the author of the following 
monographs and research articles: Mezhdu Dunav i Neva. Knyaz Ferdidand I Bulgarski 
prez pogleda na avstro-ungarskata diplomatsiya 1894-1899“ (Between the Danube 
and Neva. Kniaz Ferdinand I Bulgarian through the Perspective of Austro-Hungarian 
Diplomacy 1894-1899) (1999); „Granitsite na evropeĭskata imperiya“, Razum journal (The 
Borders of the European Empire) (2002); „Aleksandrov, Brest-Litovskiyat miren dogovor 
1918” (Alexandrov, Brest-Lithuanian Peace Treaty 1918), (2009) – preface: „Izvestniyat 
nepoznat. Ivan Stoyanovich” (The famous stranger. Ivan Stoyanovic 1862-1947) (2012) and 
more than a hundred articles and interviews.

Tsvetana Ivanova graduated from the Sofia University „St. Kliment Ohridski“, majoring 
in History. She has been working at Shumen University since 1994. She defended her 
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doctoral dissertation on “Vanshnopoliticheski vazgledi i deĭnost na Grigor Nachovich 
v Sledosvobozhdenska Bŭlgariya” (Opinions on Foreign Policy and Activities of Grigor 
Nachovich in Post-Liberation Bulgaria) in 2003, she is Associate Professor since 2013. 
Her research interests are in the field of the theory of historical education, teaching 
methodology, historical geography and history of Bulgaria. She has published more 
than 50 articles, studios and teaching materials, and a monograph „Prepodavaneto na 
istoriya v bulgarskoto uchilishte - traditsii i savremenni problemi“ (Teaching History in 
the Bulgarian School - Traditions and Contemporary Issues) in 2013. She is a member of 
the Association of History Professors in Bulgaria and EUROCLIO.

Traci Speed is an independent scholar working on a Fulbright research grant. She 
graduated from the University of California, Berkeley, in 2011 with a PhD in Slavic 
Linguistics, focusing on South Slavic and Balkan linguistics. Her dissertation, “Bulgarian 
Verbs of Motion: Slavic Verbs in a Balkan Context,” explores the cognitive semantics of 
Bulgarian motion verbs, with a comparison to Russian and Serbian motion verbs. While 
her dissertation and her article “Manner/Path Typology of Bulgarian Motion Verbs” (2015) 
focus on verbs of motion, she has always been very interested in sociolinguistics, and that 
was the focus of much of her work as a graduate student, with research on code-switching 
in popular music and the use of Turkisms in Bulgarian from a sociolinguistic perspective.

Kvetoslava Koporova is a doctor of philosophy, linguist, Senior Assistant аt the Institute 
of Rusyn Language and Culture – University of Prešov. She deals with the orthography 
and orthoepy of standard Rusyn as used in Slovakia. Apart from linguistic studies aimed 
at the Rusyn language, she also publishes sociolinguistic studies. She is active in the Rusyn 
national movement as the chair of the Association of Rusyn Writers in Slovakia. In 2015, 
she published the university textbook Phonetic, phonology and accentology of the Rusyn 
language (Fonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka). She is a co-author of the 
monograph Grammar of Rusyn language (Gramatika rusyňskoho jazyka; Prešov: 2015) 
and the university textbook (Morphology and word formation of the Rusyn language 
(Morfologija i slovotvor´iňa rusyňskoho jazyka, Prešov: 2016).

Sava Sivriev is a professor at Konstantin Preslavsky University of Shumen. His major 
is Bulgarian Philology with a second major in Russian Philology and Theology at 
Shumen University. He received his PhD at Moscow University „L. M. Lomonosov“ at 
the Department of Literary Theory. Author of the books: “Chudesnoto razhdane. Raboti 
po literaturna istoriya” (The Wonderful Birth. Works on Literary History), 1995; “Opit 
varhu bulgarskata literatura ot minaliya vek” (An attempt on Bulgarian literature from the 
last century), 1999; “Kniga Psaltir i bulgarskata poeziya” (Book of psalms and Bulgarian 
poetry), 2004; “Literaturna arkheologiya” (Literary archeology), 2006;  Ekzegezi (Iz 
istoriyata na bŭlgarskata literatura) (Exegesis (From the History of Bulgarian Literature)), 
2012; „Individualizmat v bulgarskata lirika ot kraya na ХІХ i nachaloto na ХХ vek” 
(Individualism in Bulgarian lyrics from the end of the 19th century and the beginning 
of the twentieth century), 2017. Author of about one hundred publications on Theory 
of Literature, Russian Literature from the end of the 19th to the beginning of the 20th 
Century, Historical Poetry of Bulgarian Literature, Revival Literature, New Bulgarian 
Literature (1878-1919), Old Testament.

Denka Krasteva – Doctor of Philology, Professor of Russian Literature at the Department 
of Literary Theory and History at the University of Shumen. He majored Russian 
Philology at the University of Shumen (1979). Full-time doctoral student at St. Petersburg 
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University, where she defended her PhD dissertation in 1985. In 2012 she defended a 
dissertation and acquired the scientific degree “Doctor Habil”. Field of research interests 
- History and Poetry of Russian Literature, Cultural History of Russia, New Historism and 
Russian Literature. She is the author of numerous scientific articles and the monographs: 
“Politicheski metafori i syuzheti v ruskata literatura na ХVІІІ-ХІХ vek (literatura –
ideologiya – neofitsialni razkazi za dvoretsa” [Political Metaphors and Stories in Russian 
Literature of the 18th-19th Centuries (literature – ideology – unofficial accounts of the 
palace], Shumen, 2013; “Iz tematichnite parkove na ruskata kultura i literatura (kulturen 
kontekst i literaturna tematichna liniya)” [From the thematic parks of Russian culture 
and literature (cultural context and literary thematic line)]. Shumen, 2014; “Vladetelyat, 
prestolonaslednikat i pisatelyat nastavnik v epohata na Nikolaĭ Í (literaturen model – 
lichnost – obshtestvo)” [The ruler, the heir and the mentor in the age of Nicolay I (literary 
model – personality – society)]. Shumen, 2015.

Vasil Paraskevov is an Associate Professor of Contemporary Bulgarian History at the 
Department of History and Archeology at the University of Shumen. In 2005 he defended 
a doctoral dissertation on “BZNS “Nikola Petkov” 1945-1947” (Bulgarian Agricultural 
National Union “Nikola Petkov” 1945-1947). In 2011 he published his habilitation 
monograph “Bulgaria i Velikobritania predi i v nachaloto na Studenata voĭna: politika, 
ikonomika i propaganda (1944-1953)” (Bulgaria and Britain before and at the beginning 
of the Cold War: Politics, Economics and Propaganda (1944-1953)). He is the author 
of publications dedicated to the Bulgarian political opposition, the Bulgarian-British 
relations and the Bulgarian political emigration after the Second World War.

Snezhana Velikova is an Associate Professor at the Department of Journalism and Mass 
Communication at Shumen University. He defended a doctoral dissertation in 2004 
entitled: “Posveshtenieto – strukturni, semantichni i pragmatichni aspekti” (Dedication 
– structural, semantic and pragmatic aspects). She teaches and writes in the sphere 
of modern Bulgarian language, general linguistics, theory of mass communication, 
theory of text, journalism. She is the author of the monograph “Transformatsii v 
profesionalizma: zhurnalisticheskata paradigma” (Transformations in Professionalism: 
the Journalistic Paradigm), 2015 and “Zhurnalistika i institutsii” (The Journalism and 
Institutions) textbook, 2014, and over 30 studies and articles. Her interests are related to 
new media, journalistic professionalism, democratization of communicative processes, 
language and media.

Ivan Kapralov graduated from the Faculty of Law at the Sofia University „St. Kliment 
Ohridski“, majoring in Law. His professional experience includes more than ten years of 
journalistic experience in radio, television, news websites. Since 2012 he has been the 
Public Mediator of the Municipality of Shumen. His research interests are related to the 
exploration of the field between law and morality as socio-regulatory mechanisms. He 
teaches a course on „Legal and professional ethical norms“ to the students of Journalism 
and Public Relations at Shumen University. In 2014, he was assigned as a full-time Ph.D. 
student in a journalism program at the university and in 2017 he defended his dissertation 
on “Institutsiyata ombudsman i samoregulatsiyata v bulgarskite medii” (The Ombudsman 
Institution and Self-Regulation in the Bulgarian Media).  

Tsvetana Georgieva graduated from Shumen University in 1984, majoring in Bulgarian 
Philology (second major – Russian). In 1989 starts as a regular PhD student at Moscow 
State University and in 1992 defends her dissertation entitled “Satiricheskiy modus 
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cheloveka i mira (na materiale tvorchestva M.Ye. Saltykova Shchedrina)“. In 1998–2000 
she is a guest-lecturer at İzmail State Pedagogical Institute, Ukraine.
In 2007 defends a dissertation entitled “Mistikata v tvorbi na bulgarskite simvolisti“ 
(Mystics in the works of Bulgarian symbolists)  and receives the scientific degree “Doctor 
Habil”. Since then she works at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofia. In 2008 she establishes there the scientific centre “Culture and 
memory“. She has published a number of monographs, some of the titles are: Unio 
mystica i bulgarskiyat simvolizam (2008) (Unio mystica) and Bulgarian symbolism); 
Paradoksite na Eklisiasta (2012) (Тhe paradoxes of Еcclesiastes), etc.

Nikolay Dimkov is an honorary professor of Shumen University. Year-long lecturer 
on Bulgarian Revival Literature and Bulgarian Literature for Children and Adolescents. 
Specialized in Belgrade University. Author of over 20 books in the field of literary history, 
textology, cultural history of the Bulgarian revival, including “Bacho Kiro. Zhivot i delo” 
(Bacho Kiro. Life and Work) (1976), “Racho Stoyanov”(1984), “Vazrozhdenskiyat Shumen” 
(Shoumen Revival) (1989), “Vazrozhdenska literatura” (Revival Literature) (2005), “Sveti 
Kliment, episkop bulgarski” (St. Clement, Bishop of Bulgaria) (2010), “Stefan Runevski. 
Literaturno-kriticheski ocherk” (Stefan Runevski. Literary Criticism) (2012), “Ĭordan 
Vetvinov. Malak literaturno-kriticheski ocherk” (Yordan Vetvinov. Short Literary Criticism) 
(2015). Founder of the Student Literary Circle “Boyan Penev” at Shumen University and 
first editor-in-chief of Luboslovie journal.

Hristo Trendafilov graduated from Shumen University (Higher Pedagogical Institute, 
at that time), majoring Bulgarian Philology in 1978. In 1984 defended his dissertation 
at Moscow State  University entitled Polemicheskoye naslediye Konstantina Filosofa v 
literature Drevney Rusi [Konstantin Philosopher’s Polemic heritage in the literature of 
Ancient Russia]. In 1994 becomes a “Doctor Habil” defending another dissertation at 
the same university entitled Bogosloviye Ioanna Damaskina v drevnerusskoy literature 
[Theology of John of Damascus in Old Russian Literature]. Professor of Old Bulgarian 
and Ola Russian Literature since 2000. Lecturer in Bulgarian language and culture at 
Saint Petersburg State University (1991-1995) and University of Budapest (2005-2010). He 
has 216 ublications, 17 of them are books. The last one – KING AND CENTURY: Simeon’s 
Time [TSAR I VEK: Vremeto na Simeona] received Hristo Danov’s National Reward for 
Humanities. Editor-in-chief of various university editions in Shumen and Moscow. 

Kina Vachkova graduated from Sofia University, majoring in Bulgarian Philology. One 
of the founders of the University of Shumen, teaching contemporary Bulgarian language 
since 1969. Specialized in St. Petersburg University and Charles University in Prague. 
She has lectured in a number of European universities. Her main research interests 
and publications are in the field of history and the contemporary state of the Bulgarian 
language, the theory of literary languages, the comparative study of the Slavic literary 
languages. She has over 250 publications in Bulgaria and abroad, including books and 
textbooks. Her most important monographs are “Shumenskata shkola v istoriyata na 
novobulgarskiya knizhoven ezik” (Shumen School in the History of the New Bulgarian 
Literary Language) (2005). “Tipologichna harakteristika na bulgarskiya knizhoven ezik” 
(Typological Characteristics of the Bulgarian Literary Language) (2008). Since 1997 she 
has been a representative of Bulgaria at the International Commission for Slavic Literary 
Languages, and from 2008 to 2013 she is the President of the Commission.
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Svetlana Nedelcheva graduated from the University of Shumen, majoring in English 
Philology in 1996. In 2007 she defended her doctoral thesis on “Kognitivna interpretatsiya 
na angliĭskiya predlog ON i bulgarskite mu ekvivalenti” (Cognitive Interpretation of the 
English Preposition ON and its Bulgarian Equivalents) and in 2013 she published her 
habilitation work “Space, Time and Human Experience: A Cognitive View on English 
and Bulgarian Prepositions”. She has over 40 publications. Specialized in a number of 
universities, including the University of Bangor, UK (Post-Doctoral Research Program) 
and Georgetown University, USA (as a Fulbright researcher). She has lectured at a number 
of European universities. Her research interests are in the field of cognitive linguistics, 
contrastive linguistics, translation and foreign language teaching.

Ganka Yankova graduated from the University of Shumen, majoring in Bulgarian 
Philology, in 1978. Till 1982 she worked as a teacher of Bulgarian language and literature. 
She defended her PhD dissertation in 2002 on “Izuchavane na mestoimeniyata v srednoto 
uchilishte” (Studying the Pronouns in the Secondary School) and in 2008 she became 
an Associate Professor. She teaches methodology of Bulgarian language teaching and 
methodology of Bulgarian language education in the kindergarten. Her scientific interests 
are in the field of native language education, contemporary Bulgarian literary language and 
textlinguistics. The main problems in her research are: communicative tendency in native 
language education, interactive methods in Bulgarian language education, educational 
strategies in Bulgarian language training of foreigners, etc. Associate Professor Yankova is a 
scientific supervisor and consultant of a considerable number of graduates, postgraduates 
and PhD students. Author of more than 50 publications.
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